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Jelenleg zajló fejlesztések a faluban  
A település sportcsarnokának 
energetika korszerűsítésére 
nyert el önkormányzatunk 
114.612.760. Ft támogatást a 
Területi Operatív Program 
keretében. A beruházás kifeje-
zetten energetikai felújításra 
fordítható. Így kerülhet sor a 
nyílászárók teljes cseréjére, 
világítás-, és fűtéskorszerűsí-
tésre, az épület homlokzati és 
födémszigetelésére, burkolat-
cserékre, szellőző rendszer 
kialakítására, akadálymentes 
parkoló, és mosdó létrehozá-
sára, mely a pályázati kiírás 
kötelező elem volt. A kivitele-
zés az állványozással indult 
június 26-án. Az önkormány-
zat műszaki ellenőr bevonásá-
val, folyamatosan egyeztet a 

kivitelezővel ( Merkbau 
Kft.) az elvégzendő 
feladatok ütemezéséről. 
A felújítás előrelátható-
lag október közepéig 
fejeződik be. A munká-
latok mellet megvalósít-
ható lesz az idei évben 
is a falunap az iskola 
udvarán. 
Március óta folyamatosan 
zajlanak a munkálatok a Dó-
zsa Gy. út 54. sz. alatti terve-
zett Faluháznál. Az elmúlt 
évben elkészült építészeti 
tervdokumentáció alapján, az 
épület hátsó részében történ-
tek fal elbontási, alapozási, 
majd újrafalazási munkák. 
Teljes egészében újra kellett 
építeni a tornáchoz kapcsoló-

dó pilléreket. Szüksé-
ges az épület utólagos 
szigetelését is megol-
dani. Július hónapban 
kezdődik a tetőcsere, 
mely nagyrészt léce-
zésből, a cserepek tisz-
tításából, szükség sze-
rinti cseréjéből, és a 
szerkezet minimális 

javításából fognak állni. Ezt 
követheti még az idei évben a 
homlokzat „ Sükösdi ház” 
típusú átalakítása. Örvendetes, 
hogy a felújításokat helyi vál-
lalkozók bevonásával tudjuk 
megvalósítani. Mellettük köz-
foglalkoztatásban dolgozók is 
részt vesznek a munkában.  
Turisztikai pályázatot készí-
tünk elő a jövőben tervezendő 
feladatok folytatására, finan-
szírozására. 
A Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület néhány 
tagja, már a helyszínen is be-
járta az épületet, gondolkodva 
a Faluház-Tájház szintű kiala-
kításon. 

Tamás Márta polgármester 

 

 

Szeretettel meghívjuk a 2017. július 28. és 30. között 
megrendezésre kerülő Anna-napokra! 
A programok előzetese a 4. oldalon olvasható. 

A részletes programot eljuttatjuk Önökhöz. 

„Készítsd el Sükösd Nagyközség címerét!” címmel 
Téma: Sükösd Nagyközség címerének elkészítése, feldolgozása bármilyen 
képzőművészeti és kézműves technikával. 
Leadás határideje: 2017. július 25-én kedden 
Eredményhirdetés: 2017. július 29-én szombaton 
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2017.május 8.: 
A Képviselő-testület úgy döntött, 
hogy nem nyújtja be pályázatát a 
szegregált élethelyzetek felszámo-
lása komplex programokkal c. 
ESZA kiírásra. Döntésüket azzal 
indokolták, hogy Sükösdön nem 
valósulnak meg a pályázati kiírás 
szerinti feltételek, a pályázati 
célok nem teljesíthetők. Új rende-
letet fogadtak el a hivatali helyisé-
gen, valamint a hivatali munka-
időn kívüli házasságkötésről, az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól. 
Felülvizsgálták a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot. Két nap-
közi konyha fejlesztését célzó 
pályázat benyújtásáról döntöttek. 
Felülvizsgálták a roma nemzetisé-
gi önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodást. Elfo-
gadták a Bajai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2016. évi 
beszámolóját. A polgármester 
beszámolt arról, hogy TOP-os 
pályázaton 114.612.760 Ft támo-
gatást nyert a település a sport-
csarnok felújítására. Előzetes 
közbeszerzés már lezajlott, ősszel 
már a műszaki átadásra kerülhet 
sor. Felülvizsgálták a képviselők a 
Szociális alapszolgáltatások Szak-
mai programját.  
2017. május 24. 
Módosította a Képviselő-testület a 
Sükösdi ÁMK Napközi otthonos 
óvodájának alapító okiratát. Ren-
deletet alkottak Sükösd nagyköz-

ség településfejlesztési, település-
rendezési és településképpel kap-
csolatos feladataival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai-
ról. A rendelet célja a település-
fejlesztéssel, településrendezéssel 
és településképpel kapcsolatos 
önkormányzati döntések előkészí-
tése és meghozatala során a teljes 
körű nyilvánosság és a partnerek 
alkotó közreműködésének biztosí-
tása. Elfogadták az önkormányzat 
2016. évi gazdálkodásának zár-
számadását. Az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének teljesí-
tett kiadási főösszege 740 203 175 
forint, teljesített bevételi főössze-
ge 928 606 278 forint. A kiadások 
78,7 %-ra, a bevételek 98,6 %-ra 
teljesültek. Megtárgyalták a csa-
padékvíz elvezetés céljára benyúj-
tandó TOP pályázaton való rész-
vételt. Döntöttek, hogy támogat-
ják a központi orvosi ügyelet és a 
helyi általános iskola működési 
költségvetését, elfogadták a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgá-
lat, valamint a jegyzői gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi hatóság 
2016-os beszámolóját. 
2017. június 28.: 
Önkormányzati társulások 2016. 
évi tevékenységének beszámolóit 
fogadták el a képviselők. Módosí-
tották a környezetvédelemről 
szóló helyi rendeletet a külterületi 
égetések korlátozásával. Az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat 

előírásai szerint csakis előre beje-
lentetten és irányított égetéseket 
lehet külterületen alkalmazni. E 
szabályt kellett a helyi rendeleten 
átvezetni. Megtörtént az üzletek 
éjszakai nyitva tartásáról szóló 
rendelet felülvizsgálata. Maga-
sabb szintű jogszabályokhoz iga-
zodva kellett a rendeleti hivatko-
zásokon módosítani. Minden ön-
kormányzati intézményre vonat-
kozóan energia megtakarítási 
intézkedési tervet kellett készíte-
ni, ezt fogadták el a képviselők. A 
polgármester beszámolt a közfog-
lalkoztatás két szálon is futott 
ellenőrzéséről, mely elismerte az 
önkormányzat szabályos forrás-
felhasználását és kiemelkedő szer-
vezőmunkáját. Elmondta, hogy 
diákmunkásokat tud fogadni az 
ö n k o r m á n y z a t  j ú l i u s -
augusztusban 8-8 főt, erre bértá-
mogatást kapunk.  
E napon lakossági fórum is volt, a 
települési arculati kézikönyv és 
rendelet megalkotását megelőző-
en a lakosságot tájékoztatta az 
önkormányzat településképi szak-
értője a kézikönyvben bemutatás-
ra kerülő helyi építészeti alkotá-
sokról, az előírások lehetőségéről.  

