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Pályázatokhoz kapcsolódó munkálatok 

Szennyvízberuházás 
 
2013. augusztus 8-án aláírásra 
került az a kivitelezői szerző-
d és ,  me l y a  KEOP -
1.2.0/2F609-2010-0078 kód-
számú „Bajai agglomeráció-
hoz tartozó települések 
szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása beruházás 
megvalósítási munkálatait 
rögzíti. 
A  Tief Terra Kft. és a 
Swietelsky Magyarország Kft. 
alkotta Baja 2013. Konzorci-
um építheti ki a szennyvízcsa-
torna-rendszert Sükösdön, 
Érsekcsanádon, Vaskúton és 
Baja eddig hálózatot nélkülö-
ző területein. 150 kilométer 
csatornahálózat és 26 átemelő 
épül, közel 5300 ingatlant 
kötnek be a hálózatba. 
A kivitelezési munkák előké-
szítése megkezdődött, mely-
ben felülvizsgálják a terveket, 
előkészítik a részletes ütem-
tervet, a szükséges dokumen-
tációkat. A következő hetek-
ben a műszaki bejárások so-
rán a faluban felmérési mun-
kákat, kijelöléseket, kisebb-
nagyobb ásással, feltárással 
járó munkálatokat végző 
szakemberekkel találkozha-
tunk. 
Az előkészítő szakasz egyik 
fontos állomása lesz, amikor 

lakossági tájékoztatásra 
hívjuk a sükösdieket, ahol a 
kivitelezést végző cég, vala-
mint a műszaki feladatok el-
végzéséért felelős mérnöki 
csapat szakemberei szolgál-
nak részletes információval 
arról, hogy mikor, melyik 
utcát, falurészt érintenek az 
előttünk álló munkálatok. A 
lakosok ez alkalommal tehetik 
fel a gyakorlatban megvalósu-
ló munkák vonatkozásában 
kérdéseiket. Ennek időpontjá-
ról, helyszínéről szórólapok 
formájában értesítjük a lakos-
ságot. 
 

Faluközpont felújítás 
 
Szeptember hónapban meg-
kezdődnek faluközpontunk 
főterének (Hősök tere) felújí-
tási munkálatai. 
Településünk fő tere legutóbb 
1968-ban került felújításra. 
Lévén, hogy a sétány burkola-
ta több  helyen megsüllyedt, 
repedezett, a park növényzete 
is kiöregedett és hiányos, elér-
kezettnek tűnt az idő, hogy 
egy átfogó rekonstrukció tör-
ténjék. A Sükösdi Szent Anna 
Alapítvány által falumegújí-
tásra és-fejlesztésre benyújtott 
Leader pályázaton 19.999.980 
Ft-ot nyert községünk. 
A beruházás kapcsán felújí-

tásra kerül a II. világháborús 
emlékmű, kialakításra kerül 
nemzeti ünnepeinkhez kap-
csolódó emlékhely. Padok, 
szeméttárolók, információs 
táblák, kerékpártároló kerül-
nek kihelyezésre. A járdák új, 
térkövezett burkolatot kapnak, 
virágágyások, őshonos fafaj-
ták, a zöld felület felújítása 
teszik széppé a környezetet. 
A munkavégzés során bizto-
san lesz olyan időszak, amely 
a téren való közlekedést meg-
nehezíti, azonban a területen 
való átjutás nem lesz teljes 
mértékben korlátozva. Az ott 
található üzletek megközelíté-
se is folyamatosan biztosított 
lesz. Az így felmerülő nehéz-
ségekben számítunk a lakos-
ság megértésére. 
Reméljük mindannyiunk örö-
mére fog szolgálni ez, a tele-
pülésünk környezetét és meg-
jelenését javító fejlesztés. 

Tamás Márta polgármester 

2013. szeptember 21-én 
a Lakodalmas házban 
tartjuk az idei Idősek-
napi ünnepségünket, 

melyre minden meghí-
vottat szeretettel vá-

runk! 
 

Szervezők 

Szeretettel várunk mindenkit az idei Szüreti felvonulásra és az azt követő 
bálra! 

Felvonulás és bál ideje: 2013. október 5-én 
Bál helye: Lakodalmas ház 

A rendezvénnyel kapcsolatos információkat figyelje a plakátokon! 
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2013. június 26. 
A Képviselő-testület megtár-
gyalta és elfogadta a 2012. évi 
gyermekjóléti szolgálati és a 
jegyzői gyámhatósági átfogó 
értékelést a gyermekek védel-
méről szóló törvény előírásai-
nak megfelelően. Az Ország-
gyűlés által elfogadott új ön-
kormányzati törvény szakaszo-
san lép életbe. A 2013. január 
1-től hatályos rendelkezéseinek 
megfelelően át kellett dolgozni 
az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatát, melyet 
rendeleti formában fogadtak el 
a képviselők. 2013. szeptember 
1-től a Sükösdi ÁMK igazgatói 
megbízását 5 évre Dudásné 

Grau Ágnes nyerte 

el. Elfogadták a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot a képvi-
selők, melynek léte szükséges 
az európai uniós pályázatok 
benyújtásához. Az önkormány-
zat több más önkormányzatok-
kal létrehozott társulás tagja. E 
társulásokat létrehozó megálla-
podásokat 2013. június 30-ig 
felül kellett vizsgálni az új jogi 
szabályozás miatt. Ezt tekintet-
te át a Képviselő-testület, s 
hagyta jóvá az elvégzett módo-
sításokat.  A térfigyelő kame-
rák karbantartásáról is határo-
zatot hoztak. 

2013. július 24. 
A Bács- Kiskun Megyei Ön-
kormányzat előkészítette a me-

gye területfejlesztési koncepci-
óját. A helyi önkormányzatok-
nak 45 nap áll rendelkezésükre, 
hogy véleményezzék azt. A 
sükösdi önkormányzat több 
helyi fejlesztési elképzelés be-
építését fogalmazta meg.  Fe-
lülvizsgálták a Felső-Bácskai 
Regionális Szilárd Hulladékle-
rakó Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodását, és a 
hulladékgazdálkodás 2013. évi 
szükséges átalakításával kap-
csolatos döntést hozták meg. A 
polgármester tájékoztatást adott 
a 2013. év I. féléves gazdálko-
dásának eredeti tervezettekhez 
képest történt változásairól. A 
gazdálkodási jogszabályok a 
változásokat kötelezően év 

végén történő rendeletmódosí-
tással írják elő a költségvetési 
rendeletbe beépíteni. A 2013. 
évben több pályázat is benyúj-
tásra került az önkormányzat és 
a helyi civil szervezetek részé-
ről. Erről adott részletes tájé-
koztatást a polgármester. Tájé-
koztatta a képviselőket, hogy 
az általuk korábban elrendel-
teknek megfelelően az önkor-
mányzat tulajdonaként megsze-
rezte a sükösdi volt Paprikama-
lomhoz tartozó ingatlanrészt. 
Hasznosításáról a képviselők 
későbbiekben döntenek.  
 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

