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Sükösd Nagyköz-
ség Díszpolgára 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata lehetőséget 
biztosít arra, hogy a képviselő-
testület a községért áldozatot 
hozó, s fejlődését nagyban előse-
gítő személy részére erkölcsi 
elismerés jeléül „díszpolgári” 
címet adományozzon.  
A képviselő-testület élve ezen 
lehetőségével a Sükösdön közel 
négy évtizede végzett önfeláldo-
zó, elhivatott, felelősségteljes 
háziorvosi munkája elismeréséül 
Dr. Miliás László részére Sükösd 
Nagyközség Díszpolgára címet 

adományoz. 
Amikor a 
község 
nehéz hely-
zetbe került 
a másik 
háziorvosi 
körzet meg-
üresedés 
után, hóna-
pokon át, 
vállalta a 
helyettesíté-
si feladato-
kat, ami nagyon emberpróbáló 
volt. Helyi önkormányzati képvi-
selőként ismerte a falu gondjait, 
nehézségeit. Igyekezett a munká-
jában úgy teljesíteni, hogy ezeket 

figyelembe vette. A központi 
orvosi ügyelet megfelelő rend-
szerének kialakításában úttörő 
feladatot vállalt. 

Tamás Márta polgármester 

 
Kedves Olvasó! 
Azt hiszem minden sükösdi és 
minden idelátogató számára 
fontos esemény, hogy a Szent 
Anna Alapítvány közreműködé-
sével elnyert pályázatból 
19.999.980 Ft-ból megújíthattuk 
községünk főterét. 
Szeretném megköszönni az ala-
pítvány kuratóriumának, a pályá-
zatot elkészítő és nyomon követő 
Kék-Horizont Kft (Szeged) mun-
katársainak, valamint a kivitele-
zést végző R-Optimum Kft-nek 
(Pécs), hogy munkájukkal tele-
pülésünk központi terének felújí-
tásán dolgoztak. 
Köszönet illeti ugyanakkor az 
önkormányzat munkatársait is, 
akik a megvalósításhoz szüksé-
ges adatszolgáltatásokkal mun-
kálkodtak, valamint a képviselő-

testületet, akik utófinanszírozású 
pályázat lévén, a kivitelezéshez 
szükséges anyagi háttér megelő-
legezéséről döntöttek. Köszöne-
temet fejezem azoknak a kétkezi 
munkát végző műszakis kollé-
gáknak és közfoglalkoztatásban 
dolgozóknak, akik napi tevé-
kenységükkel csinosították a 
teret, hogy a március 15-e át-
adásra minden a helyére kerül-
jön. 
A beruházás során megújult a 
téren a sétány és a növényzet, 
felújításra került a világháborús 
emlékművünk, új térelemek 
teszik kényelmesebbé, esztétiku-
sabbá a környezetet. Új emlék-
hely került kialakításra nemzeti 
ünnepeinkhez kapcsolódóan, 
melyet egy-egy szimbólum örö-
kít meg a köveken. 

Mára a Hősök tere egy kellemes, 
békés pihenő- és találkahely, 
szép látványosság. 
Rajtunk áll, hogy a most látott 
formájában őrizzük-e meg. Azt 
hiszem ennek közös célnak kell 
lenni, s ehhez semmi különlege-
set nem kell tenni, csak közössé-
gi rendeltetésének és nem önös 
elképzelésünknek megfelelően 
használni. Nem rombolva, leta-
posva, szemetelve, hanem a kö-
zösségi értékét felismerve ve-
gyük birtokba és vigyázzunk rá! 
Mert az, hogy hogyan őrizzük, az 
elsősorban bennünket itt élőket 
minősít. 
Kívánom, hogy a felújított tér 
minden helybeli és idelátogató 
örömét, pihenését szolgálja! 

Tamás Márta polgármester 
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2014. február 19.: 
A sükösdi kegyeleti közszolgálta-
tásról döntött a képviselő-testület. 
Két vállalkozás adott be pályázatot, 
a Panteon Kft és az Anhur Kft. A 
Képviselő-testület több körülményt 
figyelembe véve az Anhur Kft-t 
bízta meg a kegyeleti közszolgálta-
tás elvégzésével. Ez azt jelenti, ha a 
lakosság körében egy sajnálatos 
haláleset jelentkezik, ezt a vállalko-
zást felkérve, kötelező az Anhur 
Kft-nek a temetést felvenni és a 
szolgáltatást elvégezni.(24 órás 
ügyeleti telefonjuk: 30/9363255) 
Más vállalkozás is temethet a köz-
ségi temetőben, a helyi létesítmény 
és kiszolgáló helyiségek használa-
táért 5000 Ft/temetés igénybevételi 
díjat viszont kötelesek megfizetni 
az Anhur Kft-nek.  Módosították a 
helyi szociális ellátásokról szóló 
rendeletet. A rendeletmódosítás 
hatálybalépésével a 40%-49% 
munkaképesség csökkent szemé-
lyek rendszeres szociális segélyt 
vehetnek igénybe, ha a törvényi 
jövedelmi feltételnek is megfelel-
nek. Döntés született a „Központi 
óvoda fejlesztése” tárgyú kivitele-
zői közbeszerzés eredménytelenné 
nyilvánításáról. Magas ajánlatok 
érkeztek be, melyre az önkormány-
zatnak nincsen elegendő fedezete. 
Így újra kiírta a testület a közbe-
szerzést. 
2014. február 25. rendkívüli ülés: 
2013. év végén két központi költ-
ségvetési támogatásban részesült az 
önkormányzat. Felhasználása kötött 
volt, ezzel számolt el a Polgármes-
teri Hivatal. A támogatások fel-
használását jóváhagyta a Képviselő

-testület. 
2014. március 5. : 
A 2014. évi választásokon dolgozó 
szavazatszámláló bizottságokat 
megválasztotta a Képviselő-
testület. A 2013. évi költségvetési 
rendeletet utoljára módosították. A 
megtörtént gazdasági eseményeket 
kellett az előirányzatok között sze-
repeltetni. Megjelent BM rendelet 
szerint a 2014. évi költségvetésben 
biztosított keretből az adósságkon-
szolidációban nem részesült önkor-
mányzatok számára a központi 
költségvetés lakosságarányosan 
támogatást biztosít. A 3001- től 
5000 fős települések 112 000 000 
Ft-ban részesülnek. (Sükösd 
2014.01.01: 3822 fő) A képviselő-
testületnek el kellett dönteni, mi-
lyen célokra fordítja a település az 
összeget. Kötött a felhasználása: 
„A támogatás nyújtható 
a) a település belterületén út, híd 
vagy járda építésére, felújítására, 
karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelveze-
tési rendszer kiépítésére, felújításá-
ra, 
c) településrendezési tervek elké-