Hivatali hírek 
EBÖSSZEÍRÁS Sükösdön 2017. 
július 15- szeptember 30. között 
Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény (Ávt.) 42/B § (1) bekez-
dése alapján az eb tartási helye 
szerint illetékes önkormányzat – 
ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel – há-
romévente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez. E kötele-
zettségnek Sükösdön 2017. július 
15- szeptember 30. között teszünk 
eleget. Az ebösszeírás a lakosság 
számára kiküldött adatlap –fenti 
határidőben történő- kitöltését 
követően Hivatalunkba való visz-
szaküldésével valósul meg.(több 
eb esetén pótlap a települési hon-
lapról letölthető, nyomtatva a 
Hivatalban elkérhető) Nyilvántar-
tást kell vezetni a Hivatalban a 
településen tartott ebekről. Az 
önkéntes „bevallások” ellenőrzé-
sére a 2017. október 1. napjától 
számíthatnak a lakosok. Felhívjuk 
az ebtartók figyelmét, hogy aki 
adatszolgáltatási kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, az az állatvé-
delmi bírságról szóló 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet 3. mel-
lékletének d) pontja alap-
ján ebenként 30 000 forintig terje-
dő állatvédelmi bírsággal sújtható. 
A bejelentési kötelezettség teljesí-
tését, a bejelentés valós tartalmát 
az önkormányzat folyamatosan 
ellenőrzi! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

Nemzetközi határszemle 
Sükösdön 

Ez év június 6-án termelői kezde-
ményezésre, határszemlét tartot-
tunk a sükösdi határban. A prog-
ramon jelen volt a BASF Hungá-
ria Kft. agrodivízió innovációs 
igazgatási feladatait ellátó Chris-
toph Hofmann úr, valamint Dom-
ján Gergely a Bács-Kiskun Me-
gyei Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara elnöke. Meghívást kaptak 
még az eseményre környékbeli 
gazdálkodók, beszállítók. A terep-
szemle mellett különös hangsúlyt 
kapott a napraforgó gyomirtásá-
hoz kapcsolódó szakmai egyezte-
tés. A szemle, és a tanácskozás is 
hasznosnak bizonyult, melynek 
további folytatását szükségesnek 
ítélték a résztvevők. Rozsi József 
Agro Sükösd Kft ügyvezető igaz-
gató 

Év Diákja, Év sportolója 
Az idei évben is örömmel tett 
eleget a képviselő-testület azon 
feladatának, hogy a nevelőtestület 
javaslatai alapján kiválassza azon 
tanulókat, akik a 2016/2017-es 

tanévben legkiemelkedőbb telje-
sítményt nyújtottak tanulmányi és 
sport versenye-
ken. 
A díjakat ezúttal 
is két tanuló 
vehette át, az ő 
eredményessé-
gük mögött 
azonban ott van 
a pedagógusok, 
edzők, szülők 
munkája, támo-
gató segítsége. 
Az Év diákja cím nyertese az idei 
tanévben vers, és mesemondó 
verseny résztvevője volt, megyei 
hetedik és tizenkettedik helyezést 
ért el matematika és természetis-
meret versenyen. Résztvevője volt 
még a Zrínyi Ilona, és Herman 
Ottó tanulmányi versenyeknek. 
Mindezek mellett hittanos és cser-
kész munkája is kiemelkedő. Ezen 
eredmények alapján Sükösd 
Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2016/2017-es 
tanévben az Év diákja címmel 
Pusztai Máté 6. osztályos tanulót 
jutalmazta. 

Sportoló kategó-
riában egy kiváló 
labdarúgóra várt 
a díj. Bár a foci 
csapatsportág, de 
szükség van csa-
paton belül is 
kiemelkedő telje-
sítményre, mely 
sokszor segíthet 
győzelemhez. Az idei díjazott 
csapatával térségi és regionális 
bajnokságot nyert, megyei Futsal 
döntőben második helyezést ért 
el. Ezen versenyeken rendszerint 
külön elismerésben részesült ki-
emelkedő egyéni teljesítménye 
okán. Dekázó versenyt nyert meg, 
úgy, hogy 107-szer emelte magas-
ba a labdát, miközben az egyszer 
sem ért földet. Június hónapban a 
Vasas ellen is pályára léptek, ahol 
kettő gól mellett, gólpasszt is 
adott. Így méltán nyerte el Sükösd 
Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének Év sportolója 
díját, a 2016/2017-es tanévben, 
Kiss Kornél 4. a osztályos tanu-
ló.       

Tamás Márta polgármester 

Kalácsfesztivál  
2017. május 5-én immár 4. alak-
lommal került megrendezésre a 
Hercegszántói Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat által szervezett 
Nemzetközi Kalácsfesztivál. 

Petrijevci, Popovec, Béreg, 
Bezdán és Zombor mellett Sükösd 
is felkérést kapott ebben az évben. 
Tátrainé Zsóka néni sós-paprikás 
kalácsa bronzérmes lett.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Évzárás az óvodában 
Május 6-án, szombaton tartottuk a 
már hagyományossá vált családi 
sportnapunkat az alvégi óvoda 
udvarán. Az időjárás csaknem 
meghiúsította rendezvényünket, 
hiszen előző nap óriási csapadék-
mennyiség zúdult kis községünk-
re s úgy tűnt elmaradnak a kinti 

rendezvények. Ennek ellenére a 
közösen sportolni vágyó szülők és 
gyerekek, valamint nevelőtestüle-
tünk egy jó hangulatú, tartalmas 
délelőttön vehettek részt. 
Május utolsó napjaiban megtar-
tottuk óvodai évzáróinkat is. A 
középső csoportban csütörtökön 
(május 25.), a vegyes-és nagycso-
portosok pénteken (május 26.) 
búcsúztak az óvodától. 
Ezek az események igen fontos 
történések az óvoda életében. 
Különösen a nagycsoportokban 
igazán meghitt, bensőséges ünnep 

a búcsúzással egybekötött évzáró, 
amit komoly készülődés előz 

meg. Így adunk időt a gyerekek-
nek, hogy felkészüljenek a búcsú 
pillanatára, ami sosem könnyű. 
Segítjük őket, hogy megértsék, 
miről is van szó, és meg is értik, 
átérzik teljes szívükkel, lelkükkel. 
Június 9-én tartottuk pedagógus-
napunkat. A szülők igen kelle-
mes, jó hangulatú ünnepséget 
rendeztek nekünk, amit ezúton is 
szívből köszönünk. 
Az idei évről elmondhatjuk, hogy 
kihívásokkal teli, eseménydús, 
tartalmas munkával töltöttük min-
dennapjainkat. Minden nevelést 
segítő partnerünknek köszönjük a 
pozitív hozzáállást, munkánk 
érdemi megsegítését. 
Az idei nyáron az Alvégi óvodá-
ban tartjuk a nyári ügyeletet 
2017. június 19-től. A takarítás, 
karbantartás miatt augusztus 07-
25-ig mindkét óvoda zárva tart. 
Nyitás augusztus 28-án. Ettől az 
időponttól már mindkét óvoda 
üzemel. 
Nagyné Tórizs Ildikó óvodavezeő-

