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Anna-napi visszatekintő  

Az idei év utolsó júliusi hét-
végéjén, már huszonharma-
dik alkalommal gyűlhettünk 
össze Anna-napot ünnepelni 
Sükösdön. 
Az iskola udvara jó helyszín-
nek bizonyul, árnyas fái, be-
határolt udvara, összetartják 
a találkozni vágyó közössé-
get. 
Mert ahogy a család életében 
megvan az ideje az ünneplés-
nek, úgy egy közösség életé-
ben is ott a helye. Mert egy 
közösség akkor erős, ha min-
denki képességei szerint a 
legtöbbet teszi hozzá a kö-
zösség, ez esetben a falu éle-
téhez. Ha érdeklődési köré-
nek megfelelően becsatlako-
zik annak mindennapjaiba, 
olykor munkával, segítség-
gel, olykor kikapcsolódással, 
ünnepléssel. 
Az idei évben is nagyon so-
kan dolgoztak azon, azért, 
hogy emlékezetes lehessen 
az Anna-napi programsoro-
zat. Ezúton is szeretném 
megköszönni azok munkáját, 
anyagi, természetbeni támo-
gatását, akik segítették a ren-
dezvény megvalósulását. 

Az idei évben külön öröm 
volt, hogy vendégül láthattuk 
a kárpátaljai Badaló telepü-
lésről érkező barátainkat, 
akikkel Madarhoz hasonlóan 
testvér-települési kapcsolat 
kialakításán dolgozunk. 
A péntek esténket ezúttal is a 
Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület kiállításának meg-
nyitójával kezdtük. Rengeteg 
érdekes írott sajtóanyagot 
gyűjtöttek össze a múltban, 
és jelenben megjelenő me-
gyei és helyi sajtóból. A 
templomban Szent Anna 
tiszteletére bemutatott szent-
misét színvonalas orgona-
koncert, és ének hangverseny 
követte. Az est többi része a 
kötetlen kikapcsolódásé volt.  
Szombat délelőtt nagy létszá-
mú gyereksereg töltötte meg 
az iskolaudvart, ahol az óvó 
nénik kínáltak tartalmas kéz-
műves programot, de választ-
hattak a gyerekek gokarto-
zást, arcfestést, és még terá-
piás kutyákkal is volt lehető-
ség barátkozni. 
Délután nagy érdeklődés 
kísérte a ragadozó madarak 
bemutatóját, és az akrobati-

kus focibemutatót is. Öröm-
mel láthattuk a színpadi 
programok során, hogy egyre 
gyarapszik a helyi kulturális 
tevékenységet folytató cso-
portjaink száma, akik egész 
éves munkájukból hoznak 
nekünk ilyenkor egy csokor-
ral. Az Apostol együttes kon-
certjére szinte teljesen meg-
telt az udvar. A régi slágere-
ket hallgatva jó volt látni a 
Sükösdre hazalátogatók, a 
helyiek, és a szomszédos 
településről hozzánk látoga-
tok csoportosulását. A tűzijá-
tékkal kombinált Vízvarázs 
Show igazán szemet gyö-
nyörködtető élményt nyúj-
tott. Aki pedig még bírta erő-
vel, kedvére rophatta az 
„utcabálon”. Megadva az 
Anna-napok egyházi keretét, 
vasárnap ünnepi szentmise 
zárta a programokat, melyre 
ezúttal is jó néhányan gyalo-
gos zarándoklattal indultak a 
Szent Anna kápolnához.  
Így telt az idei falunapunk. 
Örülök, hogy találkozhat-
tunk, örülök, hogy együtt 
ünnepelhettünk. 

Tamás Márta polgármester 

 

2017. október 7-én Szüreti felvonu-
lás és bál 

A rendezvény részleteiről, a felvonulás útvonaláról 
szórólapokon lesz tájékoztatás. 
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2017. július 12.: 
Lehetőség nyílik Európai 
Uniós forrást is tartalmazó 
ún. TOP pályázat benyújtásá-
ra ipari park 
létrehozására Sükösdön. A 
Képviselő-testület a település 
déli közigazgatási határán 
tervezi majdnem 8 hektáron 
vállalkozásoknak kínálni a 
telephelynek alkalmas terüle-
teket. Megközelíthető lehet a 
település belső útjain keresz-
tül is, de az önkormányzat 
szándéka a déli körforgalom 
kialakítása a Magyar Állam-
mal közösen, ezáltal az ipari 
park az 51-es főútról közvet-
len is elérhető lehet. Tervek 
szerint közművesített telkek 
kerülnek itt kialakításra. TOP 
–os keretet biztosítottak az 
egészségügyi alapellátás kö-
rülményeinek fejlesztésére, e 
pályázattal is élni kíván a 
Képviselő-testület. A pályá-
zatok benyújtásáról, a pro-
jektmenedzsment megbízásá-
ról döntött a Képviselő-
testület. 
2017. július 26.:  
A 2017. évi önkormányzati 
költségvetést módosította a 
Képviselő-testület az év első 

felében bekövetkezett gazda-
sági eseményekkel. Módosult 
a szociális ellátásokról szóló 
helyi rendelet is, a szociális 
kölcsön, a rendkívüli telepü-
lési támogatás, a természet-
ben biztosítható önkormány-
zati többlet- zöldségféléknek 
a dolgozó közfoglalkoztatot-
tak részére való juttatásával. 
A csatornára rá nem kötött 
lakosok talajterhelési bírsá-
got fizetnek. Erre egy kör-
nyezetvédelmi alapot hozott 
létre a Képviselő-testület he-
lyi rendelet alkotásával. Jog-
szabályban kötelezően előírt 
rendeletet hoztak a köztiszt-
viselőket megillető juttatá-
sokról és támogatásokról. A 
helyi identitás és kohézió 
erősítése tárgyában TOP pá-
lyázat benyújtását határozták 
el, e pályázat a helyi közös-
ségek összetartozását erősítő 
programokról, a lakosság 
igényeit feltáró és megoldást 
kereső helyzetekről, szolgál-
tatásnyújtásról szól. 
 