szítésére, 
d) olyan önkormányzati tulajdon-
ban lévő épület felújítására, fejlesz-
tésére, energetikai korszerűsítésére, 
amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi 
feladatellátást szolgál.” 
A Képviselők eldöntötték, mire 
használja fel a falu az igényelhető 
112 MFt-ot. Várhatóan csak a jövő 
évben kaphat Sükösd támogatást. A 
belső ellenőrzéssel kapcsolatban 
jogszabály szerint meg kell hatá-
rozni a szervezeti és működési 
szabályzatban, hogy a költségvetési 
szerv hogyan, milyen belső ellenőr-
zést rendel el. Ezért módosult az 
önkormányzati SZMSZ. Egy ingat-
lanvásárlási szándékot utasított el a 
Képviselő-testület. 
2014. március 19.: 
Első napirendben a szennyvízbe-
gyűjtés és elszállítás közszolgálta-
tás feladatának ellátásáról tárgyal-
tak a képviselők. Három ajánlatte-
vő jelentkezett erre, s az önkor-
mányzat a közszolgáltatás ellátását 
2014. április 7-től 2015. december 
31-ig szóló időszakra a BAKOS 
Kft .- nek adta ki. Az általa a lakos-
ságtól elkérhető legmagasabb szol-
gáltatási díj 720 Ft/m3 + Áfa.  A 
BM pályázaton elnyert központi 
óvoda fejlesztésének kivitelezője-
ként a II. közbeszerzési eljárásban 
a Merkbau Kft-t hirdették ki nyer-
tesnek. A felújítási építési munka 
bruttó 29.934.600 Ft, a pályázatban 
kapcsolódik ehhez eszközbeszerzés 
is, mely támogatott kerete bruttó 
1.644.660 Ft. A munkák 2014. 
májusában indulnak. Megváltozott 
Sükösdön a temetkezési szolgálta-
tó, így a helyben igénybe vehető 
temetési segély összegét pontosíta-
ni kellett a szociális ellátásokról 
szóló rendeletben.(helyben legol-
csóbb koporsós temetés 146 068 Ft, 
hamvasztásnál 122 490 Ft). A 12 
település által fenntartott családse-
gítő és gyermekjóléti szolgálat 
alapító okiratát módosítani kellett. 
A testület döntött arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező 
Dózsa Gy. u. 187. (Paprikamalom 
volt szolgálati lakása) utcafronti 
helyiségét kegyeleti bemutatóterem 
és temetésfelvétel biztosítására 
bérbe adja az Anhur kft. részére. 
Módosítani kellett az adósságkon-
szolidációban nem részesült telepü-
lések támogatási igényét, így a 
Sükösdi Polgármesteri Hivatal 
fénymásoló beszerzését törölni 
kellett, és az ott felszabaduló 500 
000 Ft tervezett kiadási összeget 
MTZ 820 traktor beszerzéséhez 
rendelte el a Képviselő-testület 
átcsoportosítani. Zárt ülésrészben 
folytatódott a „Bejelentések” napi-

rend. 
2014. március 25.: 
Rendkívüli testületi ülést hívott 
össze a polgármester, mivel sürgős 
döntést kellett hozni a sükösdi 
könyvtár fejlesztésére a Nemzeti 
Kulturális Alapnál benyújtható 
pályázatról. Elnyerése esetén a 
könyvtári tér növekedésével felsze-
relés fejlesztésére fordítható a tá-
mogatás. 
2014. április 23.: 
A képviselők eldöntötték, közbiz-
tonsági pályázatot nyújt be az ön-
kormányzat. A 2013. évi gazdálko-
dás beszámolóját fogadták el. Az 
önkormányzati szintű záró pénz-
készlet 2013. december 31-én 63 
millió 149 ezer forint volt, felhasz-
nálható pénzmaradvány 23 millió 
399 Ft. A tavalyi évben Sükösd 
g e s z t o r s á g á v a l  l e z a j l o t t 
érsekcsanádi óvodai fejlesztés ke-
rült átadásra Érsekcsanád részére. 
A képviselő-testületek kezdemé-
nyezésére a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ különvá-
lasztja 2014/2015-ös tanévtől a 
sükösdi és az érsekcsanádi általá-
nos iskolát, felmenő rendszerben a 
felső tagozatban ismét elindul az 
angol emelt szintű oktatás. Ehhez 
adtak támogató állásfoglalást a 
képviselők. A 2013-as évben a 
sükösdi önkormányzat által megvá-
sárolt Dózsa Gy. u. 187. alatti in-
gatlan felújítását hagyták jóvá a 
képviselők. Műszaki ellenőrt bíz-
nak meg a Központi óvoda fejlesz-
tési munkáihoz. Maximum 30 gyer-
mek nyári étkeztetésének támogatá-
si igényéről határoztak. A Polgár-
mesteri Hivatali számítógéppark 
harmadik ütemét hagyták jóvá. 
Elfogadták az önkormányzati társu-
lások 2013-as évi tevékenységéről 
szóló beszámolókat. Keret-
megállapodás megkötéséről döntöt-
tek szúnyogirtásra. Meghallgatták a 
jegyző tájékoztatását a Földforgal-
mi törvényről. Jóváhagyták, hogy a 
Sükösd- Csanád Víziközmű Társu-
lat új hitelszerződést kössön. Elfo-
gadták a Sükösdi Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását. 
Hivatali hírek- Földforgalmi 
törvény végrehajtása 
Az önkormányzat közigazgatási 
területén földet használó földműve-
sek, mezőgazdasági termelőszerve-
zetek, más természetes és jogi sze-
mélyek helyi gazdálkodói közössé-
get alkotnak. A helyi gazdálkodói 
közösség képviseleti szerve a kö-
zösség tagjai által megválasztott 
helyi földbizottság. A helyi földbi-
zottság az önkormányzat közigaz-
gatási területéhez tartozó földek 
mértékének arányában legalább 3, 
legfeljebb 9 főből állhat. Feladata a 
településen a termőföld tulajdonjog 
adásvétellel történő megszerzésé-

nek ügyében állásfoglalás kiadása.  
Tájékoztatom a földművelőket, 
hogy a mező- és erdőgazdasági 
földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: 
földforgalmi törvény) 68. § (6) 
bekezdése értelmében a helyi föld-
bizottság tagjainak megválasztása 
érdekében a helyi gazdálkodói 
közösség közgyűlését a jegyző 
hívja össze. Földművesként az 
vehet részt a közgyűlésen, aki a 
földhivatali földm űves bejelent-
kezést megtette. (további informá-
ció: http://www.foldhivatal.hu/
content/view/23/27/). földműves: 
a) Magyarországon nyilvántartás-
ba vett belföldi természetes sze-
mély, illetve tagállami állampolgár, 
aki e törvény végrehajtására kiadott 
rendeletben meghatározott mező-
gazdasági vagy erdészeti szakirá-
nyú képzettséggel rendelkezik vagy 
ennek hiányában igazoltan legalább 
3 éve 
b) mező-, erdőgazdasági tevékeny-
séget, illetve kiegészítő tevékeny-
séget saját nevében és saját kocká-
zatára folyamatosan Magyarorszá-
gon folytat, és ebből igazoltan ár-
bevétele származott, vagy az árbe-
vétel azért maradt el, mert a meg-
valósult mező- vagy erdőgazdasági 
célú beruházás még nem haszno-
sulhatott, vagy 
c) a legalább 25%-ban tulajdoná-
ban álló, Magyarországon bejegy-
zett mezőgazdasági termelőszerve-
zet olyan tagjának minősül, aki 
mező-, erdőgazdasági tevékenysé-
get, illetve mező-, erdőgazdasági és 
az azokat kiegészítő tevékenységet 
személyes közreműködésként vég-
zi; 
A helyi földbizottságnak 2014. 
május 1-ig meg kell alakulnia a 
törvény szerint. Ha ez nem történik 
meg, illetve ha a megválasztott 
helyi földbizottság működésképte-
len, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) területi szerve 
veszi át a szerepét. 
A földforgalmi törvény felhatal-
mazta a kormányt, hogy a helyi 
földbizottságok megalakításáról 
döntő helyi gazdálkodói közösség 
közgyűlésének összehívására vo-
natkozó szabályokat állapítsa meg. 
E rendelet azonban lapzártáig 
nem jelent meg. A végrehajtási 
rendelet megjelenésének hiánya 
akadályozza, hogy törvényes mó-
don alakulhasson meg a helyi föld-
bizottság. A Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumból származó információ 
szerint jogszabály módosítást kez-
deményeztek, melynek elfogadása 
esetén már a helyi képviselő-
testületek hatásköre lesz a helyi 
földbizottságok megválasztása. 
Ennek ismeretében a 2014. április 
30-ára meghirdetett helyi gazdál-
kodói közösség közgyűlése  
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Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényének 
vonatkozó rendelkezései alapján 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesülnek az adósságkonszolidá-
cióban részt nem vett települési 
önkormányzatok. Örvendetes tény, 
hogy Sükösd a felelős gazdálkodá-
sának köszönhetően jogosult a 
támogatás igénylésére. A törvény-
ben fogalmazottak szerint a jogo-
sult önkormányzatok 3001-5000 
lakos közötti lélekszám esetén 112 
millió forint támogatást igényelhet-
tek 2014. március 6-ig a törvény-
ben meghatározott területekre, 
melyek településfejlesztési és mű-
ködtetési célokat takarnak. Hosszas 
latolgatás után a Képviselő-testület 
egyetértett abban, hogy azokra a 
területekre igényel támogatást ame-
lyekre hosszabb ideje nem volt 
lehetőség pályázati forrást igényel-
ni viszont nagyban hozzájárulnak a 
településünk komfortjához, gazda-
ságosabb működtetéséhez. Ezen 
elvek alapján döntött a Testület a 
Ságvári illetve a Petőfi utca szilárd 
burkolatának elkészítése mellett. 
Ezekre a szakaszokra már rendel-
kezésre állnak a korábban elkészí-
tett tervek, melyeket megújítva, a 
folyamatban lévő közműberuházás-
sal is összehangolva fel lehet hasz-
nálni. Az energetikai beruházások 
tekintetében szóba került többek 
között az Egészségügyi központ 
nyílászáróinak a cseréje illetve az 
elektromos hálózatának felújítása. 

