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Szuhanics Albert: Államiságunk
ünnepe

Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona.
Magasztos király a nyárban, benne ôs erô.
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelô.

Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep,
Ezer éves királyságunk, megtart bennünket.
Magyaroknak koronája, népünket jelenti,
Megszentelt tárgy, jogi személy, idôknek feletti!

Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen,
Örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen.
Új kenyér az új búzából, szalagdíszben áll,
Piros-fehér-zöld e szalag, s éhezôkre vár.

Éhezzük mi szép és igaz, az emberi szót,
Magyar létnek biztonságát, és a földi jót.
Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk!
Ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt!

Legyen bôség, jövônk nekünk, legyen sok gyerek.
Legyen kenyér, legyen gyümölcs amit egyenek!
Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet,
Legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek!

Ím augusztus üzenete, s huszadika vár.
Ünnepeljünk újra ismét, István a király!
Nemzedékrôl-nemzedékre mindig így legyen.
Áradjon ránk áldás, erô, bôség, kegyelem!

2017. augusztus 20-án délelôtt
államalapító Szent István 
királyunkra emlékezünk

8 óra: Ünnepi szentmise a Szent Lipót templomban
9 óra: Ünnepség a Templom téren
9 óra: • Ünnepi köszöntô
9 óra: • Kenyérszegés
9 óra: • Koszorúzás a Szent István szobornál

VÁRHATÓ PROGRAMOK:

Szeptember 2.: Lecsófôzô Vigasság
Szeptember 9.: Kô-Kövön
Október 6.: Aradi vértanukra emlékezünk
Október 20.: Október 23-i ünnepség
Október 31.: Mindenszentek
November 10.: Márton nap
November 18.: Idôsek Napja
December 5.: Mikulás napi ünnepség
December 10.: Adventi vásár 
December 13.: Luca napi bormustra
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Süttôi halomsírok az Interreg-Danube Európai Uniós

pályázatban

Öt ország húsz különféle, a kulturális örökség védelmében
tevékenykedô intézményének összefogásával indult 
2017 januárjában az Interreg-Danube program, amelynek célja
egy tágabb régióban - a Duna és déli mellékfolyóinak
környezetében - található kora vaskori (Kr. e. VIII-V. század)
halomsírok és magaslati telepek kutatása, helyük vizsgálata az
ôket körülvevô tájban. A több múzeum, felsôoktatási
intézmény és turisztikai cég között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Régészettudományi Intézete Dr. Czajlik
Zoltán vezetésével a Süttô nyugati határában található 
lelôhely-együttesre koncentrál, a programnak köszönhetôen az
elkövetkezô két évben itt komplex kutatásokra nyílik majd
lehetôség.

A süttôi határban található kora vaskori emlékekre már a
XX. század elsô felében felfigyeltek. Legkorábban - az 1920-
as, 1930-as években - a tájból vizuálisan is kiemelkedô halom-
sírok feltárása indult meg. Az 1970-es, 1980-as években
újrakezdôdô ásatásoknak köszönhetôen vált ismertté az a
nagyméretû, jelenleg 82 feltárt temetkezést számláló temetô,
ahol a sírokat nem fedték halmok és a löszplató északkeleti
felét elfoglaló, déli oldalán sánccal megerôsített település. A
modern munkákat Vékony Gábor és felesége, Vadász Éva
vezették. Az évtizedek során feltárt leletanyag – fôként
gazdagon díszített edények, kisebb számban a nôi viselet
részét képezô tûk, ruhakapcsok, néhány fegyver - az
Esztergomi Balassa Bálint Múzeumba került. A tárgyak több
kiállításon láthatóak voltak, jelenleg számos darab az esztergo-
mi látványtárban tekinthetô meg.

Ahogy ez a fentiekbôl is kitûnik, Süttô határából nem
pusztán kora vaskori halomsírok csoportjai, vagy egy, a
korszakhoz sorolható telep ismert - a kép már az eddigi adatok
alapján is sokkal komplexebb. Az Interreg-Danube program
célja, hogy különféle módszerekkel ennek az összetett vaskori
világnak még több elemét ismerhessük meg. Repülôgéppel a
terület fölé szállva, geofizikai kutatási módszerekkel vagy a
felszínrôl gyûjthetô kerámiatöredékek segítségével többlet-
információkat szerezhetünk a lelôhely részleteire
vonatkozóan. A felsorolt módszerek mind részét képezik a
2017-2018-ra tervezett és az Interreg-Danube program keretei
között megvalósuló munkának.

