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Önkormányzati konyhakertek, közfoglalkoztatás
Sükösd Nagyközség Önkormányzata a közfoglalkoztatás
keretében az elmúlt három esztendőben konyhakerti termelést is
végzett. Az eddig használaton
kívül levő önkormányzati kertjeinkben (régi orvosi rendelő mögötti kert, iskolakert, ill. Egészségügyi Központ mögötti terület)
2011-2013 között elsősorban
burgonyát termeltünk. Az így
megtermelt alapanyagot a napközi konyhánkon használtuk fel.
2013-ban 60q burgonya termett a
közfoglalkoztatásba bevont személyek keze munkája nyomán.
Jelenleg is mindhárom területen gazdálkodunk, 15 fő közfoglalkoztatottal.
Célunk, hogy a napközi konyhánk, mely az óvodai, iskolai,

szociális étkeztetésen túl, ételfutár szolgálatot is ellát, teljes zöldség alapanyag szükségletét megtermeljük. Ez a szükséglet az
élelmezésvezető kimutatása szerint 4665 kg zöldség alapanyag.
Ehhez szükséges vetőmagok
beszerzése, veteményezése 2014.
tavaszán megtörtént. A zöldborsó
termés betakarítása már hetek óta
zajlik. A keretekben hagyma,
fokhagyma, krumpli, sárgarépa,
petrezselyem, zöldborsó, zöldbab,
tök, káposzta, bab termelése folyik. Ezek mellett sikerült a gyümölcsfákról szép mennyiségben
meggyet is szedni.
Közfoglalkoztatásunk e tevékenységét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ Bajai Kirendeltsége a

térség legkreatívabb tevékenységének minősítette, és a gazdálkodás
„Mintaprogrammá”
minősítését javasolta a megyei
munkaügyi központ felé.
Fontos megemlíteni mindezek
mellett, hogy közfoglalkoztatásunk kiemelt terülte még az
apríték előállítás. Az idei évben
eddig kb. 60m3-nyi aprítékot
állított elő az e munkakörben
tevékenykedő férfi csapat. Látványos eredményeket mutathat fel a
kőműves munkát végző közfoglalkoztatott csoport. E három fő
tevékenységi terület 60 embernek
ad napi szinten értékteremtő feladatot.
Tamás Márta polgármester
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei
2014. május 21.:
A képviselők megismerték a polgármester beszámolóit az önkormányzati társulásokban végzett
munkáról. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény kötelezettségeket és feladatokat ró a polgármesteri hivatalokra. Át kell tekinteni az informatikai szabályozást, a
számítógépekhez való hozzáférést,
biztonsági előírásokat. Ehhez speciális ismeretekkel rendelkező informatikai szakember szükséges.
Egy vállalkozás megbízásához
járult hozzá a képviselő-testület.
Döntöttek a képviselők a hétvégi és
ünnepnapi fogászati ügyeleti ellátásról. Szombaton, vasárnap, ünnepnapon 14.00-18.00 óráig Dr.
Szepesi József látja el a sükösdi
betegeket a Baja, Kádár u. 17. alatti
rendelőben. Megváltozott a szemétszállításra vonatkozó jogi szabályozás. A 2014. június hónapban történő feladatellátásról tárgyaltak a
képviselők. A Sükösdi Népdalkör
korábbi kiadványa újabb 50 példányának nyomtatásához járult hozzá
a képviselő-testület. A római katolikus egyház sükösdi templomának
vasajtói cserére szorulnak. Az új
tölgyfaajtók elkészítését az önkormányzat is támogatja. A költségve-

tési törvény szigorított az óvodai
neveléshez felhasználható központi
támogatás összegében. A szabályozást figyelembe véve 2014/2015-ös
nevelési évben 5 óvodai csoport
lesz indítható. 3 a megújuló Központi óvodában, 2 az Alvégi óvodában. A nevelőmunka színvonalát
nem érinti ez a változás. A képviselő-testület elköszönt Tamaskó Antalné (szül. Kovács Margit) gazdálkodási főmunkatárstól, a Sükösdi
Polgármesteri Hivatal nyugdíjba
vonuló köztisztviselőjétől, méltatták az önkormányzat gazdálkodásában végzett önzetlen munkáját. A
polgármester elmondta, hogy
ismét elterjedt a településen az a
kósza hír, hogy roma családokat
telepít szervezetten az önkormányzat Sükösdre és ezért bizonyos személyek anyagi támogatást kapnak. Természetesen ez
nem igaz, lassan hozzászokunk
ahhoz, hogy évente egyszer nagy
képzelőerővel rendelkező és nem
éppen jóindulatú személyek megpróbálják ezzel felültetni a lakosságot.
2014. június 4.:
A képviselő-testület zárt ülés szabályai szerint hallgatta meg a Sükösd- Érsekcsanád Általános Iskola
élére meghirdetett igazgatói pályázatokat benyújtó jelentkezőket.

A Viziközmű Társulat felhívása
A Sükösd- Csanád Viziközmű Társulat 2014. május
14-én, a lakosság számára is nyitott küldöttgyűlést
tartott. Újból előtérbe került a már sokat vitatott
kérdés, hogy a lakosság mikor köthet rá a csatornahálózatra? A szakértő türelmet kér Sükösd Nagyközség lakosaitól. A teljes hálózat kiépítésének várható
befejezése 2015. május 31. Majd a már elkészült
rendszert a későbbi problémák elkerülése érdekében
először kamerás vizsgálatnak, majd nyomáspróbának vetik alá.
Érdemes megemlíteni egy várható következményét a
korai rákötésnek. A záró nyomáspróba során a már
idő előtt rákötött ingatlanoknál a víz utat talál magának a vízhálózaton keresztül és akár az egész házat
eláraszthatja. Ilyen esetben a keletkezett kárért csakis az ingatlan tulajdonosa felel. A rákötés megkezdésének lehetőségéről a szolgáltató is és Sükösd Nagyközség Önkormányzata is értesíti a lakosságot.
Tamaskó Viktor műszaki részlegvezető

Sükösd Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Ismered-e Sükösd részleteit? címmel. Pályázni, versenyezni három kategóriában lehet:
Kilincsek
Kémények
Homlokzatok
A felsorolt kategóriákból választva, a pályázó 10 db Sükösdön készült fényképet vehet át.
A fotókon szereplő részletből kell felismernie, hogy a település mely szegletében készült a
felvétel.
A megoldást (utca, házszám, intézmény, épület neve…stb.) fel kell tüntetni a kép hátulján,
majd zárt borítékban leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Pályázni egy személynek maximum 2 kategóriában lehet.
Az előkészített anyagok a hivatal titkárságán vehetők át július 7-én hétfőtől 8.00-16.00
óra között. A megoldások leadási határideje július 21. hétfő 16.00 óra.
Kategóriánként az első három helyezett részesül díjazásban.
Eredményhirdetésre az Anna Napi rendezvénysorozat keretein belül, július 25-én pénteken, a Helytörténeti és Kulturális Egyesület kiállítás megnyitóján kerül sor.
ben elismerés övezte, önkormány- egészséget, hosszú életet családja
zatunk kezdeményezésére a megyei körében!
közgyűlés 2013-ban kitüntetésben
részesítette. 2014. június 1-el nyugBánné dr. Raffai Gyöngyi
Sükösd Nagyközség jegyzője
díjba vonult. Kívánunk neki jó

páncéltörő
gránát éles,
2014. június 3-án az esti órákban
a különleegy igazi ritkaságra bukkantak
gességére
Sükösd belterületén. Egy Osztrákvaló tekinMagyar Monarchia korabeli hajótettel nem
ágyú-lövedék került elő. Várkonyi
semmisítik
Andrea, a Magyar Honvédség
meg, hanem
tűzszerész ezredének kommunikációs hatástalanítás után oktatási célokra hasztisztje közölte, hogy bár a 7 cm átmérőjű

