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Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,
amikor még a Küküllôn
malom duruzsolt.

Megôröltem a búzámat,
lisztje, mint a hó,
Örült neki a ház népe,
kivált nagyanyó.

Sütött is az új búzából
olyan kenyeret,
illatára odagyûltek
mind a gyerekek.

Azóta is azt kívánom:
legyen a világ
olyan, mint a búza közt
a kék búzavirág.

Mindenkinek jusson bôven
illatos-fehér,
ropogósra sütött, foszlós
nagyanyó-kenyér!

Kányádi Sándor:
Nagyanyó-kenyér

MEGHÍVÓ

2018. AUGUSZTUS 20-ÁN DÉLELÔTT

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN

KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK

8 óra: Ünnepi szentmise a Szent Lipót templomban

9 óra: Ünnepség a Templom téren

• Ünnepi köszöntô

• Kenyérszegés

• Koszorúzás a Szent István szobornál
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Holcim pályázati hírek

A „Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért”

Alapítvány 2018. június 15-én tartotta utolsó díjátadó estéjét.

Az alapítvány 2012 óta az értékmegôrzés és a fejlôdés
jegyében Lábatlan térségének 9 településén segítette az önkor-
mányzatok és civil szervezetek törekvéseit. Nem sok példa van
arra, hogy egy mikrotérség számára ekkora pályázati forrás
álljon rendelkezésre, amely ráadásul önrész nélkül, elôfinan-
szírozásként került kiosztásra.

Ebben az évben 3 süttôi pályázat nyert :
• Süttôi Sportklub: szabadtéri fittnes centrum kiépítésére:

2.210.000 Ft
• Általános Iskola: hinta,ügyességi játékra: 300.000 Ft
• Óvoda: homokozó felújításra : 260.000 Ft

2012 óta Süttô Község Önkormányzata 11.475.593 Ft, süttôi
civil szervezetek 16.259.000 Ft támogatást nyertek az
alapítványtól.

Az alapítvány megszûnik, mivel a rendelkezésre állt vagyont
az érintett települések felhasználták.

Köszönjük a ma már nem létezô Holcim Hungária Zrt-nek,
név szerint Richard Skene elnök-igazgató úrnak, 
mint az alapítvány alapítójának, hogy biztosították a pénzügyi
támogatást.

Margl Gézáné
kuratóriumi tag

Helytörténeti szilánkok III.