2017. augusztus 15.: 
Rendkívüli Képviselő-
testületi ülést hívott össze a 
polgármester. Tájékoztatta a 

képviselőket a korábban már 
tárgyalt ipari park pályázattal 
kapcsolatos részletekről. A 
képviselők továbbiakban is 
fenntartották a pályázat be-
nyújtásának szándékát. A 
helyi identitás és kohézió 
erősítése pályázathoz tartozó-
an konzorciumi megállapo-
dást kötnek a konzorciumve-
zetői posztot betöltő Érsek-
csanád Község Önkormány-
zatával. 
 

Hivatali hírek 
Még nem késett el! 
EBÖSSZEÍRÁS folyik Sü-
kösdön 2017. július 15- 
szeptember 30. között! Adat-
lap a települési honlapról is 
letölthető, azt kitöltve a Hi-
vatal előterében elhelyezett 
dobozba dobható. Amely 
háztartásban nincsen ebtartás, 
onnan is várjuk a jelzéseket, 
az Adatlap alján lévő rész 
kitöltésével. 
Iskolakezdési támogatást 
nyújt az önkormányzat a rá-
szoruló sükösdi általános-, és 
középiskolás korú, valamint 
a felsőfokú oktatási intéz-
ménybe járó diákoknak. Ér-

deklődni a Polgármesteri Hi-
vatalban Rigó Éva ügyintéző-
nél lehet. Határidő vége: 
2017. szeptember 30, felsőfo-
kúaknak 2017. október 15. 
A sükösdi köztemetőben van-
nak olyan sírok, amelyeken 
és azok körül is elszaporodott 
a gaz. Az önkormányzat az 
ottani járdákat, utakat tartja 
tisztán és a még be nem te-
metett sírhelyek területén a 
gazmentesítését biztosítja. A 
sírok és akörüli gaz eltávolí-
tása a hozzátartozó feladata. 
Felszólítjuk a lakosságot, 
hogy ennek a kötelezettség-
nek tegyen eleget! 
Sikerrel jártak az önkor-
mányzat és a Sükösdi 
V í z i k ö z m ű  T á r s u l a t 
Fundamenta Zrt. irányába 
intézett erőfeszítései, mely-
nek hatására elkezdték a la-
kosoknak visszajáró összege-
ket kiutalni. Mindazok, akik 
a Fundamenta Zrt-től még 
nem kaptak visszatérítést, 
bejöhetnek a Hivatalba 
ahol a víziközmű társulat 
ügyintézője segít és kézbe 
veszi ügyüket. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

90. születésnap 
Vinkó Mártonné Hörnyéki 
Margit 2017. augusztus 11-
én ünnepelte 90. születésnap-
ját. A település nevében Ta-
más Márta polgármester, 
Bánné dr. Raffai  Gyöngyi 
jegyző és Rigó Éva anya-
könyvvezető köszöntötte. 
Margit néni unokája és csa-
ládja társaságában ünnepelt. 
A mai napig szívesen kézi-
munkázik. Nagyon örült, 
hogy jeles napján a 
népdalkör tagjai is 
felköszöntötték. 

„Inkább becsületben 
meghalni, mint becs-

telenül élni!” 
Dr. Szobonya Zoltán az 1956
-os vidéki forradalom és sza-
badságharc egyik emblemati-
kus alakja volt Bács-Kiskun 
megyében, M. Kiss Sándor 
történész szerint „Dél-
Magyarország legnagyobb 
forradalmi vezetője”. Életútja 
a 20. század tükre, a kénysze-
rűen derékba tört, ki nem 
teljesedett jogászi, tisztes 
polgári életpálya parabolája, 
ugyanakkor a félelmet leküz-
dő szabadságnak is a szimbó-
luma. 
Egész életében a jog eszkö-
zeivel küzdött a körülötte élő 
meghurcoltak védelmében. 
Saját szabadságát veszélyez-
tetve járta a börtönöket az 50

Tisztelgés ’56 
mártírjai előtt  

Szeptember 29-én dr. 
Szobonya Zoltán Megyei 
Emléknap a Megyeházán 
Szeptember 29-ét az idei év-
ben is az emlékezés és főhaj-
tás napjának szenteli a Bács-
Kiskun Megyei Önkormány-
zat, mely alkalommal az 
1945-1961 közötti időszak 
hőseinek és áldozatainak sze-
retne méltó emléket állítani 
és kifejezni őszinte tiszteletét 
és együttérzését. Azoknak, 
akik lázadtak a kommunista 
diktatúra elnyomása ellen, az 
igazságért, a szabadságért, 
egy jobb élet reményében. 
Sokan az életükkel fizettek 
ezért, vagy soha be nem 
gyógyuló lelki sebeket hor-