Tüzérségi lövedék
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a képviselők.
Hivatali hírek
Felhívjuk a szülők és középiskolás
tanulók figyelmét, hogy azok a
tanulók, akik az érettségi vizsga
letételhez szükséges közösségi
szolgálatra jelentkeztek a sükösdi
önkormányzatnál, 2014. július 7én (hétfő) reggel 8 órakor jelenjenek meg a Sükösdi Polgármesteri
Hivatalban megbeszélésre.
A csatornázással összefüggésben
történő Lakás-takarékpénztári befizetésekkel kapcsolatban ismét
felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az érdekeltségi hozzájárulásokat rendszeresen fizessék be annak
érdekében, hogy a hozzá fűződő
teljes állami támogatásra jogosultságot szerezzenek. A visszamenőlegesen megfizetett hozzájárulásokra nem jár állami támogatás!
A nemzetiségi választásokon
részt venni szándékozó, valamely
nemzetiséghez tartozó választók
ne feledjék el névjegyzékre venni
magukat! Tájékoztatás a polgármesteri hivatalban, illetve a www.valasztas.hu weboldalon. (A törvény értelmében nemzetiségnek
minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény,
a roma, a román, a ruszin, a szerb,
a szlovák, a szlovén és az ukrán.)
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

PÁLYÁZAT

nak, majd a polgármesteri hivatalnak. Az önkormányzati költségveTamaskó Antalné (sz. Kovács tési gazdálkodás minden területét
Margit) 1984. tavasza óta dolgozó- megismerte, óriási szakmai tapaszja a sükösdi nagyközségi tanács- talatra tett szert. Munkatársai köré-

Nyugdíjasunk

Nyílt ülés keretében megtárgyalta a
belső ellenőr 2013. évi gazdálkodási beszámolóról készített jelentését
és elfogadta az ún. Intézkedési
tervet. Kiválasztották a szemétszállítás közbeszerzési nyertesét. Ők a
FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők
lettek.
2014. június 18.:
A MERKBAU Kft megkezdte a
Központi óvoda felújítását. A pályázati támogatásból és önerőből
folyó felújítással egy időben versenyeztetés után helyi vállalkozót
bíznak meg az óvoda - pályázati
támogatásból meg nem finanszírozható- teljes festésével. Siposné
Kerekes Melinda képviselő a fogathajtó rendezvényhez kért önkormányzati támogatást. A képviselők
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tárgyalásakor úgy
döntöttek, hogy a fogathajtó rendezvényt és az „Egészségnapot”
idén önkormányzati szinten nem
szervezik meg, ezt a döntést nem
módosították. KEOP-os pályázat
benyújtására van lehetősége az
önkormányzatnak az intézmények
fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban. Ennek lehetőségeit tárgyalták

nálják. Valószínű a közelben lőtér lehetett,
így kerülhetett ide ez a lövedék, mivel a
hajóágyúk leszerelhetők és vontathatók.
Az azonosítás idejére az 51-es és az 54-es
út kereszteződésében 150 m sugarú körben
az itt lakók nagy riadalmára lezárták a
környéket, 23 családi házat kiürítettek,
emiatt 50 lakónak el kellett hagynia otthonát.
(MTI 2014 júnnius 3., kedd 20:08)

Köszönjük, Igazgató
néni!
Kirándultak az óvodások
2014. június 3-án a közeli kisfoktői
Vízimadárparkba kirándultak a
középső és nagycsoportosok. Hátizsákokkal felpakolva, külön buszokkal értünk a helyszínre. Természetesen evéssel kezdtük a programot,
majd egy vezető segítségével végigjártuk az igen nagy területű parkot.
A parkban több mint 75 állatfajjal
találkozhattunk. A csodálatos színű
madarakat természetes, vizes élőhelyükön tekinthettük meg. A madarakon kívül még emuk, lámák, díszfácánok, "kecskenyulak", szamarak,
muflonok, racka juhok, törpe kecskék, lovak, nyulak, mangalicák,
vaddisznók, púpos teve, pávák,
malacok gazdagították az élményt.
Visszatérve a kiinduló helyhez a
gyerekek még egy rövid időre birtokba vették a szalmavárat, majd a
nagycsoportosok sorversenyen mérhették össze erejüket. Sok-sok színes élménnyel tértünk haza.
Dudásné Grau Ágnes óvodavezető

Az „Év diákja” és az
„Év sportolója”
Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8. alkalommal döntött a nevelőtestület javaslata alapján az Év Diákja, Év
Sportolója díj adományozásáról.
A cél ezúttal is az volt, hogy a
2013/2014-es tanévben legkiemelkedőbb eredményeket elérő diák
és sportoló szorgalmát, tehetségét
jutalmazzuk a tanévzáró ünnepélyen.
A jutalmazott diák főleg matematika és helyesírási versenyeken ért
el kiemelkedő eredményt. Nevezetesen a Foktőn megrendezett Magyar László hét helyesírási versenyén 1. helyezett lett. A Zrínyi
Ilona matematika verseny megyei
fordulóján 20. helyezést ért el, az
iskola tanulói közül ő szerepelt a
legjobban. A Bendegúz GyermekSükösd címeres póló
vásárolható a Polgármesteri Hivatal pénztá-

In Memoriam
2014. március 13-án elhunyt
Kishegyi Simon címzetes iskolaigazgató, Nemesnádudvar
díszpolgára, számos civil szervezet tagja és vezetője, a
sükösdi iskola egykori tanára.
2014. május 22-én 63 éves
korában távozott közülünk a
sokunk által tanítványként ismert és tisztelt Brezovszky
Simon tanár bácsi. 1975-ben
kezdte tanítói pályafutását a