A Testület azért döntött az 
utóbbi megvalósítása mellett, mert 
látva az elmúlt időszak pályázati 
lehetőségeit jó eséllyel lesznek a 
jövőben is nyílászáró cserére be-
nyújtható pályázatok, ahol elsőbb-
séget fog élvezni az Egészségügyi 
központ. Ezzel, összegszerűsége 
miatt is, lehetőséget teremt a régóta 
terv szinten létező utcák szilárd 
burkolatának elkészítéséhez. Szer-
vesen kapcsolódik a belterületi 
utak karbantartásához is annak az 
összkerékhajtású MTZ traktornak a 
beszerzése, mellyel a jelenleg hasz-
nált, kiszolgált traktort cseréljük 
egy nagyobb teljesítményű, korsze-
rűbb gépre. Nagy segítséget fog 
jelenteni a jobb minőségű téli hó-
kotrásban, a korábban beszerzett 
aprítógép működtetésében, a 3 
konyhakert- valamint a jövőben a 
közel 30 hektár önkormányzati 
földterület művelésében is. 
A benyújtott támogatási igényünket 
befogadták.  A 2000 főt meghaladó 
lakosságszámú, a támogatási igényt 
érvényesen benyújtott 158 telepü-
lés közül 2014. március 31-ig 38 
településnek már folyósították az 
igényelt összeget. A támogatások 
felhasználásának elszámolási határ-
ideje 2016. január 31-e. Bízunk 
benne, hogy Sükösdön is a határ-
időn belül megvalósul minden, a 
támogatásból tervezett fejlesztés.  

Soós Gergő alpolgármester 

 

elmaradt. Az Országgyűlés és a 
Kormány által módosított jogsza-
bályok alapján fog megalakulni 
Sükösdön a helyi földbizottság. 
A földműves nyilvántartásba 

vételt azonban ne mulasszák el a 
gazdálkodók! A Földhivatalba a 
szükséges kérelmet, és az igazoló 
iratokat 2 példányban vigyék be.  

Bánné dr Raffai Gyöngyi jegyző 
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Óvodai események 
2014. március 26-án tartottuk 

óvodánkban az immár hagyomá-
nyos mesemondó versenyt. 
Kialakult hagyományaink szerint a 
nagycsoportosok vesznek részt a 
megmérettetésen, csoportonként 5 
– 5 gyermek. A gyermekek nagy 
izgalommal készültek az esemény-
re, melyről aztán mindenki egy 
élménnyel gazdagabban térhetett 
haza. A zsűri elnöke Tündi tanító 
néni a verseny végén megdicsérte 
a bátor mesemondókat, kiemelte 
miben voltak ügyesek, mi az, ami-
ben még egy kicsit javulni kell. 
Majd a zsűri tagjai (Koprivanacz 
Istvánné és Mülbacher Imréné 
tanító nénik, Kovács Andrásné 
Bori óvó néni, Szabó Erika óvoda-
titkár – magyar szakos bölcsész és 
Nagyné Tórizs Ildikó óvodavezető
-helyettes) kiosztották az oklevele-

ket és a csokoládékat. Óvodánként 
egy-egy gyermeket külön díjazott 
a zsűri egy – egy mesekönyvvel: 
az alvégi óvodából Szabados 
Améliát, a központi óvodából 
Marusa Andrást. Az ajándékokat a 
Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 
finanszírozta, amit ezúton is kö-
szönünk. 

Április 16-án az óvodában járt a 
húsvéti nyuszi. A gyerekek nagy 
izgalommal keresték, kutatták, az 
udvaron hova rejtette az ajándékot. 
Néhány csoport, térkép alapján 
jutott el a rejtekhelyre. Volt nagy 
öröm, mikor a bokrok mélyéből 
előkerültek a Kinder tojások. 
Az alvégi MOCORGÓSOK Zelk 
Zoltán: Három nyúl c. mese dra-
matizált változatával ajándékozták 
meg társaikat. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Versenyeredmé-
nyek az iskolában 

A Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska 
Program 2013.évi Rajzpályázatá-
ban a sükösdi iskola diákjai kima-
gasló pályamunkákat készítettek. 
Ehhez gratulálnak a rendezők, 
valamint köszönik a támogatást, 
amellyel a rászoruló diákokat tá-
mogattátok. 
A Baján megrendezett Szép ma-
gyar beszéd verseny II. forduló-
ján Tóth Evelin 5. osztályos tanuló 
emléklapban részesült. Felkészítő 
tanár: Gálosné Ádám Edit tanárnő 
A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági 
Akadémia által rendezett tanul-
mányi versenyen több tanulónk 
szépen szerepelt. A XV. nyelvész 
tanulmányi versenyének megyei 
fordulóján VIII. helyezést ért el 
Antal Jázmin 5. osztályos tanuló. 
Felkészítő tanár: Perczel Judit ta-
nárnő. Marusa Márk 5. osztályos 
tanuló szép teljesítményt ért el. 
Felkészítő tanár: Gálosné Ádám 
Edit tanárnő. 
Pusztai Máté 3. osztályos tanuló 
arany fokozatot ért el matematika, 
környezetismeret és anyanyelv 
tantárgyakból és bejutott matemati-
kából és környezetismeretből a 
megyei döntőbe. Kovács Lilla 3. 
osztályos tanuló arany fokozatot ért 
el anyanyelvből és bejutott a me-
gyei döntőbe. A magyar nyelvi 
versenyen a megyei döntőbe jutott 
és jól szerepelt  Marusa Adél, Ko-
vács Lilla, és Pusztai Máté. 3. osz-
tályos tanuló Felkészítő tanáruk: 
Németh Mónika tanítónő. 
A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági 
Akadémia nyelvész verseny me-
gyei fordulóján szépen szerepelt 
Soós Anna 2. osztályos tanuló. 
Felkészítő tanára: Makó Péterné 
tanítónő 