A nemzetközi együttmûködés keretei között további hor-
vátországi, szlovéniai, ausztriai és magyarországi régiók
összetett régészeti módszerekkel történô vizsgálata zajlik.
Mivel Süttôhöz hasonlóan minden esetben monumentális kora
vaskori halomsírjairól vagy magaslati telepeirôl ismert
területeket kutatnak a régészek, az együttmûködés végére jól
összehasonlítható eredményekre számíthatunk. Emellett a 
program egyik fontos célja, hogy javaslatot tegyen ezeknek a
kiemelkedô, 2700-2500 éves régészeti emlékeknek a
nagyközönség számára is érthetô módon történô bemutatására,
méghozzá abban a tájban, amelyben egykor léteztek.

Novinszki-Groma Katalin

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Süttô Község lakosságát,

hogy a kéményseprô-ipari tevékenység

ellátásának szakmai szabályairól szóló

21/2016.(VI. 9.) BM rendeletben

meghatározott közfeladat elvégzése

érdekében a BM Országos katasztrófavédel-

mi Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó

Központ, mint kéményseprô-ipari szerv a

2017. évi kéményseprô-ipari munkaterv

alapján az elôírt kötelezô kéményseprô-ipari

közszolgáltatást 

Süttô településen

2017. augusztus 10. és október 31. közötti

idôszakban

végzi.

Süttô, 2017. január 3.

Dr. Józó Antal

jegyzô
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DR. SÁGHY ANTAL KÖRNYEZETVÉDELMI 

ÉS KULTURÁLIS EGYLET IV. TÁBOR

Múlt hét szombaton zárult táborunk, ahol idén 32 fiatal élvezte
a természet adta lehetôségeket.
A csodálatos táj, a jó levegô és a nomád táborozásra tökélete-
sen alkalmas elkerített porta ismét kitûnô helyszínt biztosított
a táborozásra. Nagy örömünkre a tavalyi táborlakók közül
sokan visszatértek, többen már a negyedik táborukat élték át
idén Bikolon, de voltak, akik idén ismerhették meg nyári
táborunkat elôször.
A legnépszerûbb programok a gyerekek visszajelzése alapján
az esti vadles terepjárókkal, éjszakai túra, tûzoltós vetélkedô,
Állati jó bemutató - amely idén a madarakról szólt. Nagy nép-
szerûségnek örvendett a madárgyûrûzés, tanyalátogatás,
íjászat, gyógynövény ismereti elôadás, sokan kézmûves
foglalkozásokon mutatták meg tehetségüket - nemezelés,
agyagozás, egyéb foglalkozások - fejlesztették készségeiket.
Egy este pedig a Hársfa Dalkör látogatott ki hozzánk egy kis
nótázásra.
A kialakított focipálya, sportvetélkedôk, számháború pedig a
gyerekek mozgásigényét is kielégítették.
A jurta ismét helyet kapott a tábor területén, emelve a nomád
tábor hangulatát, a gyerekek pedig elôszeretettel használták
alvásra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak,
akik nagyban hozzájárultak táborunk lebonyolításában:
Baranya család
Czermann család
Hársfa Dalkör
Kerecsensólyom Íjászok
Manu Hot-Dog
Budapesti Erdôgazdaság ZRt-Alsóvadácsi Vadászház
Pék Péter
Báthory Péter
Márvány Étterem
Süttôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
Krúg Tibor
Zwerger szikvízüzem
Süttô Község Önkormányzata 
II. Rákóczi F. Általános Iskola-Sárdi Tibor
Végül, de nem utolsósorban nagyon köszönjük a tábor
vezetésének a megszervezést, elôkészítést és a lebonyolítást,
ami sok-sok önkéntes munkával valósulhatott meg!
Bagdi Antal
Baranyai Gábor
Czermann Jánosné
Czermann Kati
Izsó Zoltán
Némediné Wierl Magdolna
Sándor Ilcsi
Sipos Sandra
Török Endre
Török Katalin
Találkozunk jövôre az V. táborban! 

