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Szennyvízberuházást követő visszafizetések. 

A Sükösdi Napló korábbi 
számaiból, már értesülhet-
tek a tisztelt olvasók arról, 
hogy a Viziközmű Társulat 
2016. október 25-i ülésén 
az érdekeltségi hozzájárulá-
sok mértékét 40.000 Ft-ra 
mérsékelte.  
A Társulat az érdekeltségi 
hozzájárulások csökkenése 
miatt kezdeményezte az 
LTP szerződések módoza-
tának módosítását, hogy 
azok lejárttá váljanak. Ezt 
követően tud az LTP a kü-
lönbözettel elszámolni a 
szerződés kötője, a lakos-
ság felé. Ennél az elszámo-
lási folyamatánál tartunk 
jelenleg. A lakosság azon 
része, akik fundamentás 
megtakarítással gyűjtötték 
a hozzájárulásokat, postai 
úton már megkapták a visz-
szafizetés rendjéről szóló 
értesítőt. 
A tájékoztató levél leközöl 
egy aktuális egyenleget, az 
eddigi befizetéseket. Ebből 
egy rész, 40.000 Ft a 
Víziközmű társulatnál fog 

maradni. Az ezen felüli 
összeget kapják vissza a 
lakosok. A levélben lekö-
zölt összegből levonva a 
40.000 Ft-ot az állami tá-
mogatással ellátott összeget 
kapjuk meg. Azt, hogy 
mennyi az állami támogatás 
nélküli mérték azt a márc. 
15-ig visszaküldendő nyi-
latkozat után, egy második 
levélben tudja majd meg a 
szerződő. Ezt most azért 
nem mutatták ki, mert szer-
ződésenként eltérő össze-
gekről van szó. 
A választható államilag 
támogatott összeg, és az 
állami támogatást nem kérő 
változat között az is lénye-
ges különbség, hogy az 
államilag támogatott keret 
csak és kizárólag lakáscélra 
felhasználható, melyet 
számlákkal igazolni kell. 
Az államilag nem támoga-
tott összeg valamivel ala-
csonyabb mértékű 
(szerződésenként eltérő 
összegű), de szabadon fel-
használható. 

Természetesen, akik nem 
fundamentás megtakarítás-
sal, hanem egyösszegű, 
vagy 2600 Ft/hó mértékű 
befizetésekkel éltek, azok-
nak is visszafizetésre kerül 
a 40.000 Ft-ot meghaladó 
összeg. 
Mindezekről részletes tájé-
koztatást hallhat az érdek-
lődő lakosság a márc. 6-án 
hétfőn 18.00 órakor a La-
kodalmas Házban tartan-
dó tájékoztatón. 
Tisztelettel javaslom, hogy 
amennyiben a tájékoztató 
levélben kiküldött informá-
ciók alapján, nem tudta 
kialakítani álláspontját a 
visszaküldendő nyilatkozat-
ról, vagy nem LTP-s befi-
zető volt, úgy jöjjön el a 
tájékoztatóra, ahol kérdése-
ire a Sükösdi Víziközmű 
Társulat könyvelője, pénz-
ügyi szakemberei, a Kiss-
Tike Kft részéről tudnak 
választ, és segítséget adni. 
 

Tamás Márta  
polgármester 

 

Tisztelettel és szeretettel 
várjuk Önt és kedves Csa-

ládját a  
2017. március 15-én 

(szerda)  
10.00 órakor tartandó ün-

nepi megemlékezésre! 
Az ünnepély helyszíne:  

Sükösdi Lakodalmas Ház 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2016. december 20.: 
A nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos helyi közszol-
gáltatásról szóló rendeletet 
módosította a Képviselő-
testület. azokon az ingatla-
nokon, ahol nem megoldott 
a csatornára való csatlako-
zás, kötelező szippantatni a 
szennyvizet. Ezt a szolgálta-
tást az önkormányzat által 
kiválasztott Bakos Kft végzi. 
A szennyvizet csak a bajai 
tisztítótelepre szállíthatja. A 
képviselő-testület hatósági 
ügyként tárgyalta egy Sü-
kösdön termőföldeket vásár-
ló vevő által benyújtott kifo-
gás ügyét. E feladatot jog-
szabály rótta ki az önkor-
mányzatokra. Több évtize-
des hiányt pótolt a Képviselő
-testület, hivatalosan is köz-
területi névvel látta el a falu 
központjában lévő teret, 
mely már a központi címre-
giszterben is Hősök tere né-
ven lett rögzítve. Önkor-
mányzatunk tagja a Homok-
hátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányza-
ti Társulásnak, mely az elő-
írások szerinti hulladékkeze-
lés érdekében pályázatot 
nyújt be „Az előkezelés, a 
hasznosítás és az ártalmatla-
nítás alrendszereinek fejlesz-
tése a települési hulladék 
vonatkozásában” című  
KEHOP-3.2.1. kódszámú 
kiírásra. A pályázatot nem 
önállóan, hanem a NFP 
Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Kft.-vel, 
mint konzorciumvezetővel 
létrehozott konzorcium útján 
nyújtjuk be. 