doznak ma is. Állampolgárok 
százezreit ártatlanul meghur-
colták, koncepciós eljárás 
során elítélték, megfosztva 
őket szabadságuktól, életük-
től, mindenüktől. 
Nekünk, az utókor nemzedé-
kének, kötelességünk és fele-
lősségünk előttük őszinte 
tiszteletünket leróni, s emlé-
küket megőrizni. A Bács-
Kiskun Megyei Önkormány-
zat Közgyűlése rendeletben 
nyilvánította megyei emlék-
nappá szeptember 29-ét, dr. 
Szobonya Zoltán mártírhalá-
lának dátumát. E napon 
14.00 órakor a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat ok-
levélátadással egybekötött 
ünnepélyes megemlékezést 
tart a Megyeházán, melyre 
hívjuk és várjuk Önt is.  
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-es években, és képviselte, 
védte azokat, akiket a rend-
szer ki akart telepíteni, akik-
nek el akarta rabolni földjét, 
jószágát, termését vagy ép-
pen kuláknak bélyegzett. 
Munkásságának és egyénisé-
gének köszönhetően nagy 
megbecsülésben volt része 
az emberek körében. Egy 
1955-ös ÁVH-s jegyző-
könyv cinikusan írja: „Dr. 
Szobonya Zoltán Jánoshal-
mán, de főleg Mélykúton a 
kulákok védőszentje.” 
Nem tett semmi rendkívülit, 
csupán lelkiismeretének 
megfelelően élt, egy ember-
telen világban emberként 
viselkedett. Elkötelezett de-
mokrata volt, aki méltóság-
gal képviselte a társadalom 
valós érdekét. Bűne csupán 
annyi volt, hogy puszta lété-
vel képes volt tagadni a 
fönnálló hatalom eszméit és 
követelményeit. 
Népszerűségének köszönhe-

tően választották meg 1956. 
október 26-án a jánoshalmi 
és mélykúti forradalom szer-
vezőjévé, majd vezetőjévé. 
A forradalom első napjától 
kezdve valódi többpárti de-
mokrácia megteremtésén 
dolgozott. Beszédeiben is 
hangsúlyozta: „Nyújtsunk 
egymásnak békejobbot, mert 
olyan kevesen vagyunk ma-
gyarok, s most minden em-
berre szükség van.” 
Vezetésével lebontották a 
tanácsrendszert, létrehozták 
a demokrácia alapintézmé-
nyeit, újjászervezték a párto-
kat, megalakították a nem-
zetőrséget a rend fenntartá-
sára. Megszervezték a köz-
rend biztosítását, mindezt a 
Jánoshalmán állomásozó 
tüzéralakulat, és a laktanyá-
ban felhalmozott fegyverek 
mellett. Személyiségének 
köszönhető, hogy Jánoshal-
mán és környékén mindvé-
gig élet- és vagyonbiztonság 

volt, annak ellenére, hogy a 
katonaságnak tűzparancsa 
volt november 29-ig. Ké-
sőbb ez nagyobb bűnnek 
számított, mert a forradalom 
tisztaságát képviselte. 
Dr. Szobonya Zoltán több-
ször is elhagyhatta volna az 
országot, de nem tette. Szen-
vedélyesen szerette hazáját. 
Mindig azt hangoztatta, 
hogy amit tett, azért vállalja 
a felelősséget, hiszen a for-
radalom napjaiban igaz célo-
kért harcoltak tiszta eszkö-
zökkel. Váltig hitte, hogy 
társaival együtt nem ártottak 
senkinek, a haza üdvét szol-
gálták, és egy igazabb, élhe-
tőbb demokratikus világ 
megteremtésén dolgoztak. 
1957 februárjában letartóz-
tatták „a demokratikus ál-
lamrend megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés kezde-
ményezése és vezetésének 
bűntette” miatt, és kötél álta-

li halálra ítélték, melyet 
1958. szeptember 29-én 6 
óra 30 perckor a kecskeméti 
börtönben hajtottak végre. 
Bátran vállalta a halált, mert 
mint mondta: „Inkább be-
csületben meghalni, mint 
becstelenül élni.” 
Bács-Kiskun Megyei Önkor-

mányzat Hivatala 

Keressen, hogy ke-
reshessen! 

Nehéz anyagi körülmények 
között él és szeretne munkát 
találni… 
A Máltai Szeretetszolgálat 
Bajai Csoportja segíteni 
kívánja a térségben (Baja és 
Bácsalmás) élő alacsony 
foglalkoztatási eséllyel ren-
delkező személyek elhelyez-
kedését. 
Ha nincs szakmája vagy új 
szakmát szeretne tanfolyam 
keretében  elvégezni, úgy 
erre is lehetősége nyílik. 
Programunk célcsoportja: 
Alacsony iskolai végzettsé-
gűek (legfeljebb általános 
iskolai végzettség, ISCED 1-
2 szakképzés nélkül), 25 év 
alatti fiatalok, vagy 30 év 
alatti pályakezdő álláskere-
sők, 50 év felettiek, GYED-
ről, GYES-ről, ápolási díjról 
visszatérők, vagy legalább 

egy gyermeket egyedül ne-
velő felnőttek. Továbbá fog-
lalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesülők, tar-
tós munkanélküliséggel ve-
szélyeztetettek (a munkanél-
küliségben töltött időtartam-
ba az álláskeresés és a köz-
foglalkoztatásban történő 
részvétel időtartama is be-
számítható), megváltozott 
munkaképességű személyek, 
roma nemzetiséghez tartozó 
személyek, valamint inaktí-
vak. 
Célunk, hogy segítsük Önt  
abban, hogy munkahelyet 
találjon vagy képzésben ve-
hessen részt. 
Segítő tevékenységeink az 
alábbiak:  
-munkaerő-piaci informáci-
ók nyújtása (tájékoztatás  az 
esetleges üres álláshelyek-
ről) 
-álláskeresési tanácsadás  