 

A Képviselő-testületnek 
véleményeznie kellett a 
„Bács-Kiskun 2020” elneve-
zésű megyei területfejleszté-
si koncepciót, amely ugyan 
2030-ig vázolja fel megyénk 
jövőképét, de a fejlesztési 
prioritásokat 2020-ig fogal-
mazza meg. Örvendetes, 
hogy ez esetben nem felül-
ről, központilag határozzák 
meg a fejlesztésre érdemes-
nek tartott területeket, hanem 
alulról építkezve, a kisebb 
egységek valós igényeit pró-
bálják meg figyelembe ven-
ni, beépíteni a magasabb 
szintű komplex tervekbe 
egészen Európai Uniós szin-
tig ahol remélhetőleg a tá-
mogatási rendszert ezeknek 
megfelelően alakítják majd. 
A Képviselő-testület feladata 
az volt, hogy Sükösd vonat-
kozásában konkrét javaslato-
kat fogalmazzon meg a kon-
cepcióhoz, melyeket igye-
keznek beledolgozni a tervbe 
mielőtt elfogadásra visszake-
rül. A képviselők egyetértet-
tek abban, hogy a települé-
sünk adottságainak figye-
lembe vételével, kiaknázásá-
val kell meghatározni a fej-
lesztési irányvonalakat. A 
két legfontosabb területként 
a mezőgazdasági termelés 
biztonságosabbá, hatéko-
nyabbá tételét (például. öntö-
zőcsatorna-rendszer és víztá-
rozó) valamint a működő és 
jövőbeni vállalkozásokat és 

Sükösdöt kiszolgáló infrast-
ruktúra fejlesztését jelölték 
meg. Ezek mellett szintén 
fontosnak tartották a már 
elkezdett projektek figye-
lembe vételét is, mivel lesz-
nek olyanok, amelyek át 
fognak nyúlni az új koncep-
ció időszakába, mint például 
a kerékpárutak kivitelezése. 
A Testület végül határozat-
ban, Sükösd vonatkozásában 
az alábbi kiegészítésekkel 
javasolja elfogadni a kon-
cepciót: 
• A település belterületi 

útjai 100 %-ban 2020-ra 
szilárd burkolatúak legye-
nek 

• A Sükösd- Érsekcsanád- 
Baja- Bátmonostor kerék-
párút teljes szakasza való-
suljon meg  

• Az M9-es út építése foly-
tatódjon, e célkitűzést tar-
talmazza a koncepció 

• Sükösd továbbra is ragasz-
kodik az 51-es elkerülő út 
megépítéshez, ez legyen 
feltüntetve a koncepcióban 

• Sükösd településen rendel-
kezésre álló vállalkozói 
területek igénybevételi 
lehetősége legyen kiemel-
ve a koncepcióban, a vál-
lalkozások által is megte-
kinthető elektronikus köz-
ponti adatbázis biztosítá-
sával 

• A mezőgazdaság jövője 
érdekében készüljön terv 

az aszályos időszakokban 
igénybe vehető vízvételi 
lehetőségre és annak mű-
ködtetésére 

A Képviselő-testület dönté-
sének értelmében az Önkor-
mányzat árverésen megvásá-
rolta az 547/2 helyrajzi szá-
mon fekvő 973m2 alapterüle-
tű lakóház, udvar egyéb épü-
let megnevezésű ingatlant 
valamint a mellette lévő 
547/3 helyrajzi számú, 
915m2 alapterületű beépítet-
len belterületi telket (az 
„önkiszolgáló” bolt és a gaz-
dabolt közötti terület). Az 
árverésen való részvételre 
egy 3 fős bizottságot bízott 
meg a Testület. Egy komoly 
licitáló ellenében sikerült 
megvásárolni az említett két 
ingatlant, a házat 2.100.000 
Ft forintos, a telket 
2.090.000  forintos vétel-
áron. 
Elsősorban az ingatlanok 
kedvező fekvése miatt dön-
tött a Testület a megvásárlás 
mellett. Elsődleges feladat 
lesz a rendbetételük. A hasz-
nosításukra már jelenleg is 
több lehetőség kínálkozik 
(például mint építőanyag- és 
gép depó a közmű kivitele-
zésekor). A szennyvízberu-
házás beindulása illetve a 
pályázati lehetőségek meg-
vizsgálása után hoznak dön-
tést erről. 

Soós Gergő 
alpolgármester 

Isten éltesse Sükösd újabb 
„szépkorú” polgárát! 
Gyuka Mihályné született Szabó Má-
ria 2013. augusztus 25-én ünnepelte 
90. születésnapját. A szép ünnepen 
lányai, 4 unokája és 5 dédunokája is 
köszöntötte. Maris néni elmondta, 
hogy még ma is sokat dolgozik és  
nagy izgalommal készül már az idei 
paprika szedésre. E szép ünnepi alka-
lomból, mint a falu szépkorú polgárát 
köszöntötte őt Tamaskó Jenőné anya-
könyvvezető és Tamás Márta polgár-
mester.                                Szerkesztő 

Megkezdett nyugdíjas évek... 
Tóth Imréné Laczi Erzsébet 2013. 
09.01-től megkezdte nyugdíjas éveit. 
20 évig dolgozott az Egészségügyi 
Központ takarítójaként. Köszönjük 
becsületes és áldozatos munkáját. Jó 
egészséget, szép nyugdíjas éveket  
kívánunk! 

Tamás Márta polgármester 
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Kezdődik az óvoda 
Augusztus 26-án nyitotta meg 
kapuit az óvoda. Három hetes 
zárva tartás után tiszta környe-
zetben fogadjuk az óvodásokat. 
Nyáron elvégeztük a szükséges 
karbantartási munkálatokat.  
Az alvégi óvoda középső-és 
nagycsoportjának öltözői szép, 
új, színes bútorokat kaptak. A 
szekrényeket Kiss László helyi 
vállalkozó készítette, a Sükösdi 
Óvodásokért Közhasznú Ala-
pítvány finanszírozta. Hálásan 
köszönjük az alapítványnak a 
támogatást. 
109 gyermekkel kezdjük meg a 
2013/2014-es nevelési évet. A 
központi óvodába 59, az alvé-
gibe 50 gyermeket várunk.  
A köznevelési törvény szerint 
lehetőségünk van pedagógiai 
asszisztens alkalmazására, így 
mindkét óvodában 1-1- fő asz-
szisztens segíti szeptembertől 
az óvónők munkáját. 1 fő óvo-
datitkári munkakört is finanszí-
roz az állam. Összességében 3 
embernek tudunk ősztől mun-
kát biztosítani. Néhány szemé-
lyi változás is történt a nyár 
folyamán. 1 fő óvónő Baján 
folytatja a munkáját, 1 fő dajka 
nyugdíjba vonult. Mindkét dol-
gozó helyett fel tudtunk venni 
munkatársakat. Az előbb felso-
rolt új munkakörökkel kiegé-
szítve teljes létszámmal tudjuk 