A Gerecse ôslénytani jelentôségérôl

Nagy szenzációt keltett idén tavasszal, és mind a nyomtatott,
mind az elektronikus (interneten elérhetô) országos sajtó
„ingerküszöbét” elérte, hogy az 1996-ban a pisznicei lelô-
helyrôl elôkerült megkövesedett csontmaradványok vizs-
gálatával az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar
Természettudományi Múzeum és a Magyar Állami Földtani
Intézet szakemberei új ôslényfajt, egy 180 millió éve élt
ôskrokodilt azonosítottak és ismertettek meg a nemzetközi
szakközönséggel. 
Szûkebb pátriánk, a Gerecse ásványkincse évszázadok, sôt,
évezredek óta munkát ad az itt élôknek. Egyértelmû
bizonyítékok szólnak arról, hogy a Gerecse kôbányáit már a
római korban mûvelték, mind a Tardos környéki és pisznicei
vörös mészkô, mind a falunk közvetlen környezetében lévô
fehér mészkô római kori bányászatára és felhasználására van-
nak közvetett és közvetlen bizonyítékok. A pisznicei-tardosi
formáció mészkövei bizonyítottan feltûnnek már a római kor-
ban (errôl mérföldkövek, sírkövek tanúskodnak), de a hegység
peremvidékén elôforduló édesvízi mészkô használatára is
léteznek hasonló leletek. A tardosi kôbányától kövezett út
vezetett Lepavista (a mai Süttô) településig, ahol bizonnyal a
kitermelt követ is szállították. 
A Római Birodalom lehanyatlását követôen hosszabb ideig
nincs információnk az itteni kôbányák használatáról, de a hon-
foglalást és államalapítást követô Árpád-korból már több adat
szól a Gerecse mészkôkincsének felhasználásáról. Elég talán
csak a pusztaszeri monostor feltárásakor talált kômarad-
ványokra utalni (már a 12. század végén biztosan a Bor-Kalán
nembeli Kalán pécsi püspök, majd választott esztergomi érsek
a szeri monostor kegyura, talán nem véletlen tehát a gerecsei
kô használata az építéskor). De a kora Árpád-kori baji 
körtemplomrom feltárásakor is süttôi kövek kerültek elô.
Tudjuk, hogy a gerecsei mészkövek felhasználásának
következô virágkora a reneszánsz idôszaka. Ekkor épülnek a
visegrádi várpalota vörösmárvány díszkútjai, az esztergomi
Bakócz-kápolna, de a krakkói Wawel királyi síremlékeinél is
nem egynél ismerhetjük fel az innen származó köveket. A
török hódoltság azonban egy idôre véget vet a nagy volumenû
kôbányászatnak. Az újabb virágkor már a török kiûzését
követôen megindul, de a 19. század, különösen a kiegyezést
követô évtizedek az igazi csúcspont: az olasz kôfaragók
betelepülése, a nagyarányú millenniumi építkezések a gerecsei
kôfajták nagy mértékû felhasználását jelzik. Ebbôl a korból
szinte nem találunk olyan közintézményt, ahol ne lenne süttôi
vagy tardosi kô (pályaudvarok, színházak, kórházak, egyetemi
épületek, stb.). Az itteni kövekben a nyitott szemmel járkáló
(vonatra, elôadásra, rendelésre, vagy éppen vizsgára váró...)
amatôr kutató számos érdekes kövületet fedezhet fel.
Geológiai és földtörténeti szempontból nem számít ritkaság-
nak, hogy ilyen szûk földrajzi távolságon belül ennyire eltérô
korú és keletkezésû kôzetek álljanak rendelkezésre, mint amit
a Tardos-Pisznice-Süttô háromszögben találhatunk. Míg a tar-
dosi és pisznicei „vörösmárvány” (tudjuk, valójában „csak”

Kormányablak nyílt Nyergesújfalun

Kilencedik kormányablak nyílt meg a megyében,
Nyergesújfalun. A korábban átadott két tatabányai, esztergomi,
tatai, kisbéri, komáromi, oroszlányi, dorogi kormányablakok
megnyitását követôen a most kialakított szervezeti egységet a
város Polgármesteri Hivatalának épületében avatták fel. A
Nyergesújfalui Kormányablak ügyfélfogadási rendje:

Hétfô: 7.00-17.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-14.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

FELHÍVÁS

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése
során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy

másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési ren-
dellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes

tájékoztató kiadvány is kérhetô a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány.

Az alapítvány 1994 óta tevékenykedik Magyarországon.
Célja, hogy kivizsgálja és feltárja a pszichiátria területén

történô emberi jogi sérelmeket.
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vasoxiddal szennyezett vörös mészkô) keletkezési idejét 
180-190 millió évre teszik a szakemberek, a süttôi és
dunaalmási édesvízi mészkô-formációk „mindössze” 
400 ezer - 1 millió évesek. Ennek megfelelôen a fent felsorolt
kôzetekben található ôsmaradványok, fosszíliák is eltérô
földtörténeti korszakokból maradtak ránk, emiatt eltérô
összetételû faunáról árulkodnak.
Gyerekkorunkban nagy lelkesedéssel kerestük a csiszolt
kôlapokban a „csigákat”, azokat a maradványokat, melyek
leggyakrabban a „vörösmárványban” kerültek a szemünk elé.
Ma már tudjuk, hogy az akkor a vörös kôzetben fellelt
„csigák” valójában egy puhatestû állatcsoport, a lábasfejûek
rég kihalt fajai közé tartoztak. A csigáktól abban is külön-
böztek, hogy a testük vázát adó mészváz csak két dimen-
zióban, síkban csavarodott, szemben a csigák térbeli csavaro-
dású házával. (Hogy matektanár osztályfônökünk is láthassa,
kedvencem a matek /nem.../, még azt is ideírom, hogy házuk
logaritmikus spirál szerint csavarodik...) Kitûnô korjelzôk,
mert nagyon gyorsan fejlôdtek és tûntek el, egyes fajaik csak
1-2 millió éven keresztül léteztek. Legközelebbi ma élô rokon-
aik a tintahalakhoz tartoznak. A pisznicei és tardosi formációk
a Tethys ôsóceán mésziszapos lerakódásaiból jöttek létre.