helyettes 
Évzáró az iskolában 

Versenyeredményeink 
Sulihód levelezős verseny: 
Garisa Zsanett 3. osztályos tanuló 
matematikából 2. hely, irodalom-
ból 8.hely, Kovács Zsófia 3. osz-
tályos tanuló matematikából 9. 
hely, irodalomból 7. hely, Papp 
Anita 3. osztályos tanuló matema-
tikából 9. hely, Horváth Máté 4. 
osztályos tanuló matematikából 1. 
hely, nyelvtanból 1. hely, Győri 
Krisztián 4. osztályos tanuló ma-
tematikából 3. hely, Vizi Bence 4. 
osztályos tanuló matematikából 3. 
hely, Lőczi Laura 4. osztályos 
tanuló matematikából 4. hely, 
természetismeretből 5.hely, Ben-

cses Bálint 4. osztályos tanuló 
matematikából 4. hely, Varga 
Larina 4. osztályos tanuló mate-
matikából 8. hely, Faddi Zsófi 
4.osztályos tanuló nyelvtanból 4. 
hely, Pék Zsófia 4. osztályos ta-
nuló természetismeretből 4. hely 
Jánosiné Sima Éva alsó tagozatos 

munkaközösség vezetője 
Tudásbajnokság levelezős ver-
seny: Kovács Lilla 6. osztályos 
tanuló matematikából 5.hely, 
anyanyelvből 9. hely, Pusztai 
Máté 6. osztályos tanuló termé-
szetismeretből 7. hely, anyanyelv-
ből 12. hely, Pék Zsófia 4. osztá-
lyos tanuló anyanyelvből 12. 
hely, Pusztai Áron 4. osztályos 
tanuló matematikából 21. hely, 
környezetismeretből 23. hely, 
Kitüntetett tanulóink: A hatodik 
osztályból Kovács Lilla, szép 
tanulmányi eredményével és sok-
oldalú kulturális tevékenységével, 
Soós Nóra és Marusa Adél példa-
mutató magatartásával, példamu-
tató szorgalmával, szép tanulmá-
nyi eredményével tűnt ki., A 
nyolcadik osztály kitűnő tanulója 
Varga Bence tanulmányi eredmé-
nyével, példamutató magatartásá-
val és szorgalmával érdemelte ki 
a kitűntetést.  
A csecsemőgondozási versenyen 
megyei első helyezést ért el: Sí-
pos Kata, Tóth Evelin, Kátai Kíra 
és Tamás Leila. Ezzel bejutottak 
az országos fordulóba, ahol há-
romfős csapat indult Sípos Kata, 
Tóth Evelin és Kátai Kíra szemé-
lyében, ők hetedik helyezést értek 
el. 
A Petőfi Sándor szavalóverseny 
hetedik, nyolcadik osztályos kate-
góriájában Molnár Kristóf máso-
dik, Tamás Leila harmadik helye-
zést ért el, Sípos Kata különdíjat 
kapott. Az ötödik, hatodik osztá-
lyosok kategóriájában a második 
helyezést Balogh Zoé, a harmadik 
helyezést Mizsely - Kárpovics 
Dzsenifer érte el.  
A könyvtári vetélkedőn első he-
lyezettek lettek az ötödik osztály-
ból Balogh Rita, Bischof Laura, 
Einviller Vivien, Grúber Virág és 
Tamási Róza, a hatodik osztály-

ból Kovács Lilla, Marusa Adél, 
Pusztai Máté, Soós Nóra, a hete-
dik osztályból Farkas Dávid, 
Karaszi Klaudia, Kernya Tamás 
és a nyolcadik osztályból Molnár 
Kristóf és Varga Bence. 
Kapitány Erzsébet felső tagozatos 

munkaközösség vezetője 

Te del o Del! / Adjon Is-
ten!  

A Sükösdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a tanulásban, az 
iskola fontosságában látja a ro-
mák társadalmi felemelkedésének 
fő katalizátorát. Így nagy öröm, 
hogy újraalakulásunk óta a 2016-
2017-es tanévben másodszor állt 
módunkban könyvet osztani, te-
hetséges, az iskolában jól tanuló 
roma gyerkőcöknek. Fontosnak 
tartom, hogy a könyvek átadása 
az iskola pedagógusaival való 
egyeztetést követően történjen 
meg, hiszen ők tudják, kik azok a 
gyermek, akik valóban példamu-
tatóan teljesítenek az iskolában. 
Az idei tanévben a 2. osztályos 
Gomán Kristóf példamutató ta-
nulmányi eredményéért, a 4. osz-
tályos Balázs Mária Krisztina 
kiváló tanulmányi eredményért, 
példamutató magatartásáért és 
kulturális tevékenységéért, vala-
mint nagy örömömre a 8. osztály-
ból is módunkban állt könyvet 
adni Bogdán Zsoltnak jó tanulmá-
nyi eredményéért. Ash Devlesa! / 
Maradj Istennel! 

Radics Tamás Sükösdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat  

elnöke 
Közös a színpad 

Először volt  közös a színpad  
2017. június 9-én Sükösdön a 
mozi épületében, a településen 
működő, a magyar folklórt ápoló 
csoportok közreműködésével. A 
rendezvényt Vaskó György ön-
kormányzati képviselő az oktatási 
bizottság elnöke nyitotta meg. 
Fellépők voltak a Sükösdi Műve-
lődési Ház Népdalköre, a sükösdi 
Ripityom Néptánccsoport és a 
Magyarok Nagyasszonya Katoli-
kus Általános Iskola  

Az alkotói pályázati 
kiírás részletei 

Formai követelmények: A pá-
lyázó mind a pályamű méretét, 
mind formátumát és anyagát te-
kintve tetszőlegesen alkothat. 
Beküldési feltételek: Minden 
pályázó maximum 2 db pályamű-
vet adhat le a Polgármesteri Hiva-

tal titkárságán. Az alkotások mel-
lé kérjük csatolni a  

www.sukosd.hu  
címen elérhető alkotói nyilatkoza-
tot is. 
A pályaművekre ne kerüljenek fel 
a pályázó adatai, mivel azokat 
leadáskor külön dokumentáljuk. 
A későbbi beazonosításhoz a mű 
egy sorszámot kap. 