2017. február 15.: 
A Képviselő- testület elfo-
gadta a 2017. évi önkor-
mányzati költségvetés rende-
letét. Az önkormányzati 
szinten összesített költségve-
tési bevételek összege: 
345.527.723 forint, a költ-
ségvetési kiadások összege: 
472.426.116 forint, a költ-
ségvetés egyenlege - a költ-
ségvetési bevételek és költ-
ségvetési kiadások különbö-
zete – 126.898.393 forint 
hiány. Ez azonban nem a 
„klasszikus értelemben” vett 
hiány fogalom. A költségve-
tési gazdálkodásban a ren-
delkezésre álló, de kiadásba 
még nem helyezett forrást 
kell így feltüntetni. Ebből az 
összegből fedezzük többek 
közt az év közbeni felhalmo-
zási kiadásokat. Módosítot-
ták az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályza-
tát mivel a napközi konyha 
fenntartója 2017. január 1-el 
a Polgármesteri Hivatal lett. 
Beszámolót hallgattak meg a 
folyamatban lévő beruházá-
sok kivitelezőinek verse-
nyeztetéséről. Határozatot 
hoztak a Hivatalnál kötele-
zően bevezetendő ASP pá-
lyázat benyújtására. Ezzel 
majd megvalósításra kerül-
het az egységesített önkor-
mányzati elektronikus ügy-
viteli megoldások bevezeté-
se.  
Visszavonták a csatornázá-
si Társulat hitelfelvételére 
jóváhagyott kezességválla-
lást, mivel a Sükösd- Csa-
nád Víziközmű Társulat 
2016. április 29-én fel-

mondta a hitelszerződést a 
Szigetvári Takarékszövet-

kezettel. 
2017. február 22.: 
A Képviselő-testület utoljára 

módosította a 2016-os költ-
ségvetési rendeletet a múlt 
év végi gazdasági esemé-
nyekkel. A Sportcsarnok 
energetikai felújításának 
kivitelezőjéről döntöttek. A 
feltételes közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásával a 
Merkbau Kft nyerte el a ki-
írást. Amennyiben nyertes 
lesz az önkormányzat a TOP
-os pályázaton, nettó 80-
.685.000 Ft –ért végezheti el 
a Kft a munkát. Felülvizs-
gálták a helyi adórendelete-
ket, megállapították, hogy 
megfelelnek a helyi adóról 
szóló törvény előírásainak. 
Újra pályázat nyújtható be a 
napközi konyha infrastruktu-
rális fejlesztésére. 85 %-os 
támogatottságra lehet számí-
tani, az önkormányzat ismét 
benyújtja a pályázatot. Az 
önkormányzat 4 másik tele-
pülési partnerrel közös köz-
nevelést támogató pályázat-
ban vesz részt, az EFOP-
3.9.2-16 kódszámú „Humán 
kapacitások fejlesztése térsé-
gi szemléletben – kedvezmé-
nyezett térségek” című kiírá-
son. Sükösd részére 50 mil-
lió forintos támogatást ter-
veznek. Jóváhagyták a kép-
viselők, hogy 878 170 Ft 
értékű eszközökkel támogat-
ja az önkormányzatot egy 
gazdasági társaság, mely 
eszközök a beindítani terve-
zett Idősek otthonában ke-
rülnek felhasználásra.  

2017. március 6-án 18.00 
órától közmeghallgatást 

tart a képviselő-testület a 
Lakodalmas házban. 

A lakosság csatornázási 
érdekeltségi hozzájárulása-
inak visszafizetéséről tarta-
nak majd tájékoztatást. 
 

Hivatali hírek 

Földforgalmi korlátozások 
A termőföldre vonatkozó 
adásvételi szerződések egy 
bonyolult és hosszú eljárási 
folyamat  után kerülhetnek 
bejegyzésre az ingatlan nyil-
vántartási eljárásban. A jog-
szabály alapján a Települési 
Agrárbizottság /TAB/, helyi 
földtulajdonosok, agrárszak-
emberek az ügyben állásfog-
lalás kiadására jogosultak. A 
TAB Sükösdön több ügyben 
úgy ítélték meg, hogy a vevő 
szándéka ellentétes a föld-
forgalmi törvény előírásai-
val, ennek következtében az 
adásvételt nem támogatta a 
Nemzeti Agrárkamara sem. 
Több esetben előfordult, 
hogy vidéki vevő által kínált 
magas vételár miatt a 
sükösdi földtulajdonosok 
szívesen adják el neki földje-
iket. Ezekről az ügyletekről 
a TAB véleménye az, hogy a 
vevő a jogszabály kijátszásá-
ra törekszik.  
A meghiúsuló adásvételi 
szerződések eladói nincse-
nek mindig tisztában azzal, 
hogy a hosszú eljárási folya-
mat végén előfordulhat, 
hogy a szerződés meghiúsul, 
a vételárat vissza kell adniuk 
az eladónak. Javasolt a ter-
mőföld eladások előtt tájé-
kozódni a földforgalmi elő-
írásokról. 
Örömmel tájékoztatjuk 
ügyfeleinket, hogy Polgár-
mesteri Hivatalunkban 
2017. márciusától a bizton-
ságos helyi ügyintézés ér-
dekében ismét két anya-
könyvvezető végzi a szük-
séges eljárásokat: Rigó 
Éva Anikó anyakönyvveze-
tő és Makóné Földesi Lívia 
helyettesítő anyakönyvve-
zető.  Bánné dr. Raffai 
Gyöngyi (jegyző) 

 
 
 
 
 
 

90. születésnap 
Bachmann Jánosné Bujdo-
só Anna 2017. jan. 1-én töl-
tött be 90. életévét. 
Tamás Márta polgármester, 

dr. Bánné Raffai Gyöngyi 
jegyző és Rigó Éva anya-
könyvvezető, köszöntötték. 
Anica néni örömmel mesélt 
a szép családi ünnepről, ahol 

két fia mellett menyei, 3 
unokája, és 5 dédunokája is 
köszöntötte.  