Az édesvízi mészkövek közül a legnagyobb mennyiségû hazai
elôfordulással községünk rendelkezik. Az elôfordulás
tömegébôl arra lehet következtetni, hogy más édesvízi
mészkô-elôfordulásokkal szemben (pl. a budai, rózsadombi
elôfordulás) nem forráskúpos kifejlôdés, hanem forrástavi
körülmények között jött létre. A Gerecse tömbjét alkotó
mészkôbôl a karsztforrások által táplált forrástavakban kivált
és lerakódott mésziszapból keletkezett a bányahegy nagy 
mennyiségû és jó minôségû forrásmészköve. 
Az édesvízi mészkô gyakran bôvelkedik ôsmaradványokban,
hiszen sokszor a vízbe hullott növények, szárdarabok, levelek
bevonataként jön létre, s ezek lenyomata megmarad a
mészkôben. Emellett a szinte velünk élô pleisztocén fauna 
gerinctelen és gerinces fajainak maradványai is megmaradnak
a forrásmészkôben.
Ahogy említettük, a vörös mészkô sokkal régebbi marad-
ványokat ôriz meg a mai ember számára, s nincs ez másképp a
cikket indító ôskrokodil esetében sem. A pisznicei ôskrokodil
1996 nyarán került elô, amikor Fitos Attila (akkoriban
középiskolás amatôr ôslénykutató) és társai leltek rá az elsô
leletekre: fogak és csontok peregtek ki a Pisznice-hegy
oldalában található egyik felhagyott kôfejtô 180 millió éves,
vörös gumós mészkô-rétegeibôl. A leletek rendszeres keresése
során egy krokodil részleges csontváza került elô.
A leletek teljes vizsgálatára csak 2017-ben került sor. A meg-
talált fogak, állkapocstöredékek, csigolyák, függesztôövele-
mek, végtagcsontok és páncélelemek alapján a közel 5 méter
hosszú tengeri ragadozó a krokodilok Thalattosuchia cso-
portjához tartozott, mely csoport elsôként alkalmazkodott a

tengeri életmódhoz. A gerecsei krokodil különbözik minden
eddig ismert formától, így a Magyarosuchus fitosi nevet kapta
a magyar nép és a lelet megtalálója, Fitos Attila után. 

A csontvázból arra lehet következtetni, hogy a tengeri élet-
módhoz való alkalmazkodás részleges volt: míg bizonyos test-
tájak (pl. a megnyúlt koponya, farokúszó) már az úszó élet-
módhoz alakultak, más tulajdonságok (járásra alkalmas vég-
tagok, erôs páncélzat) még szárazföldi ôseikre emlékeztetnek.
Következô cikkünkben a süttôi mészkôbányák gerinces
faunára vonatkozó leleteire térünk ki.

Dr. Jánoska Ferenc

Fotó: MTI - Illyés Tibor

2018-as tánctáborunk képekben
HÉTFÔ

Délelôtt játék, tánc,
móka...

Ebéd után irány a dunaalmási rétespajta, kenyeret sütni! 

...és a skanzennál is jártunk...
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KEDD

SZERDA

Délután könyvtár, 
tulipánháború, 
bújócska az Áprily téren

Délelôtt tánc és játék...

CSÜTÖRTÖK

A délelôtti tánc és játék után, Frank Ildikó mulattatott minket
magyar-német nyelvû Dornröschen címû meséjével

Kirándulás a pilisszentiváni 
német nemzetiségi tanösvényen

PÉNTEK

A délelôtti nemezelés után...

egy csapatépítô medencézéssel zártuk a hetet!