Kategóriák: I. óvodás korosz-
tály, II. általános iskola alsó tago-
zatos korosztály, III. általános 
iskola felső tagozatos korosztály, 
IV. középiskolás korosztály, V. 
felnőtt korosztály.  
A pályaművek kategóriánként I-
III. helyezettjei tárgyi– illetve 
könyvjutalomban részesülnek. 
A műveket az Anna-napok ideje 

alatt kiállít-
juk. 
A pályázatról 
további felvi-
lágosítást a 
70/374-7551-
es telefonszá-
mon kérhet. 

Szervezők 
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Sükösdi Anna-napok 
2017. július 28-30. 

program 
2017. július 28. (péntek) 
10.00 Pingpong bajnokság az 
Ifjúsági Házban  
16.00 Kispályás futball bajnok-
ság a focipályán 
16.30 „Rólunk írták: szemelvé-
nyek Sükösd történetéből sajtó-
cikkek alapján” című kiállítás a 
Sükösdi Helytörténeti és Kulturá-
lis Egyesület szervezésében. 
Helyszíne: általános iskola épüle-
te 
18.00 Ünnepi szentmise Szent 
Anna tiszteletére a templomban, 
celebrálja: FEKETE SZA-
BOLCS, a bajai Szent József-
plébánia plébánosa  
19.00 BABENYECZ LÁSZLÓ 
kántor karnagy és HÁRSFAI 
VIKTÓRIA szoprán énekesnő 
koncertje a templomban 

20.00 Kerti ünnepély az Egyház-
községi Ház udvarában 
21.00 – 22.00 NEW LEVEL 
EMPIRE élő koncert  
22.00 – 02.00 Szabadtéri retro 
disco DJ DODO és DJ BOBBY 
közreműködésével 
 
2017. július 29. (szombat) 
8.00 – 14.00 Kispályás futball 
bajnokság a focipályán 
9.00 – 12.00 Játszóház óvodások-
nak. A program ideje alatt: arc-
festés, sablonos arcfestés, csil-
lámtetoválás, henna, gokart.  
9.00 – 12.00 Terápiás kutyák 
bemutatója   
16.00 – 20.00 Népi játékpark 
gyerekeknek 
16.00 – 17.30 Ragadozó madarak 
bemutatója 
17.00 – 18.00 SŰRÜ FX TA-
MÁS freestyle foci bemutatója, 
interaktív foglalkozás 
17.30 Anna-napi Ulti Kupa a 

napközi konyha ebédlőjében  
18.00 – 20.00 „Sükösd ízei” – 
helyi vállalkozó szellemű csopor-
tok főznek a nagyközönségnek, 
vásárlási-kóstolási lehetőség, 
mellyel fődíj nyerhető 
18.00 – 20.00 Színpadi progra-
mok: 
18.00 Ünnepi köszöntőt mond 
Tamás Márta polgármester 
18.30 Sükösdi ÁMK Napközi 
Otthonos Óvodájának műsora 
18.40 Be Cool Dance Studio 
sükösdi csoportjának műsora 
19.00 Danubia AMI – Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Általá-
nos Iskola néptáncosainak műso-
ra 
19.20 Sükösdi Művelődési Ház 
Népdalkörének műsora 
19.45 Sükösdi Ripityom Nép-
tánccsoport műsora 
20.30 – 20.45 Nyereménysorso-
lások, eredményhirdetések 
21.00 – 22.30 APOSTOL együt-

tes élő koncertje 
22.30 – 23.00 
Piromusical (víz-
, láng- és tűzijá-
ték) 
23.00 – 02.00 
Utcabál Topánka Mihállyal 
 
2017. július 30. (vasárnap) 
8.45 Gyülekező a zarándoklatra a 
templom előtt 
9.00 Indulás a gyalogos zarán-
doklatra 
10.00 Ünnepi szentmise búcsúi 
körmenettel a Szent Anna kápol-
nánál. Celebrálja: FEKETE SZA-
BOLCS, a bajai Szent József-
plébánia plébánosa 
 
A változtatás jogát a szervező 
fenntartja! 
A rendezvény helyszíne: általá-
nos iskola udvara, 6346 Sükösd 
Deák Ferenc utca 123. 

Szabó Erika művelődésszervező 

diákjaiból alakult és a Danubia 
AMI keretében működő iskolai 
csoportok, szám szerint öt. A 
Palánta néptánccsoport, a Palánta 
tamburazenekar, a cigány nép-
tánccsoport, a nagyobbakból 
alakult tamburazenekar, és a 
nagyobbakból szerveződött nép-
tánccsoport. 
Erős az a település ahol ennyi a 
folklórral, a magyar népdallal, 
muzsikával, tánccal foglalkozó 
csoport dolgozik. Sükösd nagy-
község hagyományt ápoló, tiszte-
lő közösség, amire méltán lehet-
nek büszkék a lakói! 
A műsor a csoportok produkciói 
alapján szemezgetett a Kárpát- 
medence néprajzi kincseiből. A 

nézők és a szereplők megtapasz-
talhatták, mit jelent az együtt 
éneklés, muzsikálás, táncolás 
öröme! Mi pedig már tudjuk, 
hogy ezek a közösen megélt él-
mények az egyik alapját adhatják 
a békés, harmonikus együttélés-
nek ! Egymás örömének a meg-
élése a másik örömében való 
osztozás olyan pozitív lelki álla-
pot, amire építhetünk sok min-
dent, példának okáért közösséget 
is! 

Mihálovics Ferenc a Danubia 
AMI sükösdi tánccsoportjainak 

vezetője 
 

 
KÖNYVTÁRI HÍREK 

2017. április 12-től 2017. május 
12-ig lezajlott az internet-
használói tanfolyam, melynek 
során a résztvevők elsajátították 
az alapvető számítógépes ismere-
teket, a számítógép fogalmától és 
tartozékaitól kezdve a művelete-
ken át az internet és a levelező-
programok használatáig. A 15 
hallgató május sikeres vizsgát tett 
a foglalkozások befejezéseként. 
Gratulálunk a csapatnak, főleg 
azért, mert közel 80 éves „diák” 
is bebizonyította, hogy nem lehe-
tetlen az elektronikus ismereteket 
elsajátítani J. 
2017. május 20-án a Bács-
Kiskun Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház játékos 
foglalkozást tartott az intézmény-
ben. Sajnos kevés gyerek jelent 

meg, pedig hasznos, kreatív és 
szórakoztató programot nyújtot-
tak a pedagógusok. 
2017. május 30-tól 2017. június 7
-ig lezajlottak a 2016/2017. tanév 
könyvtári vetélkedői. A gyerekek 
nagyon felkészültek, minden 
tanuló dobogós helyezést ért el, 
sőt, a teljes létszám 74%-a első 
helyezést ért el. Összesen 66 diák 
vett részt a rendezvénysorozaton. 
Gratulálunk valamennyi résztve-
vő diáknak J! 
2017. július 28-án a Sükösdi 
Helytörténeti és Kulturális Egye-
sület „Rólunk írták: szemelvé-
nyek Sükösd történetéből sajtó-
cikkek alapján” címmel kiállítást 
fog rendezni községünkre vonat-
kozó, elsősorban országos vagy 
megyei folyóiratok cikkeiből. 
Igazi kuriózumok is szerepelni 

fognak, 
hiszen 
találtunk 
19. század 
végi, illet-
ve 20. 
század 
eleji íráso-
kat is. 
Viszont a 
régi fotók 
képeznék 
a kiállítás 
illusztrációit, amelyekből sosem 
elég. Szeretnénk ezúttal megkér-
ni a Tisztelt Lakosságot, hogy 
amennyiben rendelkeznek régi 
fotókkal a falu korábbi állapotá-
ról, épületeiről, munkahelyeiről 
(termelőszövetkezetek, Hosszú-
hegyi Állami Gazdaság, 
„libatelep” stb.), bocsássák nyil-

vánosság elé. A könyvtárban 
várjuk a jelentkezőket, ahol 
szkennelés után vissza is adjuk a 
fotókat. 
Szeretettel várja Kedves Látoga-
tóit a könyvtár és a 
KönyvtárMozi!  