Kusztorné Varga Edit szer-
kesztő 
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Hírháttér 
A jegyző összefoglalójában 
már említést tett a költségve-
tési hiány fogalmának eltérő 
értelmezéséről. Bár van gaz-
dasági jártasságom, de kép-
viselőként első alkalommal 
nekem is magyarázatra szo-
rult a költségvetési gazdál-
kodásban alkalmazott elszá-
molási módszer megértése, 
ezért gondoltam kicsit bő-
vebben kifejteni a csúnyán 
hangzó 126.898.393 forintos 
hiány hátterét. A hiány a 
tervezett bevételek (345 M 
Ft) és kiadások (472 M Ft) 
különbsége. Ez pusztán a 
jogszabályok által előírt 
könyveléstechnikai kérdés, 
csak az elszámolás időbeli 
különbsége okozza. A való-
ságban a költségvetés egyen-
súlyban van! A hiányként 
mutatkozó 127 millió forint 
nagy részét a másodszor is 
elnyert 112 millió forint te-
szi ki, amit adósságkonszoli-
dációban részt nem vett tele-
pülésként ismét megpályáz-
hattunk. Mivel a pénz már a 
2016-os év végén megérke-
zett a bankszámlánkra, de 
felhasználni a 2017-es évben 
terveztük, így a költségve-
tésben eltérésként jelentke-
zik, amit az idei évben a 
tényleges felhasználás után 
költségvetési rendeletmódo-
sításkor lehet átvezetni és 
időben „helyére tenni”. Ma-
gyarul, az ebben az összeg-
ben idénre tervezett beruhá-
zások és működési kiadások 
pénzügyi fedezete már a ta-
valyi évben megérkezett, 
rendelkezésre állt. Ebből az 
összegből fog megvalósulni 
az idősek otthona épületének 
megvásárlása, egy óvodai 
tornaszoba megépítése a 
hozzá tartozó eszközök be-
szerzésével együtt, temetői 
urnafal építése, a temető 
napelemes lámpákkal törté-
nő megvilágítása is a legfon-
tosabbak között. A másod-
szor elnyert 112 millió forint 
felett szintén a 127 milliós 
hiány részét képezi az első-
ként elnyert 112 milliós pá-

lyázatból még fel nem hasz-
nált rész is, ami a lakodal-
mas ház fűtéskorszerűsítését 
és járdák építését takarja, 
összesen nagyjából 6 millió 
forint értékben.  
Összegzésként tehát elmond-
ható, hogy Sükösd költség-
vetése egyensúlyban van, 
gazdálkodása stabil, hitele 
nincs és rendelkezik a műkö-
déshez valamint a fejleszté-
sekhez szükséges saját forrá-
sokkal. 

Soós Gergő alpolgármester 

Sükösd Biztonságos 
Jövőjéért Alapítvány 
Alábbi sorokkal szeretném 
röviden összefoglalni a Sü-
kösd Biztonságos Jövöjéért 
Alapítvány 2016. évi tevé-
kenységét. 
Az alapítvány az előző év-
ben bankszámlájára össze-
gyűjtött támogatásokból el-
sődlegesen a Sükösdön mű-
ködő Mezőőri szolgálat tá-
mogatását tekintette kiemelt 
feladatának. Annál is in-
kább, mert a településen te-
vékenykedő mezőőr munká-
ja nyomán sikerült vissza-
szorítani a mezőgazdasági 
területen történő terménylo-
pásokat, csökkent a falopá-
sok száma, illetve nőtt a tet-
tenérések száma, melyet 
megfelelő intézkedés köve-
tett. Több esetben megtalált 
a mezőőr illegális szemétle-
rakást folytatókat, a lakos-
ságtól eltulajdonított kerék-
párokat, egyéb eszközöket. 
Rendszeresen segítségére 
volt a rendőrségnek külön-
böző bódító hatású szerekkel 
kapcsolatos visszaélések 
felderítésében, besurranók, 
és körözött személyek elfo-
gásában. Napi szinten jár-
őrözött a település kül- és 
belterületi szakaszain, bele-
értve a Dunaparti üdülőöve-
zetet, tanyák környékét is. 
Gyakorlatilag a nap 24 órá-
jában a lakosság rendelkezé-
sére áll. Jelzést követően 
perceken belül a helyszínre 
érkezik, és határozott intéz-
kedéssel dolgozik a rend-

őrök megérkezéséig. A la-
kosság rendszeresen kért 
tőle segítséget, és élt felé 
jelzéssel, segítve ezzel is 
munkáját. 
Tisztelettel kérjük, ha fent 
leírt tevékenységet támoga-
tásra érdemesnek ítéli, úgy a 
helyi Takarékszövetkezetnél 
vezetett bankszámlára 
(52300033-10021684) törté-
nő befizetéssel segítse az 
alapítvány 2017. évi munká-
ját. 