(önéletrajz készítése, állásin-
terjúra történő felkészítés) 
-ügyintézésben való segít-
ségnyújtás. 
Szeretetszolgálatunk segítsé-
get nyújt még az alábbi szol-
gáltatásaival: 
Szociális ruharaktárunkban 
ingyenesen biztosítunk gye-
rek, női férfi ruhaneműt 
(cím: 6500 Baja, Fáy u. 1. 
szám alatt található, nyitva-
tartási ideje: minden szerdán 
14-16 óráig), bútor támoga-
tás, tartós élelmiszer cso-
mag, gyógyászati segédesz-
közök kölcsönzése az ottho-
nukban ápolásra szoruló sze-
mélyek részére (betegágy, 
decubitus matrac, tolószék, 
rollátor, szoba wc, járókeret, 
mankó, fürdőkádlift) 
Keresse fel irodánkat, hogy 
közös erővel keressük meg 
az Önnek megfelelő lehető-
séget. 
Bővebb információ 
kérhető személye-
sen a máltai irodá-
ban: 
Máltai Szeretet-
szolgálat Bajai 

Csoportja 
6500 Baja, Petőfi Sándor u. 
32. 
hétfőtől péntekig 8-16 óráig 
e-mail: 
maltaiszeretetszolgalatbaja
@gmail.com 
Telefon:  06-30/627-1380  
„Segíteni csak jól szabad. 
Jól segíteni pedig csak úgy 
lehet, ha azt adjuk, amire a 
másiknak leginkább szüksé-
ge van.”  

Kozma Imre atya 
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Kezdődik az óvoda… 
Augusztus 28-án nyitotta 
meg kapuit az óvoda.  
Három hetes zárva tartás 
után tiszta környezetben fo-
gadjuk az óvodásokat. 
A szükséges karbantartási 
munkákat elvégeztük mind-
két óvodában. Diákmunka 
keretében néhány fiatal le-
festette az udvari játékokat.  
A nyári nagytakarítással 
minden intézményben elké-
szültek a dajkák az önkor-
mányzat által biztosított köz-
foglalkoztatottak segítségé-
vel. Így mindenütt rend és 
tisztaság várja a gyerekeket. 
A tavalyi évhez hasonlóan 5 
csoportba folytatódik az 
óvodai nevelés, a központi 
óvodában három homogén, 
míg alvégen két vegyes cso-
portban. 
Az új kiscsoportosok szept-
ember 1-től kezdik meg óvo-
dai életüket. A kiscsoportos 
óvónők megkezdték a csa-
ládlátogatásokat ahol a szü-
lők igényt tartanak rá, így 
óvodakezdés előtt már ottho-
nukban találkoznak a gyer-
mekekkel.  
Az előző évekhez hasonlóan  
több programot, szakkört 
szervezünk gyermekeink 
számára. A teljesség igénye 
nélkül lesz, Mocorgó, Rin-
gató, hittan foglalkozás, 
úszás a nagycsoportosok 
részére (megfelelő létszám 
esetén), nyelvi foglalkozá-
sok, ovi-foci, lesznek kirán-
dulások, színházlátogatás, 
sportnap.  
Reméljük minden szülő talál 
gyermekéhez közel álló el-
foglaltságot a felkínált lehe-
tőségek között. De mindenek 
előtt a legfontosabb szá-
munkra, hogy a gyerekek 
érezzék magukat biztonság-
ban, szeressenek óvodába 
járni, örüljenek társaiknak, 
és azoknak a felnőtteknek, 
akik körülveszik őket. 
Igyekszünk biztonságos kör-
nyezetet teremteni gyerme-

keink számára arra az időre, 
amíg a szülők ránk bízták 
őket. 
Minden kedves kis óvodás-
nak vidám, élményekben 
gazdag óvodai évet kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK 
igazgató 

Tanévnyitó  
A Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola 
tanévnyitóján úgy vagyok 
önök előtt, mint aki sok min-
dent megtapasztalt munkája 
során Sükösdön az eltelt két 
évben, és most is csak azt 
mondhatom, hogy sükösd 
egy erős, életrevaló, öntuda-
tos település!! Rengeteg 
energiával és erővel!! A mi 
feladatunk és felelősségünk 
az is, hogy ezeket az energi-
ákat az iskolánk hasznára 
tudjuk fordítani! 
Hiszek a közösség erejében, 
az összefogásban, gyerme-
keink nevelésében az egye-
temes keresztény értékek 
erejében! A médiában több-
ször felmerült a kérdés, hogy 
napjainkban, a XXI. század-
ban mi a feladata egy általá-
nos iskolának? Szerintem az 
iskola az egy lehetőség!  
Amit nekünk minden nap az 
ide járó minden diákunknak 
biztosítani kell szellemisé-
günkhöz híven! A jövőt csak 
együtt és összefogással lehet 
és tudjuk építeni, mert min-
den gyermek érték, minden 
gyermekben van szeretet, 
megfelelni akarás és a jóhoz 
tartozás vágya!  
A felelősségünk nagy, de az 
elhívatottságunk is! 
Az önök bizalma nélkül ez a 
feladat és kihívás megoldha-
tatlan! Itt az újság hasábjain 
is köszönöm azt a bizalmat 
amit felénk tanúsítottak hi-
szen kettő első osztályt tud-
tunk indítani a 2017-218-as  
tanévben. A Kalocsa –
Kecskeméti Főegyházmegye 
is fontosnak tartja a szakma-
iságunk és az iskolánk erő-
södését, ezért örömmel tá-