A területi elsősegélynyújtó verse-
nyen 1. helyezést ért el csapatunk. 
Tagjai: Béregi Dávid, Adorján 
Krisztián, Tamási Szabolcs, Pagács 
Zsanett, Szabó Fanni, Hegedűs 
Rebeka.  A csapat 24-én a 
megyei döntőben 4. helyezettek 
lettek. Felkészítőjük: Reményi 
László mentős és Makó Péterné 
tanítónő 
A lányok a Csecsemőgondozó 
versenyen 2. helyezettek lettek. A 
csapat tagjai: Csonka Henrietta, 
Pagács Zsanett és Szabó Fanni. 
Felkészítőjük: Kátai-Sándor Erzsé-
bet védőnő. Fleischer Bence 2. 
osztályos tanuló részt vett a Weöres 
Sándor területi szavalóversenyen, 
ahol szépen szerepelt. Felkészítő 
tanár: Makó Péterné tanítónő 
A Zrínyi Ilona Megyei Matemati-
kaversenyen Kovács Lilla 3. osztá-
lyos tanuló 20. lett. Ezzel a legjobb 
eredményt érte el az iskolából. 
Felkészítő tanár: Németh Mónika 
tanítónő 
Területi hittan versenyen is részt 
vettek tanulóink. Az 5. osztályos 
csapat 2. helyezett lett: Antal Jáz-
min és Bencses Laura. Felkészítő-
jük: Lovász Szilvia hitoktató 
A helyi Petőfi Sándor Szavaló-
versenyen szép eredmények szület-
tek: 5-6.osztályos korcsoportban 1. 
helyezett Soós Boglárka 6. osztá-
lyos tanuló (F.: Perczel Judit tanár-
nő), 2. helyezett Sipos Kata 5.a 
osztályos tanuló (F.:Gálosné Ádám 
Edit tanárnő), 3. helyezett Tóth 
Evelin 5.a osztályos tanuló 
(F.:Gálosné Ádám Edit tanárnő), 7-
8. osztályos korcsoportban 1. he-
lyezett Bogdán Milán, 2. helyezett 
Szabados Fanni 7. osztályos tanu-
lók, 3. helyezett Béregi Dávid 8. 
osztályos tanulók lettek (F.: Gálos-
né Ádám Edit). 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Pécsett jártak a Tanodások 
A TÁMOP- 3.3.9.A-12/2-2012-
0004-es kódszámú Szent Anna 
Tanoda tanulói, valamint megva-
lósítói  2014. március 29-én Pécsre 
látogattak a Mecsextrém parkba, 
valamint az Állatkertbe. Az Árpád-
tető gyönyörű környezetében izgal-
mas bátorságpróba volt a gyerekek 
számára a Mecsextrém kötélpályá-
in való egyensúlyozás, a bobozás, 
valamint az ügyességi játékok 
kipróbálása. Levezetésképpen a 
Pécsi Állatkertben tett sétával zár-
ták a programot, az egzotikus álla-
tok megtekintése kellemes kikap-
csolódásként szolgált minden 
résztvevő számára.  

Faragó Nóra 

 

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. 

Pataki Attila kezdemé-
nyezésével Bringázz Sü-
kösd! Feliratú póló ké-
szül, melyet önköltségi 

áron lehet nála megren-
delni. 

 

Nagy szeretettel, és sok színes programmal várunk mindenkit 2014. május 
10. napján (szombaton) 9 órától az alvégi óvoda udvarán! 
Gyertek el! Kézműves foglalkozással és népi játékokkal vár-
juk az érdeklődő családokat! 
Mozogjunk, játsszunk, nevessünk nagyokat! 
A nap folyamán szendvicsekkel és málnaszörppel várjuk a 
program során megfáradt apróságokat és szüleiket. 
Rossz idő esetén rendezvényünk az Ifjú-
sági házban kerül megrendezésre. 

A cserkésztábor tervezett 
időpontja: nagycserkészek 

2014. augusztus 6-15-ig 
kiscserkészeknek: aug. 11-15

-ig 
Helyszín: Vértes -hegység. A 
végleges táborhely még szer-

vezés alatt. 
Részletek rövidesen a cser-

készvezetőktől az őrsi foglal-
kozásokon. 

X. Árvízi nap Szegeden 
Jubileumi, tizedik alkalommal 
rendezték meg idén a Dóm téren 
az 1879-es szegedi nagy árvíz és 
az újjáépítés emléknapját. 
A Szeged-Belvárosi Plébánia és a 
dél-alföldi cserkészek közös szer-
vezésében minden évben egész 
napos programokkal állítanak 
emléket a nagy árvíznek és az azt 
követő újjáépítésnek. 2014. már-
cius 8-án szombaton a Dóm téren 
homokzsákok zártak közre egy 
kis mesterséges tavacskát, fölötte 
fahíd ívelt, így szimbolizálva azt, 
hogy a vizet keretek között kell 
tartani. Körben fehér sátrakat 
állítottak fel, ahol különböző 
társasjátékok, a cserkészélet kiál-
lításai, kézműves-foglalkozások, 

játszószi-
g e t e k 
v o l t a k . 
Erre a 
napra a 
dóm tor-
nyába is 
fel lehetett 
s é t á l n i , 
hogy a 
p á r a t l a n 
panorámá-
ban gyö-
nyörködhessenek az érdeklődők. 
A Dömötör-torony mellett pedig 
akár a kovácsmesterséget is ki 
lehetett próbálni. A sükösdi és 
nemesnádudvari cserkészek, ter-
mészetesen az idei évben sem 
hiányoztak a programról. 

 Tamás Márta 

 

Sükösd címeres póló 
vásárolható a Polgár-
mesteri Hivatal pénz-

tárában. 
Ára: 1500Ft+ÁFA 

Szépkorú köszöntése 
Bujdosó Jánosné Rácz Ilona 2014. 
április 16-án ünnepelte családja 
körében 90. születésnapját. Tamás 
Márta polgármester, Bánné dr. 
Raffai Gyöngyi jegyző és 
Tamaskó Jenőné Anna köszöntötte 
az önkormányzat és a falu nevé-
ben. Nagyon jókedvűen beszélge-
tett, mesélt a hosszú évek élmé-
nyeiről. Elmondta, hogy tavaly 
még a szüreti felvonulókat is meg-
nézte, és tervei szerint az idei 
felvonulásra is készül. 
Örül nagy családjának, 2 lánya, 4 
unokája és már 7 dédunokája is 
van. 
Jó egészséget kívánunk Ilonka 
néninek! 

Szerkesztők 

Bérmálás 
2014. április 27-én délután 4 
órakor volt egyházközségünk-
ben a bérmálás. 10 fiatalt ré-
szesített dr. Bábel Balázs Kalo-

csa-Kecskeméti érsek a bérmá-
lás szentségében. 
Az ünnepre Lei János plébános 
készítette fel a bérmálkozókat. 
 

Tamás Márta 
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Cikksorozatunkban időről-időre 
olyan embereket szeretnénk 
bemutatni, akiknek az élete, 
eddigi teljesítménye vagy mun-
kája eltér az átlagostól, sikereit 
kiemelkedő tehetségével, szorgal-
mával érte el. Tesszük mindezt 
abban a hitben, hogy önmagá-
ban minden ember és minden 
tevékenység, munka érték és a 
cikkek főszereplőinek kiemelésé-
vel nem másokat szeretnénk 
leminősíteni, hanem példát sze-
retnénk állítani mindannyiunk 
elé azzal, hogy "földijeink" a 
kapott esélyekkel és lehetőségek-
kel milyen módon 
"gazdálkodtak". 
Az Ők is Sükösdről indultak 
sorozat jelenlegi részében egy 
fiatal, tehetséges embert ismer-
hetnek meg, aki még nem sza-
kadt el Sükösdről, csupán tanul-
mányai szolgálatában tartózko-
dik távol otthonunktól. Ismerjék 
meg Dudás Nórát! 
Kedves Nóra, örülök, hogy elvál-
laltad az interjút, hiszen az idő 
neked is óriási kincs, amit alapo-
san be kell osztanod. Kérlek, 
mutatkozz be az olvasóknak! 
- Mielőtt magamról írok szeretném 
köszönetemet kifejezni a megtiszte-
lő felkérésért, hogy bemutatkozha-
tok a sükösdi olvasóknak ebben a 
rovatban! 
Azt hiszem a legtöbb sükösdi a 
templomból és cserkész körökből 
ismerhet. Általános iskolai tanul-
mányaim után egy évvel, 15 évesen 
kerültem el otthonról középiskolai 
tanulmányok miatt, de az egyházi 
közösségekben, amikor csak tehet-
tem felbukkantam, korábban né-
hány cserkészprogram, később 
templomi orgonálás ürügyén. 
Most, 26 évesen még mindig ván-
doréveimet élem külföldi tanulmá-
nyok miatt, így egyre kevesebb 
alkalmam adódik otthon tölteni az 
időt – családom  bánatára. Szüleim 
otthon élnek, édesapám erdész, 
édesanyám óvónő. Nővérem pedig 
– akit bizonyosan sokkal többen 
ismernek –  Budapesten tanít, így 
hazalátogatásaink számában az 
utóbbi években ő vezet.  
Az általános iskolát követően 
milyen irányban tanultál tovább, 
mit terveztél a jövőddel kapcso-
latban? 
- Középiskolai tanulmányaimat a 
lll. Béla Gimnáziumban kezdtem 
szüleim akarata szerint, akik sze-
rették volna nekem is, mint nővé-
remnek is, megadni a lehetőséget, 
hogy amennyire csak lehet, tágas 
ismereteket szerezzek mindenféle 
területtel kapcsolatban. Ez a lépés 
viszont nem teljesen fedte le a saját 
terveimet (vagy inkább vágyaimat), 