és Ifjúsági Akadémia levelezős
versenyén arany minősítést kapott,
bejutva a megyei döntőbe, 4.
helyezett lett. Ezen eredmények
alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013/2014-es tanévben az Év
diákja kitüntetést Kovács Lilla 3.
osztályos tanulónak adományozta.
A díjazott sportoló területi, megyei
és országos bajnokságokon négy
alkalommal szerzett aranyérmet,
és két-két alaklommal ezüst és
bronz érmeket. Szép eredményeit
az asztalitenisz sportágban érte el.
Így Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013/2014-es tanévben az Év
sportolója kitüntetést Béregi Dávid 8. osztályos tanulónak adományozta.
Gratulálok a díjazottaknak!
Tamás Márta polgármester
rában.
Ára: 1500Ft+ÁFA

sükösdi iskolában, majd a tanárképző főiskola rajz szakának elvégzését követően 2000ig oktatta a sükösdi gyerekeket
a rajz és művészet szépségeire.
2000-ben kezdte meg alkotó
nyugdíjas éveit, melynek idején igazi szenvedélyének, a
festészetnek élhetett. Mindig
szívesen látogatott vissza iskolánkba.
Emléküket megőrizzük.
Kusztorné Varga Edit
szerkesztő

Tóthné Késmárky Mária a SükösdÉrsekcsanád Általános Iskola igazgatónője a negyven éves munkaviszonyából a 31. évét töltötte a pedagógus pályán. 2014 novemberétől nyugdíjazását kérte.
Az iskolának, a tanári és a vezetői
munkának szentelte életét. Nevelt
és oktatott, a gyermekek személyiségét fejlesztette. Gyermekbarát
iskola megteremtésén fáradozott,
sokszor a szabadidejét is feláldozva. Vezetői feladatát, hogy a régi
szervezeti formát folyamatos
fejlesztéssel feladatorientálttá és
ehhez alkalmazkodni tudó szervezetté kell alakítani, kitűnően
oldotta meg. A szervezeti kultúrát tudatosan fejlesztette, valamint az emberi erőforrásokban
lévő tartalékot mozgósította.
Mint jó vezető, ügyesen menedzselte a dolgozóit.
Ezt a kitartó és fáradtságos munkáját 2008-ban a Bács-Kiskun Megye
Közoktatásáért Közalapítvány
PRO EDUCATIONE kitüntetéssel
ismerték el. Átlag feletti hivatástudat, felkészültség, alapos szakmai
tudás, jó pedagógiai érzék, határozott fellépés, következetesség jellemezte pedagógusi és vezetői munkáját. E tevékenységét 2012-ben
érdemei elismeréséül, a SükösdÉrsekcsanád ÁMK igazgatójaként
végzett magas színvonalú, lelkiismeretes szakmai munkájáért Sükösd Nagyközség Képviselő Testülete a „Sükösd Településért” díjat
adományozta. Nevelői, vezetői és
szakértői munkája során sok szép
eredményéről tudok beszámolni.
1996-ban részt vett egy országos
tanítási versenyen és bekerült az
első 20 legjobb tanító közé.
2000-ben az Apáczai Kiadó Óravázlatok, tanítási tervezetek a
negyedik osztály számára című
könyvben közzétettek egy általa
készített óravázlatot.
2005-2014-ig a következő pályázatokat nyerte meg és valósította
meg: Bács-Kiskun Megyei Körn yezet védel mi Alapít ván y
„Környezetvédelmi tábor 2005 ”
című projekt; Bács-Kiskun Megye
Közoktatásáért Közalapítvány
könyvtári pályázat; MOBILITAS
Dél-Alföldi Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda által meghirdetett pályázat Gyermek és/vagy
ifjúsági tematikus táborok címmel;
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a Gyermek és ifjúsági önkormányzatok rendezvényeire meghirdetett pályázat (Sportbemutató és
gyermeknap); Bács-Kiskun Megye
Közoktatásáért Közalapítvány által
meghirdetett nyári szaktáborok
támogatása című pályázat; IPR
pályázat koordinálása intézményi

szinten; TIOP-1.2.3-08/1-20080076.SZ. Észak-Bácskai Könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt
infrastruktúra fejlesztése című
pályázatnak konzorciumi tagja;
TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162.
számú „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés SükösdÉrsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben” című pályázat
projektmenedzsere; A hazafias és
honvédelmi neveléshez digitális
tartalom és módszertan kidolgozása TÁMOP 3.1.2-12/1-2012-001
projekt.
2007-től az Oktatási Hivatal megbízásában alsó tagozatos tankönyvek tantárgy-pedagógiai szakértőjeként közel 50, főként matematika
és környezetismeret témájú tankönyvet szakértett.
Munkáját odaadással, nagy felelősséggel, a törvényi előírásokat betartva empátiával végezte. Iskolavezetőként a munkatársaival és
önmagával szemben támasztott
követelményei és elvárásai magasak voltak. Céltudatos és optimista
személyiség. Számára a vezetői
megbízás szolgálat volt. Ez a tevékenysége a gyermekek, a szülők, a
községek lakosai által megfogalmazott elvárások megoldásáról
szól. Vezetői munkájával az iskola
jövőjét szolgálta. Úgy érzem, hogy
kitartó munkájával sikerült a Sükösd-Érsekcsanád Általános Iskolát a megfelelő rangra emelnie.
Felemelő arra gondolni, milyen
érző, mennyi alázattal bíró pedagógus az, aki évtizedeken keresztül
magára vállalja azt a felelősséget,
amellyel a felnövekvő nemzedékek
oktatása-nevelése jár. Aki megtiszteltetésnek és nem napi nyűgnek
fogja fel a gyermeknevelést és az
iskolavezetést. Marika nagyon jól
tudta, hogy a hivatás, amit választott-nagy felelősséggel jár, de
ugyanannyi szépséget is rejt magában. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyerekek, kollégák
jövőjét tartotta szem előtt.
Marika! Köszönjük azt, hogy nemcsak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is, kollégákat is neveltél anynyi éven át. Legfőképpen azt köszönjük, hogy az iskolánk történetében követendő értékeket alkottál
pedagógusi és vezetői munkád
során. Mérhetetlen türelemmel,
mosolyogva, sokszor öniróniával
fűszerezve mondandódat, méltatlankodtál, hogy évről-évre- változott/változik a világ. Megváltoztak
vele együtt a gyermekek, a kollégák is. De Te tetted dolgodat. Végigfutottad ezt a pályát, végigjárva
annak minden útvesztőjét. Elgondolkodtál-e azon mennyi felmérést,
statisztikát, beszámolót készítettél
éveken át? Hány munka, igazgatói,
szülői értekezleten, ünnepségeken,
találkozókon vettél részt? Hány
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kollégával dolgoztál együtt? Bizony nagy számok! 31 évnyitó, 31
évzáró, Negyven év, kb 7200
munkával töltött nap, kb 43 200
gyerekekkel, kollégákkal eltöltött
óra. E számvetés után senki nem
vitathatja, jöhet a megérdemelt
pihenés, egy új életforma.
.Ne feledd! Csak az öregszik meg,
aki lemond eszményeiről. Az évek
múlásával ráncossá lesz az arcunk,
de ha a lelkesedés kialszik bennünk, akkor a lelkünk is ráncossá
válik. Őrizd meg hát lelkesedésed,
fiatalos lendületed. Az ember akár
16 éves, akár 59, csodára szomjazik. Csodára és egy-egy jó szóra.
Elámul a csillagok örökkévalóságán, a gondolatok és dolgok szépségén, le tud hajolni szerető szívvel egy-egy parányi bogárhoz,
virághoz, le tud hajolni az Istenhez. Szabadon örül az életnek,
örülni tud mindennek.
Drága Marika! Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszön-

tünk, köszönjük az együtt eltöltött
éveket, hogy mindig számíthattunk
rád. Kívánunk jó egészségben
eltöltött, nyugodt, békés, örömteli
nyugdíjas éveket!
Ispánné Csóka Gabriella
igazgató helyettes