2017. július 26.

KÔ KÖVÖN FESZTIVÁL

Eseménydús és mozgalmas nyárutó elôtt áll a Dr. Sághy Antal

Környezetvédelmi és Kulturális Egylet.

Újra lázas munkával vetettük bele magunkat a Kô Kövön

Fesztivál szervezésébe, de elôbb még le kell bonyolítanunk a

már hagyományossá vált Lecsófôzô versenyt is. Utóbbi

eseménnyel kapcsolatban szeretnénk egy újdonságot

bevezetni, de még csak annyit árulhatunk el, hogy a zsûrizést

szeretnénk újszerû alapokra helyezni. Ezzel a bíráskodással

még inkább közösségivé tehetjük az eseményt. Szeptember 2-

án a kiváló étkek és pezsgô újborok mellett Borbély "Dudó"

György gondoskodik a hangulatról.

A Kô Kövön Fesztivál is számos meglepetést tartogat az

esemény résztvevôi számára.

A délelôttös mûszak során a Calmit Hungária Kft. lábatlani

kôbányájába látogatunk el. A bánya hatalmas, mintegy 1

négyzetkilométeres területének bemutatása és bejárása

valószínûleg le is fedi majd az elsô programelem teljes idejét.

A délutános mûszak mûsorát igyekszünk az állandó értékeket

képviselô elôadókra építeni, legyen itt szó helyi tánccso-

portról, vagy a Kárpát-medence kulturális örökségét ápoló

együttesekrôl. Így a fesztivál színpadán látható lesz majd a

Topogók és a Kleiner Kreis tánccsoport, a Silver Blue gitárduó

és a kétszeres Fonogram - díjas Kerekes Band, de tárgyalást

folytatunk még a Sic Transit Folk Mûhely tagjaival is.

Természetesen nem maradhat el a rendezvény legkedveltebb

programeleme, a Kôkemény Éjszakai Túra sem! Jelenleg azon

dolgozunk, hogy az eddigieknél több résztvevôvel indíthassuk

el az izgalommal várt helytörténeti túrát.

Bízunk benne, hogy a Kô kövön Fesztivál ismét valódi

közösségi élményt és tartalmas szórakozást jelent majd a fesz-

tiválozó közönség számára!

Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk községünk minden

lakóját!

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet
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Kedves Olvasók!

Látszólag nem történik semmi különös, hiszen szünet van,

sokan szabadságukat töltik, és a nagy forróságban, ha nem

szükséges, ki sem mozdulunk. Mégis van néhány említésre

méltó dolog, amit szeretnék megosztani.

Mint sokan látják, hosszú nekifutás után elkészült a torony

felújítása. Bár úgy tûnhetett, kicsit kopott, de jó állapotban

van, egy tüzetesebb szemlélés után látható volt, hogy veszé-

lyessé vált.

A jelenlegi formáját 1970-ben kapta vissza a háborús sérülések

után. A kivitelezés azonban a 70-es évek lehetôségeit szem

elôtt tartva történt, csakúgy, mint a késôbbi beavatkozások. A

toronysisak cseréppel való fedése igen ritka, és egyúttal nehéz

jól elkészíteni. A meglazult, és rosszul visszatapasztott

cserepek nem elvezették a vizet, hanem »marasztalták«. A

fôpárkányzat teljesen elázott, és télen szétfagyott. Az utóbbi

években tapasztalt vakolat és cseréphullás erre vezethetô visz-

sza. A mûemléki egyeztetés itt sem maradhatott el. De sikerült!

Ez pedig öröm. Elkészült a munka és új idôkapszula is került

a toronyba. Reméljük, 50 évre nem kell hozzányúlni. A munka

szép, az ára is az... a Fôegyházmegye állta a számlát. Köszönet

érte. Nekünk esélyünk sem volt rá. A munkáról a világhálós

naplóban írtam, ott közeli képeket is találunk errôl.