mogatta a két elsős tanuló-
csoport és külön elsős nap-
közis csoport indítását. 
A mi iskolánk markáns erős-
sége egy városi nagy iskolá-
val szemben az érzelmi, csa-
ládias légkör és az ebből 
fakadó lehetőségek tárháza 
például a csoport és közös-
ség építésben! 
A Danubia Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménnyel 
való együttműködés követ-
kezménye az a tény, hogy 
iskolánknak három néptánc-
csoportja és két tambura- 
gitár zenekara van! Ez nem 
is tény hanem fegyvertény, 
amire joggal lehetünk büsz-
kék! Reményeink szerint 
iskola falain túl is ! 
Alapfokú Művészeti cso-
portjaink remek példái az 
együtt munkálkodásnak és a 
jövő építésének! A közösen 
megélt élmények fellépések 
nevelő erejének pozitív hatá-
sa is erősíti iskolánkat!  
Sok minden történt velünk 
az elmúlt három évben! 
Olyan dolgok, amik alapve-
tően meghatározzák iskolánk 
hosszú távú jövőjét és azokat 
a stratégiai alapokat rakjuk 
le együtt, közösen, hogy 
hosszútávon biztosítva le-
gyen Sükösdön az 1-8 évfo-
lyamos általános iskolai ne-
velés-oktatás! Sükösdnek és 
a sükösdi embereknek ez a 
tény hosszú távú érdekük! 
A fenntartóváltás következ-
tében a Kalocsa – Kecske-
méti Főegyházmegye a fenn-
tartónk!! Köszönjük a 
sükösdi önkormányzat támo-
gatását, amit az elmúlt tan-
évben az iskola kapott az 
épület működtetésének tá-
mogatására!  Nem lehet kér-
dés, hogy Sükösdért a 
sükösdi emberekért is dolgo-
zunk! Az elmúlt év bebizo-
nyította nekünk azt is, hogy 
a Katolikus egyház jól és 
bölcsen teszi a dolgát! Úgy, 
hogy közben minden a tele-
pülésért tenni akaró ember 
látja és tudja, hogy az iskola 

gyarapodása egyben Sükösd 
gyarapodása is! 
Gondolok itt arra a 100 mil-
lió forint fejlesztésre, ami-
nek következtében iskolánk 
aulával, könyvtárral és isko-
lakápolnával bővül és szé-
pül! A földszinten aula – 
közösségi tér lesz kialakítva, 
az iskolai életünket meg-
könnyítve ,ünnepségek, ren-
dezvények s egyéb progra-
mok megtartására lesz alkal-
mas terünk! A csarnokot az 
iskolával összekötő új épü-
letszárny tetőterében pedig 
iskolakápolna és iskolai 
könyvtárt építünk. Úgy ter-
vezzük a munkálatokat, 
hogy a legkevésbé zavarják 
a tanítást s az elkészült ter-
vek és dokumentációk alap-
ján a tanév vége felé lesz a 
munka dandárja. A munkála-
tok pontos menetrendjét idő-
ben közöljük! 
Mihálovics Ferenc igazgató 

A 2017-2018-as tanév 
rendje 

A 2017/2018-as tanév első 
tanítási napja 2017. szeptem-
ber 1. (péntek), az utolsó 
tanítási napja 2018. június 
15. (péntek). A tanítási na-
pok száma 180. A 
2017/2018-as tanév első fél-
éve 2018. január 26-ig tart, 
az iskolák február 2-ig érte-
sítik a tanulókat és a szülő-
ket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 
Az őszi szünet 2017. október 
30-tól 2017. november 3-ig 
tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2017. október 
27. (péntek), a szünet utáni 
első tanítási nap 2017. nov-
ember 6. (hétfő). A téli szü-
net 2017. december 27-től 
2018. január 2-ig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap 
2017. december 22. 
(péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap 2018. január 3. 
(szerda). A tavaszi szünet 
2018. március 29-től 2018. 
április 3-ig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap  
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2018. március 28. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 
2018. április 4. (szerda). 

Ebben a tanévben is megren-
dezzük a digitális témahetet, 
melynek időpontja 2018. 

április 9. és 2018. április 13. 
között, valamint a fenntart-
hatósági témahetet, melynek 

ideje 2018. április 23. és 
2018. április 27. között lesz. 

Kusztorné Varga Edit 

45 éves a Sükösdi 
Népdalkör 

A történet 1972 őszén indult. 
A televízióban már lezajlott 
a Röpülj, páva… népdal-
éneklési verseny, ország-
szerte hódított a népdalének-
lés. Sükösdön a tszekben 
dolgozó asszonyok révén 
hangzottak el először cso-

portosan népdalok. Kb. 2 
hónap eltelte után találkoz-
tam először az éneklőkkel. 
Akkor nem gondoltunk arra, 
hogy 45 év elteltével is em-
lékezni fogunk közösen az 
első összejövetelre. Most itt 
tartunk. Sok-sok esemény 
közepette áll össze szívesen 
emlegetett múlttá a történet. 
A vonzódást az éneklés iránt 
leginkább talán az mutatja, 
hogy volt olyan szereplé-
sünk, amikor 74-en álltunk a 
színpadon. Természetes fo-
lyamat következményének 
tekinthetjük, hogy a létszám 
30-40 fő közöttire csökkent, 
így kezelhetővé vált a próbai 
munka és a fellépések is. 
A 45 év eseményeit néhány 

szám felsorolásával próbál-
juk érzékeltetni. 100-nál 
több azoknak a száma, akik 
hosszabb – rövidebb ideig 
tagjai voltak a csoportnak. 
Hatan még velünk vannak az 
alapítók közül. A fellépések 
száma közel van a 600-hoz, 
70-nél több településen talál-
koztunk közönséggel. Szá-
munkra a legfontosabb dol-
gok közé tartozik, hogy 
rendszeresen és sokszor ta-
lálkozunk évente a 
sükösdiekkel,  s úgy érezzük 
– szeretnénk, ha nem téved-
nénk -: a falu elfogadja sa-
játjának a csoportot. 
A szakma jó véleménnyel 
fordul felénk. A minősítési 
rendszerben eddig 8-szor 
kaptunk Arany Páva-díjat, s 
az elismerés jeleként értékel-
jük, hogy Sükösdön megfor-
dult Birinyi József (sokszor), 
Olsvai Imre, Sárosi Bálint, 
Budai Ilona, Alföldi Boruss 
István és sokan mások 
A 45 évre emlékező esemé-

