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Kedves süttôi Honfitársaim, kedves Olvasó!

Wass Albert:
Karácsonyi versek II. /részlet/
II.
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égbôl
Isten szekerén a mese!
Karácsony készûl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belôle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplôben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Újra itt van karácsony szent ünnepe. A kis Jézus születésének
napjára igyekszik mindenki lelkileg is felkészülni. Ahogy
egyre több gyertya ég az adventi koszorún, úgy nô szívünkben
a vágyakozás az igaz szeretet megízlelésére. Nem baj, ha
ilyenkor végig tudjuk gondolni az elmúlt év eseményeit és
még hálát is tudunk adni a mi Teremtônknek, hogy a jó dolgok
mellett a kevésbé jókat, sôt a nagyon rosszakat is volt erônk
elhordozni. Az életünk nem könnyû, a világban élni állandó
harcot jelent. De mi nem e világ részei vagyunk, és karácsonykor ezt minden keresztény megérzi. Ilyenkor próbálunk
többet mosolyogni, ellenségek között békeszerzôkké válni, és
többször, sokkal többször igyekszünk megbocsátani.
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az,
hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez
teheti boldoggá az embert.”
Milyen egyszerûen hangzik, és mégis olyan nehéz megvalósítani! Hiszen sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de
valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg.
Kitölti életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok, problémák: életünkbe észrevétlenül belopóznak a „szürke
hétköznapok”. A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, a karácsony nem csak egy ünnep, hanem egy érzés.
Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk,
hanem egy olyan ajándékkal, amibôl mindenki részesülhet,
amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
Mit is kívánhatnánk magunknak a következô évre?
Természetesen mindenkinek egészséget, boldogságot,
békességet, anyagi biztonságot és szerencsét.
Márai Sándor gondolatával kívánok minden kedves Olvasónak
kegyelmekben gazdag karácsonyt és sikeres új esztendôt:
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen!
Tisztálkodjál belülrôl és kívülrôl! Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata! Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan,
milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az
ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
Áldott ünnepeket szeretettel:

Czermann János
polgármester
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A Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális egylet
tevékenységének egyik célja a Süttô területén lévô természeti
értékek megóvása, kiemelten egyik jelképünk, a „Rákóczihársfa” állapotának folyamatos figyelemmel kisérése,
környezetének ápolása.
A 420 éves hársfa természeti védelem alatt áll, a megyei értéktár része, zajcsökkentô és levegôtisztító hatású, a hársfáról a
helyi Dalkör kapta nevét, illetve civil szervezetünk
jelképeként is szolgál.
A hársfa állapotának változása az utóbbi években aggodalomra ad okot, több alkalommal jelentôs viharkár érte, a fa törzse
a több évtizeddel ezelôtti ápolás után ismét korhad, odvas.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a hársfa állapotának
felmérésére, majd a felmérés alapján történô állagmegóvásra,
azonban támogatás iránti kérelmét elutasították. A hársfa teljes
és szakszerû felmérésének, illetve állapotmegóvásának költsége közel 1,8 millió forint.
Az egylet azzal szeretné segíteni a hársfa állapotának
felmérését és állagmegóvását, hogy adománygyûjtô akciót
indít.
Adományokat az alábbi gyûjtôpontokon tehetik meg:
Árva autószerelô mûhely (Süttô, Ligettér u. 2.),
Süttô, Polgármesteri Hivatal,
valamint utalással, az egylet számlaszámára:
63200205-14970913
Az utalásnál a megjegyzés rovatba kérjük beírni, hogy
„hársfa.”
A legkisebb mértékû támogatás is hatalmas segítség! Önzetlen
segítségét ezúton is köszönjük.
Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet
A megfelelô szakpolitika
önmagában nem elég, az
európai szinten is kiemelkedô gazdasági eredmények nem születhettek
volna meg a magyar vállalkozók és munkavállalók
áldozatos
tevékenysége
nélkül – többek között
errôl beszélt lapunknak
dr. Völner Pál, Süttô
országgyûlési képviselôje,
az igazságügyi miniszter
helyettese. Mint mondta, a
családok, a gyermekvállalás
támogatása
az
elkövetkezô
évben
is
kiemelt feladata lesz a kormánynak.
• Közeleg az év vége, mozgalmas esztendô áll mögöttünk.
Mit emelne ki elsôként a magyarországi történések közül?
• Hogy idôrendben haladjunk, elsônek az országgyûlési
választást. Négyévente az emberek dönthetnek arról, hogy kik
és milyen elvek mentén vezessék az országot. Ez idén is
megtörtént, és úgy látták, hogy a nemzeti kormánynak kell
folytatnia a munkát, így a Fidesz-KDNP szövetségre és jelöltjeire voksolt a túlnyomó többség – ez úton is nagyon szépen
köszönjük a bizalmat a süttôieknek is! Természetesen nemcsak
azokért dolgozunk, akik mellénk álltak, hanem azokért is, akik
másra szavaztak, vagy nem vettek részt a választáson. A
választók akarata kötelez minket. Magyarországot meg kell
tartanunk magyar országnak, nem engedhetjük, hogy bevándorlóországgá váljon. Ezért, ahogy eddig is, továbbra is mindent megteszünk. Emellett egy elég ambiciózus célt is
kitûztünk magunk elé: Magyarország 2030-ra tartozzon
Európa öt legjobb országa közé, ahol a legjobb élni, lakni,
dolgozni.
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• Ez utóbbi célkitûzés nagyon jól hangzik, de valóban
elérhetô?
• Nyolc-kilenc évvel ezelôtt is magasra helyeztük a lécet, és
akkor is sok kételkedô között találtuk magunkat. Volt, aki jóindulatú volt, csak épp kishitû, de rengeteg rosszindulatú, irigy
hangot is hallhattunk. Az azóta eltelt évek eredményei azonban
magukért beszélnek: a magyar gazdaság évek óta folyamatosan növekszik, és nem valószínû, hogy a magas növekedési
ütem kifulladna. A november közepi statisztikák szerint
ötszázalékos volt a 3. negyedévi növekedés – ez az uniós átlag
dupláját meghaladó mértékû bôvülés. A munkaerôpiacon is
kedvezô folyamatoknak lehetünk tanúi: az ôszi adatok szerint
a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 487 ezer fô volt,
a munkanélküliségi ráta pedig 3,8 százalékra csökkent. A
térségben is láthatjuk, hogy folyamatosan bôvülnek a gyárak,
újabb és újabb munkahelyeket teremtve. Süttôre is negyedmilliárd forint gazdaságfejlesztési támogatás érkezett az
elmúlt években. Mindez persze nem pusztán egy-egy kormányzati intézkedésnek köszönhetô, a jó szakpolitika
önmagában nem elég. Ezek az eredmények nem születhettek
volna meg a magyar vállalkozók, munkavállalók áldozatos
tevékenysége nélkül. Haladunk tehát, és itt az idô, hogy szintet is lépjünk, újabb sikereink legyenek.
• Mik a tervek a következô évre?
• Van egy ügy, amiben bár folyamatosan érünk el eredményeket, még mindig sok teendônk van. Ez a gyermekvállalás támogatásának az ügye. Nemrégiben elindult a családok
támogatásáról szóló konzultáció, az erre beérkezett válaszokat
összegezni fogjuk, az eredmények alapján pedig újabb kormányzati döntések születhetnek. Olyan intézkedésekre van
szükség, amelyeket az emberek valóban hasznosnak gondolnak, igazi segítséget jelentenek nekik a mindennapokban, ezért
mindenképpen számítunk a véleményükre. Nagy munka lesz
mindezt véghez vinni, de talán a legörömtelibb feladat egy
politikusnak. Emellett két választás is lesz jövôre: az
embereknek egyrészt dönteniük kell arról, hogy kik vezessék
Európát, másrészt arról, hogy kik vezessék az adott települést,
ahol élnek. Mindkettô választás kulcsfontosságú az ország és
a magyarság jövôje szempontjából.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról,
hogy a polgármesteri hivatal
2018. december 27-tôl 2019. január 2-ig ZÁRVA tart!
Ez idô alatt az ügyfélfogadás szünetel!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
mindenkinek!
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Projekt péntekek