Azok, akik érdemesnek tartották rá magukat, és hittel

közeledtek, felkészültek elsô szentgyónásukra. A nyár a

hôség próbaideje. Remélem, mindannyian folytathatják ôsszel

a felkészülést, és találkozhatnak a szentáldozásban Jézussal.

Egyetlen táborra mutatkozott igény. E sorok írásánál még

elôtte vagyunk. Maroknyi csapat, de legalább családias lesz az

a hét.

Közben a mindennapos teendôk: templomunk és kápolnánk
rendszeres takarítása, a nagy melegben is friss virággal
díszítése, a kertekben a fô nyírása kevesek áldozatos munkáját
dicséri.

Sokan hallhattak róla, hogy három esztendô múlva nagy

eseménynek ad otthont Hazánk. Ismét Budapesten kerül sor az

Eucharisztikus világkongresszusra. Utoljára 1938-ban volt

ilyen esemény Budapesten. Ez a négy évenként visszatérô

alkalom azt jelenti, hogy a világ katolikusai e napon arra az

országra és városra figyelnek, és sokan személyesen el is jön-

nek, hogy kifejezzék: öröm és fontos számunkra Jézus valósá-

gos jelenléte a kenyér és a bor színe alatt.

Amiatt nem kell aggódni, hogy jó lesz-e a szervezés. Ahogy

Vizes Világbajnokságot, az Ifjúsági Olimpiai fesztivált, vagy a

Karate Világbajnokságot meg tudták szervezni, ezzel sem lesz

baj. Az viszont elég ellentmondásos lenne, ha olyan ünnepnek

adnánk otthont, amiben mi gyöngék vagyunk. Olyan, mintha

egy olyan iskolában rendeznének énekkaros világtalálkozót,

ahol nincs énekkar, de még zeneoktatás sincs. Bizony, meg

kell újulnunk hitünk e titkában is. Szentmise, szentségláto-

gatás, szentáldozás. Hol vannak az elôzô évek, évtizedek

elsôáldozói? A szép kép, és emléklap nem segít az élet

nehézségeiben. Csak a gyakorlat, a Jézussal való ben-

sôséges kapcsolat. Egy ideig lehet így is hozzáállni, de nem

igazán gyümölcsözô.

Ez a belsô megújulás elsôsorban a helyi katolikusok feladata.
Bár a más felekezetû, vagy éppen hit nélkül élô embereket

közvetlenül nem érinti, de közvetve ôket is, mert ha valaki

komolyan veszi, amit vall, és szerinte is él, az tiszteletet

ébreszt, ha pedig nem, ha nincs összhang a beszéd és a cse-

lekvés között, az botránkoztat, és rossz példa a felnövekvô

nemzedéknek.

Adja Urunk, hogy a következô évek alkalmai valódi

megújulásra vezessenek.

A következô hónapok alkalmait továbbra is figyelemmel

kísérhetik a megadott felületeken. Köszönöm, hogy a hirde-

tések a község honlapján is elérhetôek.

Szent Ilona napján a kápolnában lesz Szentmise, este 6 órakor.

Szent István ünnepe idén vasárnapra esik. A szokott idôben,

reggel nyolc órakor Szentmisével ünneplünk, majd a téren

ünnepi megemlékezés, és az új kenyér megáldása segít méltón

ünnepelni vasárnapot és Szent Királyunk örökségét.

Szép, kegyelmes nyári napokat kívánva

Tóth Bertalan plébános, Süttô, Piszke és Lábatlan szol-

gálatában

Távbeszélô/távmásolat: +36 33 474 389,

villámlevél: szentlipot@gmail.com

Plébániáink Naplója: http://szentlipot.blogspot.com

Plébániáink naptára:

http://www.google.com/calendar/embed?src=szentlipot%40

gmail.com&ctz=Europe/Budapest

HIRDETMÉNY

2017. október 14-én ZARÁNDOKLAT

MÁRIABESNYÔRE.

Jelentkezni és érdeklôdni 

a Szent Lipót Plébánia hivatalában lehet.
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A Süttôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület ismét megrendezte az

immár XXI. Baráti Tûzoltóversenyét a süttôi sportpályán

június 24-én. Vendégünk volt Németi László tûzoltó ezredes, a

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Deák

István tûzoltó alezredes Tûzoltósági Fôfelügyelô, Czermann

János községünk Polgármestere, Hornyai Béla ny.tû.alezredes,

aki a kezdetektôl ellátja a versenybíró feladatát. Megtisztelte

versenyünket Schmitt Frigyes bácsi tiszteletbeli 

parancsnokunk, valamint Süveg László tiszteletbeli tûzoltónk.