amelyeket egyébként akkor még 
elég homályosan láttam én magam 
is... Amit akkor tudtam az az volt, 
hogy a zenével szeretnék a szó 
szoros értelmében komolyabban 
foglalkozni. Ezzel kapcsolatban két 
személyről kell említést tennem, 
akik még otthon elindítottak ben-
nem valamit. Egyikük szintén 
sükösdi  származású Bencses Ani-
kó, akinek a keze alatt kezdtem 
zongora tanulmányaimat 10 éves 
koromban, és aki lelkes tanításával 
megszerettette velem a zenét a kis 
zongoradarabokon keresztül. A 
mai napig nagyon hálás vagyok 
azért, hogy egyik évben felkészített 
minket a bajai négykezes találko-
zóra. Ez volt az első olyan ese-
mény, amikor nagyon sok gyönyö-
rű zongoradarabot hallhattam 
élőben! A másik zenetanár Dr. 
Feketéné Lovász Hajnalka, aki egy 
évig tanított nekünk zeneiskolások-
nak szolfézst és az általános isko-
lában ének-zenét. Mindkét helyszí-
nen gyönyörű műveket hallgattunk. 
De a legemlékezetesebb a művek-
hez kapcsolódó kreatív felvezető 
szövege volt, amire nem lehetett 
nem figyelni. Ami tehát a Sükösd-
höz kapcsolódó zenei tanulmányai-
mat illeti, rendkívül hálás vagyok 
Nekik azért, hogy találtak bennem 
valamit. És ez a valami – akkori 
csírázó muzikalitásom – a bajai 
egy éves tanulmányaim során csak 
növekedett. Ha jól emlékszem má-
jus volt már, amikor anyukám 
lépett az ügyben, hogy a következő 
évtől átkerüljek Kecskemétre a 
Kodály Iskolába ahol 2007-ben a 
zeneművészeti szakközépiskola 
zongora szakán érettségiztem. 
Ez a négy év életem legszebb isko-
lai időszaka volt!!! Megnyílt végre 
előttem minden tekintetben a zene 
nagy birodalma és ami ettől is 
fontosabb: találtam olyan társakat, 
barátokat, akikben ugyanaz a moz-
gatórugó élt, mint bennem is. Ezen 
kívül bátran kijelenthetem, hogy  
az a néhány pedagógus motiváló, 
inspiráló, felejthetetlen zene- és 
művészet szeretete alapozta meg 
mai tudásom és zenész-profilom 
alapját. Zongora tanulmányaim-
ban Gerhát László egyengetett, aki 
időnként karmesterként szokott 
vendégszerepelni Baján. E mellett 
két évig csembalózni is tanulhat-
tam ugyanitt Gerhátné Papp Ritá-
tól és Bereczki Juliannától. Ez az 
időszak kezdte felkelteni a régi 
zene iránti érdeklődésemet. 
Kecskeméti éveimet követően a 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karán tanultam tovább zongora 
szakon. Hogy hű legyek 
„változékony” önmagamhoz, itt is 
szakot váltottam, mert végül is az 

alapképzést (bachelor) Egyházzene
-orgona szakirányon végeztem el 
2011-ben, majd a mesterképzést 
(master) orgona tanár szakon, 
amit 2013-ban fejeztem be.  
Mesélj róla, milyen az életed 
most,, hol vagy, mit csinálsz, 
hogy telnek a napjaid? 
- Tavaly áprilisban, az utolsó Deb-
recenben töltött egyetemi évemben 
felvételt nyertem az amsterdami 
zeneművészeti egyetem 
(Conservatorium van Amsterdam) 
orgona szakára, Pieter van Dijk 
osztályába. Szeptembertől itt tanul-
hatok tehát az orgona tudásom 
tágítása céljából. Sokan kérdezik, 
mit lehet még ennyi év után tanul-
ni… De az igazág az, hogy mint 
minden más területen, a zenén 
belül is végtelen a kiaknázásra 
váró terület: a különféle nemzetek 
számtalan zeneszerzőinek temérdek 
művei… (Hogy csak egy 
„halmazt” említsek.) Az orgonista 
ráadásul speciális helyzetben van 
abból a szempontból, hogy nem 
viheti ide-oda a hangszerét, hanem 
magának kell odamennie a hang-
szerhez. Ez persze a többi billen-
tyűs hangszerrel még megegyezik, 
de az orgona külön specialitása a 
hangszer fejlődéstörténetének vál-
tozatossága és az ebből adódó 
nemzetiségenkénti eltérés a hang-
szerek között. Ami mindebből egy 
magyarországi orgonistára vonat-
kozik az az, hogy nekünk el kell 
mennünk otthonról – ha tehetjük – 
hogy hallhassuk azokat a hangsze-
reket, amelyeken a neves orgonista 
zeneszerzők művei a saját idejük-
ben megszólaltak. Épp ezért rend-
kívül hálás vagyok, hogy itt lehetek 
Hollandiában és ezeken a gyönyö-
rű hangú hangszereken játszhatok 
a következő év végéig! 
Az életem most rendkívül zsúfolt, 
pörgős… Minden órám be van 
osztva – de ez segít abban, hogy 
koncentráltabban végezzem a fel-
adataimat. Tanulmányaim mellett 
részmunkaidőben dolgozok két 
munkahelyen, mert a külföldön 
tartózkodást arra is fel szeretném 
használni, hogy kipróbáljam mi-
lyen saját lábon élni szülői támo-
gatás nélkül. Reggelente takarító-
nő vagyok az amsterdami színmű-
vészeti egyetemen, a héten két 
délután pedig postás. Itt ez teljesen 
normális, hogy az egyetemisták 
dolgoznak, maga a képzés felépíté-
se is olyan szellősnek mondható, 
hogy megengedi ezt. A maradék 
időmet egy keresztény közösségben 
végzett önkéntes tevékenységek 
töltik ki, ahová októberben költöz-
tem, mint önkéntes. Az itt élő csa-
lódok gyerekeinek tanítok zongorát 
és a közösségi liturgikus cselekmé-
nyeken szoktam zenei szolgálatot 
nyújtani.  
Otthoni egyetemista éveim idején 

is keresztény közegben laktam egy 
egyetemistáknak fenntartott katoli-
kus szakkollégiumban, ahol volt 
lehetőségem megtapasztalni a 
másokkal egy közösségben élés 
minden pozitívumát. Ott is, és itt 
Amsterdamban is rengeteget tanu-
lok a különböző kultúrákról, szoká-
sokról, embertípusokról, stb… 
Mindkét hely megsokszorozza a 
tapasztalataimat az emberekkel 
kapcsolatban. De ami ettől is fon-
tosabb, hogy tudatosítsam ez idő 
alatt, hogy ha akarjuk, ha nem, 
egymásra vagyunk utalva, egymás 
segítségére vagyunk szorulva. Épp 
ezért sokkal könnyebb közösségben 
csinálni valamit, mint egyedül. 
Sükösdön már többször is hall-
hatták a játékodat az Anna-
napokon, milyen fellépéseid, 
koncertjeid voltak eddig? 