nyek részének tekintjük az 
október 14-én a Moziban 
tartandó, minősítést is jelen-
tő önálló bemutatónkat, előt-
te pedig fél 5-kor megnyit-
juk az eltelt időre emlékező 
kiállítást. Szeptember 22-én 
Baján, a Bácskai Kultúrpalo-
tában megszólaltatjuk a mi-
nősítő hangverseny anyagát, 
este 6 órakor. Erre azokat 
különösen szívesen várjuk, 
akiknek van közük a falunk-
hoz, bár most nem ott lak-
nak. 
Kérjük, aki megteheti, ünne-
peljen velünk! 

Cseh Béla 
Könyvtári hírek 

2017. július 28-án a Sükös-
di Helytörténeti és Kultu-
rális Egyesület „Rólunk 
írták: szemelvények Sü-
kösd történetéből sajtócik-
kek alapján” címmel kiállí-
tást rendezett községünkre 
vonatkozó, elsősorban or-
szágos vagy megyei folyó-

iratok cikkeiből. A doku-
mentumok elsősorban a 
www.hungaricana.hu webol-
dalról származnak, ahol 
könyvtárak, levéltárak és 
múzeumok nyilvánosságnak 
feltárt dokumentumokat ta-
lálhatunk, nemcsak sajtócik-
keket, de tanulmányokat, 
térképeket, fotókat is. Az 
írások túlnyomó része me-
gyei napilapunkból, a Petőfi 
Népéből származott. Igazi 
kuriózumok is szerepeltek, 
hiszen találtunk jó néhány 
XIX. században kelt is. Il-
lusztrációként régi családi 
fotókat is felhasználtunk. 
Programjaink ősszel indul-
nak újra, előreláthatólag 
októberben jönnek a 
Könyvtári Napok, melynek 
rendezvényeire szeretettel 
várunk minden érdeklő-
dőt! 
Szeretettel várja Kedves Lá-
togatóit a könyvtár és a 
KönyvtárMozi! 
Szerletics Róbert könyvtáros 

21. 
Népdalköri találkozó 
Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt a 2017. szeptember 16-
án 16:30-kor kezdődő népdalköri 

találkozóra a Mozi épületébe. 

 
 

 
 
2017. október 14-én kerül megrendezés-
re a Népdalkör 45 éves jubileumi meg-

emlékezése.  
Program: 
16:30-kor Kiállítás megnyitója 
17:30-kor a Népdalkör önálló bemutat-
kozó hangversenye 
Mindenkit szeretett várunk! 

2016. szeptember 30-án rendez-
zük meg az  

Idősek napját  
 

a sükösdi Lakodalmas házban.  
A 65. életévüket betöltött idősek 
személyre 
szóló meg-
hívót kap-

nak a posta-
ládájukba.  
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Fogathajtás: Sipos Gábor fogat-
hajtó július 22-én Magyarbólyban 
3. helyen, július 29-én a Felső-
szentivánon megrendezett futa-
mon 2. helyet es 3. helyet ért el. 
Összesítésben a Bácska Kupában 
ebben az évben bronzérmes lett. 
Nagyharsányban augusztus 5-én 
megrendezett versenyen 1. és 6. 
helyen végzett, augusztus 19-én 
Dunafalván pedig 6. helyen futott 
a célba. A legutóbbi versenyen, 
augusztus 26-án Balotaszálláson 
2. helyet es 3. helyet ért el. 

Birkózás: 2017. augusztus 26-án 
a Miskolcon megrendezett Orszá-
gos Veterán Birkózó Bajnokságon 
Mülbacher Imre kiemelkedő 
eredményt ért el. Imre a 78 kg-os 
súlycsoportban, 58-61 éves kor-
osztályban kettő aranyéremmel 

tért haza. 
Szab- és kö-
töttfogású bir-
kózásban is 
győzelmet 
aratott. A bajai 
csapat pedig 
második lett 
az összesítés-
ben. 
Futás: Kolluti 
Margit 2017. 
május 28-án az Ultrabalaton 218 
km-es nemzetközi versenyét 

 28:39:40-es idővel a 6. helyen 
teljesítette. 2017. augusztus 12-én 
a Korinthosz(hu) Ultramaraton 81 
km-es futamán 9:06:04-es idővel 
a 14. helyen futott be. Gratulá-
lunk! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

Marco Polo, Vasco da Gama, 
Kolumbus nyomában, avagy cserkész-
tábor a Mezőföld délkeleti részén. 
Hajdanán a felfedezőket hajtotta a 
vágy, hogy feltárják a világ többi ré-
szét Európa számára. Kereskedjenek a 
főleg keleten feltárt kincsekkel, vagy 
útjaikkal örökre beírják magukat a tör-
ténelembe. 
A felfedezések világát választottuk 
idei cserkésztáborunk keretmeséjéül. A 
földrajzi felfedezések kora a portugá-
lok és a spanyolok atlanti-óceáni útjai-
val kezdődött. E két nemzethez a 15. 
század végén csatlakoztak az angolok, 
majd később a hollandok és a franciák 
is. Ezen időszakról próbáltunk minél 
több ismeretet elsajátítani augusztus 5-
11. között Bölcske határában lévő tá-