A vendégek köszöntése elôtt egy perces csenddel emlékeztünk

meg Scharb Heinz Ferdinánd tiszteletbeli tûzoltónkról. Kerék

István parancsnok rövid megnyitója után kezdetét vette

versenyünk.

A jó hangulatú versenyre 12 csapat adta le nevezését a

megyénkbôl, illetve vendégeink voltak svájci tûzoltó barátaink

Maiengrünbôl.

A versenyen a lábatlani Napfény Mazsorett csoport, valamint

az oroszlányi Cirill Táncstúdió táncosai léptek fel.

A gyermekeket és a felnôtteket egyaránt különbözô programok

várták. Bemutatkoztak a Kerecsensólyom Íjászok, a Kesztölci

Önkéntes Tûzoltó Egyesület alpinista technikát mutattak be.

Volt arcfestés, rajzverseny, ugrálóvár, különbözô játékok. A

gyermekeknek rajzversenyt hirdettünk és apró ajándékokkal

kedveskedtünk nekik. A legnagyobb ajándék természetesen a

verseny végén a habparty volt, amit kicsik és nagyok egyaránt

vártak. 

A verseny két feladatból állt: egy vizes szerelésbôl és egy

stafétából. Az alábbi csapatok végeztek dobogós helyen:

IFJÚSÁGI FELNÔTT

I. VÉRTESTOLNA VÉRTESTOLNA

II. KESZTÖLC TARDOS

III. KECSKÉD

A Hornyai Béla vándorkupát, melynek elsô darabja 2010-ben

indult útjára, ismét a vértestolnai csapat vihette haza. 

Az egyesület tagsága ezúton köszöni mindazok segítségét,

akik segítették a XXI. Baráti Tûzoltóverseny sikeres lebony-

olítását. Köszönjük!

Szeptember 28-án VÉRADÁS 11-17 óra

Szeptember 29-én RUHABÖRZE 14-18 óra

Szeptember 30-án RUHABÖRZE 8-12 óra

Mindenkit szeretettel várunk Süttôn a Közösségi Udvarházban (ÖNO)

VÖRÖSKERESZT HÍREK
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A héten a helyi német nemzetiségi gyermektánccsoport tagjai táboroztak, melyhez pályázaton nyertünk 300.000 Ft-ot. A

pályázatot a süttôi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közremûködésével Csilla Schleicher koordinálta. A héten sok-

sok lelkes anyuka segítette, hogy minél változatosabb lehessen a program. A Márvány Vendéglôben elfogyasztott ebéd után min-

den délután játékokba burkolva tanultunk valamit újat. Megismerkedtünk a kékfestô mûhellyel, agyagoztunk, kisétáltunk a helyi

forráshoz, ahol az Éva Bakos családi pincében fincsit vacsiztunk, Réka Polhammer limonádéja és dinnyéje után csütörtökön a

német-magyar nyelvû bábszínház elôtt a Szatócsbolt fagyija hab volt a tortán. A tábort a szentendrei Skanzenban zártuk,

kellemes melegben fát vágtak a kis férfiak, a kisasszonyok vajat köpültek, kacagtunk, ebédeltünk, végül megtámadtuk a

kisvonatot és fulladásig nyomtuk a vonat fütyülôjét. Klassz volt! Mindnyájan sokat tanultunk, egymástól, egymásról is. Jövôre

folytassuk! Folytatjuk? További szép és emlékezetes nyarat Nektek!

Süttô, 2017. 08. 05.
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Kerecsensólyom Íjászok Fülek 2017

Eredmények:

ifi lány tradi: Sztuska Alíz 1. hely, Sáfrány Vivien 3. hely.

senior tradi: Tick Gábor 4. hely, Czigány Gábor 5. hely, Sáfrány Zoltán 6. hely.

ff longbow: Molnár György 1. hely.

ff tradi: Brandt Gábor 13. hely.
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Nytsz.: 2.3.1/221/2005.