Kedves Szülők, Gyerekek!
Az idén nyárra tervezett cserkésztáborokról a következőket adjuk hírül:
A tábor tervezett időpontja: augusztus 6. szerdától - 15. péntekig nagyoknak, augusztus 11. hétfőtől - 15. péntekig kiscserkészeknek.
Helyszín: Vértes-hegység, Pusztavám, Gerencsérvár közelében.
Programok: kirándulás, túrák, kézművesnap, játék, ének, sport, tábortűz, számháború, méta, őrsi főzés, portya, meseerdő és még sok –sok
érdekesség.
Jelentkezési határidő:
2014. július 15.
A jelentkezések után
részletes megbeszélést
tartunk a végleges tudnivalókról. Ha addig is
bármilyen kérdés felmerül, információ kérhető a
70/3348823-as telefonszámon. Gyere, táborozz velünk!
Cserkészvezetők

Csillagászati expedíció Görögországban 1. rész
Az idei esztendő májusának végén
bő egy hetes csillagászati expedíción vehettem részt. Ezúttal Görögországot vettük célba, mely államot
korábban két alkalommal már volt
szerencsém felkeresni. Mivel mostanában a görög nyelvet is tanulom,
ezért számomra a kaland egyfajta
tanulmányútnak is bizonyult. Célállomásunk Neapoli Vion városka,
mely a Peloponnészosz-félsziget
délkeleti szegletében, Lakónia
tartományban található. A távolság
közúton oda-vissza 3500 km. Idén
kilencen vágtunk neki az útnak: a
csapat tagjainak nagyobb hányada,
mint „egyszerű” turista tartott velünk, a csillagászati célokat csak a
csoport kisebb része tartotta szem
előtt. Sükösdről rajtam kívül Faddi
Krisztián és Vetró Gábor barátom
vett részt az utazáson.
Május 23-án, péntek délelőtt két autóval léptük át a határt
Tompánál, majd a SzabadkaBelgrád-Nis vonalon haladtunk az
autópályán a Balkán belseje felé.
Kisebb pihenőket közbeiktatva, a
délután második felében már DélSzerbiában, a macedón határhoz
közel autóztunk. Az itt található
településeken a templomtornyok
helyett minaretek törnek az ég felé:
a lakosság nagy része muzulmán
vallású (a tompai határátlépést
követően, Szabadka északi részén
is mecset mellett autózhatunk el).
A macedón határon pillanatok alatt
átléptünk, ehhez elegendő volt
személyigazolványunkat felmutatni
(az út során sehol sem kérték el
útleveleinket). Macedónián – a
hajdani Jugoszlávia déli részén –
jóleső érzéssel autóztunk végig. A
kicsiny ország viszonylag gyéren
lakott, az autópályák mentén tiszta-
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ság. Szelíd lankák, illetve égbe törő
bércek mellett vitt utunk. A macedón főváros, Skopje fölé tornyosuló Jakupica 2500 méternél magasabbra törő csúcsán hómezők csillogtak: mélyen bent jártunk már a
Balkán zord, sziklacsúcsok által
koronázott központi területein.
Skopjét elhagyva érkeztünk meg
utazásunk egyik leginkább festői
szakaszához, a Vardar-folyó völgyéhez. Maga a folyó nem nevezhető nagynak (a mi Rábánkhoz,
vagy Marosunkhoz tudnám hasonlítani szélességét), viszont 8001200 méteres hegyek között, szűk
völgyben rohan, így a látvány valóban festői, mesés. A folyó már
Görögországban, Axiosz néven éri
el az Égei-tengert. Macedóniában
járva gyakran találkozhatunk a
Nagy Sándor nevét hirdető táblákkal – az ország fő repülőtere is a
hatalmas ókori uralkodó nevét
viseli – azonban az ókori Makedónia csak részben fedi a mai ország
területét, túlnyomó hányada Görögország területére esik, a legjelentősebb makedón város, az ókori Pella
romjai is például görög földön,
Thesszaloniki közelében tekinthetőek meg. Még mindig Macedónia
területén haladva (az ország közepén) érdekes rommező mellett visz
az autópálya. Stobi maradványait
láthatjuk, mely a rómaiak korában
élte fénykorát. A romokhoz le lehet
hajtani az autópályáról, ezért akik
Görögországba készülnek autóval
utazni, azoknak érdemes itt megpihenniük pár órára. Nagyon szép
ókori mozaikokat, faragványokat,
sírfeliratokat, jelentős falmaradványokat csodálhatunk meg.
A görög határt már sötétben értük el, innét egy-kettőre

Thesszaloniki
közelébe
érkeztünk, ahol egyúttal
kijutottunk a tenger partjához. Déli irányba kanyarodván átrobogtunk az
Axiosz hídján, és megkezdődött az utazás éjszaka tartó fárasztó szakasza. A görög mitológiából
jól
ismert
Olimposzhegységben található az egész Balkán második legmagasabb bérce
(Mytikas-csúcs, amelynek magassága a legújabb mérések szerint
2919 méter). Maga a hegység a
régi görögök szerint az istenek
lakóhelye. Ebből mi is megtapasztalhattunk valamit, mivel mellette
elhaladva heves zivatarban, felhőszakadás közepette autóztunk:
Zeusz a hegyről dobálta villámait.
Mi magyarok általában az Olimposz lábához közel fekvő KateríniParalia üdülőterületeit, strandjait
vesszük célba nyaralásaink során.
Nincs is ezzel baj, hiszen ezen a
vidéken is bőségesen találunk
egyedülálló látványosságokat (pl.
Meteora,
Halkidiki-félsziget),
azonban ha bővebben szeretnénk
megismerni Görögország kulturális
-történelmi gazdagságát, akkor
mélyebben kell az országba hatolnunk. Első görögországi utunkat
2010-ben például Kréta-szigetére,
az ország legdélebbi részére szerveztük.
Az autóban történő kényelmetlen forgolódást követően végre
csak megvirradt az ég, így reggel
már a Peloponnészosz-félsziget
kapujánál, Korinthoszban jártuk. A
város a nevét viselő csatorna miatt
méltán vált világhírűvé. A csatorna
megépítése valóban jelentős mérföldkő az emberiség történetében.
Megvalósításával már a Római-