A táboron - sikeres pályázat útján - ingyenesen vehettek részt a gyerekek, 
mindemellett köszönjük a süttôi önkormányzat, a süttôi német nemzetiségi önkor-
mányzat támogatását. Köszönöm a szülôk felajánlását, így a mindennapos gyümölcs
mellett, mindennap fagyizhattak a gyerekek, ez nagyon jól esett ebben a
kánikulában! Külön köszönöm, hogy tárgyi felajánlások mellett munkájukkal,
segítségükkel támogattak: Bakos Éva, Szvoboda Tamás, Gosztom Katalin, 
Kiss Baranyai Magdolna, Pikali Hajni, Ferrett Barbara!

Jövôre találkozunk!
Schleicher Csilla

Tarka Lovasklub lovasai, segítôi voltunk

Ebéd a csodaszép Csali csárdában
Rózsa Gyuri asztalával szemben 

Kedves süttôi óvodás, 

iskolás Gyerekek!

Szeretettel várlak Benneteket 
szeptembertôl tánccsoportjainkba!

Ha szeretsz énekelni, ugrálni, táncolni, nevetni, játszani 
és szívesen lennél egy vidám csapat tagja, 

ne habozz, gyere el próbáinkra!

Óvodásokat (3-6 éves korig) keddenként 
15 órától az oviban,

Iskolásokat (6-12 éves korig) csütörtökönként 
16 órától a Közösségi Udvarházban várom

Schleicher Csilla
„Így tedd rá” népi játék és néptánc foglalkozásvezetô
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Alapítvány a Süttôi Római Katolikus Templom Renoválásáért
2543 Süttô, Templom tér 1.

B E S Z Á M O L Ó

a 2017. évi gazdálkodásról
Adatok: Ft
Nyitó pénzkészlet: 1.861.309

Bankszámla:
Lekötött: 200.921
Látra szóló: 1.559.089
Bank összes: 1.760.010
Pénztár: 101.299

Bevétel: 292.330

Pénztári adomány: 65.000
Banki adomány: 54.357
SZJA 1%: 172.905
Bankkamat: 68

Ráfordítás: 68.940

Bankköltség: 1.515
Villanyszerelés: 67.425

Záró pénzkészlet: 2.084.699

Bankszámla:
Lekötött: 200.945
Látra szóló: 1.784.880
Bank összes: 1.985.825
Pénztár: 98.874

Süttô, 2017. 06. 01.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával, adomá-
nyaival vagy felajánlásával támogatta az Alapítvány munkáját!

Tóth Bertalan plébános, a kuratórium elnöke

+!

Új lendület

Miután a hívek megválasztották, és a Helynök úr kinevezte az
új képviselô-testületet, esküt tettek, majd megtartottuk az
alakuló ülést. Az új feladatok a következôk szerint oszlanak
meg:

Tisztségviselôk a Süttô – Szent Lipót Plébánián 

2018 - 2023

Szolgálat munkacsoport

Tóth István, Alelnök Gazdasági
Tanácskozó tag
Kunfalvi Zoltánné, Jegyzô Gazdasági 
Tanácskozó tag
Czermann Jánosné, Karitász Karitász
Tanácskozó tag munkacsoport vezetô
Báthory István, Gondnok, pénztáros, Liturgikus,
Tanácskozó tag liturgikus munkatárs gazdasági
Lángné Harkai Edit, Hitoktató, evangelizációs Evangelizációs
Tanácskozó tag munkacsoport vezetô
Karáth László, munkatárs Gazdasági
Tanácskozó tag
Lernyei Csaba, munkatárs Gazdasági
Tanácskozó tag
Láng Péter, munkatárs
Tanácskozó tag
Kállai Gyuláné, Liturgikus Liturgikus
Tanácsadó tag munkacsoport vezetô
Eipl Jánosné, Társadalmi és kulturális
Tanácsadó tag összekötô
Molnárné Harkai
Marianna, Tanácsadó tag /hitoktató/

Szolgálat munkacsoport

Prettner Ernôné, munkatárs
Tiszteletbeli tag
Szalontai Lászlóné, kántor
Tiszteletbeli tag
Tóth Bertalan gazdasági
Plébános, elnök

Forduljunk bizalommal hozzájuk!