borunkban. 
Az első nap táborépítéssel telt, dolgo-
zott a sok szorgos kéz, hogy mire az 
apróságok megérkeznek, már minden 
rendben a helyén legyen. Megalakultak 
az őrsök, készültek az indulók és csata-
kiáltások. 
Az időjárás is komolyan vette a keret-
mesét, mert vasárnap este, özönvízsze-
rű eső öntötte el a tábort. A sátraink 
egy kivételével jól bírták a strapát. A 
fiúk hajléka, azonban 15 cm-es vízben 
úszott. Gyors összefogással azonban 
őket is, és felszereléseiket is sikerült 
biztonságos helyre menekíteni. A más-
napi 40 fokban már szép emléknek 
bizonyultak az éjszaka történtek. Idő-
ben érkezett a kiscserkészek erősítése, 
akik vidám csicsergésükkel töltötték 

meg a tábort. 
Miközben gyűjtöttük az ismereteket a 
Felfedezőkről, útjaikról, Föld körbeha-
józásáról, Amerika felfedezéséről, a 
tengerészek körében gyakori, a C-
vitamin hiánya (nyers gyümölcsök és 
zöldségek hiánya) okozta skorbutról, 
természetesen jól megszokott tábori 
programjaink is zajlottak. A túrák, 
számháború, méta, kézműveskedés, 
versenyek, játékok, meseerdő, az éj-
szakai bátorságpróba, az esti tábortü-
zek számtalan élményt tartogattak. A 
dunaföldvári strandig, akár gyalog is 
elmentünk volna. A sok-sok mozgás, 
és friss levegőn való tartózkodástól, a 
géderlaki komptól való oda-vissza séta 
már meg sem kottyant senkinek. Érde-
kes volt egy ilyen közlekedési  

A költőnek könnyű 
A költőnek könnyű, hisz írástudó, 
egy hang súgja néki a versét, 
a hang, ha megáll, nincs tovább szó, 
s a költő már érzi a vesztét. 
A költőnek nagy a szókincstára, 
mégis, úgy várja a hangot, 
a léleknek hangja ha megszólal, 
a költő csak írja a verssort. 
A költő is csak egyszerű ember, 
olykor nem érti az életet, 
néha, nem jön álom a fáradt szemére, 
elmélyülten réved a semmibe. 
A költő, néha gondolatba merül, 
akkor már nincs tovább menekvés, 
az égi hang megszólal ismét, 
a költő tollat ragad, szótlanul írja a versét. 
A költő, az nem verssel születik, 
a Jóisten adja, néki a rangot, 
az emberben bízva, kit képére alkotott, 
költővé emelte, benne, még nem csatlakozott. 

Weisz Cecília 1994 
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CSERKÉSZLEXIKON 
BI-PI, a cserkészet megalapítója 
1857. február 22- én született 
Londonban Robert Stephen-
son Smyth Baden-Powell -– 
vezetéknevének kezdőbetűi-
ből rövidített nevén, ahogy 
később a világ cserkészei ne-
vezték – Bi-Pi, a fiúk királya. 
Szülei hamar észrevették a 
fiatal Robert rajztehetségét, s 
művészeti pályára szerették 
volna terelni. A szegényhá-
zak, külvárosi gyárkémények 
és kocsmák világától gyökere-
sen különbözött Baden-
Powelléknek az a meleg, bol-
dog családi otthona, amelybe 
Robert beleszületett. Tudós 
édesapját korán elvesztette, de 
édesanyja hosszú élete során 
mindvégig gondoskodott né-
pes családjáról. Az összetar-
tás, bajtársiasság végigkövette 
a Baden-Powell gyerekek 
egész életét. Warrington, a 
legidősebb, nemcsak az őrsve-
zető-ideál maradt Robert sze-
mében, de megszervezője lett 
a vízicserkészetnek, míg Ág-
nes, Robert húga, a leánycser-
készetnek lett a megalapítója. 
Robert otthon tanulta meg a 
természet szeretetét is. Misszi-
onárius, alkalmasint tűzoltó 
akart lenni. Az iskolában sok 
barátra tett szert és mindig 
népszerű volt, mert nem félt 
belekerülni kellemetlen hely-
zetekbe. Sokoldalúsága sze-
rezte neki az első becenevet, 
melyet még sok követett az 
életében, „Minden lében-
kanálnak” nevezték el. Nem 
volt mintadiák, figyelmetlen 
volt. Jobb és balkézzel egyfor-
mán jól rajzolt, ravasz kópésá-
gokat ötlött ki, színielőadáso-
kat is rendezett. Kedvenc 
hangszere az okarina volt és 
hegedülni is tanult. A nyári 

vakációk alkalmával az öt 
fiútestvér nagy kirándulásokat 
portyákat szervezett. Ezek 
során ismerte fel Robert a 
cserkészet legalapvetőbb 
módszerének, az őrsi rend-
szernek a jelentőségét és haté-
konyságát. 
A sandhursti tiszti iskola után, 
mint alhadnagy utazhatott 
Indiába a 13. lovasezredhez. 
Hamarosan az „Okarinás” 
becenevet kapta. Először elér-
te a hadnagyi rendfokozatot, 
majd 1880-ban főhadnaggyá 
nevezték ki. Mindössze 25 
évesen elérte a századosi 
rendfokozatot. Anglia egyre 
inkább kezdte megismerni 
Baden-Powell nevét. Kitüntet-
ték, és 31 éves korában elérte 
az őrnagyi rangot. Egy hadjá-
ratban kapta legújabb nevét, 
„nagykalapos” lett, mert ezen 
az úton viselte először a cser-
készetben is meghonosított 
kalapot. Érdemrendekkel a 
zubbonyán, ezredesi aranygal-
lérral tért vissza ifjúsága föld-
jére, Indiába és büszkén visel-
te a bennszülöttektől kapott 
Impeesa nevet, ami annyit 
jelent: „a Farkas, aki sohasem 
alszik” Az indiai ezredpa-
rancsnokságnak hamarosan 
végeszakadt, s Baden-Powell 
ezredest áthelyezték Dél-
Afrikába. Bi-Pi 42 éves korá-
ban, 1899. július végén érke-
zett a dél-afrikai Mafeking 
városába és még ebben az 
évben kitört az angol-búr há-
ború. A búrok meglepő gyor-
sasággal vették ostrom alá a 
Bi-Pi által védett Mafekinget 
és környező városokat. Bi-Pi 
volt a helyőrség „szíve és lel-
ke”. Hetekig alig aludt vagy 
pihent valamit. Ezért lett 
Mafeking védője, Baden-
Powell ezredes Anglia nemze-