- Ha az elmúlt 6 évre tekintek visz-
sza, akkor a kötelező, egyetem által 
szervezett koncerteken kívül  ját-
szottam a szomszédos Nemesnád-
udvaron, Baján, Budapesten, Deb-
recenben, Balatonbogláron, Pé-
csett. Ezen kívül a már említett 
Boldog Terézia Katolikus Szakkol-
légium szervezésében kamaratár-
saimmal felléptem néhány alka-
lommal Erdélyben: Csíkdelne, 
Kolozsvár, Torockó és egy alka-
lommal a hozzánk közelebbi  Vaj-
daságban, Nagybecskereken is. 
Valamint az erdélyi Marosszéki 
Kodály Zoltán Gyermekkar táv-
zongora kísérője voltam 2011-
2013 között,  így a gyerekkarral 
együtt felléptem Goriziában, Bécs-
ben kórusversenyeken és erdélyi: 
Marosvásárhely, Szováta, Kolozs-
vár, Jobbágytelke, 
Nyárádremete… valamint magyar-
országi: Debrecen, Budapest hely-
színeken. 
A zenélésen és tanuláson kívül 
van-e időd más aktív tevékeny-
ségre, van-e hobbid? 
- A fent említett koncertek teljesen 
kitöltötték a fennmaradt időmet.. A 
szakkollégiumi szervezésű koncer-
tek hátterében az a küldetés állt, 
hogy odavigyünk valami szépet - a 
mi esetünkben zenét, ahol egyéb-
ként ritkán vagy abszolút nincs 
semmi. Ezeket persze legtöbbször 
valami más eseményhez társítot-
tuk: pl. a csíksomlyói búcsúhoz. 
Így több szempontból emlékezetes  

Ők is Sükösdről indultak... 
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közösségi élményt jelentett. 
Az erdélyi kórushoz, az ottani zenés 
misszióhoz szintén az elmúlt évek-
ben csatlakoztam. Az Erdélyi Tün-
dérkert Alapítvány „műhelyében”, 
munkájában  2011 és 2013 között 
vettem részt aktívan. Ez konkrétan 
azt jelentette, hogy bekapcsolódtam 
a nyárádmenti falvakban és 
Szovátán tanító két zenepedagógus 
munkájába, mint zongora kísérő és 
zongora tanár és mint önkéntes 
egyetemista. Egyikük a Boldogasz-
szony Iskolanővérek szerzetesrend 
egyik tagja, másikuk két gyermekes 
édesanyja és ugyanennek a rendnek 
társult tagja. Közel 10 évvel ezelőtt 
mentek ki Erdélybe, hogy az ottani 
gyerekeket Kodály-módszerrel 
neveljék, tanítsák. A gyerekekből 

létrehozott kórus, gyermekkar sok-
sok nagyon szép, sikeres szereplést 
tudhat maga mögött.  
Legelőször 2011-ben szimatoltam 
bele a kórus munkájába, amikor 
Vera nővér elhívott a válaszúti 
kórustáborba kisegítő önkéntesnek, 
hogy a kóruspróbákon kívüli sza-
badidőben a gyerekekkel foglalkoz-
zak. Itt sokszorosan kamatoztattam 
a cserkésztáborokban tanultakat! 
Majd elvállaltam a kórus kíséretét 
először csak egy, majd több alka-
lomra… Aztán egy rövidke időszak-
ban nagyjából havonta kijártam 
zongorát tanítani..  
Milyen terveid vannak, mit sze-
retnél elérni az életedben, a mű-
vészetben? 

- Az időben legközelebbi tervem az, 
hogy elvégezzem a lehető 
„legsikeresebben” – ezt úgy értem, 
hogy amennyire jól csak tudom – 
az amsterdami képzést, amit el-
kezdtem. Aztán ha Isten is úgy 
akarja, akkor a fent említett zenés 
missziós tevékenységbe fogok visz-
szamenni tanulmányaim után.  
Mert a vágyam, hogy amit csak 
kaptam, tanultam, tapasztaltam, azt 
lehetőségektől elzárt területeken 
szeretném kamatoztatni… De mind-
ezek előtt olyan tanár szeretnék 
lenni, aki felfedez elrejtett kincseket 
– zenészeket, zenére fogékony gye-
rekeket; és aki inspirálni tud. Ezen 

kívül a koncertezésekkel a sokszor 
párna alá dugott zenei szépségre 
szeretném felhívni a figyelmet – és 
arra, hogy a komolyzene hallgatás-
ra igen is nagy szükség van! 
Ezek nagyon határozott elképze-
lések, célok. Igazán önzetlen el-
képzelés, hogy azt a tehetséget, 
amit kaptál, mások  gyarapodá-
sára szeretnéd felhasználni. 
Kívánom, hogy valósítsd meg 
álmaidat, sok sikert kívánok 
hozzá! 
Bízom benne, hogy eredményeid-
ről a Sükösdi Naplóba még sok-
szor beszámolhatunk.. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 
Maratonfutás: 
Kernya Kincső szép sikereket ért el 
futásban és az úszásban. A Baján 
megrendezett félmaratonon két 
társával váltóban versenyzett. Hár-
man együtt futották le a 21 km-t. 
Korcsoportjukban 1. helyezést 
értek el. A IV. Kikelet félmaraton 
21 km-es távját sikeresen teljesítet-
te Patakiné Csizmadia Erika és 
Pataki Attila is. 
Úszás: 
Az EMEL úszóversenyen a 4x 50 
m-es gyorsváltóban társaival 3. 
helyezést ért el. 
Sükösd SC hírei: 
A serdülő csapatunk a táblázat 7. 
helyét foglalja el, ami annak tükré-
ben, hogy többször is kiállási gon-
dokkal küzd a csapat reálisnak 
mondható. Egy kicsit több alázattal 
és akaraterővel a dobogóért harcol-
hatnának a srácok. Ennél a korosz-
tálynál külön ki kell emelnem a 
Töttös testvéreket, akik tavaly 
nyáron érkeztek hozzánk a 
Kinderball SE. csapatától. Mind 
hozzáállásukkal, mind játéktudá-
sukkal sokat segítenek a csapaton, 
sőt már az U-19-es csapatnak is 
meghatározó játékosai lettek. Re-
méljük, hogy jövőre is maradnak 
nálunk. 

Ifjúsági csapatunk - az U-19-es 
korosztály - a 10. tabella helyén 
tanyázik. Az első fordulókban a 
mutatott játék alapján többször is 
gólokkal kellett volna nyerniük, de 
sajnos a szerencse elpártolt Tőlük. 
Ha azok a pontok meglennének, 
akkor 2-3 pozícióval előkelőbb 
helyen is lehetne a csapat. 
A felnőtt csapat a 12. a tabellán. 
Ha csak a szerzett pontokat néz-
zük, akkor nem lehet okunk az 
elégedettségre, viszont a csapat 
morálisan és mentálisan szemmel 
láthatóan sokat fejlődött az őszhöz 
viszonyítva. Minden mérkőzésen 
egyenrangú ellenfelek voltunk, 
többször csak a szerencse hiány-
zott, hogy gólokat szerezzünk és 
eldöntsük a mérkőzéseket a ja-
vunkra. A hozzáállásra sem lehet 
panasz, a felkészülést becsülettel 
végigcsinálta a csapat 90%-a. Kár, 
hogy a mérkőzéseket gólokra játsz-
szák, és a végelszámolásnál csak a 
szerezett pontok számítanak.  
Az idén is nyertünk egy komo-
lyabb összeget az előminősítéses 
TAO pályázaton, amelynek kö-
szönhetően fel tudjuk újítani a 
fedett teraszunkat, korszerűsíthet-
jük a pályavilágítást és lecserélhet-
jük a fűnyíró traktorunkat 