Birodalom korában, Nero császár
uralkodása alatt (Kr. u. 54-68) is
próbálkoztak, azonban hosszú évszázadoknak kellett eltelnie ahhoz,
hogy valóban meg is épülhessen.
Az autópályán haladva szinte észre
sem vesszük, amint áthaladunk
fölötte, ezért amennyiben saját
szemünkkel is szeretnénk tanulmányozni, akkor be kell mennünk a
forgalmas Korinthoszba. Mi is így
cselekedtünk. A csatorna partján
elolvashatjuk az építés történetét,
továbbá itt láthatunk egy hatalmas
emléktáblát, mely a csatorna tervezőinek, Türr Istvánnak és Gerster
Bélának állít emléket (magyar
nyelven is). Az ismertető segítségével az alábbi érdekességeket tudhatjuk meg:
A csatorna 1881-1893 között épült
meg, az ünnepélyes átadás 1893.
augusztus 6-án, I. György görög
király és Ferenc József osztrák
császár és magyar király jelenlétében történt meg. Hossza 6,3 km,
vízmélysége 8 m. A víztükör szélessége 24,6 m, a falak vízszint
fölötti magassága 79 m, a falak
dőlésszöge 71-77 fok. Évente
12500 hajó halad át rajta, azaz a
csatorna jelentős forgalmat bonyolít le napjainkban is. Megépítése
eredményeként a hajóknak nem
kell már megkerülniük a Peloponnészosz-félszigetet ahhoz, hogy az
Adriai- vagy Jón-tengerről az Égeitengerre juthassanak: az utazás 131
tengeri mérfölddel lett rövidebb.
Kernya Gábor

ban és tempóban haladtam.
Már rögtön az első szakasz
igénybe veszi az embert,
hiszen át kell kelni a Pireneusokon,
ami 1000-1200 méteres szintkülönbségek leküzdésével jár. Ezt
követően a spanyol fennsík, vagyis

helyiek tartják fenn és a zarándokirodákban kiváltható „útlevéllel”
vehetők igénybe. Ebbe aztán állomásonként egy pecsétet is kapunk,
melynek felmutatásával Santiagóban igazolhatjuk, hogy teljesítettük
a távot. Ezért cserébe megkaphat-

a Meseta kietlenségével kell megküzdeni, hogy azután visszatérve a
hegyekbe végül elérjük Kasztília fővárosát Santiagot, ahol a
legenda szerint a
katedrálisban őrzik
Szent Antal földi
maradványait. Bár az
útnak itthonról egyedül vágtam neki,
egyedül maradni lehetetlenség a
Caminon. Már pár nap után összekovácsolódott az a társaság, akikkel nagyjából hasonló tempóban
haladtunk és ez a hatfős csapat
össze is tartott a végéig. Sőt, tovább is. A 29 napig tartó hátizsákos életmód ellenére az alapkényelemről nem kellett lemondani,
hiszen a szállásokon mindig biztosítva van a meleg víz és az étkezési
lehetőség. Ezeket a helyeket rendszerint az önkormányzatok és a

juk a nevünkre szóló és a középkori hagyományoknak megfelelő
latin nyelvű oklevelet.
És hogy miért vág neki
valaki manapság egy ilyen képtelennek tűnő utazásnak? A beszélgetések során számos okot hallottam. Van akit a vallása vezet, van
aki spirituális okok miatt, van aki
válaszokat és van aki kérdéseket
keres, van aki csak kalandot és van
aki kihívást. Egy dolog biztos:
nemre, korra, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül mindenkinek szüksége van kiszakadni a
komfortzónából, találkozni a világ
sokszínűségével és kicsit a természet közelében lenni, tapasztalni és
közelről megismerni más kultúrákat. Nem utolsó sorban pedig megélni azt az élményt, ami csak a
napi több száz Santiagóba megérkező zarándoknak adatik meg.
Dezsericzky József

Útkeresés, avagy El Camino de Santiago
900 km gyalogút keresztül Észak-Spanyolországon; egy
hónapnyi túrázás a világ minden
pontjáról összesereglett zarándokokkal; napi 30-35 km leküzdése
terep és időjárási viszonyoktól
függetlenül. Nagyvonalakban ez az
El Camino de Santiago, vagy
magyar nevén a Szent Jakab zarándokút. A három legfontosabb
középkori zarándokút egyike és az
egyetlen, mely a mai napig fennmaradt Európában. Ez a jelenleg
nagy népszerűségnek örvendő út
sokadik reneszánszát éli. Mára a
kulturális világörökség része és
évente közel 200.000 ember teszi
meg gyalog vagy kerékpárral Saint
Jean Pied de Porttól Santiago de
Composteláig és tovább, hogy
elérjék a Szent Jakab katedrálist,
majd az egykor ismert világ végén,
az Atlanti-óceán horizontján láthassák a lenyugvó napot.
Hat év ülőmunka és az

eddigi tanulmányok befejezése
után úgy gondoltam, hogy számomra nem is lehetne ettől kedvezőbb kikapcsolódási lehetőség.
Évek óta fontolgattam, a lehetőségek viszont ebben az évben hozták
úgy, hogy nekivágjak az útnak. Pár
hónapos szervezőmunkát követően
április közepén utaztam Franciaországba és 26 napon át gyalogoltam
Santiagoig, majd még hármat
Finisterrába. Az ezeréves kisvárosok között haladó útvonal végig
jelölve van az El Camino szimbólumának számító fésűkagylós jelzéssel és az
utóbbi száz évben
bevezetett sárga nyilakkal. Hegyeken,
mezőkön, termőföldeken át egészen az
óceán partjáig. Az
időpontválasztás több
szempontból is megfelelő volt.
Egyrészt, mert a kora tavasznak
köszönhetően nem volt zsúfoltság a szállásokon, másrészt
pedig az enyhe időjárás kedvező
volt a túrázáshoz, ami nagyon
sokat számít a fokozott igénybevétel mellett. Bár találkoztam
komoly sérülésekkel és feladni
kényszerülő zarándokokkal,
szerencsére néhány vízhólyagon
és egy kisebb térdfájdalmon
kívül végig megfelelő kondíció-

Minden csütörtökön este 6 órától várjuk
körünkbe a Kertbarátokat!

Állandó
rendezvényeink

Népdalkör

Jógagyakorlatok és meditáció keddenként
este 6 órától.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk hétfőnként este 1/2 7-től a Művelődési Ház nagytermében!

Nyugdíjas Klub
Minden
szerdán 1519 óráig.

Nyitva:
Hétfő:13-18 óráig
Kedd-Péntek: 14-18 óráig

Hétfőn, szerdán és pénteken este 6 órától a Művelődési Ház előtt.

RIPITYOM
Kéthetente pénteken este
7 órakor a Művelődési
Ház klubszobájában.

Internetezési lehetőség
minden munkanapon!

AA csoport találkozói
minden szerdán
délután 5 órakor .

A Mozgáskorlátozottak Egyesület fogadó órái:
2014.04.01. 2014.07.01 2014. 08.05. 2014. 09.02.
2014.10.07. 2014.11.04. 2014.12.02. A fogadó órák a
Művelődési Házban vannak reggel 8-10 ig.