elkezdeni az évet. 
Az új kiscsoportosok szeptem-
ber 2-tól kezdik meg óvodai 
életüket. A kiscsoportos óvó-
nők megkezdték a családlátoga-
tásokat, hogy már otthonukban 
megismerkedjenek a gyerekek-
kel. A törvény megengedi, 
hogy aki fél éven belül tölti a 3. 
életévet, az is jöhessen óvodá-
ba. Az óvónők felkínálják ezt a 
lehetőséget a szülőknek, így 
többen már 2,5 éves korban 
megkezdik az óvodát. 
Az idei évben is több progra-
mot, szakkört szervezünk gyer-
mekeink számára. A teljesség 
igénye nélkül lesz, Mocorgó, 
Ringató, hittan foglalkozás, 
úszás a nagycsoportosok részé-
re, nyelvi foglalkozások, lesz-
nek kirándulások, színházláto-
gatás, sportnap.  
Folytatjuk a kompetencia alapú 
óvodai nevelést, mely igen sok 
lehetőséget kínál arra, hogy a 
gyerekek minél több tapaszta-
lás, élményszerzés által jussa-
nak új ismeretekhez. 
Reméljük minden szülő talál 
gyermekéhez közel álló elfog-
laltságot a felkínált lehetőségek 
között. 
Minden kedves kis óvodásnak 
vidám, élményekben gazdag 
óvodai évet kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes                                                                                                              
ÁMK igazgató 

 

2013. augusztus 1-től 40 éves 
munkaviszony után vonult 
nyugdíjba Geletáné Czinkóczi 
Mária – Marika dadus néni. 
Marika 1993 óta dolgozik a 
Sükösdi óvodában. 
Munkáját tisztesség, becsüle-
tesség, igényesség, megbízha-
tóság jellemezte. Törekedett 
arra, hogy jó kapcsolatot alakít-
son ki munkatársaival, az óvó-
nőkkel és a dajkákkal egyaránt. 
A gyerekek, szülők mindig 
nagyon szerették Marika dadus 
nénit. 
2013. augusztus 30-án tartottuk 
Geletáné Czinkóczi Mária 
nyugdíjas búcsúztatóját, ame-
lyen részt vett Tamás Márta 
polgármester is. 
Boldog vagyok, hogy dolgoz-
hattam Marikával, hogy a mun-
katársa lehettem. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából 
szívből gratulálok, jó egészsé-
get, boldogságot kívánok az 
óvoda minden dolgozója nevé-
ben. 
Ezúton is szeretném megkö-
szönni áldozatos munkáját, 
amelyet a Sükösdi gyermeke-
kért végzett. 
2013. május 1-től 40 éves mun-
kaviszony után vonult nyugdíj-
ba Rommer Józsefné iskolai 
takarítónő. 1985 szeptember 1-
től dolgozott az iskolában taka-
rító munkakörben. 
Munkájában mindig becsületes, 
megbízható volt, amit ezúton 
szeretnék megköszönni. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából 
szívből gratulálok, jó egészsé-
get, boldogságot kívánok. 

 Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Köszöntjük nyugdíjasainkat 

Lomtalanítás 
 

2013. szeptember 30 – október 

03. (reggel 7.00 órától) 
A lomtalanítást a Felső-
Bácskai Hulladékgazdálkodási 
Kft. végzi. (6521 Vaskút, Kos-
suth L. u. 90.) 
A következő hulladékok ke-
rülnek begyűjtésre: nagy tér-
fogatú lomhulladék (szekrény, 
ágy, stb.), fém-, fa-, papír-, 
műanyaghulladékok, zöldhul-
ladékok (biológiailag lebomló 
hulladékok). 
Figyelem: A kis térfogatú hul-
ladékokat zsákban összekötve, 
a növényi eredetű hulladékokat 
összekötve kérjük kihelyezni, 
és szíveskedjenek odafigyelni, 
hogy kézi erővel mozdíthatók 
legyenek. Az egyéb módon 
kihelyezett hulladék nem kerül 
elszállításra. 
A veszélyes hulladékok nem 
kerülnek elszállításra! (pl.: 
elemek, akkumulátorok, festé-
kek, lakkok, ragasztók, oldó-
szerek, savak, lúgok, növény-
védő szerek, veszélyes anya-
gokkal szennyezett csomagolá-
si hulladékok és minden egyéb 
veszélyes hulladéknak minősü-
lő anyagok, háztartási-, infor-
mációs-, távközlési-, szórakoz-
tató elektronikai hulladékok, 
gumiabroncsok) 
2013. évben is lehetőség nyílik 
arra, hogy lakóingatlanonként 
750 kg / év veszélyes hulla-
déknak nem minősülő hulladé-
kot a Vaskúti Regionális Hul-
ladéklerakóra (6521 Vaskút, 
Külterület 0551 hrsz.) ellen-
szolgáltatás nélkül (azaz in-
gyenesen) saját járművel ki-
szállíthatnak lakcímigazoló 
kártya felmutatása ellenében. 
A köztisztaság megőrzésének 
érdekében arra kérjük a lakos-
ságot, hogy csak a körzetükben 
kijelölt lomtalanítási nap előtti 
napon tegyék ki a kidobni 
szándékozott lomokat. Ilyen-
kor községünkben megszapo-
rodnak a vagyon elleni cselek-
mények. Vigyázzunk értéke-
inkre és egymásra, idegene-
ket ne engedjenek be ingatla-
naikra! 
 
Lomtalanítási Program 

 
 2013. szeptember 30. hétfő 

- Zrínyi u. - Mártírok u. 

- Vörösmarty u. - Ósükösd 
- Táncsics u. - Szántópuszta 
- Ady E. u. - Árpád Vezér u. 
- Dózsa Gy. u. a Ságvári E. 
utcáig 
- Deák F. u. a Ságvári E. utcáig 
Petőfi u. a Ságvári E. utcáig 
 
2013. október 01. kedd 

- Újvári u.- Belon Gellért u.  
- Rövid u.- Verébtanya 
- Ságvári E. u. - Daráló u. 
- Hunyadi J. u. a Ságvári E. 
utcáig - Templom u. 
Dózsa Gy. u. -Ságvári E. u. és 
a Szabadság u. közti része 
Deák F. u. a Ságvári E. u. és a 
Szabadság u. közti része 
 
2013. október 02. szerda 
- Új utca -Szabadság u. 
- Petőfi S. u. a Ságvári E. u. és 
a Szabadság u. közti része 
- Hunyadi J. u. a Ságvári E. u. 
és a Szabadság u. közti része 
- Dózsa Gy. u. a Szabadság u. 
és a Bajcsy-Zs. u. közti része 
- Deák F. u. a Szabadság u. és 
a Bajcsy-Zs. u. közti része 
Petőfi S. u. a Szabadság u. és a 
Hősök útja közti része 
Hunyadi J. u. a Szabadság u. 
és a Bajcsy-Zs. u. közti része 
 