Szerletics Róbert könyvtáros 



 

 5 

 

Év végi bizonyítvány 

Szeretem a focit 
A Sükösdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat saját szervezésben 
2017.06.17-én megszervezte első 
kispályás labdarúgó tornáját. 
Mivel a Sükösdi nagycsapat kapi-
tánya, Tamás Károly éppen ezen 
a napon ünnepelte lánya ballagá-
sát az általános iskolából, így 
komoly segítség nélkül marad-
tam. Már, ami a futball részét 
illeti, hiszen Pintye Józsefné kép-
viselőasszony a vendéglátás teen-
dőiben minden segítséget felvál-
lalt. Majd egy kis tanakodást 
követően rájöttem, meg kell ke-
resnem Burai Béla BKM-i roma 
képviselőt, aki a nagyobb rendez-
vények lebonyolításáért felelős a 
megyében. A sok telefonos 
egyeztetésnek meglett az eredmé-
nye, végül a 8 meghívott csapat-
ból 5 eljött, így le tudtuk bonyolí-
tani a rendezvényt, ennek ered-
ményeképpen 70-80 roma és nem 
roma ember töltött együtt egy 
remek hangulatú szombatot és 
áldozott a futball szépségeinek. 
Mi Sükösdiek egyébként 3. he-
lyezést értük el, ahogy egy másik 
egy héttel későbbi tornán is. Júni-

us 24-én szombaton Gazsi János 
szervezésében részt vehettünk a 
Farkas János emléktornán, Szek-
szárdon. Farkas János magyar 
válogatott roma labdarúgó, 1964-
ben Tokióban olimpia aranyat 
szerzett a magyar csapattal. Az 
eseményt a volt köztársasági 
elnök felesége Makray Katalin 
nyitotta meg, aki ugyancsak részt 
vett az 1964-es olimpián és egy 
edzőtáborban volt anno a torna 
névadójával. Köszöntőt mondott 
még Mezei István a Magyar Ci-
gány Válogatott menedzsere, vele 
természetesen fényképezkedtünk 
is a torna végeztével. 
A mérkőzések négy műfüves 
pályán zajlottak, 15 csapat rész-
vételével. Az elődöntőben 7-es 
rúgásokban alulmaradtunk 
Oroszlánnyal szemben, akik ké-
sőbb Szekszárd U21-es csapatát 
verve meg is nyerték a tornát. Mi 
pedig a bronzmérkőzésen Kozár-
misleny U21-es csapatát győztük 
le. Az eredményen kívüli egy 
kicsit büszkébbek is lehettünk, 
mint a többi csapat, hiszen Gazsi 
János az elmúlt 20 év roma lab-
darúgó válogatottban nyújtott  
kiváló teljesítményéért egy kerá- 

 
 
 
mia emléklabdát 
kapott, amely az 
elmúlt évtizedek 
kiválóságainak 
arcképeivel van 
díszítve és ő is 
rajta van ezen a 
labdán! A sükösdi 
focinak nagyon 
fantasztikus éve 
ez! Hajrá Sűkösd! 

Radics Tamás 
Kenu: 2017. 05. 07-én Gregus 
Benedek Kaposvár -Toponáron 
részt vett a Vígh Sándor emlék-
versenyen, Kajak-kenu 
duatlonon, ahol 1km kenuzás-
900m futás- 1km kenuzás után az 
I. helyen végzett. 
A Bajai Vízi-sport Klub(BVK) 
tagjaként részt vett 2017. 05. 20-
án Győrben a Graboplast 
Maraton Magyar Bajnokságon, 
10000m-es távon, C1-ben a 9. 
helyen végzett. 
Birkózás: Gregus Barnabás a  
Bajai Birkózó Club (BBC) tagja 
részt vett a 2017. 05. 13-án Zala-
egerszegen megrendezett Orszá- 

 
 
 

gos Kötöttfogású Magyar Baj-
nokságon, ahol 16 versenyző 
között 3nyertes, 2vesztes mérkő-
zés után az 5. helyen végzett. 
Barnabás 2017. 05. 27-én Kis-
kunfélegyházán részt vett a Kis-
kun Kupa Nemzetközi Szabadfo-
gású birkózó versenyen, ami 
egyben id. Besze László Emlék-
verseny is volt. A nemzetközi 
megmérettetésen szerb, horvát, 
román és magyar gyerekek bir-
kóztak egymással. Barnabás Diák 
II. 42kg-ban 1. helyezést ért el. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Május 28-án Mélykúton Kaszala 
játékvezető hármas sípszava je-
lezte, hogy számunkra az utolsó 
forduló előtt befejeződött a 2016-
17-es bajnoki év. A 2:0-ás győ-
zelmünkkel véget ért egy hosszú 
menetelés és megvalósult egy 
álom: SÜKÖSD A MEGYEI II. 
OSZTÁLY DÉLI CSOPORTJÁ-
NAK BAJNOKA! Miénk az 
ARANYÉREM, amihez csak 
gratulálni lehet. A FIÚK megér-
demelték a véget nem érő ünnep-
lést, a szépszámú sükösdi közön-
ség szeretetét. A nem mindenna-
pi eseményre az elmúlt 43 évben 
kétszer volt példa: 1974. május 
20-án a Kalocsai Honvéd 
(Szamuely SE) elleni 3:1-es győ-
zelmünkkel négy fordulóval a 
befejezés előtt már bajnokok 
voltunk, és felkerültünk a megyei 
első osztályba, ott is maradtunk 
1986 nyaráig. Aztán 2002-2003-
ban töltöttünk ott egy rövid baj-
noki évet. Legközelebb 2004 
tavaszán kopogtattunk az első 
osztály kapuján, Bácsborsód 
hazai pályán kiénekelte szánkból 
a sajtot: 2:0-ás vezetés után 3:2-
re elbuktuk a döntőt. 
Ősszel Érsekcsanád és Nemes-
nádudvar mögött a harmadik 
helyen végeztünk, „hivatalosan” 
az első öt hely valamelyikének a 
megszerzése volt a kitűzött cél, 