Néptánc
Minden csütörtökön 7-kor
a Művelődési Ház nagytermében
Asztalitenisz
Kedden, pénteken és
vasárnap délután 16:00tól 19:00-ig a Lakodalmas Házban.

Szombat délután 17.00-18.00 óra között a focipályán

női foci

edzések vannak.
Szeretettel várjuk az ebben a sportágban mozogni vágyókat!
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Sükösdi Anna Napok 2014. július 25-27.
Július 25. Péntek
10:00 Pingpong bajnokság az
Ifjúsági Házban (jelentkezni
lehet a Fehér Akác Vendéglőben)
16:00 Kispályás foci a sportpályán (jelentkezni lehet Miklós
Zoltánnál 20/3878190)
16:30 Helytörténeti kiállítás
megnyitó a Művelődési Házban
( Jobb agyféltekés rajzcsoport
munkáinak bemutatója)
17:30 Anna-napi ulti kupa a
Gruber Sörházban (jelentkezni
lehet a Sörházban)
17:30 „Dr. Plázár Lajos” teke
kupa a Gruber Sörházban
(jelentkezni lehet a Sörházban)
18:00 Ünnepi szentmise Szent
Anna tiszteletére a templomban
19:00 Koncert: Érsekcsanádi

zás gyerekeknek az iskola szerÖsszhang Kórus
20:00 Kerti ünnepély a plébá- vezésében a sportpályán
15:30-16:30 Motoros bemutató
niakertben
a sportpályán
21:00 Disco Dósai
16:30-18:00 ParasztDezsővel a sportolimpia a sportpályán
pályán
(jelentkezni lehet
Július
26.
16:15-ig 5 fős csapaSzombat
tokkal Faddi Kriszti6:30-10:00 Horánnál 20/3831683)
gászverseny gye18:00-18:30 Lovagi
rek és ifjúsági kabajvívók bemutatója a
tegóriában a Viksportpályán
tória-tavon
Színpadi
programok:
(jelentkezés és eredményhirde18:30 Ünnepi köszöntőt mond:
tés a helyszínen)
8:00-14:00 Kispályás foci a Tamás Márta polgármester
18:40 Sükösdi ÁMK Óvoda
sportpályán
9:00-12:00 Játszóház gyerekek- műsora
nek az óvoda szervezésében a 18:50 Angi’s tánccsoport
19:15 Sükösdi Népdalkör
sportpályán
9:00-12:00 Néprajzi foglalko- 19:30 Ripityom Néptánccsoport

19:45 Palotás
20:00 Gajdos Népzenei Együttes koncertje
22:00 Tűzijáték
22:30 Utcabál

(Sugó
Power
SE) volt a szervező, valaki már
a verseny előtti
napon
sokat
segített az előkészületeknél.
Kis falunkból a
szokásos résztvevők indultak:
Szabó
Bence
III.
helyezést
ért el (Ifjúsági korcsoport, 74 kg-os
súlycsoport)
Melcher Ferenc I. helyezést ért el
(Junior korcsoport, 105 kg-os súlycsoport)
Szabó Balázs I. helyezést ért el
(Masters 1 korcsoport, 120 kg-os
súlycsoport)
Bence 92,5 kg-ot, Ferenc 150 kgot, Balázs 185 kg-ot nyomott ki.
Balázs nevezett felnőtt korcsoportban is, ahol eredménye III. helyezést ért, illetve az abszolút bajnokok között is III. lett.
Gratulálunk a fiúknak és további
sok sikert kívánunk nekik!
Mülbacher Tünde
Asztalitenisz:
A 2014. április 13-án megrendezett
III. Kiskunmajsa Újonc Kupa versenyén Béregi Dávid 5-8. helyezett
lett. Öccse, Bence a
16 a legjobb 16-ból
esett ki.
Maraton:
Kolluti
Margit
maratonfutónk az
idei tavaszt is sikerekkel zárta. A Kikelet félmaratonon,
21 km-es távon 13.

helyezést, Szekszárdon szintén 21
km-en 16. helyezést ért el. A tavaszi időszak legnagyobb versenyén
a Balatonkörön ketten, Horváth
Mónival 21 óra 9 perc alatt teljesí-

Kerékpározás:
Az idei első nagy bringás rendezvény a Balatonkör túra, ami ismét
rekordokat döntött a résztvevők
számát tekintve. Ez szerencsére
elmondható a sükösdi részvevőkről is, hiszen idén kilencen teljesítették a túra rövidebbik, 85 km-es

távját. Nem túl kedvező időjárási
viszonyok mellett, sokszor esőben,
de nagyon jó hangulatban teljesítettük a távot. Reméljük jövőre
még többen kedvet kapnak, és
vágnak neki a túra valamely távjának.
A Kecskemét-Kiskőrös között
megrendezett jótékonysági futáson
is részt vettünk kerékpárral, amelynek célja támogatni a fogyatékkal
élőket, segíteni nekik, hogy lehetőségeik szerint mozogjanak, sportoljanak. Továbbá népszerűsíteni a
szabadidősportot, az egészséges
életmódot.
Idén is teljesítettük az ország legnagyobb futóeseményén rendezett
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b r i n g a t ú r á n ,
a z
ULTRABALATON 212 km-es
távját. Ez a rendezvény már csak
azért is élmény, mert hihetetlen
emberi teljesítményeket láthatunk
testközelből.
Idén is megrendezésre került a
keceli meggyfesztivál, ezen belül
pedig már 5. alkalommal a 30, 60
és 100 km-es bringatúra. A leghosszabb távot teljesítettük, ami
nagyon szép útvonalon, és nagyon
melegben zajlott. Sajnos csak mi
képviseltük falunkat, bár ennek az
is lehet az oka hogy senki, köztük
mi sem tudtunk erről a túráról.
A FuTeam bringások által rendezett hosszabb-rövidebb bringatúrákon rendezőként veszünk rész,
melyekre mindenkit szeretettel
várunk!
Bringázz Sükösd!
Pataki Attila
Fekvenyomás:
Az idei év RAW
Fekvenyomó Magyar Bajnokságot , a
sükösdiek
nagy
örömére, június 21én Baján rendezték
meg. Mivel a saját
sportegyesületük

Július 27. Vasárnap
7:00 Szentmise a templomban
8:45 Gyülekező gyalogosok
számára a templom előtt
9:00 Gyalogos zarándok menet
az Anna kápolnához
10:00 Ünnepi szentmise búcsúi
körmenettel az Anna kápolnánál /rossz idő esetén a templomban/
Információt Győrfi Tamásnál
szerezhet a Művelődési Házban
személyesen vagy telefonon a
30/5373013, 70/4533311 számokon. A programváltozás
jogát fenntartjuk.
Szervezők

tették a 212 km-es távot, mellyel
az előkelő 4. helyen végeztek.
Jelenleg az augusztusi 82 km-es
versenyre készül.