2013. október 03. csütörtök 

- Horgász u -Hősök útja 
- Bajcsy-Zs. u.- Mező u. 
- Kossuth L. u. a Bajcsy-Zs. u.-
tól északra 
- Dózsa Gy. u. a Bajcsy-Zs. u.-
tól északra 
- Arany J. u. a Bajcsy -Zs. u.tól 
északra 
- Hunyadi J. u. a Bajcsy-Zs. u.-
tól északra 
- Kossuth u. a Bajcsy- Zs u.-ig 
- Arany J. u. a Bajcsy-Zs u.-ig 
Petőfi S. u. folytatása a Hősök 
útjától a Bajcsy-Zs. u.-ig 
 
Az aprítékként felhasz-
nálható venyigék be-
gyűjtésére a lomtalaní-
tás után, október  máso-
dik felében kerül sor. 
Kérjük a lakosságot, az 
ilyen jellegű fás szárú 
hulladékot ne dobják ki 
a lomok közé! A begyűj-
tés pontos idejéről tájé-
koztatót küldünk a pos-
taládákba. 
 

Tamás Márta polgármester 
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Kedves Olvasóink! Egy olyan 
Sükösdről származó fiatalem-
bert szeretnék bemutatni, aki 
nagyon sok munkával és ta-
nulással országunk tudomá-
nyos életének meghatározó 
részévé vált. Ismerjék meg 
Dr. Lógó Jánost! 
Kedves János! Azoknak a 
fiataloknak, akik nem ismer-
nek téged személyesen, kérlek 
mutatkozz be! 
1961. március 9-én születtem. 
Apám a kacsatelep vezetője 
volt, anyám a paprikamalom-
ban volt üzemírnok. Sajnos 
egyikük sem él már. Húgom, 
Zsuzsa, szemész orvosként 
dolgozik Budapesten. Az álta-
lános iskolának 1967-75 között 
voltam tanulója. Az iskola mel-
lett nagyon sokat fociztam ba-
rátaimmal, főleg a templom-
kertben. A helyi csapat minden 
korosztályos szintjén játszot-
tam. Nyaranta a helyi Tsz-ben, 
Állami Gazdaságban dolgoz-
tam (kapáltam, kukoricát címe-
reztem). Együtt éltünk sokáig a 
nagyszülőkkel. Otthon is sokat 
segítettem. Családunk római 
katolikusként élt, és én rengete-
get ministráltam.  
Az általános iskola elvégzését 
követően hol tanultál tovább? 
Mikor döntöttél úgy, hogy 
építőmérnök szeretnél lenni? 
Az általános iskolát követően 
Baján a III. Béla Gimnázium-
ban, annak is a matematika-
fizika szakán töltöttem középis-
kolai éveimet. Ez meghatározó 
volt, mert számos alkalommal 
saját osztálytársaimnak tartot-
tam a matematika órát a felső 
években. A matematika tanul-
mányi versenyeken sok díjat 
nyertem.  
A foci mellé még az atlétika, 
mint kiegészítő sportág 
„belépett” az életembe ekkor. 
A gimnáziumi váltónk területi 
bajnokságot nyert. Később a 
katonaság alatt hadsereg baj-
nokságot is nyertünk, szintén 
váltóban. 
Nyaranta egyik rokonommal, 
aki az UVATERV dolgozója 
volt, számos alkalommal figu-
ránsként dolgoztam és ismer-
tem meg az építőmérnöki tevé-
kenység egy vékony szeletét. 
Ennek megfelelően a BME, 
Építőmérnöki Karának lettem 
hallgatója. Az egyetemi évek 

alatt kezdtem meg felsőoktatási 
oktatói tevékenységemet is. Ez 
az akkori legalacsonyabb szint-
nek, a demonstrátori beosztás-
nak felelt meg. Így viszonylag 
egyenes út vezetett az ott mara-
dás felé. 
Életrajzodból úgy tűnik, hogy 
az egyetem elvégzését követő-
en nem elégedtél meg az is-
mereteid, tudásod szintjével, 
szinte folyamatosan tanultál, 
képezted magad. Milyen te-
rületeken szereztél újabb és 
újabb tudományos elismeré-
seket? 
A diploma megszerzését köve-
tő tanulmányaim az akkori, a 
tanszékünk (Mechanika Tan-
szék)  egyetemi oktatói 
„elvárásaiknak” megfelelően 
alakultak. Ez egy mérnök-
matematikusi diploma meg-
szerzését jelentette az egyetemi 
doktori mellett. 3 évvel az 
egyetem befejezése után már 
doktorrá avattak. Mellette a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia kandidátusi fokozatát is 
megkaptam. Később, 2003-ban 
habilitáltam. Ez az egyetemi 
legmagasabb tudományos szint. 
Ez idő alatt a világ számos 
egyetemén megfordultam. 1 
évet az USA-ban az University 
of Michigan, Repülőmérnöki 
Karán dolgoztam kutatóként.  
Nem csak a képzésed, de a 
munkád is szorosan kötődik a 
BME-hez. Milyen munkát 
végzel az egyetemen, milyen 
oktatáson kívüli szakmai te-
vékenységeknek vagy a része-
se? 
A BME, Építőmérnöki Kará-
nak, Tartószerkezetek Mecha-
nikája Tanszékének vagyok a 
docense. Itt számos tárgy elő-
adója vagyok a jelenlegi mind-
három oktatási szinten (BSC, 
MSC, doktori). A mostani álta-
lam oktatott tárgyak: dinamika, 
végeselemes modellezés, 
képlékenységtan, megbízható-
ság elmélet, tartószerkezetek 
optimális tervezése. Itt a ma-
gyar mellett természetesen an-
golul is oktatunk mindent. Az 
oktatói, kutatói tevékenység 
mellett, az adminisztratív fel-
adatokból is kivettem részemet. 
Voltam a Kar oktatási 
dékánhelyettese, az egyetem 
angol nyelvű képzésének egyik 
vezetője. Több éven át betöltöt-