Nem megôrzô, építô

E lendülettel kezdtük meg az idei hittanos tábort is. Mint
eddig, most is törekedtünk rá, hogy tartalmas legyen ez a hét.
Volt benne városnézés és fôzôverseny, kézmûvesség és 
hegycsúcs-hódítás egyaránt.

Hétfôn Mátraverebély-Szentkút felé mentünk, és ott töltöt-
tünk értékes órákat, megszemlélve a remete-barlangokat is.
Miután elfoglaltuk a szállást Bodonyban, kezdtük építeni Isten
Országát. Azaz minden feladat, minden jótett, a többiekért
való fáradozás lehetôvé tette, hogy egy-egy részt színezzen ki
a résztvevô a »Mennyei Jeruzsálemet« jelképezô rajzon.
Kedden Eger városába látogattunk, ahol a Líceumban a
»Varázstorony« kötötte le a gyerekek figyelmét. A fizikai
kísérletek bemutatója, a több száz éves camera obscura és a
város látképe megérte megmászni a több száz lépcsôt. Az egri
vár megtekintése után a város legjobb fagylaltozójába tettünk
látogatást. Indulás elôtt a székesegyházat csodálták meg belül-
rôl is.
Szerdán a Kékes-tetô várt, hogy megmásszuk. A bô tíz kilo-
méter, benne 700 méter szintkülönbség leküzdése komoly
dolog. Öt órányi túra után büszkén mondhatja ezt minden
táborlakó. Visszafelé már busszal jöttünk, mert este várt a
tábortûz.
Csütörtök a kézmûvesség napja volt. Készült festett poló és
képeslap, karkötô és minden szép. A helyi »Máriás nôvérek«
pedig derûsen meséltek hivatásukról, majd egy kedves éneket
is tanítottak a gyerekeknek. A Fatimában megjelent angyal
imáját is elimádkoztuk. 
Este nemes versengés is folyt, ki tud jobb paprikás-krumplit

készíteni. Az egyik csapat mûve küllemében, a másiké ízében
közelítette meg jobban az elvártat. A kovászos uborka is a
csapatok mûve volt. Vártuk, hogy megérjenek és azok is
értékes pontokat értek.
Pénteken Les Gábor helyi fazekas-mester és fia tudományát
csodálhattuk meg, majd a résztvevôk ismerkedtek az
agyagozás örömeivel. Délután Bükkszék medencéiben
örvendeztek a gyerekek a napsütésnek. A záró tábortüzet az
esô zavarta be a nagyszobába, de így is izgalmas volt. Nem jöt-
tek rá, miként tudok Laci bácsi gondolataiban olvasni, de meg-
tudhatták Péter folytatásos történetének végét és miután fejét
el nem vesztette, örömmel énekeltük a népdalokat. Álmosak
lévén az esti imádságot is elvégeztük és a bátrabbak jöttek
holdfogyatkozást nézni. A fogyatkozást nem láttuk, de azért
megcsodáltuk a távoli villámokat.
Minden nap volt jelige: »barátság és ôszinteség«, »szófo-

gadás a boldogság titka«, etc. Volt angyalkázás, és lett volna
éjjeli ôrség is, de ez utóbbinál hamar elmúlt a lelkesedés. A
fárasztó nap után inkább a nagyobbak akartak ôrködni, azaz
beszélgetni.
Számomra az igazi élmény a felnôttek csapatával való

együttmûködés volt. A hetet úgy szánták rá a hitoktatók és a
segítô szülôk, hogy fizetségük mindössze a gyerekek mosolya
volt. Megjegyzendô, hogy egy apuka kivételével egyikük
gyermeke sem volt ott a táborban, de ôk jöttek és segítettek:
vezették a túrát, fôztek, takarítottak, vigasztaltak, tehát példát
mutattak. Az ô felajánlott munkájuknak is köszönhetô, hogy a
részvételi díj évek óta nem változik, hanem a hat nap megfelel
egy két-három napos kirándulás díjának.
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Idén többször is reggel, illetve délelôtt volt a Szentmise a
megszokott este helyett. Örültem, hogy sokan bekapcsolód-

tak az oltárszolgálatba, jóllehet a gyerekek többsége a 
templomban is ritkán fordul meg. Most vasárnap ketten voltak
ott, akik egyébként is szoktak jönni, de ott a táborban – úgy
tûnt – a többség értô figyelemmel vett részt a liturgiában.
Ha lesz jövôre tábor, akkor is erre fogunk törekedni. Nemcsak

megôrizni, egész nap okos-eszközt nyomkodni, vagy egész
nap csak a táborhelyen idôzni megyünk, hanem Hazánkat

megismerni, lelkiekben is gazdagodni, jellemben fejlôdni.