Rozsi József Kuratóriumi 
elnök 

Sükösd Településért Díj 
Úgy vélem legtöbbünk előtt 
ismeretes, hogy a Sükösdön 
élő Takács Tiborné szül.: 
Kolluti Margit a 2016-os 
évben kijutott a 
Spartathlonon nevű, 246 
km-es, a világ legkemé-
nyebb ultrafutó versenyére, 
mely verseny több mint 30 
éves történelemmel rendel-
kezik. Magyarországot az 
idei évben 16 főből álló csa-
pat képviselte, köztük nem 
kis büszkeségünkre Margit 
is. Ez a verseny 246 hegyes-
völgyes kilométer Athén-
Spárta között, 36 órás szint-
idővel. A legkeményebb 
futót is kikezdi a táv, az idő-
járás, a domborzat. Fizikai, 
mentális harcot vív a körül-
ményekkel és önmagával 
minden induló, ez nem is 
lehet kérdés. Kolluti Margit 
2013-ban csatlakozott a 
Mogyi SE-hez és innentől az 
ultratávok felé fordult az 
érdeklődése. 2013-ban és 
2014-ben párosban futotta 
körbe a Balatont (220km), 
majd 2015-ben egyéni indu-
lóként is teljesítette az 
UltraBalatont. Ezekkel az 
eredményekkel kvalifikálta 
magát a Spartathlonra. 
Ezt a nem mindennapi sport-
teljesítményt ismerte el a 
képviselő-testület, amikor 
Takács Tiborné Kolluti Mar-
git részére a Sükösd telepü-
lésért díjat megítélte. A díj 
átadására 2016. dec. 22-én, a 
Falukarácsony rendezvé-
nyünkön ünnepélyes keretek 

között került sor. A kitünte-
tést Margitnak Zsigó Róbert 
államtitkár, Baja és térsége 
országgyűlési képviselője, és 
Tamás Márta polgármester 
adták át.  
Margit a 2016-os évi teljesít-
ményével kivívta, hogy 2017
-ben is ott lehessen a  
Spartathlonon. Szurkolunk, 
hogy célkitűzésének megfe-
lelően, sikerüljön szintidőn 
belül fejet hajtania Leóni-
dasz szobra előtt. 
(fotó:http://zsigorobert.hu/
baja-es-tersege/boldogsag-es
-meghittseg-napja/) 
Kusztorné Varga Edit szerk. 

2017. március 1-től Dr. 
Maruzsa Zoltán tölti be a 
köznevelésért felelős helyet-
tes államtitkár pozícióját.  
Zoltán 1977-ben született, 
édesapja Dr Maruzsa Vencel 
állatorvos. Sükösdön járt 
általános iskolába, gyermek-
éveit is itt töltötte.  
A Sükösdi Napló 2011. évi 6. 
számában készítettünk inter-
jút Zoltánnal, melyet a 
www.sukosd.hu weboldalán 
felkereshetnek. 
A kinevezéshez mindannyian  
gratulálunk, a munkához sok 
sikert kívánunk! 
Kusztorné Varga Edit szerk. 
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Óvodai hírek 
Januárban fejeződött be az 
idei úszótanfolyam. 7 gyer-
mek (4 középsős és 3 nagy-
csoportos) vett részt a 12 
alkalomból álló kurzuson. A 
tanfolyamot Pass Ferenc  és 
Sebők Annamária úszóokta-
tók vezették. 

A gyerekek szállításába az 
Önkormányzat kisbuszát 
vehettük igénybe, amit ez-
úton szeretnénk megköszön-
ni. Szülői segítséget is kap-
tunk minden alkalommal. 
Egy szülő mindig elkísért 
bennünket, segített a szállí-
tásban és a gyerekek öltözte-
tésében, amit mindannyiunk 
nevében köszönök. 
A tanfolyam  befejezéseként 
a gyerekek oklevelet vehet-
tek át Pass Ferenc oktatótól. 
Januárban rendhagyó módon 
az iskolában került megren-
dezésre a nagycsoportos szü-
lők részére, az immár hagyo-
mányos, beiskolázás előtti 
szülői értekezlet. A szülők 
megismerkedhettek a leendő 
tanító nénikkel, az igazgató 
rövid tájékoztatót tartott az 
iskoláról, majd az érdeklő-
dőknek bemutatta az épüle-
tet. 

Programok 
Farsangi bálunkat február 24
-én tartottuk, melyre meg-
hívtuk a leendő tanító néni-
ket is. 
Április 5-én lesz az utolsó 
színházi előadás a Mozi épü-
letében. A Lúdas Matyi c. 
előadást fogjuk megtekinteni 
az óvodásokkal és az alsó 

tagozatos gyerekekkel. 
Áprilisban rendezzük meg a 
Mesemondó versenyünket, 
melyen elsősorban a nagy-
csoportos gyermekek vesz-
nek részt.  
Április 24-25-én lesz az óvo-
dai beíratás reggel 8-16 
óráig a központi óvodában. 