de ez a fejekben tavaszra már 
módosult, mindenki dobogóra 
várta a csapatot. Annak ellenére, 
hogy a télen három meghatározó 
játékosunkat veszítettük el - Pesti 
Laci, Lógó Zsolt és Shultz Máté 
térdműtéten esett át -, felgyógy-
ulásuk bizonytalan volt. Jó hír-
nek Csordás hazatérése számított.  
Optimista várakozással vágtunk 
neki a szezonnak Kelebián és 
gyorsan megkaptuk az első nagy 
pofont, 3:1-re kikaptunk. A fias-
kó nem törte meg, inkább kijóza-
nította a csapatot, még időben 
jött, le lehetett vonni a szükséges 
következtetéseket. Ez megtörtént 
és Szeremlét már jó játékkal ver-
tük 6:0-ra. Csátalján, a HÍD SC 
ellen nem tudtuk hozni az előző 
heti formát, ha nehezen is, de 0:1
-ről fordítani tudtunk 2:1-re. Ez 
elég volt ahhoz, hogy a 
„bemelegítésnek” tekinthető 
négy forduló után már az első 
helyen fogadtuk Nemesnádud-
vart. A szoros élmezőny első 
rangadóját magabiztos és szemre 
is tetszetős játékkal 4:0-ra nyer-
tük. Erre már oda kellett figyelni! 
Örömünket Szabó Dávid kiválása 
árnyékolta, már a 6. percben 
kiújult korábbi vállsérülése és a 
szezonban már nem is léphetett 
pályára. Az eredmény Nemes-
nádudvar későbbi kiváló szerep-

lése okán felértékelődött, innen 
indultak a magunk előtt is titkolt 
bajnoki álmaink. Még le sem 
csillapodott a heti futball láz, jött 
a következő akadály, amit venni 
kellett, Érsekcsanádról elhozni a 
három pontot. Ez senkinek sem 
egyszerű, Sükösdnek különösen 
nem. Évtizedek óta ez az év mér-
kőzése, még akkor is, ha ez a 
jelző megkopottnak tűnik. Öt 
ponttal jártunk előttük, de biztos-
ra most sem mehettünk, Dusnok 
egy pont hátránnyal lihegett a 
nyakunkon, már egy döntetlen is 
első helyünk elvesztését jelentet-
te volna. A sérülten pályára lépők 
és hiányzók mellett csak Lógó 
Zsolt pályára lépésében bízhat-
tunk, amiben nem csalódtunk: 
két góljával a mérkőzés főszerep-
lőjévé vált, győzött a tapasztalat 
(1:2). Négy éve pontot sem tud-
tak szerezni ellenünk! Győzel-
münkkel a közvélekedés bajnok-
aspiránssá léptetett elő bennün-
ket. Borota ellen ugyan nem szár-
nyaltunk, de a hét hiányzó mel-
lett maradt annyi erőnk, hogy a 
három pontot itthon tartsuk. Azt 
hittük, hogy van még tartalékunk 
a tompai „kötelezőre”, de nem 
volt, elfogyott, megtört a lendü-
let. Keserves 1:1-es döntetlennel 
jöttünk haza, ami első helyünk 
elvesztésével járt, Dusnok elő-

zött. Kedvezőnek nem mondható 
előjelekkel utaztunk Katymárra. 
Újjászervezett csapatuk bárkivel 
szemben esélyes, ősszel tőlünk is 
elvitték a három pontot. A talál-
kozó erőfelmérésnek számított a 
hátralévő négy fordulóra, eldől, 
hogy versenyben maradunk-e a 
bajnoki címért. Egy minden te-
kintetben kifogástalan első fél-
időben eldöntöttük a mérkőzést 
és 3:1-re nyertünk. Nagy István 
edzőjük megjósolta, hogy Sükösd 
lesz a bajnok. Utólag is köszön-
jük! Ezután következett az igazi 
megmérettetés Dusnok ellen. A 
Petőfi Népe nem fukarkodott a 
jelzőkkel: hétvégi előzetesében 
„óriási”, a mérkőzés  után 
„csúcs” rangadóról írt, amelyet 
magabiztos játékkal nyertünk 3:1
-re és ismét az élre álltunk. Örö-
münk mégsem lehetett teljes, 
mert fejelés közben Simonits 
rázuhant Lógóra, Zsolt súlyos 
vállcsont- és kisujjtörést szenve-
dett, ami komoly veszteséget 
jelentett a továbbiakra. A folyta-
tásról ismét az újságot idézem: 
”Hajóson meg akarják állítani 
Sükösdöt”. „A tavasszal százszá-
zalékos Hajós, hazai pályán 
győzni készül”, de mi is azért 
mentünk Hajósra! Küzdelmes, 
nehéz mérkőzésen szakítottuk 
meg tavaszi hibátlan szériájukat  
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 2:1-es győzelmünkkel. Felső-
szentiván 6:1-es lelépésével veze-
tett utunk Mélykútra, s ha már 
divatba jöttünk megyei lapunknál, 
kézenfekvő  a nagy betűs cím: 
”BAJNOKOT AVATHATNAK 
ÉSZAKON ÉS DÉLEN IS”. A 
mérkőzés után: ”BAJNOK LETT 
DÉLEN A SÜKÖSD SC”. Ko-
vács Robi és Pesti góljaival 2:0. 
Tizenöt éve vártunk erre! A leír-
hatatlan örömről és ünnepelésről 
már szóltam a bevezetőben, de 
nem ért véget a pályán, folytató-
dott az éjszakában is, élén a fo-
lyamatosan gyarapodó „kemény 
maggal” amely kitartott a csapat 
mellett és részese a sikernek. Ün-
nep ez községünkben is, a fiúk 
öröm-mámoros fotója leng a főut-
cán. Hogy következetesek marad-
junk, nem maradhat el a képletes 
bizonyítványosztás sem, kivétele-
sen egy 1932-ből származó „záró 
összesítés” sorával: 
„DICSÉRETES ELŐMENETE-
LE ÉS ERNYEDETLEN SZOR-
GALMA MIATT MAGASABB 
OSZTÁLYBA LÉPHET”! 
Az első helyet sosem adják in-
gyen, sokat kellett érte tenni. Kü-
lönösen értékes, mert folyamatos 
sérülésekkel, hiányzásokkal kel-
lett megküzdeni, amit a csapat 
egysége és elszántsága pótolni 
tudott. Dicséretes a cserejátéko-
sok kitartása, nélkülük aligha 
jutottunk volna eddig. A szezon-
ban 27-en léptek pályára, minden 
mérkőzésen kezdőként egyedül 
MOLNÁR Zsolt, csereként PAPP 
Árpád. 13-szor: Matity, Csordás, 
Rozsi és Kovács R.  12-szer: Ta-
más és Szabó Patrik, 10-szer: 
Zsók és Nemes, 9-szer: Bohner, 8
-szor: Béda, 7-szer: Koszorús, 
Schultz Martin és Hornyák. 6-
szor: Lógó és Kárpáti, 5-ször: 
Pesti, Szabados és Szabó Dávid, 4
-szer: Szöllősi, Geletta G. és Má-
di. 2-szer: Radics J, 1-szer: Nagy 
E. Schultz Máté és Radics Sz. A 
házi góllövő listát Szabó Patrik 
vezeti 12 találattal, őt Kovács R. 
követi 9, Matity 8, Lógó 7, Kár-
páti 6, Nemes 5, Pesti, Papp, Ro-
zsi 4, Schultz Máté és Zsók 3,  
Bohner és Geletta G. 2, két öngól 