Halász István elnök 
Kick-Box: 
Az április 26-án megrendezett 
WTKA nyílt országos bajnokságon  
Sipos Gábor 3., Pankovics Gréta 
1., Molnár Kristóf 1. és Faddi Ta-
más 1. helyezést értek el. Csapat-
bajnokságban a Kick-Thai Boxing 
Team Baja-ükösd-Érsekcsanád-
Nagybaracska csapata országos 1. 
helyezést ért el. 
Kerékpár: 
A Tavaszi gemenci tekergés elne-
vezésű kerékpártúra 65 km-es 
távolságát tavaszias időben, gyö-
nyörű napsütésben tette meg a 17 
jelentkező. Sükösdiek mellett Fel-
sőszentivánról és Tataházáról is 
érkeztek bringások. A sportélmény 
mellett megcsodálhatták Gemenc 

természeti szépségeit is. Mindeze-
ket Kosár Gábor idegenvezetése, 
szakmai előadása tette tökéletessé. 
Igazán gazdag élményeket jelentett 
a túra a résztvevők számára.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Tananyagfejlesztés 
"E szóban - haza, foglaltatik az emberi szeretet 
és óhajtás tárgyainak egész öszvessége. Oltár, 
atyáid által istennek építve; ház, hol az élet 
első örömeit ízleléd; föld, melynek gyümölcse 
feltáplált." (Kölcsey Ferenc) 
A SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia Számítástech-
nikai Kutató Intézetének közreműködésével a 
TÁMOP-3.1.2-12/1-2012-0001 azonosító szá-
mú, „A hazafias és honvédelmi neveléshez 
digitális tartalom és módszertan kidolgozása” c. 
projekt megvalósításában a sükösdi iskola és 
óvoda is részt vett. 
A projekt célja olyan digitális médiagyűjte-
ményre épülő e-tananyag- és módszertan fej-

lesztése, amely egyedülálló a magyar oktatás 
történetében. 5000 képernyőoldalnyi felületen 
1500 videó- és 1500 hang interjú, több száz 
interaktív feladat, több ezer teszt és kép feldol-
gozásával az e-médiagyűjtemény segítséget 
kíván nyújtani a 3-18 éves korosztályt oktató-
nevelő pedagógusoknak a hazaszeretet, a haza-
fiság érzésének kialakításában, a honvédelem 
ismereteinek átadásában. A ma Magyarorszá-
gon létező digitális tananyag kínálatában eddig 
nem volt példa arra, hogy egy témában egy-
szerre szólítsa meg az óvodás és fiatal felnőtt 
korosztályt. 
A szakmai vezető, Dr Bardócz-Tódor András 
szavaival élve ez a projekt kihívás, hiszen na-
gyon rövid idő alatt kellett olyan produktumot 
előállítani, amelyre még nem volt minta. Kísér-
let, mert a munkát az országot lefedő térségek 

23 iskolájának és 49 pedagógusának bevonásá-
val hálózati kommunikációs eszközökön ke-
resztül végeztük. Reform , mert a digitális pe-
dagógiára alapozva egy témát a köznevelés 
egész területére kívánja kiterjeszteni e-
tananyag formájában. És innováció, mert a 
végeredmény egy komplex tananyag kidolgo-
zása, amelyet szeptembertől a Sulinet Digitális 
Tudásbázis oldalán keresztül érhetnek el. 
A projektben Sükösdről Tóthné Késmárky 
Mária, Dudásné Grau Ágnes, Nagyné Tórizs 
Ildikó és jómagam vettünk részt. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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A sükösdi futball története 15. rész 
Az 1977-78-as bajnoki évet már az 
előző két év tapasztalatával kezd-
tük, a változatlanul huszas létszá-
mú megyei első osztályban. Ered-
ményeink alapján bízhattunk ab-
ban, hogy hosszabb távon is tagjai 
maradunk, hiszen olyan versenytár-
sakat előztünk meg, mint Kiskőrös, 
Kunszentmiklós, Kecel, Hajós és 
Érsekcsanád, ezek kiestek. Vissza-
jött az NB. III-ból a Kiskunhalas és 
Jánoshalma, felkerült Császártöltés, 
Tiszakécske és a Bajai Tsz. SK. A 
nyári felkészülés legnagyobb ese-
ménye az edzőváltás volt.  A me-
gyében egyre jobb nevet szerző 
Bujdosó Mártonra szemet vetett a 
Fajsz és „elcsábította”. Fejes Gábor 
a jövő nagy terveihez őt találta 
alkalmasnak. Helyére visszajött, 
úgyis mondhatnám, hogy „haza 
jött” korábbi sikereinek színhelyére 
Bajáról Varga Imre. A játékosállo-
mány Lógó András visszatérésével,  
Koprivanacz János és Vetró Tibor 
leigazolásával bővült. 
Kalocsán 5oo néző előtt kezdtünk, 
de a rajt nem sikerült. Kovács M. 
góljával ugyan 8o percig vezettünk, 
a hajrában elfáradtunk és kaptunk 
még kettőt. Sokkal jobb volt vi-
szont a folytatás:  Koprivanacz J. 
Tiszakécske ellen bemutatkozás-
ként  duplázott, amit Lógó  A. egy-
gyel meg is toldott. A következő, 
kiskunhalasi szereplésünk a forduló 
szenzációját hozta.  A tavaly  még  
NB.III-as  sztárokkal  ( Karsai,  
Szőke,  Mészáros,  Agócs  ) felálló 
hazaiakat  Evanics  és  Páncsics  
góljaival   2:0-ra  múltuk  felül, ami 
vezető cím lett a PETŐFI NÉPÉ-
BEN, ugyanígy nagybetűs hír az 
akkori NÉPSPORTBAN is,  amire 
azóta sem volt példa. A mérkőzés 
után odajött hozzám Virágh István 
edző, gratulált és a következő mon-
dattal köszönt el: „csalódott vagyok 
és irigylem ezért a fiatal társasá-
gért, de fogadjon el egy jó tanácsot 
– ez a romlatlan, tiszta szellem 
addig marad fenn, amíg az első 
forintot a zsebükbe nem teszik, 
onnan már nincs visszaút”.  A ta-
pasztalt tréner a futball jövőjéről 
beszélt, ami a maiaknak már értel-
mezhetetlen. A váratlan siker után 
nagy várakozás előzte meg a Baja 
elleni találkozót is, 88 percig nye-
résre álltunk, de az újabb bravúrt 
Kemény egyenlítő gólja elrontotta. 
A két kapus Szente és Gilián végig 
parádézott, nagy napjuk volt (1:1). 
A folytatás vegyes képet mutatott: 
Kecskeméten, a Honvéd Mezőfinél 
gólt sem tudtunk rúgni (o:3), Izsá-
kot már jó játékkal vertük 2:o-ra. 
Kiskunfélegyházán 7oo néző volt 
kíváncsi a Sükösdre, de a jónéhány 
NB. I-es szintű játékost felvonulta-
tó Kun Béla SE.túl nagy falat volt 
számunkra. Kisznyér maga három-