Bajai József
1956—2014
A Sükösdi Asztalitenisz Szakosztály edzője április 11-én hunyt el.
Szívügyének tekintette, hogy a
sportágat újra megismertesse és
megszerettesse a sükösdi fiatalokkal. Több tehetséget indított útjára e sportágban.
Emlékét őrizni fogjuk.

kozásra.
Kick-Box:
A 8 főből álló sükösdi
Fogathajtás:
„különítmény” a nyári szüSipos Gábor
net első hetét edzőtáborban
az
idény
töltötte, melynek keretében
lezajlott verövvizsgát is tettek. A délelőtsenyein
a
ti erőnléti- és a délutáni techkövetkező
n i k a i edzés után van lehető- helyezéseket érte el: Érsekhalma ség
csapatépítésre, szóra5.
hely,
Felsőszent-

iván - 3. hely, Tolna-Mözs - 1.
hely Bácska Kupa - 3. hely.
Kenu:
A május 31-én Sukorón megrendezett Diákolimpián a III. Béla Gimnáziumot képviselve Kenu egyesben (C-1) és párosban (C-2)
Miskolczy Fruzsina 1. helyezést
ért el. Június 29-én a Magyar Ka-

jak-Kenu Szövetség ifjúsági válogatottjának tagjaként részt vett az
U23-as Ifjúsági Európa Bajnokságon Franciaországban, ahol C-2ben Bónyai Reginával 5. helyezést
értek el. Júliusban a Szegeden
megrendezendő Világversenyre
készül.
Kusztorné Varga Edit szerkesztő

Év végi bizonyítvány
Most, amikor esténként ontják a tv
csatornák a világbajnoki mérkőzéseket, alig várható el, hogy az elkényeztetett szurkolót a sükösdi futball érdekelje. A már hagyományos
értékelést mégis megteszem, bízva
abban, hogy a világsztárok varázslatai mellett lesz, aki időt szakít
erre is, mert ez mégis csak a miénk!
A 2013-14 évi Megyei II. osztályú
bajnokság június 7.-én a nehezen
felejthető vaskúti mérkőzéssel
véget ért. Az őszi fordulóról a múlt
év decemberében beszámoltam,
amely nem volt gondtalan, a csapat
jóval képességei alatt teljesített és a
12. helyen zárta a szezont. Molnár
Zsolt lemondott, az alapozást már
új edzővel, Faddi Mátéval kezdtük.
A munka rendben folyt, a kitűzött
cél pedig a megtépázott tekintélyünk helyreállítása az ötödikhatodik hely visszaszerzésével,
amihez minden feltétel adott volt.
Befejeződött az öltöző felújítása, a
korszerűsítés bármilyen összehasonlítást kibír megyei szinten is. A
játékosállomány alig változott,
komoly veszteséget Zselé Érsekcsanádra történő átigazolása jelentett. A létszámmal nem volt baj,
ősszel 27, most 24 játékos szerepelt. Az igazi gondot a tartós sérülések okozták, amelyek a hatodikhetedik fordulótól egybeestek és
makacsul kitartottak a szezon végéig. Rozsi és Grúber a hatodik,
Csordás, Kovács R., Szöllősi és
Szabó D. a hetedik forduló óta nem
lépett pályára. Geletta G. az utolsó
három fordulóban tért vissza, előtte
csak perceket játszott. Az „örökös
kisegítők” Papp és Angeli csak a
hatodik fordulótól tudtak beszállni,
Nemes külföldi munkája miatt
hiányzott négyszer, de tizenegy
mérkőzésen bejátszotta magát a
csapatba. Az ifiből Kovács N. tanulmányai miatt csak három mecscsen játszott, de ezeken nagyon jó
benyomást keltett. Azért időztem
kicsit tovább a sérüléseknél, mert
döntően befolyásolták a végeredményt, hiányuk csak a nyolcadik
hely megszerzésére volt elegendő.
Ami a 2012-13-as eredménytől 3
hellyel gyengébb.
Íme a mérleg:
Őszi időszak: győzelem-4, döntetlen-5, vereség-6, rúgott gól-30,
kapott gól-29, megszerzett pont-17,

helyezés-12.
Tavaszi időszak: győzelem-6, döntetlen-5, Vereség-4, Rúgott gól-32,
kapott gól-25, megszerzett pont-23,
helyezés 8.
Összesített: győzelem-10, döntetlen
-10, vereség-10, rúgott gól-62,
kapott gól-54, megszerzett pont-40
A jónak tartott alapozás után a
bajnoki rajt gyengére sikerült. Őszszel az öltöző felújítása miatt négy
mérkőzésünket idegenben, a tavaszi első négyet ennek megfelelően
itthon játszottuk, s a remélt tíz
pontból csak négyet sikerült megszerezni. A nyitányon 3:1-es vereség Nemesnádudvartól, majd 2:0-s
Bajaszentistvántól, Kelebia ellen
5:4-es győzelem, 0:0-ás döntetlen
Bácsborsóddal. Az „X”-es sorozat
folytatódott Császártöltésen, a 92.
percben kapott góllal 3:3, Jánoshalma ellen 87 percig vezettünk, de a
vége 2:2, Dusnokkal 8o percig
tartottuk a lépést, de a döntetlent
már nem tudtuk kihúzni, 2:3. Szeremlén a keservesen kiszenvedett
1:1 után Faddi edző bátor húzásra
szánta el magát: Mélykút ellen már
az „öreg harcos”, Nagy Endre állt a
kapuban, ami nyugtatóul hatott a
csapatra, és a szezon legjobb játékával 3:0-ra nyertünk. A siker viszszaadta
a
csapat fogyni
látszó
önbizalmát,
s
ez
a
„muníció”
kitartott
a
következő
négy mérkőzésen
is,
amelyek
közül
az
érsekcsanádi
2:1 a legértékesebb, mert
sikerült viszszavágni az
őszi sükösdi
megtiprásunkért, egyenes derékkal jöhettünk
haza. Bácsbokodot nehezen, de
legyűrtük, (2:1), Hajóson is jól
ment a játék, elhoztuk a három
pontot(3:1), Katymárt pedig kiütöttük (5:0). A pontot az „i”-re Vaskúton kellett volna feltenni, de most
is utolért bennünket a már annyiszor emlegetett átok, hogy „Sükösd
bárkit meg tud verni és bárkitől ki
tud kapni”. Most az eddig összesen

két pontot szerzett, 192 góllal megterhelt, Vaskút áldozatai lettünk,
bűn rossz játékkal kikaptunk 2:1re. Végignézve eredményeinket a
tavaszi szezon három jól elkülöníthető szakaszra osztható: gyenge
kezdés után egy döntetlen sorozat,
majd egy felívelő győztes széria, a
bevezetőben már említett meghatározó játékosok nélkül. Első helyen
a küzdeni tudás említhető, de javult
a játék minősége és eredményessége is, ez gólokban is több az őszinél. A góllövő listát Pesti Laci
vezeti 11, őt Bohner és Szöllősi
követi egyaránt 7-7 találattal. A 15
fordulóban nem akadt olyan játékosunk, aki mindegyiken szerepelt
volna. Az élen Tamás Karcsi áll (az
év felfedezettje a középhátvéd
poszton), aki 14-szer lépett pályára.
Összegezve: az őszi szerepléshez
képest több szempontból is történt
előre lépés, az osztályzat erős
közepes. Fontos, hogy az új edző
megtalálta a hangot a játékosokkal,
a vezetőség elégedett a munkájával
és folytathatja.
Ifjúsági csapatunk változatlanul
Vörös Dávid irányításával vágott
neki a tavaszi szezonnak, kitűzött
céljuk a 6. hely megszerzése volt,
ami nem sikerült, a 1o. helyen vé-