tem a BME alter-
náló képzésének 
vezetői posztját.  
Természetesen 
tervező mérnök-
ként is vannak 
munkáim. Közü-
lük kiemelhető a 
Badacsonyban 
található új 
Kisfaludi-kilátó 
statikai tervei. 
Most a budai várban található 
volt Honvéd Főparancsnokság 
rekonstrukciós munkáinak sta-
tikus tervezője vagyok. 
Négy nemzetközi tudományos 
lap szerkesztő bizottságának 
vagyok a tagja. Ezek közül 
egynek a főszerkesztője, egy 
másiknak a főszerkesztő-
helyettese vagyok. Évente 3-4 
konferencián tartok előadást. 
A bevezetőben említettem, 
hogy az ország tudományos 
életének is aktív részese vagy. 
Milyen kutatási területeken 
látsz el feladatokat és melyik 
eredményeidet tekinted a 
legkiemelkedőbbeknek? 
Kutatási területem a szerkezet 
optimáláshoz kapcsolódik. Ez 
azt jelenti, hogy hogyan lehet 
megtervezni egy szerkezetet 
úgy, hogy az adott körülmé-
nyek között a legkisebb a súlya 
legyen, legnagyobb teherbírás-
sal rendelkezzen. Ide tartozik a 
topológia optimálás is. Ez az 
otthonokban pl. a mosószeres 
üveg alakjának a megtervezését 
is jelentheti. Eredményeim 
következtében két egyetemi 
tárgy megalkotója is vagyok: 
tartószerkezetek optimális ter-
vezése, megbízhatóság elmélet. 
Nagyon fontos az eredmények 
„életképességének” a bizonyí-
tása. Ez főleg az iskolaterem-
tést jelenti. Doktori hallgatóim 
közül kettő már doktorként 
tevékenykedik, mások kettő 
pedig nagyon közel van a foko-
zathoz. 
Az oktatás és kutatás fontos 
velejárója az eredmények 
publikálása, melyeket tartod 
ezek közül a legfontosabb-
nak? 
Közel 200 tudományos dolgo-
zatom jelent meg többnyire 
angol nyelven. A 
képlékenységtani kutatásaim és 
a probabilisztikus topológia 
optimálásban publikált dolgo-

zataimat hivat-
kozzák legtöb-
ben. 
Nagyon sokrétű 
és nagyon elfog-
lalt ember vagy. 
Kérlek, mutasd 
be a családod, 
akik támogatá-
sára, ösztönzésé-
re és nem utolsó 
sorban motiváci-

ójára mindenkinek szüksége 
van! 
Feleségem egy tervező irodá-
ban adminisztratív menedzser, 
eredetileg német tanár volt. Ő a 
család motorja. Három fiam 
van. A legidősebb, Benedek 
másod éves a BME Építőmér-
nöki Karán. János ugyanott 
első éves hallgató. Péter 11-
dikbe jár a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnáziumban. 
Nehéz elképzelni, hogy a sok 
munka mellett van még a szó 
klasszikus értelmében sza-
badidőd. Mivel szoktál kikap-
csolódni, vagy mit szeretnél 
csinálni, ha mondjuk a napok 
nem csak huszonnégy órából 
állnának? 
Szeretek a ház körül tevékeny-
kedni, barkácsolni. Szívesen 
sportolok a családdal. 
Nagyon örülök, hogy tudtál 
időt szakítani rám és termé-
szetesen olvasóinkra. Büsz-
kék lehetünk rád, hiszen aka-
ratlanul is de minden tetted-
del, eredményeddel Sükösd jó 
hírnevéhez is egy kicsit hoz-
zájárulsz. Sok erőt és kitar-
tást kívánok további mun-
kádhoz, életedhez! 

Kusztorné Varga Edit  
szerkesztő 

Ők is Sükösdről indultak... 

 

Sükösd címeres póló 
vásárolható a Polgár-
mesteri Hivatal pénz-

tárában. 
Ára: 1500Ft+ÁFA 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig a Lakodal-

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

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

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagy-

termében 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk hétfőnként este 1/2 7-től a Mű-
velődési Ház nagytermében! 

 
Jógagyakorla-
tok és meditá-
ció keddenként 
este 6 órától. 

Hétfőn, szerdán és pén-
teken este 6 órától  a Művelő-

dési Ház előtt. 

Állandó rendezvé-
nyeink 

 
Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 

körünkbe a Kertbarátokat! 

Maraton 
K o l l u t i  M a r g i t  a z 
Ultrabalatonon –a Balaton kör-
befutásán, 212 km-es távon 2. 
helyezett, Baja -Zombor ultra-
futáson 5. helyezett lett. 

Anna-napi eredmények: Pa-
raszt-olimpia 
1. Gigászok 2. Kan-Ászok 3. 
Kolbájsz és a Pikoló egyenlő 
ponttal 4. Isten Csapásai  
Az Alvég-Fölvég kötélhúzó 
versenyt a Fölvég /nem Felvég/ 
nyerte.  
III. Anna-napi Ulti Kupa 
I. Geleta József (Sükösd), II. 
Fábián Csaba (Sükösd), III. 
Péter József (Nemesnádudvar)  
Plázár Lajos Emlékverseny 
(teke) 
1. helyezett Merényi József lett. 
Horgászverseny 
G y e r m e k  k a t e g ó r i á b a n 
Kákonyi Maja, ifjúsági kategó-

riában Beck János nyerték el az 
első helyezést. 
Paprikáskrumpli főző ver-
senyt a Siker csapata nyerte 
meg.  
Kenu 
2013. augusztus 2-án Sukorón 
(Velencei-tavon), a Kolonics 
György emlékére rendezett 
kajak-kenu Magyar Bajnoksá-
gon, C2 (kenu kettes) serdülő 
női számban, 500 méteren 

Miskolczy Fruzsina Bónyai 
Reginával 3. helyezést ért el.  
Fekvenyomás 
A vésztői RAW Országos 
Fekvenyomó Bajnokság ered-
ményei után május 18-án is 
megmutatták, mit tudnak a 
sükösdiek. Az ifjúsági kor-
csoportban Melcher Ferenc és 
Szabó Bence indult. Előbbi a 
93 kg-os súlycsoportban I. he-
lyezést ért el 160 kg-mal, utób-
bi a 66 kg-os súlycsoportban 
IV. helyezést ért el 80 kg-mal. 
Masters I.-es korcsoportban 

Szabó Balázs in-
dult. Ő a 105 kg-os 
súlycsoportban I. 
helyezést ért el 
217,5 kg-mal, ami 
2,5 kg-mal maradt 
el az eddigi orszá-
gos csúcstól. A 
korcsoport abszolút 
versenyén ez az 
eredmény II. helye-
zést hozott. Szabó Balázs jelen-
leg az őszi Masters Európa 
Bajnokságra készül, mely Bul-
gáriában kerül megrendezésre.               
Szerkesztő 
Kerékpározás 
Ezen a nyáron is sok kerékpá-
ros rendezvényen sikerült részt 
vennünk feleségemmel. Június 
1-én teljesítettük az 
Ultrabalaton kerékpártúra 
212km-es távját, ami nem volt 
könnyű, de nagyon megérte. A 
Balaton-felvidék családi brin-
gatúra Balatonfüred környékét 
járja be. A hosszú meredek 
emelkedők nehezek, de ha már 
fent vagy, az északi part egyik 
legszebb kilátása fogad ben-
nünket. A gyönyörű Tisza-tó 
megkerülése is megtörtént, 
amit csak ajánlani tudok min-
denkinek, aki szereti a termé-
szetet és a vízi élővilágot. Sze-