A beíratásról március köze-
pétől részletesen tájékozód-
hatnak a település honlapján, 
illetve az óvodákra kihelye-
zett plakátokon. 
Május 5-én tervezzük a ha-
gyományos Családi sport-
napunk megrendezését, 
melyre minden jelenlegi és 
leendő óvodás gyermeket és 
szüleit várjuk nagy szeretet-
tel. Május végén tartjuk az 
óvodában a Gyermeknapot, 
melyre meghívjuk a jövő 
évben várható óvodásokat is 
a RINGATÓ program kere-
tében. (pontos időpontról 
mindenkit időben értesí-
tünk.) Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató  

Iskolai hírek 
Színkeverő 

Idén is folytatódtak a Szín-
keverő pályázat kézműves 
foglalkozásai. A legkisebbek 
farsangi álarcokat készítet-
tek, színezhettek oroszlánt, 
tavasztündért, vikinget és 
sok más figurát is. 
Mülbacher Imréné Marika 
néni vezetésével kicsik és 
nagyok egyaránt belekuk-
kanthattak az agyagozás mű-
vészetébe. A PPT-vel színe-
sített előadás mellett kis fa-

zekas kiállítást is megnéz-
hettek a gyerekek. Ezután 
következett az igazi agyago-
zás, formáztak baglyot és 
teknőst, valamint készítettek 
agyagedényeket is.  
A szomszéd teremben 
Hadikfalvi Hábel Rita néni 
szervezésében a bőrözés 
mesterségével ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők. Az 
elméleti információkat rög-
tönzött kiállítás tette látvá-
nyossá. A nagyobb gyerekek 
a bőrözést is kipróbálhatták. 
Lyukasztó és kalapács segít-
ségével fúrtak lyukat a bőr-
be. Készítettek tarisznyát, 
kis táskát, és a saját fantáziá-
jukból született dolgokat. Az 
összes foglalkozáson gyö-
nyörű műveket alkottak. 
Nagyon sok gyermek volt 
kíváncsi ezekre a régi mes-
terségekre, ez is azt bizo-
nyítja, hogy szükség van az 
iskolában hasonló progra-
mokra.            Kovács Lilla 
6. osztály, média szakkör 

A Képriportot a média szak-
kör tanulói készítették: Ba-
logh Rita, Grúber Virág, 

Bischof Lilla, Szabó Denisz, 
Fleischer Bence 
Programok 

Iskolánk márciusi program-
jai, amelyekre szeretettel 
várjuk kedves vendégeinket 
és minden érdeklődőt 
Március 6-án nyílt napot 
tartunk a felső tagozaton. 
Március 9-én csütörtökön az 
alsó tagozaton. 
Március 9-én iskolai vers-
mondó verseny lesz. 
Március 14-én, a Nemzeti 
ünnep előestéjén Baján fák-
lyás felvonuláson veszünk 
részt az iskola táncosaival és 
érdeklődő diákjaival. A bajai 
és a környékbeli néptánc-
együttesek az esti órákban 
viseletbe öltözve, fáklyával a 
kezükben, zenekari kísérettel 
énekelve Baja belvárosában 
felvonulnak, és az idei évben 
a Turisztikai Központban a 
részvevőkkel és érdeklődők-
kel közös táncházban élik 
meg a résztvevők az együtt-
lét örömét. A rendezvény 
nyitott, ahová minden érdek-
lődőt szeretettel várnak. 
Március 15. Nemzeti ünne-
pünk ünnepi műsora 10 
órakor a Lakodalmas Ház-
ban az ötödikes diákjaink 
közreműködésével. 
Március 19. vasárnap dél-
után 16 óra iskolai mise a 
templomban. 
Március 22. szerdán délután 
14 órától kerül megrende-
zésre a Színkeverő pályázat 
következő foglalkozása. 
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Könyvtári hírek 
Visszatekintés a 2016. tárgy-
évre: 
Az elmúlt évben 41 program 
zajlott le könyvtárunkban, 
melyen 347 14 év alatti és 
578 14 év feletti látogató 
vett részt. A rendezvények 
sokszínűek voltak: mese- és 
filmvetítések a 
KönyvtárMozi keretében; 
könyvtári vetélkedők; anya-
nyelvi fejtörők és társasjá-
tékok; zenés irodalmi estek a 
Half Page együttessel; mese 
délelőtt Kassovitz Lászlóval; 
zenés gyermekműsor Tenge-
ri Attilával; „múltidézők” 
régi cikkekből; Szerdahelyi 
Edit régészeti előadása; elő-
adás az e-könyvekről; segít-
ségnyújtás a Varsányi József 
előadásával megnyitott „A 
sükösdi futball története” 
kiállítás megvalósításában; 
futásnépszerűsítő előadás 
Sipos Jánossal és Dr. Cseh 
Bélával; „könyvtári legek” 
díjosztással; végül, de nem 
utolsó sorban kezdő internet-
használói tanfolyam. 