Köszönet az süttôi önkormányzatnak a kisbusz használatáért
és az anyagi támogatásért, a hitoktatási felügyelôségnek a
pályázati lehetôségért, a híveknek az adományokért, és a
kapott finom süteményekért, zöldségekért, lekvárokért! 
Adja az Úr Jézus, hogy gyümölcsöt teremjen ez a tábor is.

Tóth Bertalan plébános

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

A Süttôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület az idei évben ünnepelte
fennállásának 140 éves évfordulóját, ebbôl az alkalomból ren-
dezte meg az immár XXII. Baráti Tûzoltóversenyét a Süttôi
Futballpálya területén 2018. június 23-án.

Az ünnepélyes megnyitóra a Templomtéren került sor, ahol
díszoklevelet vehetett át egyesületünk parancsnoka Czermann
János polgármester úrtól, aki megköszönte az aktív munkáját
az egyesületnek. Ezután a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettese, Kelkó Balázs alezredes úr
köszöntötte a megjelenteket és nyújtotta át az Igazgatóság
ajándékát az évforduló alkalmából. Majd Tóth Bertalan
plébános úr felszentelte a Franciaországból kapott
tûzoltóautónkat. A megnyitó végeztével a csapatzászlónk
kíséretével vonultuk fel a futballpályára.

Elôzetesen a versenyre 21 csapat adta le nevezését.
Két pályán zajlott a verseny az egyiken a vizes szerelést, a
másik pedig a stafétát (ügyességi feladatokból állt) hajtottak
végre a csapatok. Versenyünkre ismét ellátogattak svájci bará-
taink, akik egy tartalmas hétvégét töltöttek nálunk.
Három kategóriában az alábbi csapatok végeztek a dobogó
legfelsô fokán: Férfi kategóriában I. Kecskéd ÖTE csapata,
Nôi kategóriában: I. Vértestolna ÖTE csapata, ifjúsági
kategóriában I. Dunamocs csapata.
A verseny szüneteiben a Cirill táncstúdió tanítványai, valamint
a Vértestolnai ÖTE gyermek csapatai tartottak bemutatót.

A verseny ideje alatt a gyermekeknek arcfestéssel, kézmûves
foglalkozással és ugrálóvárral kedveskedtünk. Az íjászpályán
a süttôi Kerecsensólyom íjászok várták a kedves érdeklôdôket
íjászatra. Az eredményhirdetés elôtt nem maradhatott el a hab-
party sem, amit a gyermekek már nagyon vártak, még a kicsit
hidegebb idô sem szegte kedvüket.
Az eredményhirdetés keretében kerültek átadásra a szolgálati
érmek XX, illetve XL éves szolgálatért. XX éves szolgálati
éremben részesült: Asztalos József, Baranyainé Sipos Sandra,
Galba Balázs, Guzmics Krisztián, Sipos Judith, 40 éves szol-
gálati éremben részesült: Galambosi Sándor. Az érmeket átad-
ta Ágoston Gábor, a megyei Tûzoltószövetség elnöke, az
évforduló alkalmából átnyújtotta a szövetség ajándékát, egy
faliórát, mely a szertárunk társalgóját díszíti.

Egyesületünk tagsága ezúton köszönetét fejezi ki támogatói-
nak, segítôinek, akik nélkül nem sikerülhetett volna baráti
tûzoltóversenyünk!!! 

A versenyünk megrendezése után június 28-án 6 fôs kis 
csapatunk a németországi Nettelbeckbe utazott, ahol a helyi
tûzoltó egyesület ünnepelte fennállásának 85 éves évfor-
dulóját, ebbôl az alkalomból rendeztek tûzoltóversenyt. A
német barátainkkal is jó kapcsolatot ápolunk a Sipos család
jóvoltából. 