Alapító: Süttô Község Önkormányzati Képviselô-testülete.

Szerkesztôség  vezetôjének  neve:  Török Anna Mária.

Szerkesztôség címe: Süttô, Rákóczi F. u. 30.   Tel.: 33/655-386

Kiadó neve: Süttô Község Polgármesteri Hivatala. Kiadó címe:

Süttô, Áprily tér 4.

DIVAT-AJÁNDÉK BOLT SÜTTÔN!

Folyamatosan frissülô, divatos árukészlettel 
várunk minden kedves vásárlót!

Széles választékban az xs-tôl az xxxl méretig!

Nyitvatartás:
H-P: 9-16, SZ: 9-12
Cím: Rákóczi út 32.

Kata

Sütinyalóka - Cake Pop

Amikor a torta és a nyalóka találkozik egymással, akkor vala-
mi egészen guszta és finom dolog jön létre: a cake pop. A
lényege, hogy valamilyen torta - vagy egyéb desszert - alapa-
nyagait golyóvá gyúrjuk össze, pálcára szúrjuk, amit aztán
csokiba vagy egyéb édes mázba mártjuk, majd tetszés szerint
díszítjük szórócukorral, kókusszal, darált dióval vagy bármi
apró finomsággal.

Hozzávalók (kb. 30 darabhoz):
• 15 dkg aszalt sárgabarack
• 15 dkg darált dió
• 4 púpos ek. darált keksz
• 2 ek. rum
• 2 ek. porcukor
• 1 ek. víz
• 2-3 ek. sárgabaracklekvár

A díszítéshez:
• ét- vagy tejcsoki
• vaj
• darált dió

Elkészítés:
Az aszalt sárgabarackot áztasd forró vízbe, ha megpuhult,
vágd apróra. Ezután gyúrd össze alaposan az összes hozzá-
valót, ha szükséges, még lekvárt, vagy vizet adhatsz hozzá,
azonban fontos, hogy kemény masszát kapj. Ebbôl formázz
kicsi gombócokat és 1 órára tedd hûtôbe ôket.
A csokit gôz fölött olvaszd fel annyi vajjal, hogy könnyen bele
tudd majd forgatni a gombócokat. Ha ez kész, vedd ki a
hûtôbôl a gombócokat, szúrd ôket egyenként hurkapálcikára,
mártsd bele a csokiba, majd hempergesd meg ôket a dióban.
Ezután ismét hûtôbe kerülnek, amíg a csoki megdermed.
Érdemes a pálcikákat egy hungarocell darabba állítani, de egy
pohár is megteszi.

Meggyes sportszelet - sütés nélkül!

Hozzávalók:
• 3 bögre darált háztartási keksz
• 12 dkg vaj (vagy margarin)
• 1/2 bögre kristálycukor
• 1/2 bögre 2,8%-os tej
• 1/4 bögre holland kakaópor (4 ev[kanál)
• 1 tk. rumaroma
• 1 bögre magozott, felezett meggy (15 dkg kimagozva)

A csokoládébevonathoz:
• 1 tábla étcsokoládé (20 dkg)
• 1 ek. étolaj

Elkészítés:
1. Egy tálban összekeverjük a kakaóport és a rumaromát, majd

hozzáadjuk a meggyet és a tejet, végül a kekszet is hozzá-
dolgozzuk. A vajat és a cukrot mikróban összemelegítjük
addig, míg a vaj és a cukor fel nem olvad.

2. Kisebb méretû (kb. fél gáztepsinyi) tepsibe simítjuk a
masszát, majd hûtôbe tesszük addig, ameddig a
csokoládébevonatot elkészítjük.

3. A csokoládét az olajjal a mikróban összeolvasztjuk, majd
ráöntjük a tepsibe simított masszára. Néhányszor óvatosan
üssük a tepsit az asztalhoz, hogy a csoki egyenletesen 
eloszoljon a tetején.

4. Alufóliával beborítjuk, majd hûtôbe tesszük a tepsit, míg
megszilárdul. Forró vízbe mártott késsel vágjuk, hogy a
csokibevonat ne repedjen meg.