ti hőse.Ennek az ostromnak 
volt még egy következménye. 
Itt jelentkezett első formájá-
ban a cserkészet. Baden-
Powellt meglepte és fellelke-
sítette a gyerekek öntevékeny-
sége és nagy felelősségtudata. 
Megszervezte a 6-8 tagból 
álló őrsöket, amelyeket egy-
mással versenyeztetett. Baden
-Powell, az egykori szeplőské-
pű „okarinás” elérkezett kato-
nai pályája csúcspontjára. 
1903-ban megkapta az altá-
bornagyi rangot, majd lovas-
sági iskolát alapított. Ilyen 
előzmények vezettek 1907 
augusztusában arra, hogy az 
ötvenesztendős altábornagy 
megnyissa a La Manche csa-
torna Brownsea szigetén a 
világ első cserkésztáborát. Bi-
Pi ekkor viselte először a rö-
vidnadrágot, az egyszerű sima 
inget és a nagykarimájú kala-
pot, a cserkészruha ősét, s ő 
volt, aki meggyújtotta az első 
cserkésztábor első tüzeit.1908 
májusában megjelent a cser-
készetet megindító és megala-
pozó kézikönyv, a Scouting 
for boys (Cserkészet fiúk szá-
mára). Bi-Pi 1910-ben -50 
éves korában - nyugdíjaztatta 
magát, hogy teljes energiáját a 
cserkészet megszervezésére 
fordítsa. Élete hátralévő évti-
zedei összefonódnak a cserké-
szet történetével. A cserkészet 
futótűzként terjedt, először 
Angliában, majd külföldön is. 
1908 tavaszán jelent meg az 
első cserkészújság. 
1910-ben megindult 
a lánycserkészet. 
Két évre rá megin-
dult a vízicserkészet 
térhódítása is. Ek-
kor már az egész 
világon ismerik a 
cserkészeket. 1912 

októberében váratlanul, s csak 
a legközelebbi családi kör 
tudomásával, 55 éves korában 
Bi-Pi megnősült. Felesége 
Olave St. Claire Soames azon-
nal bekapcsolódott a munká-
ba. A Bi-Pi házaspárt 1933-
ban fogadta és megáldotta XI. 
Pius pápa. 1937-ben a hollan-
diai Jamboreen találkozott 
utoljára „fiaival”, s csillogó 
szemmel figyelte a 28 000 
cserkész nagy bemutatóját. Bi
-Pi 1938-ban családjával vég-
érvényesen Afrikába, Kenyá-
ba költözött, ahol kisebb ta-
nyát vettek. Itt töltötte a világ 
Főcserkésze élete utolsó hó-
napjait. A második világhábo-
rú kitörése után egészsége 
folyamatosan romlott, s 1941. 
január 7-én érte a halál. Kato-
nai tiszteletadással temették 
el, koporsóját ágyútalpra he-
lyezték és cserkészzászlóval 
takarták le. Sírja a Kenya ha-
vas csúcsával szemben dom-
borult.                   Bakos Judit 

4. rész 

eszközön is utazni. Azt pe-
dig soha nem feledjük, hogy 
egy igazi JEDI vigyázott 
ránk a tábor teljes ideje alatt. 
István és Szabolcs atya is 
ellátogattak hozzánk, veze-
tésükkel meghitt tábori mi-
sén vehettünk részt. Ica néni 
főztjei pedig most is kiváló-
ak voltak. Köszönjük. 

Ahogy köszönjük a szülők 
segítségét, bíztatását, bizal-
mát, és minden, táborunkhoz 
kapott jó szándékú segítsé-
get, támogatást.Talán a leg-
szebb emlék most is az utol-
só tábortűznél való fogada-
lom tétel volt. Ahol öt kis-
cserkész tett ígéretet, és 
nyolc nagycserkész fogadal-

mat, hogy visszavonhatatla-
nul a cserkészek nagy kö-
zösségéhez tartoznak. Tábor 
után is ez a feladatunk. Cser-
késznek maradni az osztály-
ban, otthon, a munkahelyen, 
az edzésen, a szakkörön, 
hogy vidám életrevalóság-
gal, és sok-sok szeretettel 
töltsük meg mások, és a ma-

gunk életét is. 
Így emlékszem a Bölcskén 
veletek töltött hét napra… 

Üdvözlettel: Magellán 
U.i.:  
Jaj! Dinnye Dönciről majd-
nem elfeledkeztem, biztosan 
azért, mert ő csak hazaúton 
tartott velünk… 

Kedves Cserkészek! 
A cserkészfoglalkozások október hó-

napban kezdődnek, mely-
ről a csapat FaceBook 

oldalán, és a cserkészveze-
tőktől kaptok tájékoztatást. 

Jó munkát! 
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