szor vette be Szente kapuját (az 
Újpesti Dózsában folytatta), a vége 
5:1  lett, de a helyi tudósítás szerint 
csapatunk így  sem keltett csaló-
dást. Garán már könnyebb volt a 
lecke, elhoztuk a két pontot (2:o). 
Jánoshalmán nem volt esélyünk, 
(o:3), s a legendás nevek közül 
csak néhányat említek meg: a ka-
puban Csernák, a mezőnyben Ma-
ráczi, Fenyvesi III., Fenyvesi IV., 
Csermák, Faddi. A 1o. forduló már 
csemegét  ígért: a  Sükösd-Fajsz 
találkozó a két edző presztízsén túl 
megkülönböztetett figyelem kísérte 
Fatér  Károlynak, az egykori válo-
gatott kapusnak a szereplését is. 
Megmérettetésére Herner vezető 
gólja után került sor: a Kollár buk-
tatásáért megítélt 11-est Kovács M. 
hidegvérrel helyezte, (inkább gurí-
totta) a kapu közepébe. A játékve-
zető valami hibát látott és megis-
mételtette, Mihályt ez sem zavarta, 
másodszor is elfektette a válogatott 
kapust és ugyan oda helyezte (1:1). 
A döntetlen nagy sorozat kezdetét 
jelentette, a következő kilenc for-
dulóban veretlen maradt a csapat. 
Kalocsán a Szamuely SE. ellen 
(3:1), Tompán (2:2). Itthon, a Gá-
bor Áron SE. elleni mérkőzésen 
virágcsokorral  búcsúztattuk a kato-
nai szolgálatra bevonuló mesterlö-
vészünket Marusát  ( Bicét), amit a 
gólzáporos  találkozón (9:1) három 
góljával köszönt meg. Baján, a Tsz. 
SK.-nál nem volt gond (2:1), 
ugyanígy Vaskúton sem, ott (3:1), 
Soltvadkerten (3:o), Császártöltést 
kiugróan jó játékkal vertük 4:1-re, 
ez Bácsalmáson is folytatódott a 
Lógó testvérek három góljával, 
(András 2, János  1 ). Az utolsó 
fordulót már decemberben játszot-
tuk, dermesztő hidegben, fagyos 
pályán, mégis magas hőfokon, 
Lajosmizse ennek ellenére el tudta 
vinni a két pontot (1:2). Az őszt 
egységes, nagyon jó szellemű csa-
pattal, 25 ponttal zártuk az ötödik 
helyen, az ugyancsak 25 pontos 
negyedik, Kiskunhalas után. 
Ifjúsági   csapatunk minden vára-
kozást  felülmúlva Baja mögött, a 
második helyen fordult. 
Amilyen jól futott a csapat szekere 
ősszel, annyira megrekedt a tavasz 
elején. Az első fordulóban nem 
sikerült visszavágni Lajosmizsének 
(o:2), Kalocsának már igen, (3:2). 
A következő három mérkőzésen 
gólt sem tudtunk rúgni, ami akkor-
tájt ritka jelenségnek számított. 
Tiszakécskén (o:1), itthon Kiskun-
halas ellen (o:1), Baján is (o:1). A 
Mezőfi SE.-nek Páncsics és 
Evanics végre betalált (2:o), Izsák-
ról 4:o-ás súlyos vereséggel tértünk 
haza. A Kun Béla SE. 2:o-ás győ-
zelmével számolni lehetett, fölé-
nyes, 16 pontos előnnyel nyerte 

meg a bajnokságot. Garán biztos 
3:1, Jánoshalma ellen nagy mecs-
csen nyerni tudtunk 2:o-ra. A fajszi 
Bujdosó-Varga visszavágón egy 
félidőre voltunk jók, Herner mes-
terhármasára,s végén Kalmár góljá-
ra csak Evanics és Németh tudott 
válaszolni  (4:2). Marusa már a 
Kalocsai Honvéd színeiben érke-
zett a hazai pályára, karcsún és jó 
formában, gólt ezúttal nem rúgott, 
ettől megkímélt bennünket, helyet-
te megtette ezt egyik kiváló hátvé-

dünk (o:1). Az eddig billegő, ve-
gyes eredményekkel tűzdelt mérleg 
a hátralévő hét mérkőzésen jó 
irányba fordult. Öt hazai találkozón 
nyerni tudtunk: Tompa ellen 2:o, 
Bajai Tsz. SK. 2:1, Soltvadkert 2:o, 
Bácsalmás 3:0. Döntetlen idegen-
ben Kiskunhalason a Gábor Áron 
SE (1:1), és Vaskúton (2:2).  Na-
gyon kellemetlen verség Császár-
töltésen (0:3).  
A kiváló őszi és halványabb tavaszi 
szereplés ellenére jó évet zártunk, a 
8. helyen végeztünk 42 ponttal, 66 
rúgott és 52 kapott góllal. A góllö-
vőlista élén Evanics végzett 12, őt 
Marusa követte 9 (fél szezonban 
érte el), a harmadik helyen Lógó 
András és Koprivanacz János vég-
zett egyaránt 7-7 találattal.  
Ijfúsági csapatunk Kámán László 
vezetésével volt sikeres 46 ponttal 
77:25-ös gólaránnyal 4. lett. A 
bőséges góltermés szerzőiről a 
fellelhető adatok hiányosak. Lógó 
II. 12, Kernya és Ribár 11-11 talá-
lata dokumentált. Az évzáró érte-
kezleten Evanics Zoltánt választot-

tuk az Év Játékosának. A csapat 
jutalma egy kirándulás lett az akko-
ri Jugoszláviába, Svetozar Miletics-
re az „FK Jedinstvo” nagyvonalú 
vendéglátását élvezhettük. Velünk 
tartott a Hosszúhegyi Állami Gaz-
daság öregfiúk csapata is. A zom-
bori „ Szomborszke Novine” című 
lapban a két csapat fényképével  az 
alábbi szerb nyelvű tudósítás jelent 
meg: 
„Színvonalas és érdekes nemzet-

közi futballtalálkozó.” 

„A Svetozar-Miletics-i futballtalál-
kozón mégegyszer bizonyítást 
nyert a barátságos együttműködés a 
helyi és a Sükösd kisváros csapatai 
között. A fő mérkőzésen összemér-
te erejét a Jedistvo Svetozar-
Miletics és a Sükösdi Medosz.  
Szép és érdekes játék után a vendé-
gek 2:1 (2:0) arányban győztek. A 
győztesek góllövői Evanics és 
Páncsics, a legyőzöttekét Szabics 
érte el. Az előmérkőzésen találko-
zott az OOVP Mezőgazdasági 
Üzem és a Sükösdi Állami Gazda-
ság együttese, itt a hazaiak győztek 
3:2-re. Góllövők: Horváth (2), F. 
Szabics. A vendégek  2 gólját Nagy 
István lőtte.” 
A „3. félidőt” a vendéglátók nyer-
ték fölényesen, nekünk nagy vesz-
teségeink voltak, mert a tósztokhoz 
kitöltött 2 dl-s pohár konyak felhaj-
tása a barátság megerősítésére illő 
és elvárható volt.  

Varsányi József 
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Veszettség elleni oltás 
Tisztelettel értesítjük a lakos-
ságot, hogy a 3 hónapnál idő-
sebb kutyák összevezetéses 
2014.évi kötelező veszettség 
elleni oltására az alábbi idő-
pontokba kerül sor: 
Sükösd, Árpád u.1. 2014. 
május 7. (szerda) 15-18 óra 
Sükösd, Dózsa György út
(Polgármesteri Hiv.) 2014. 
május 10. (szombat)) 15-18 
óra 

Sükösd, Sportpálya mellett 
2014. május 13.(kedd) 15-18 
óra 
A védőoltás díja 3700 Ft (mely 
tartalmazza a féregtelenítés 
árát is) 2013. január 1-től a 
veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 
164/2008.(XII.20.) FVM ren-
delet 4.§ (7) bekezdése szerint: 
"Veszettség ellen csak elekt-
ronikus transzponderrel 
megjelölt eb oltható" A 

147/2004 ( X.1.) FVM rende-
let 5.§(3) bekezdése szerint: 
"Kedvtelésből tartott állatok 
részére szervezett - összeve-
zetéssel történő - tömeges 
mikrochip-behelyezés tilos"  
A fentiek alapján kérjük az 
ebtartókat, hogy a veszettség 
elleni védőoltás beadásá-
ra csak mikrochippel ellátott 
kutyákat hozzanak a fent meg-
jelölt időpontokra. 

Dr. Tálas László állatorvos 
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