rencsére a 
környékün-
kön is lehető-
ség van hosz-
szabb rövi-
debb bringa-
túrákra, ezek-
ből csak né-
hányat említ-

ve a Bajai kistérség déli telepü-
léseit érintő túra a Hercegszán-
tói kegyhelyig, ahol a világ 
legmagasabb rozsdamentes 
acélból készült Mária szobra 
található, Mohácsi körtúra és 
számos Gemenci túrát tudha-
tunk magunk mögött. Itt meg-
említem a Bajai Természetjá-
rók Egyesületét, ahol számos 
biciklis- és gyalogtúrát szervez-
nek és szeretettel várnak min-
denkit a rendezvényeikre. A 
bajai Fu-Team SE amatőr futó-
egyesület, hobbi jellegű túrake-
rékpáros szakosztályt hoz létre 
és a jövőbeni rendezvényeire 
szeretettel vár mindenkit. Vé-
gezetül a Szekszárdi Karika 
Toura rendezvényre hívnám fel 
a figyelmet ahol 25,50 és 75 
km-en lehet indulni szeptember 
14.-én. Bringázz Sükösd! 

Pataki Attila 
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Táborozni voltunk… 
A Sükösdi Szent Anna Tanoda diák-
jaival augusztus első napjaiban Szál-
kán táboroztunk. Fontosnak tartottuk, 
hogy a gyermekek már a projekt kez-
detén összekovácsolódjanak, jobban 
megismerjék egymást, mentoraikat. 
A gyönyörű környezetben elsősorban 
a kirándulások és a túrázások kaptak 

főszerepet, de kézműves foglalkozá-
sok, vetélkedő és sportolás is színesí-
tették napjainkat.  

Varga 
Erzsébet 
szakmai 

vezető 

10 nap a természet-
ben, avagy mi fán te-
rem a cserkésztábor? 
 Aki már megtapasztalta, 
hogy milyen érzés a természet-
ben, egy önmagunk által felépí-
tett táborban, jó társaságban 
eltölteni 10 napot, az tudja mit 
jelent ez a szó – cserkésztábor. 
Mi, akik már lassan 10 éve 
táborozunk minden nyáron, 
elképzelni sem tudnánk a nya-
runkat nélküle. A cserkésztábor 
a fő esemény minden cserkész 
életében, mely megkoronázza 
az évet. 
  De hol is voltunk idén? 
Egy nyugodt kis réten Szuha és 
Mátraalmás között az erdőben. 
S ezt a helyet 10 nap alatt az 
otthonunkká tettük. Mint min-
den évben, idén is előreutazott 
pár nagylány és nagyfiú, hogy 
elkezdjék az építkezést, s ki-
ásott latrinával, felhúzott fürdő-
sátorral várják a kisebbeket. 
Ám az építkezés közel sem 
merül ki ebben a tábort meg-
előző pár napban. Augusztus 7-
én megérkeztek a táborozók, 
akik több mint fél napot utaztak 
ahhoz, hogy elérjék a célt. Idén 
indiános volt a keretmese. Mi,  
nagyok, akik már ott voltunk, 
indiánnak öltözve, egy történet-
be ágyazva fogadtuk őket. Min-
denki választott magának indi-
án nevet, és kapott festett csí-
kokat az arcára. S így, hogy 
végre együtt volt a nagy csapat, 
folytatódhatott az építkezés, 
most már mindenki aktív rész-
vételével. S mik kerültek ki a 
kezünk alól? 4 kabinos fürdősá-
tor, külön lány-és fiúlatrina, 
szerszámtartó, csöpögtető az 
elmosogatott edényeknek, ku-
kák és kézmosók, hirdetőtábla, 
a sátrak előtt cipőtartók, kilátó 
a kisebbeknek s végül de nem 
utolsósorban zászlórúd és ke-
reszt, hogy legyen hely, ahol 

megtarthattuk reggeli és esti 
zászlószertartásainkat. S ezek 
legtöbbjéhez nem kellett más, 
mint fa, melyet a földön talál-
tunk az erdőben, madzag, fólia, 
sok ügyes kéz és akaraterő. S 
mivel mindez a birtokunkban 
volt, gyönyörű kis tábort építet-
tünk magunknak. 
Míg a tábor nem állt kész pom-
pában, addig annak tökéletesí-
tésén fáradoztunk, de hogy ne 
csak vég nélkül építkezzünk, a 
munkát programok színezték. 
A vezetők tartottak nekünk 
elméleti képzéseket a régi da-
kota indiánok életéről, munká-
járól, vándorlásairól és harcai-
ról. Máskor énekeltünk, játszot-
tunk, és túráztunk a környéken.  
Pár nappal a táborba érkezé-
sünk után egy nagyobb léleg-
zetvételű túrára 
szántuk el magun-
kat. Mindenki be-
pakolt a táskájába 
hálózsákot, 
polifoamot, váltó-
ruhát, ugyanis a 
napi kilométerek 
megtétele után a 
szabadban éjsza-
káztunk. Első nap 
erőt próbáló volt a 
terep, ugyanis 8 km 
alatt 700 méter 
szintkülönbséget 
tettünk meg. A 
látványért azonban 
megérte, mert gyönyörű tájakat 
csodálhattunk meg, miközben 
felfelé baktattunk a hegyen. De 
az éjszaka folyamán többé-
kevésbé sikerült kipihennünk 
magunkat, s másnap már fitten 
és üdén vágtunk neki a hazafelé 
útnak, s 3 órára már vissza is 
értünk a táborhelyre. Addigra 
az ottmaradt vezetők felállítot-
tak a tábor közepére egy keret-
mesébe illő indián totemoszlo-
pot, melyet a tábor nagyjai a 
saját kezükkel készítettek egy 

erdőben talált csertölgyből.  
 A tábor ötödik napján 
kibővült a csapat, ugyanis be-
csatlakozott hozzánk 30 kis-
cserkész. Ezzel teljessé vált a 
tábor. A kicsik indián neveik 
elmondásával csatlakozhattak a 
Nagy Préri törzséhez, melyet 
70 indián alkotott. Zsivajunktól 
volt hangos az egész erdő. Es-
ténként tábortűzzel zártuk a 
napot, melyen az őrsök műso-
rokkal szórakoztatták egymást, 
s a műsorokat a tábortüzet ve-
zető mesebeli alak telitűzdelte 
különféle kacagtató játékokkal 
és énekekkel. Egyik ilyen tá-
bortűz alkalmával a nagyobbak 
meglepték a kicsiket egy mese-
erdővel. Ez abból áll, hogy 
kisebb csoportokban végigmen-
nek egy tábor körüli útvonalon, 