Szombaton került megrendezésre a tûzoltóverseny, amelyre a
környékbeli csapatok kaptak meghívást. A község területén
voltak felállítva az állomások, érdekes és vicces feladatokkal.
Volt fejtörô, papucsozás 7 fôvel, tutajozás tavon. Kis csapa-
tunk a versenyen az I. helyen végzett. 

Vendéglátóink sok érdekes programokkal készültek nekünk.
Voltunk hajókázni, kerti partyn, majd utolsó nap felmentünk a
tengerhez. A hosszú utazás ellenére nagyon jól éreztük
magunkat. Ajándékkal kedveskedtünk az évforduló alkalmá-
ból vendéglátóinknak és megköszöntük a szíves vendéglátást.
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Tábori összefoglaló

Július második hetében Bikolon 36 fiatal élvezte a természet
ölelô szeretetét az V. Dr. Sághy Antal Természetismereti
Táborban. Megszokott biztonságos helyszín, csodálatos
környezet, tiszta levegô és még több izgalmas program jelle-
mezte idei táborunkat. Voltak, akik már az ötödik táborukat
élték át továbbra is nagy lelkesedéssel!

5 napos nomád körülmények között lezajló táborunk új 
programelemekkel bôvült, erôsítve a természetismereti jel-
legét, a gyerekek még több és mélyebb ismeretekkel
gazdagodhattak. Ezek közül nagy érdeklôdés követte a gom-
baismereti, valamint a bogaras elôadásokat, de nagy tetszésnek
örvendett a DINPI Dunavirág vízibusza, ami egy mobil
vízvizsgáló állomás, ahol ifjú „vízibiológusaink” játékos és
interaktív formában ismerkedhettek meg a helyi kis patakkal
és az abban rejlô makroszkópikus élôlényekkel. Látogatást tet-
tünk a lábatlani Bersekbányában, ahol ôstörténeti elôadást
hallhattak, majd ezt követôen ammoniteszeket, megkövült
rákokat, kagylókat, csigákat és egyéb ôskövületek után kutat-
tak. Egy másik alkalommal Dunaalmásra látogattunk, itt a
horgászat rejtelmeibe kóstolhattak bele néhány óra erejéig.
Idén is volt tûzoltóverseny, de kilátogattak a rend felügyelôi is,
körzeti megbízottunk vezetésével egy rendvédelmi elôadást is
láthattak a gyerekek. Volt tájékozódási verseny túrával egy-
bekötve, de természetesen, ahogy elôzô években úgy most is,
az esti vadles terepjárókkal továbbra is nagy élményt jelentett!

A jurta ismét helyet kapott a tábor területén, ami elôadások
helyszínéül szolgált, a gyerekek pedig elôszeretettel
használták játszásra, alvásra, de esôs idôszakban is hasznosnak
bizonyult.

Jövôre ismét találkozunk
Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

IV. Német Nemzetiségi Családi Délután

2018. június 2-án immár negyedik alkalommal köszöntötte a
felkelô nap a Süttôi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében megrendezésre kerülô Német Nemzetiségi
Családi Délután szorgos segítôit a Templom térem. Az igazán
jó hangulatú készülôdés eredményeképp a tér ünnepi hangulat-
ba öltözött és várta a Vendégeket.
Természetesen ki más is kezdhette volna a családi délutánt,
mint a gyerekek. Elôször - és külön öröm, hogy Süttôn elôször
- a nyergesújfalui „Kis Bóbiták Tánccsoport” lépett fel, majd a
süttôi „Kleiner Kreis” és a „Topogók” mutatták meg, hogy
milyen ügyesen ropják már, mi mindent tanultak eddig, hiszen
ôk a szemünk elôtt cseperednek.
A táncosok után igazi mókás, vásári hangulat kerekedett a
téren. A Kedvcsinálók Társulatától két gólyalábas bohóc csalt
mosolyt az arcokra. A gyerekek önfeledten kapcsolódtak be az
interaktív mûsorba, valódi részesei lehettek a produkciónak.
A gyerekzsivajt kicsit komolyabb hangzás váltotta, a Táti
Férfikórust hallgathatták a nézôk. Utánuk Szladik Tibor
személyében ismerôst köszönthettünk, hiszen számtalan helyi,
illetve környékbeli rendezvényen hallhattuk már, vagy akár
énekelhettünk vele együtt.