Tervek a 2017. tárgyévre: 
A szórólapon meghirdetett 
IKER1 számítógép-
használói tanfolyam a ke-
vés jelentkező miatt elma-
radt. Jó hír a jelentkezőknek, 
hogy áprilisban vagy má-
jusban a KJMK szervezé-
sében újra indulni fog ilyen 
tanfolyam, idén már harma-
dik alkalommal. Körülbelül 
10 érdeklődőről úgy tudjuk, 
hogy ez az oktatás is érde-
kelné őket, további 5 helyre 
még lehet jelentkezni. Saját 
laptop előny! 
Az idei évre is tervezünk 
KönyvtárMozi vetítéseket, 
könyvtári vetélkedőket, ze-
nés irodalmi esteket. 
Tavasszal író-olvasó találko-
zóra várjuk Weningerné 
Pécsi Erzsébetet, aki Kecs-
keméten él és a Montázs 
Magazin főszerkesztője, de 
sükösdi származású. A 
„Kölyökkorom kalandjai” c. 
ifjúsági regényét mutatná be. 
Szeretnénk meghívni a fel-
nőtteknek Fábián Jankát és a 
kamaszlányoknak Leiner 

Laurát, remélhetőleg leg-
alább az egyik író-olvasó 
találkozó meg fog valósulni. 
A Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület kereté-
ben az idei évben vagy a 
sükösdi avar kori temető 
régészeti emlékeit szeret-
nénk kiállítani, vagy a közel-

múltban megjelent folyóirat-
cikkekből szeretnénk egyfaj-
ta falutörténetet összeállítani 
az 1950-es évektől napjain-
kig. 
Szeretettel várja Kedves Lá-
togatóit a könyvtár és a 
KönyvtárMozi! 
Szerletics Róbert könyvtáros 

 

Pálinkakóstoló 
2017. február 16-án pálinka-
kóstolóra került sor a Sükös-
di Kertbarát-kör rendezvény-
sorozatának keretein belül. 
A résztvevőknek lehetősé-
gük nyílt néhány hazai pálin-
kaház minőségi párlataival 
való megismerkedésre, be-
pillantást nyerhettek a pálin-
kakóstolás rejtelmeibe és a 
pálinkabírálat menetébe, 
valamint áttekintésre került a 
pálinkafőzés eredete, rövid története is.  

Négyféle pálinka került kós-

tolásra: Bükkaranyosi besz-
tercei szilva (Quintessence 
2015 – bronz érem), Czetis 
Ház magyar kajszibarack 
(Quintessence 2016 – bronz 
érem), Márton és Lányai 5 
éves érlelt alma (Érlelt Al-
mapálinka – EZÜST 2008, 
HUNDESZT Országos Pá-
linkaverseny), 1 Csepp Pá-
linka zenit szőlő és kései 
meggy (Magyarország leg-
jobb pálinkája 2015).  
Az ismeretterjesztő előadás 
és a pálinkakóstoló lebonyo-

lításában segítségünkre volt 
a bajai Francovilla Pálinka-
kultúra Kft. csapata: Rácz 
R ó b e r t  t a n á c s a d ó /
pálinkaszakértő és Kernya 
Lídia értékesítési munkatárs; 
valamint a Bajai Pálinkafőz-
de tulajdonosa, Kanka An-
dor. 
A több mint két órás rendez-
vény kötetlen beszélgetéssel, 
nagy érdeklődéssel, és fel-
hőtlen jókedvvel zajlott. 
Szabó Erika művelődésszer-

vező 

Március 27-én, hétfőn a Ba-
jai Rendőrkapitánysággal 
együttműködve KRESZ 
napot szervezünk, amelyen 
tanulóinknak játékos formá-
ban lehetőségük nyílik köz-
lekedés ismereteik bővítésé-
re és gyakorlására. 

Bitó Zoltánné 
igazgatóhelyettes 

 

Projektek megvalósítása 
az iskolában 

Áprilisban két projekt meg-
valósítását tervezzük az is-
kolában. A hónap első heté-
ben, április 3-7-ig az elmúlt 
tanévben nagy népszerűség-
nek örvendő Digitális Té-
mahét programját fogjuk 
megvalósítani. A projekt 

célja, hogy a gyerekek a 
csatlakozott pedagógusok 
vezetésével öt napon keresz-
tül digitális taneszközökkel 
és korszerű módszertanok 
segítségével tanuljanak. 
Április utolsó hetében, ápri-
lis 24-28-ig idén első alka-
lommal csatlakozunk egy 
országos kezdeményezéshez, 
a Fenntarthatósági Téma-

hét projekthez,melynek célja 
gyermekeink környezettuda-
tos gondolkodásának kiala-
kítása, fejlesztése, valamint 
olyan fontos üzenet közvetí-
tése, hogy közösen kell cse-
lekednünk a Föld és a jö-
vőnk megmentése érdeké-
ben. 
Kusztorné Varga Edit tanító, 

a projektek koordinátora 
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Fenyőfa kupa Sükösd 
2016. december 17-én egész 
napos labdarúgó tornát ren-
deztek a tornacsarnokban az 
utánpótlási csapatok (U-14) 
részére. Lógó Zsolt edző 
kezdeményezésére, a LUA 
(Labdarúgásért Utánpótlás 
Alapítvány) Baja részéről 
Orbán Tamás, a 
KINDERBALL SE Bajáról 
Budai Róbert, Császártöltés-

ről Ledniczki László, Érsek-
csanádról Miókovics Milán, 
Hajósról Ruff János vezetők 
fogadták el a meghívást. A 
hatodik résztvevő – csapa-
tunk – a Sükösd SC volt. 
 Már 10 órától hangos volt a 
terem és mindvégig lanka-
datlan a harci kedv. Délben a 
Fehér Akác vendéglőben 
Gruber Attila látta vendégül 
a 80 fős társaságot, 
mindannyiuk megelégedésé-