s különböző állomások tördelik 
meg az utat, ahol mesefigurák 
adnak elő egy rövid jelenetet a 
meséből. A kicsik ezt kimond-
hatatlanul élvezték.  
 Oldalakon keresztül 
írhatnánk még, mennyi színes 
programban vettünk részt, s 
milyen mindenkit megmozgató 
közösségi élményeket tapasz-
taltunk meg a 10 nap folyamán, 
de ezt leírni nem lehet. Szá-
munkra ez egy életérzés. Távol 
a mindennapi értelemben vett 

civilizációtól, a luxuscikkektől, 
kullancsok és szúnyogok kö-
zött, esőben, sárban, hogy ha 
kell - de együtt. A tábor alatt 
egy összetartó csapat alakul a 
résztvevőkből, ahol a nagyok 
segítik a kicsiket, s egy ember-
ként mozdulunk meg, ha esik 
az eső, és fóliázni kell a sátra-
kat. Olyan jó megtapasztalni 
ezt. Csak ajánlani tudjuk min-
denkinek. Úgyhogy aki a be-
számoló alapján kedvet érez 
magában, s szeretné személye-
sen is megtapasztalni, hogy 
milyen az erdőben egy új ott-
hont találni, ahonnan a 10 nap 
elteltével nem akar hazamenni, 
az jöjjön el jövőre. Mi várjuk. 

 
Koch Dorka, Szebelédi Anna-

mária, Szebelédi Viki 

 

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, aki felajánlása-
ikkal, támogatásukkal, munká-
jukkal segítették táborunk meg-
valósulását, valamint segítik 
egész éves cserkészmunkánkat. 
Kiemelt támogatóink: 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzata, Sükösdi Szent Anna 
Alapítvány, Parázs Pasztorális 
Központ, Karitasz csoport he-
lyi szervezete, Féderer Tibor és 
családja, Szabó Ferencné Ica 
néni, BioKopRi Kft. 

Tamás Márta  csapatvezető 
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1973 nyarán minimális, egy 
pontos hátránnyal lekéstük a 
megyei első osztályt. Örök ri-
válisunk Érsekcsanád megelő-
zött bennünket. Az elmaradt 
feljutás átmeneti csalódást oko-
zott, amit hamar kihevertünk. 
Nem volt idő nyalogatni sebe-
inket, rövid pihenő után még 
nagyobb elszántsággal vágtunk 
neki az 1973-74-es bajnoki 
évnek. A kitűzött cél egyértel-
műen a bajnokság megnyerése 
volt. Varga Imre edző felhasz-
nálva az előző év tapasztalatait 
ehhez igazította edzéstervét és 
semmit sem bízott a véletlenre. 
A csapat már tavasszal bebizo-
nyította, hogy kész a nagyobb 
feladatokra, s a mindig erős 
fizikai megterhelés mellett a 
technikai elemek finomítása 
kapott nagyobb hangsúlyt. A 
stabil kerethez Bajáról csatla-
kozott Kámán László és az 
ifiből Tóth II. (közismerten 
Maxi Laci), Szente és Bogárdi 
még a katonaidejét töltötte. 
Kalocsán kezdtünk, a bajnok-
esélyesek között számontartott 
Honvéd Szamuely SE. ellen, s 
Marusa góljával 1:0-ra nyer-
tünk. A rajt tehát jól sikerült, a 
folytatás pedig nagyon sokunk 
számára felejthetetlen. A bajno-
ki év eseményeinek visszaadá-
sához e lap teljes terjedelme is 
kevés lenne, így a lehetséges 
tömörítést a "Petőfi Népe" 
sportoldalának vastag betűs, 

vezető címeihez igazítom. Ke-
rek negyven év telt el azóta, s 
egyszer sem fordult elő, hogy 
Sükösd egy szezonban nyolc-
szor szerepeljen a hét kiemelten 
fontos hírei között. A hatodik 

fordulóban kerültünk először a 
figyelem központjába: "A ME-
GYEI II. OSZTÁLYBAN 
MEGERŐSÍTETTE VEZETŐ 
HELYÉT DUNAPATAJ ÉS 
SÜKÖSD". A már említett 
kalocsai győzelmet további öt 
követte (Kisszállás 3:1, 
Katymár 2:1, Kelebia 14:0!) Ez 
olyan eredmény, amely megkö-
veteli a góllövők felsorolását: 
Bajai (4), Lógó A (3), Kollár 
(2), Tóth (2), Marusa (2) és egy 
öngól. A lendület megmaradt, s 
az újságban megint mi követ-
keztünk: "A MEGYEI II. OSZ-
TÁLYBAN SÜKÖSD A 10. 
FORDULÓ UTÁN IS PONT-
VESZTESÉG NÉLKÜL ÁLL". 
Garán nyertünk 2:0-ra, Bátya 
6:0, benne Páncsics mesterhár-
masával. Kunbaján is folytató-
dott a jó széria 4:1, Mélykút 
következett itthon 3:1. A követ-
kező öt fordulóban is futott a 
szekér, nem találtunk legyőző-
re, így "A MEGYEI II. OSZ-
TÁLYBAN A KECSKEMÉTI 
MÁV ÉS SÜKÖSD AZ ŐSZI 
ELSŐ". Csávoly 1:0, Honvéd 
Kinizsi SK. Baja 4:0, 
Bácsbokod 2:0, Szakmáron 
hullajtottuk el az első pontot 
0:0, így a 14 megnyert és egy 
döntetlen mellett 29 ponttal az 
első helyen zártuk a szezont, 7 
ponttal a Szamuely SE. előtt, 
ami bizonyította, hogy jó úton 
haladunk kitűzött célunk felé és 
bajnokesélyesként vártuk a 

tavaszt. A sikerre éhes gárda 
már januárban megkezdte az 
alapozást, hóban, fagyban, sár-
ban rótták a véget nem érő kö-
röket, s ami nagyon fontos, 
feltétel nélkül elfogadták, amit 

a "MESTER" megkövetelt, 
annak meglesz az eredménye. 
Vakon hittek neki, s a tavasz őt 
igazolta. Már a második fordu-
lóban jött a vastag betűs cím: 
"TÍZ PONT SÜKÖSD ELŐ-
NYE", miután 2:1-re nyert Kis-
kunhalason a MÁV ellen és 
2:0-ra Madarason. A Gara elle-
ni 4:2-es siker után már elké-
nyeztettek bennünket, újra ró-
lunk szólt a főcím: "SÜKÖSD 
A 17. FORDULÓ UTÁN IS 
MEGŐRIZTE VERETLENSÉ-
GÉT". Hálából Bátyán pará-
déztunk 6:0, akárcsak ősszel 
Sükösdön (Benne Páncsics 
mesterhármasával). Talán túl 
sok volt már a jóból, amikor 
bekövetkezett az első vereség, 
amire a futball törvényei szerint 
számítani lehetett, csak éppen 
most nem és nem a 14. helyen 
álló Kunbaja ellen. Hazai pá-
lyán kaptunk ki 2:1-re. A meg-
ingást újabb 2:0-ás vereség 
követte Császártöltésen. Léket 
kapott a sükösdi zászlós hajó. 
Mélykúton ugyan 2:0-ás győze-
lemmel sikerült válaszolni a 
kétkedőknek, sikerrel gyűjtöt-
tük be a két pontot a Kinizsi 
ellen, viszont Bokodon jött a 
harmadik, kínos 1:0-ás vereség. 
A hullámvölgyből Csávolyon 
kapaszkodtunk ki, 1:0-ra nyer-
tünk, a főcím már újra meg-
nyugtató volt: "SÜKÖSDNEK 
MÁR CSAK NÉGY PONT 
KELL A BAJNOKSÁGHOZ". 