Hogy minden korosztály találhasson kedvére valót, a
RetrOperett Társulattól Józsa Tamara és Kristóf Dániel
repítette vissza a nagyérdemût a retró zene és az operett világá-
ba. Mindenki számára ismerôs dallamok csendültek fel.
Tamara és Dani hol mosolyt, hol könnyeket csalt az arcokra,
hisz Mary Zsuzsi, Szécsi Pál, Koós János dalai mai napig
szívhez szólóak, az operett közkedvelt slágereit pedig idôs és
fiatal együtt dúdolja. A gyerekek jóvoltából spontán tánckaruk
kerekedett, melyet természetesen nagyon kedvesen meg is
köszöntek nekik!

Az Altsteiner Blaskapelle fellépése következett ezután, azon-
ban a mûsoruk alatt az Égiek hatalmas esôcseppekkel
képviseltették magukat, így nagy bánatunkra nem sokáig
élvezhettük produkciójukat. Az idôjárás sajnos figyelmen

kívül hagyta a betervezett programot, keresztülhúzva az est
további terveit.
Az elôzô évekhez hasonlóan a rendezvény ideje alatt népi ját-
szótér állt a gyerekek rendelkezésére, kiegészítve tradicionális
fa körhintával. A Tarka Lovas Klub jóvoltából, aki szeretett
volna, lóhátra pattanhatott, Zsámboki Zoltán és barátai ismét
gyönyörû vasparipákkal fuvarozták az érdeklôdôket. Újdon-
ságnak számított az ÉlménySelfie, mely minden korosztálynál
sikert aratott, mókásnál mókásabb képek készültek.
Természetesen, mint minden évben, a rendezvény programjai
a kilátogatók számára ingyenesek voltak. A kulináris
élvezetekrôl a Márvány Étterem és a Duna Gyöngye Fagyizó
gondoskodott.
A Szervezôk ezúton is szeretnék megköszönni Mindenkinek a
segítségét, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény
sikeréhez, illetve minden kedves Vendégnek, hogy jelen-
létükkel megtisztelték a hagyományteremtô céllal létrehozott,
immár 4. születésnapját ünneplô Német Nemzetiségi Családi
Délutánt.
Találkozzunk ismét, idén október 13-án az elsô szüreti
felvonulásunkon! Részletes információk hamarosan!
A Süttôi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
szeretnék minden kedves süttôi lakosnak további napsütéses
szép nyarat, családtagjaik, szeretteik körében eltöltött
kellemes pihenést kívánni!

Gosztom Katalin
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AUGUSZTUS: 18. Falunap
20. Szent István Királyra emlékezünk
25. Lecsófôzô verseny

SZEPTEMBER: 1. Íjászverseny
8. Kô-Kövön fesztivál

OKTÓBER: 5. Aradi vértanúkra emlékezünk
19. Október 23. ünnepség

NOVEMBER: 1. Mindenszentek
17. Idôsek Napja

DECEMBER: 9. Adventi vásár
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Helyi védett síremlékek

Tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy a Képviselô Testület
– az Értéktár Bizottság javaslatára – közel 450 db 
síremléket a „helyi védett érték” kategóriába sorolta.
Köztudott, hogy kôfaragó múltunknak és jelenünknek
köszönhetôen országosan is jelentôs síremlékek kerültek a
süttôi temetôbe. A védett sírkövek egy része már felhagyott,
másik részük ma is gondozott. A helyi védelem a 
tulajdon- és a további temetkezési jogot nem változtatja, de
a síremléknek meg kell ôrizni az eredeti formáját.
A védett síremlékeket megváltani nem kell, az ezzel 
kapcsolatos lista a temetô üzemeltetôjénél, illetve a
Hivatalban megtekinthetô.
A védettséget minden síron címke jelöli, melyek elkészítése
folyamatban van.