mellett, Koszorús, Schultz Martin 
és Szabó Dávid 1-1 góllal. Védel-
münket dicséri, hogy az egész 
mezőnyben a legkevesebb gólt 
kaptuk, 26-ot. 
IFJÚSÁGI CSAPATUNK az ősz 
meglepetés csapata volt, 3. a ta-
bellán. Balogh János edző bízott a 
tavaszi folytatásban, annak elle-
nére, hogy a felkészülés problé-
más volt. A hat túlkoros, Berger, 
Gajári, Farkas, Forgács, Kernya, 
Rácz mellé zökkenőmentesen 
beépült Radics J. Kárpáti Zs. 
Ruff, Pintye, Radics Sz. Marusa 
M. Kárpáti M. Boros és Kövári. 
Sérülések és hiányzások miatt 
sorozatban 12-13 fő volt a lét-
szám. Minden baj ellenére a kitű-
zött célt elérték, a 4. helyen zárták 
a bajnokságot, a jelen az összes 
körülményt figyelembe véve még 
dicséretes. A hat túlkoros távozá-
sával és serdülő csapat nélkül a 
jövő erősen kérdőjeles. Ha vala-
miben, csak edzőjük kitartásában 
bízhatunk. Láttam minden mérkő-
zésüket, csodálom a küzdelmét. 
U-14-es csapatunk edzője, Lógó 
Zsolt 20 fővel kezdte a felkészü-
lést, ami a későbbiekben 12-14 
főre csökkent, még ebből is abba-
hagyták néhányan a focit, ami 
végig gondot okozott. Kilenc 
mérkőzésből kilenc vereséggel 
zárták a szezont, de akik tisztes-
séggel végig csinálták, fejlődtek. 
Elsősorban fizikai lemaradásunk 
köszön vissza az eredményekben. 

Nehéz kezdő éven vagyunk túl, 
de a lelkesedés megmaradt, ami 
segíthet a jövőben. 
A BOZSIK program utánpótlá-
sunk harmadik vonala. Halász 
István edző jó hírekkel szolgált. 
Húsz- huszonnégy igazolt játéko-
sa szorgalmas, jó az edzés látoga-
tottság. Az U-7-9-es korosztály 
négy, az U-11 két terem és öt 
szabadtéri tornán vett részt. Véle-
ménye szerint az elvárható szin-
ten fejlődnek. Meglepetés, hogy 
már az óvodások is fociznak, 
Ildikó és Barbi óvó néni tanítja 

őket a játék fortélyaira. 
Lezártuk tehát a 2016-17-es baj-
noki évet, még ünnepelhetünk 
néhány hetet, amelyhez kellemes 
nyári pihenést kíván minden ve-
zetőnek és játékosnak:                                      
Varsányi József 
Az első fotón bajnokcsapatunk 
látható, balról jobbra: Zsók József 

edző, Schultz Máté, Rozsi József, 
Matity Donát, Koszorús Péter, 
Papp Árpád, Pesti László, Csor-
dás Erik, Szabados Miklós, Béda 
Péter, Lógó Zsolt, Tamás Károly, 
Szabó Dávid. 
Guggolnak: Szabó Patrik, Molnár 
Zsolt, Kovács Róbert, Kárpáti 
Krisztián, Hornyák Tamás, 
Schultz Martin. Radics József, 
Geletta Gergő, Bohner Zsolt, 
Szöllősi Róbert, Mádi Gergő 
 A másik képen a 4. helyezett 
ifjúsági csapatunk szerepel. Álló 
sor Balogh János edző, Radics 

József, Gajári József, Forgács 
Gábor, Kernya Kristóf, Farkas 
Péter, Rácz Gergő. A második 
sorban: Pintye Krisztián, Boros 
Robin, Kővári Tamás, Marusa 
Mihály, Szabados Dániel, Kárpáti 
Milán, Ruff Lénárd, Elöl:Radics 
Szabolcs látható. Hiányzik: Kár-
páti Zsolt és Berger Dénes 

Fogathajtó verseny 
Az idei évben 8. alkalommal sza-
badultak el a lóerők a sükösdi 
fogathajtó pályán, amelyre az 
idén nagyon sokan kíváncsiak 
voltak. A Bácska– Kupa 3. fordu-
lóján 16 kettes fogat állt rajthoz. 
I. helyen Sziráczki János, II. he-
lyen András Gábor, III. helyen a 
sükösdi Bolyhos Sport és Hagyo-
mányőrző Lovas Egyesület spor-
tolója Sipos Gábor végzett. A 

délutáni versenyszámban az Ön-
kormányzat Kupájáért hajtottak a 
Bács-Kiskun és Baranya megyé-
ből érkezett fogatok. Itt a sorrend 
I. Varga János, II. Sipos Gábor, 
III. Sziráczki János. A rendezők 
az utánpótláskorúakra gondolva a 
fiatal sportolóknak is lehetőséget 
adtak a bemutatkozásra, így mu-
tatkozott be először a helyi Sipos 
Kata, aki édesapja fogatát hajtot-
ta. Kata különdíjban részesült. 
Idén a szervezők színes kísérő 

rendezvényekkel készültek. 
A finom birkapörköltet és babgu-
lyást a meghívott vendégeken 
kívül a látogatók is megkóstolhat-
ták. A gyerekek egész nap kéz-
műves foglalkozásokon és ingye-
nes póni lovagláson vehettek 
részt. Szerdahelyi Edittől a jurta 
sátorban tartott előadásán meg-
tudhatták a vendégek, hogy mitől 
lovas nemzet a magyar. 
A végén a fogatok egy karusszel 
bemutatásával köszönték meg a 

bíztatást. A versenyt követően a 
Bakod-pusztai csikósok szórakoz-
tatták a nézőket.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Az első nyári nagytáborban 
(Orfű) összegyűjtött emlékekből 
merítve fogtunk hozzá szeptem-
berben az új cserkészévhez. A 
nyári táborok idején néhányan 
(Sipos Andi, Garisa Andi, Tamás 
Márti) őrsvezetőképzőben vettek 
részt Tiszaugon, ebben a tábor-
ban velük volt még csapatunkból 
Erzsi néni, Józsi bácsi, Zoli és 
Orsi is.            
Rövid idő elteltével minden a 
megszokott kerékvágásba zök-
kent: beindultak a heti foglalko-
zások és egyre szaporodtak a 
közös csapatprogramok. 
Ilyen különleges program volt az 