re. 
Ebéd után folytatódott a mér-
kőzések sorozata (mindenki 
játszott mindenkivel), 17 
órakor került sor az ered-
ményhirdetésre. A díjakat 
Halász István a Sükösd SC 
elnöke  és Lógó Zsolt edző 
adta át. 
A kupát öt győzelemmel a 
LUA Baja nyerte. 
Álló sor, balról jobbra: Rácz 
Erik, Majorosi Márk, Pet-
rás Gergő, Varga Emil, 
Lógó Zsolt edző 
Guggolnak: Farkas Dávid, 
Malik Márkó, Tamás Ká-
roly, Balázs Máté, Bogdán 
Bálint 
Lógó Zsolt edző rövid érté-
kelése: a sportszerű élveze-
tes tornán nekünk még csak a 
részvétel volt a fontos. Elő-
ször játszottunk teremben, 
meccset ugyan nem tudtunk 
nyerni, tapasztalatot annál 
többet. Hasznos és tanultsá-
gos volt számunkra amit lát-
tunk, van hová fejlődnünk. 
Vendégeinknek köszönjük, 

hogy elfogadták meghívá-
sunkat, vendéglátóinknak az 
ellátást. 

Varsányi József 
Birkózás 

2017. 02. 19-én Kiskunhala-
son a Területi Kötöttfogású 
Diákolimpián Gregus Bar-

nabás Diák II.46kg-ban II. 
helyezést ért el, így tovább-
jutott a március végén Kar-
cagon megrendezésre kerülő 
Országos Diákolimpiára  

Kusztorné Varga Edit szer-
kesztő 

 
 

Február 18-án rendezték a 
cserkészek az idei gyerek 
farsangi mulatságot. 
Délután 3 órától ropták a 
táncot a király-kisasszonyok, 
bűvészek, nyulak, boszorká-
nyok, hastáncosok. 
A játékba még a katona, az 
íjász, a gombán pihenő ma-
nó, Pocahontas és a baleri-
nák, a macskalány is bekap-
csolódtak. 
Zorro, a 
doktor bá-
csi, és a 
sárkány, 
Lucky Lau-
ra, és a kis-
lány, még a 
tombolasor-
soláskor 
sem fárad-
tak el. 
A felnőtte-
ket, és fia-

talokat az idei évben május 
20-án várjuk egy vidám han-
gulatú, vacsorával egybekö-
tött együttlétre. 
Következő csapatprogra-
munk a március 11-i Árvízi 
Emléknap Szegeden. 
Részleteket a foglalkozáso-
kon, és csapat Facebook ol-
daláról tudhattok meg. 

Cserkészvezetők 
 

Ünnepi miserend 
Március hónapban még 5 
órakor kezdődnek az esti 
szentmisék. 
Péntekenként fél 5-től ke-
resztúti ájtatosságot tartunk 
a templomban. 
Nagyhéten a következőkép-
pen alakulnak a szertartá-
sok: 
Nagycsütörtök (ápr. 13.) 
este 6 órakor lesz szentmise 
az utolsó vacsora emlékére. 
Nagypénteken ( ápr. 14.) 

reggel 9 órakor keresztút 
( jó idő esetén a temetőben), 
este 6 órakor szertartás a 
templomban. 
Nagyszombaton ( ápr. 15.) 
szintén 6 órakor kezdődik a 
vigília. 
Húsvétvasárnap (ápr. 16.) 
délelőtt 9 órakor ünnepi 
szentmise. 
Húsvéthétfőn ( ápr. 17.) 
szintén 9 órakor lesz szent-
mise. 

Jánosity István plébános 

2017. május 13-án kerül 
megrendezésre a Magya-
rok Nagyasszonya Ka-
tolikus Általános Iskola 

szülői szervezetének 
tanévzáró mulatsága. 

Részletek a májusi lap-
számban! 
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Az elmúlt évben befejeződött 
a Sükösdi futball története. A 
2010. évi 5. lapszámban kez-
dődő helytörténeti jelentősé-
gű sorozatot 25 részben ol-
vashatták kedves olvasóink 
Varsányi József tolmácsolá-
sában. 
2015-ben ünnepelte Sükösd 
cserkészcsapata 25. jubileu-
mát, mely jó indok arra, 
hogy az elkövetkező lapok-
ban az 547. számú Belon 
Gellért Cserkészcsapat törté-
netével ismertessük meg 
önöket Bakos Judit cserkész-
vezető segítségével. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 
Egy csapat születése…  
Magyarországon a rendszer-
váltás utáni időszak, mint azt 
az élet minden területén tette, 
a cserkészmozgalomnak is 
hihetetlen impulzust adott. 
1989-től  megszűnt  a 
„katakomba”-cserkészet, 
nagy tradícióval rendelkező 
csapatok nyíltan folytathat-
ták tevékenységeiket és sorra 
alakulhattak, s alakultak is az 
új csapatok. Szerencsénkre 
volt Sükösdön egy öregcser-
kész, dr. Kapitány Ottó sze-
mélyében, egy lelkes plébá-
nosunk, Szeghalmi Ambrus, 
valamint egy a cserkészetben 
fantáziát látó apuka, Kovács 
József, akik elhatározták, 
hogy megteremtik a feltétele-
ket, ami egy cserkészcsapat 
létrejöttéhez szükséges. 
1 9 9 0 - b e n  P ü s p ö k -
szentlászlón megrendezésre 
került egy alakuló tábor, ahol 
a résztvevők elsajátíthatták a 
cserkészettel kapcsolatos 