Páncsics S, Rácz G, és Kernya K.
A legszorgalmasabbak: Gajári,
Szász, Berger és Mádi. Akire mindig lehetett számítani a fentieken
kívül: Farkas, Tölgyesi, Forgács,
Radics és Geletta. Osztályzatuk:
közepes, de az edző optimista: az
induló bajnoki évben az első öt
között szeretnének lenni.
Serdülőinktől dobogós helyet várt
Geletta Károly, ehhez képest a
hatodik helyen végeztek, ami a
tavalyi 11.-től lényegesen jobb, az
edző mégis csalódott, mert nem a
képességekkel, hanem a hozzáállással volt a baj. Ez alól csak a
Töttös testvérek és Páncsics S. a
kivétel. 112 gólt lőttek és 78-at
kaptak. A góllövő listát Kárpáti K.
vezeti 39, második Töttösi D. 37, a
harmadik Radics J. 9 találatával. A
csapat osztályzata erős közepes,
majdnem jó! Közepes teljesítményekről tudtam számot adni mindhárom csapatunknál, én a még
mindig kitartó szurkolók óhaját
közvetítem: lépjünk egy osztályzattal feljebb!
Befejezésül örömmel mutatom be a
Bozsik-program palántáit, a Jövő
Reménységeit abban a hitemben,
hogy Sükösdön sokáig lesz még
futball!

geztek. Teljesítményük ingadozó
volt, hat győzelem, két döntetlen és
hét vereség (ezekből jó néhány a
mögöttünk lévőktől) a tavaszi mérlegük. Kevés a jó képességű játékos, náluk is góllövő csatár kerestetik. A góllövő listán Balázs István
az első 13, őt Rácz Gergő követi
12, harmadik Töttös Dániel 10
találattal. Az edző szerint a legjobbak: Gajári J, Töttös D, Töttös B,

Álló sor balról: Onódi T., Ruff M.,
Malik M., Pusztai M., Bogdán B.,
Szabó E., Radics Z., Nagy B., Szabados D., Balázs P.
Guggolnak: Lépi K., Kazinczy O.,
Győrfy A., Kővári R., Kincs J.,
Bencses B., Gilián G., Pusztai Á.,
Kiss K., Bogdán D.
Hátul: Geletta Károly edző
Sükösd, 2014. június 25.
Varsányi József
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Közbiztonság
A helyi KMB-sek felhívják a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt
hetekben többször próbálták telefonos megkereséssel becsapni a
lakosságot. A telefonáló helyszínen megtartott egészségügyi vizsgálatot kínál a lakosnak, mely
során minél több információt próbál beszerezni a tulajdonosról.
Akciós vizsgálatot kínálva szeretnének minél több pénzt
kicsalni az érintettől. Figyeljenek

Megnyitottam üzletemet!
- Manikűr
- Gyógy Pedikűr
- Gél-lakkozás
- Műkörömépítés
- Test-gyantázás
- Lábzselé

Sükösd Hunyadi J. u. 165.
Bejelentkezés: 20/5435271

az ilyen jellegű megtévesztésekre!
A másik jellemző "átverési forma", a különböző hirdető újságokban megjelenő szintén akciós,
favásárlást kínáló lehetőségek. A
kedvezőnek hirdetett árú a helyszínre kiszállítva mennyiségben is
kevesebb és minőségében is más.
A rendőrség javasolja, hogy a
helyben ismert vállalkozóktól
szerezzék be a szü kséges
tüzifát,elkerülve ezzel a félrevezetéseket.
KMB

Várom
kedves
Vendégeimet!

Felhívás
Tisztelt Lakosság!
2014. június 19-én
és 20-án a könyvtár állománya leválogatásra
került,
több ezer kötet
selejtezve lett. Az
állományból törölt
könyvek megvásárolhatók 50,- illetve
100,- Ft egységáron, 2014. június
30-tól
(hétfőtől)
nyitvatartási
időben, 14:00-18:00ig (hogy haladni is
tudjunk a selejtezéssel), amíg a
készlet tart.
Szerletics Róbert
könyvtáros

Munkáim Nails.hu Facebook oldalamon tekinthetőek meg.
Patakiné Csizmadia Erika
Okleveles Díszítő
Műkörömépítő

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető
2014. 04. 26-tól 2014. 06. 24-ig
Születtek:

Siposné Kerekes Melinda könyvelő
Mobil: 36(30) 456 2669
6346 Sükösd, Deák F. u. 46.
Tel./fax:36(79) 364 138

E-mail: snekm@t-online.hu
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére
teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés,
támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi termékdíj...mindez kedvező áron!

Adóbevallás elkészítését is vállalom!
A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása:
Keddenként 9-12 óráig
Péntekenként 14-17 óráig
Szombatonként 13-16 óráig
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átveszik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!)
A hirdetés díjai a következők:
1/1 oldal: 20.000.-Ft
1/2 oldal: 10.000.-Ft
1/4 oldal: 5.000.-Ft
1/8 oldal: 3.000.-Ft
1/16 oldal: 1.500.-Ft
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig ingyenes, 5 szó felett 50.Ft/szó. Az árak bruttó árak. Hirdetést feladni munkaidőben a
Sükösd-Érsekcsanád Általános Iskolában az iskolatitkárnál és a
Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet.

Aranyos János ( anyja neve: Vix Noémi )
Frics Balázs ( anyja neve: Balogh Georgina)
Bernát Richárd ( anyja neve: Bernát Boglárka)
Szilágyi Adorján ( anyja neve: Szabó Mónika)

Házasságot kötöttek:
Kolompár Borbála – Balázs Ferenc
Kormos Rita – Kovács József
Koprivanacz Csilla – Hidas Pál
Dauda Katalin – Balog Attila József
Koch Ilona – Komár Zoltán
Szilágyi Rita – Horváth László

Gratulálunk!
Elhunytak:
Scherer Ferenc 80 éves
Kuzman Andrásné született: Kincses Rozália 94 éves
Kárpáti István 70 éves
Rideg Istvánné született: Balázs Julianna 89 éves
Szilágyi László 72 éves
Melcher Péter 77 éves

Részvétünk!

Szennyvízszippantás:
06/30/392-3493
A település– és mezőőr elérhetősége:
Faddi József 70/334-8799

www.sukosd.hu
www.sukosdcsanad-amk.hu
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