is, amikor Tajdina József sükösdi 
születésű, akkor jánoshalmi plé-
bános meghívta csapatunkat Já-
noshalmára.  
Egy buszra való társaság indult 
útnak. A meghívás nem véletle-
nül történt, hiszen ezen a napon 

helyezték el az ottani temp-
lom oldalára Belon Gellért em-
léktábláját. Sükösdi származású 
atya hívta az egykori jánoshalmi 
plébános emléktábla- avatására a 
róla elnevezett cserkészcsapatot.  
Büszkén tettünk eleget a meghí-
vásnak. A bensőséges hangulatú 
szentmisét Dr. Dankó László, 
akkori kalocsai érsek celebrálta. 
Megtisztelő volt számunkra, 
hogy a szentmise kezdetén bevo-
nulhattunk a templomba és cser-
készegyenruhában az oltár körül 
állhattunk. A szentmise után részt 
vettünk az emléktábla felavatásán 
és a csapat nevében elhelyeztük 

koszorúnkat. 
Az hiszem sokan ekkor értettük 
meg igazán, hogy milyen kiemel-
kedő egyéniség volt valójában 
csapatunk névadója.  
Az ünnepség után kedves ven-
déglátásban részesültünk a plébá-

nián, ahol né- hány cserkész-
dal és csatakiáltás formájában 
megmutattuk tudományunk. 
Megnézhettük az akkoriban elké-
szült női szerzetes kolostort, amit 
Rónaszéki Gábor káplán ötletéből 
Tajdina atya építetett. 
A kellemes hangulatban töltött 
nap után vidám énekszóval tér-
tünk haza. (T.M.) 
CSERKÉSZLEXIKON  
A cserkészet célja: „Törekedjetek 
arra, hogy kicsit jobbnak hagyjá-
tok magatok után ezt a világot, 
mint ahogyan ti kaptá-
tok!” (Robert Baden-Powell, a 
cserkészet alapítója) 
A cserkészet célja a fiatalok lelki, 
fizikai, szellemi és érzelmi adott-
ságainak, valamint szociális érzé-
kének kifejlesztése istenhitre 
alapozott neveléssel. Arra akarja 
nevelni a fiatalokat, hogy művé-
szei legyenek életük tökéletesíté-
sének, kibontakoztathassák ké-
pességeiket és jellemes egyéni-
ségként hasznos tagjai legyenek a 
helyi közösségnek, a nemzetnek 
és az emberiségnek és ezáltal 
járuljanak hozzá a világ jobbá 
tételéhez. A magyar cserkészet 
fontos célja a magyar nép kultú-
rájának és történelmi hagyomá-
nyainak ápolása. 
A cserkészet alapelvei: 
Kötelesség Isten iránt, azaz hűség 
a valláshoz és az ebből eredő 
kötelezettségek vállalása. 
Kötelesség mások iránt, azaz 
hűség a hazához, összhangban a 
helyi- és nemzetközi békesség-
gel, megértéssel és együttműkö-
déssel. Részvétel a társadalom 
fejlődésében, elismerve és tiszte-

letben tartva embertársaink em-
beri méltóságát és a természet 
sérthetetlenségét.  
Kötelesség önmagunk iránt, azaz 
önmagunk állandó és folyamatos 
fejlesztése és képzése.               
A cserkészeknek sokféle jelképe, 
szokása van: 
CSERKÉSZJELVÉNY:  Cser-
készliliom A fogadalomra emlé-
keztet a három ága, amellyel a 
kötelességteljesítést, törvénytar-
tást, segítőkészséget fogadtunk. 
A Szent Korona fogja össze. 
KÖSZÖNÉS: A cserkészek egy-
mást így köszöntik:  
JÓ MUNKÁT! Így emlékeztetik 
egymást az örömmel vállalt köte-
lességteljesítés, az örömmel vég-
zett munka fontosságára.   

KÉZFO-
GÁS: Mi 
cserkészek 
mindig a bal 
kezünket 
nyújtjuk 
kézfogásra 
annak jeléül, 
hogy kézfo-

gásunk bal kezünkkel a szívünk-
ből szól.  
CSERKÉSZJEL: A három feltar-
tott ujjunk emlékeztet minket 
kötelességeinkre Isten, haza és 
embertárs iránt, míg hüvelykuj-
junk kisujjunkra téve jelképezi, 
hogy az erősebb védelmezi a 
gyengébbet.  
CSERKÉSZJELSZÓ:   
LÉGY RÉSEN! Ez annyit tesz, 
hogy mindig készenlétben kell 
állnunk, testileg, lelkileg, hogy 
teljesíthessük kötelességeinket. 

Bakos Judit cserkészvezető 

3. rész 

 Várj reám 
Együtt töltött sok-sok év, 
megannyi szép remény, 
eltitkolni nem lehet, 
ami nem csak szenvedély. 
 
Mi éldegéltünk csendesen, 
nem bántva másokat, 
miért is hagytalak magadra? 
A miért, csak miért marad. 
 
Eljön a perc és mi találkozunk,  
az utam itt véget is ér, 
érzem és tudom, te vársz énreám, 
ott állsz, vársz rám az út végén. 
 
Weisz Cecília 2001. május 15. 
Németország 

 

Május 28-án, vasárnap tizenhá-
rom negyedik osztályos tanuló 
járult életében először szentáldo-
záshoz a sükösdi templomban. A 
szentmisét Fekete Szabolcs isko-
la lelkész, és Jánosity István plé-
bános mutatták be. 

Tamás Márta hitoktató 

Cserkésztábor 
Az idén nyárra tervezett cser-
késztáborról a következőket ad-
juk hírül: 
A tábor tervezett időpontja: kis-
cserkészeknek: augusztus 7-11. 
között, nagycserkészeknek au-
gusztus 5. szombattól - 11. pénte-
kig. Helyszín: Bölcske, a Mező-
föld délkeleti részén, a Duna 
jobb partján. Programok: kirán-
dulás, túrák, kézművesnap, játék, 
ének, sport, tábortűz, portya és 
még sok–sok érdekesség. 
Várható költsége: 13.000-14.000 
Ft körül. 
Jelentkezési határidő: 2017. júli-
us 14.  
A jelentkezések után részletes 
megbeszélést tartunk a végleges  

tudnivalókról. 
Gyere, táborozz velünk! 

Cserkészvezetők 
Sikeresen Próbáztak…. 
2017. június 20-án sikeres 

Újoncpróbát tett: 
Balogh Rita, Bischof Laura, 
Dezsericzky Róza, Einviller Vi-
vien, Grúber Virág, Kiss Luca, 
Pusztai Áron, Soós Anna,  
Szabó Denisz 

Cserkészvezetők 
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