alapisme- reteket. Így meg-
ismerkedhettek a cserkész-
történelem jeles eseményei-
vel, a törvények mondaniva-
lójával, és a cserkészet lelki 
és vallási összetevőivel. Ez a 
tábor azonban, - mint a cser-
késztáborok általában - első-
sorban a gyakorlati ismere-
tek elsajátítását célozta meg. 
„ A megérkezéskor még el 
sem tudtam képzelni, hogy 
mennyi érdekes dolog rejlik 
a szó mögött cserkészet.  
Érdekes élményt jelentett az 
„angyalkázás”, amikor fel-
nőtt emberekkel kellett ész-
revétlenül jót tennem… S 
emlékszem arra is, hogy 
mennyire drukkoltam, ered-
jen el az eső a nagy túra nap-
ján. Eleredt. Olyan élménye-
ket adott ez az egy hét, ame-
lyekből még a mai napig is 
tudok meríteni.”(T. Márti) 
Ezt követően, szeptemberben 
megindult az iskolában a 
toborzás, majd Ambrus atya 
által meghirdetett szigorú 
feltételek  (szentmiséken 
való rendszeres részvétel, 
minimum 3,5-ös tanulmányi 
eredmény, példás magatartás 
és szorgalom… stb.) figye-
lembe vételével közel 90 fős 
gyereksereg kezdte meg a 
cserkészélettel való ismerke-
dést.  
(Álló sor balról: Kovácsné Né-
meth Erzsébet, Ritter Nándor, 
Kovács József, Dr. Kapitány 
Ottó Guggolnak balról: Szilágyi 
Zoltán, Kovács Zoltán, Kovács 
Orsolya, Gács Bernadett, 
Gombár Ildikó, Ritter Antal, 
Tamás Márta Fekvő: Szeghal-
mai Ambrus plébános) 

Még ebben az évben 
meghívtuk bemutatkozásra a 
keceli cserkészeket, akik 
tőlünk jóval több tapasztalat-
tal rendelkeztek és készek 
voltak segítségünkre lenni az 
„elindulásban”. Az őrsök 
kialakítása után heti rendsze-
rességgel kezdetüket vették a 
f o g l a k o z á s o k .  
Ezzel párhuzamosan Kovács 
Józsi bácsi, Erzsi néni, Ilda 

néni vezetőképző tanfolya-
mon gyarapították cserkész-
tudásukat, hogy azt nekünk 
mindjárt tovább is adhassák. 
Ekkor egyetlen képzett cser-
késztisztünk Kapitány Ottó 
bácsi volt. Kezdetekkor ők 
voltak az őrsvezetőink. Egy 
– egy ilyen foglalkozáson 
nagyon sokat játszottunk, 
énekeltünk és közben szépen 
lassan megismertük a cserké-
szet ”titkait”. 
A tanév végére felkészültünk 
a fogadalomtételre, melyre 
1991 Pünkösdjén a templom-
ban, ünnepélyes szentmisén 
került sor.  
„Az 1990/1991-es tanév 
őszén én is elkezdtem az Ot-
tó Bá által vezetett őrsgyűlé-
sekre járni, az akkori „nagy-
cserkészek” közé.  Minden 
hétfőn délután jöttünk össze, 
mi 11-16 éves „nagyok”. 
Most is olyan, mintha csak 
tegnap lettek volna azok a 
téli esték, mikor körbeültük a 
plébánián az asztalt, és hall-
gattuk Ottó Bá történeteit a 
gödöllői jamboree-ról, és a 
régi cserkészekről. Szinte 
észre sem vettük, és megta-
nultuk használni a térképet 

és a tájolót, ellátni a külön-
böző sérüléseket. Mikor ta-
vaszra fordult az idő, kinn a 
templomkertben sátrat ver-
tünk, hordágyat készítettünk, 
tüzet raktunk, alakiztunk és 
persze néha csintalankodtunk 
is, miközben nagyon jól 
éreztük magunkat. 
Áprilisban eljött az újonc-
próba ideje, és kis csapatunk 
sikeresen teljesített, így má-

jusban fogadalmat tehettünk. 
Egy esős májusi vasárnapon 
az oltár körül állva, ünnepi 
misén mondtuk el az eskü 
szövegét.” (Lógó E.) 
„Én……fogadom, hogy hí-
ven teljesítem kötelességei-
met, melyekkel Istennek, ha-
zámnak és embertársaimnak 
tartozom. Minden lehetőt 
megteszek, hogy másokon 
segítsek. Ismerem a cserkész-
törvényt és azt mindenkor 
megtartom.” 

Bakos Judit cserkészvezető 
 

TUDTAD? 
Mi a cserkészet? Ki alapítot-
ta? A cserkészet vagy cser-
készmozgalom egy önkéntes, 
vallásos, politikamentes ifjú-
ságnevelő mozgalom, amely 
nyitott mindenki számára 
származástól, nemtől, társa-
dalmi és vagyoni helyzettől, 
valamint felekezettől függet-
lenül. Célját, alapelveit és 
nevelési módszereit alapító-
ja, Lord Baden-Powell of 
Gilwell (akit a cserkészek Bi-
Pi ként említenek) határozta 
meg a 20. század első évti-
zedében. 

1. rész 
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