A következő vasárnap kiderült, 
hogy kettő is elég, mert 500 
sükösdi szurkoló legnagyobb 
örömére megnyertük a Szamu-
ely SE. elleni rangadót 3:1-re. 
A nagyon értékes gólokat 

Marusa, Kollár és Katus sze-
rezte, így a hírlapnak adva volt 
az új cím: "SÜKÖSD MÁR 
MEGNYERTE A BAJNOK-
SÁGOT", mégpedig három 
fordulóval a bajnokság befeje-
zése előtt, így innen már öröm-
foci következett: Kisszállást 
7:2-re (itt Kollár triplázott), 
Katymárt 3:2-re vertük. A befe-
jezés pedig elegáns 4:0 a min-
dig veszélyes Szakmár ellen. 
Jöhetett az ünneplés és az új-
ság:  "LAKITELEK ÉS 
SÜKÖSD JUTOTT A ME-
GYEI ELSŐ OSZTÁLYBA" 
történetében először, nyolcpon-
tos előnnyel Gara előtt. A le-
hetséges 56 pontból 49-et sze-
reztünk, 78 gólt lőttünk 25 elle-
nében. Az évzárót az ered-
ményhez méltó módon ünne-
peltük meg. Az edző és a veze-
tők szavazata alapján Kovács 
Mihály lett az év labdarúgója. 
A gólkirályi címet Tóth László 
szerezte meg 16, őt Páncsics 
követte 15 és Kollár 14 találat-
tal. 
Ifjúsági csapatunk is remek 
évet zárt Bujdosó Márton edző 
vezetésével a második helyen 
végzett 44 pontjával a 45 pon-
tos Bácsbokod mögött. Az év 
ifjúsági labdarúgója Sudár Jó-
zsef, második Radics Mihály 
(megyei ifjúsági válogatott), 
harmadik Radics József (I.). A 
góllövő listán első Sudár 44, 
második Balázs István 17, har-
madik Radics Mihály, Csécsey 
Tibor és Vörös József egyaránt 
14-14 találattal. Jó évet zár-
tunk, kitűzött célunkat elértük, 
beléptünk az "ígéret földjére", a 
megyei első osztályba. Nagy 
idők nyitánya, s a jövő garanci-
ája volt ez a siker. 
A bajnokcsapat 1973-74-ben 
Álló sor: Varga Imre edző, 
Kuzmann József, Balázs Lajos, 
Lógó András, Nagy Kálmán, 
Kovács Mihály, Bajai Péter, 
Katus Sándor, Laszinger Mihály 
és Borsay Győző vezetők 
Guggolnak: Sudár József, Kol-
lár András, Szabó Antal 
(Johstone), Tóth László, Marusa 
József (Bice), Kámán László 
Hiányzik: Páncsics József, Tóth 
Gyula, Csordás János, Csécsey 
Tibor 

Varsányi József 

A sükösdi futball története 12. rész 
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A sükösdi hulladékudvar  nyitva tartása: 
Hétfő: Szünnap 
Kedd:  10-13-ig.        Szerda: 14-17-ig. 
Csütörtök: 10-13-ig.  Péntek: 14-17-ig. 
Szombat: 12-15-ig.    Vasárnap: Zárva 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-
szik. (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. 

A településőrök elérhetőségei 
Faddi József 70/334 8799  Juhász Márton 70/932 7038 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
2013.05.01-től 2013. 08.20-ig  
Születtek: 
        Kelle Benjamin Kevin  ( anyja neve: Nagyfejeő Aliz                 
        Anna) 
        Logó Alex   ( anyja neve: Bekő Patrícia ) 
        Bogdán Vanda   ( anyja neve: Bogdán Noémi ) 
        Hunyadi Mirjam ( anyja neve: Balázs Roxána) 
        Geletta Gréta ( anyja neve: Czobor Kinga) 
         Nagy Balázs ( anyja neve: Bencses Anikó) 
 
Házasságot kötöttek: Radics Rita és Grau Krisztián 
   Rácz Ágnes és Puruczki János 
   Szász Andrea és Szerdahelyi András 

Elhunytak: Kernya Terézia 103 éves 
Rádics Mihályné született: Kalla Rozália  84 éves 
Kovács József  70 éves 
Sipos Józsefné született: Rádics Rozália 90 éves 
Késmárki Mihály  82 éves 
Kernya Mihályné született: Balogh Erzsébet 82 éves 
Pesti József  78 éves 
Anisity Istvánné született: Kovács Erzsébet 71 éves 
Bálint Lászlóné született: Kollár Mária 71 éves 
Pozsgai András 70 éves 
Tapisa Mihályné született: Vő Erzsébet 73 éves 
Gál Sándor 74 éves 
Vaskóné Heller Judit 45 éves 
Péter István 93 éves 
Kernya Antalné született: Kovács Mária 93 éves 
Umenhoffer Ferenc 51 éves 
Kádár Miklósné született: Finta Zsófia 62 éves 
Kozma Jánosné született: Logó Cecilia 77 éves 
Részvétünk! 

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, környezet-
védelmi termékdíj...mindez kedvező áron! 

 

Megváltozott a hulladékudvar nyitva tartása! 

Készítsd el Sükösd képeslap-
ját! -című pályázat eredmé-
nyei 

Az eredményhirdetésre az Anna-napi ren-
dezvénysorozat nyitó eseményén, a 
Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egye-
sület Kézimunka kiállításán került sor. A 
beküldött alkotásokat Tátrai Józsefné, 
Dudásné Grau Ágnes és Kusztorné Varga 
Edit értékelték. A díjakat Tamás Márta 
polgármester adta át. 
Amatőr kategóriában Kosár Gábor (bal 
oldali kép) első, Szabó Erika a második,  
Deák Zoltán a harmadik díjat nyerte el. 
Hivatásos kategóriában első és második 
díjat Sereg Veronika (jobb oldali kép) 
nyerte el. Különdíjban részesült Tóth Eve-
lin 5. osztályos tanuló. A tervek szerint a 

pályázat nyerteseinek munkájából Sükösd 
legújabb hivatalos képeslapja valósulhat 
meg. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 