Az idei tanévtôl minden hónap utolsó
péntekén rendhagyó módszerekkel tanulunk. A projekt péntekek során eddig
az ôsz: a természet színei és zamata
címmel pincelátogatás során mustot
kóstolhattak és készíthettek a
negyedikesek, Közlekedj okosan címmel a balesetmentes
közlekedés témájában merültünk el. Mindkét nap sok élményt
és a játszva tanulást erôsítette gyermekeink számára.
Köszönjük a segítséget: Tóth Sándornak, Sági Norbertéknek,
Bellabás Lászlóéknak az önkéntes tûzoltóknak és Hevesi
Istvánnak.
„Apróságok”

LUCA-NAPI BORMUSTRA

2018. december 13-án 17.30 órára szeretettel várjuk
a süttôi pincegazdákat a Közösségi Udvarházba.
Növényvédelmi és borászati szaktanácsadás, a hozott
borminták vizsgálata után vacsorával kínáljuk meg
a kedves megjelenteket.

Csak a felsorolás kedvéért hadd említsem meg az
eseményeket, amikkel tarkábbá tettük az elsô negyedévet:
pályaválasztási kiállítás, láthatatlan kiállítás, könyvtári irodalom órák, német nemzetiségi versenyek, bográcsozás, osztálydélutánok, iskolaszépítô kézmûves délután, szüreti
felvonulás, papírgyûjtés, elektronikai hulladékgyûjtés, Aqua
World látogatás, okt. 6-i megemlékezés, okt 23-i ünnepség,
idôsek napi mûsor, mozi.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében Áldott Karácsonyt és
sikeres új esztendôt kívánunk a község minden lakójának!
Tausendschön Zweisprachiger
Kindergarten, Kinderkrippe
Százszorszép Kétnyelvû
Óvoda, Bölcsôde

Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete

Suli hírek
Hittanos események
A római katolikus hittanosokkal több
tanórán kívüli esemény során erôsítettük a közösséghez tartozás érzését.
Októberben a gyönyörû színekben
pompázó erdôben kirándultunk egy jót
és csatlakoztunk az egymillió gyermek
által imádkozott
Rózsafüzér világ méretû akciójához.
November hónapban pedig Szent Lipót
tiszteletére mécsest gyújtottunk a szent
szobránál. Elôtte játszóházi délutánon
éreztük jól magunkat a búcsú örömére.
Kosársuli
A Kiss Lenke Kosársuli idôsebb
növendékei népszerûsítették a sportágat iskolánkban. Cél továbbra is az,
hogy a neves budapesti sportiskola
szárnyai alatt meghonosodjon Süttôn is
ez a sportág. A bemutató rendkívül
látványos volt.
Vaskori emlékek
Rendhagyó történelemórán ismerkedtünk a község határában
található vaskori település történetével. A forró nap során a
régészeti feltárás módszereibôl is ízelítôt kaphattunk. Ötödikeseink kis régészekké váltak és többan találtak apró leleteket is.

Ovis-bölcsis hírek
Sok izgalmas programot tudhatunk magunkénak kicsikkel és
nagyokkal egyaránt.
Szeptemberi hónap az új kezdésrôl szólt piciknek és
szüleiknek egyaránt, a rutinos óvodásainknak pedig a szünet
utáni visszatérésrôl, a régi barátokkal való találkozás
örömérôl.
A nagy csoportos gyermekek ismét lehetôség kaptak, hogy a
községi busszal eljussanak úszni Nyergesújfalura, nagyon
élvezik, szeretik és jól el is fáradnak. Táncos lábúink is ropják
a tornateremben rendületlenül Csillaóvó nénivel. A kis Bozsik
focis nemzedékünk pedig hétfônként Blankával „rúgja a bôrt”.
Intézményükben zajlik az élet, hatalmas boldogsággal töltött
el bennünket a Márton napi rendezvényünk sikeressége is.
Idén végre az idôjárás is kedvezett nekünk, a hosszú, kígyózó
menet után a bôséges lakoma elfogyasztása mellett
beszélgethettünk.
Nagyon gyorsan elrepült ez a néhány hónap, most is lázas
készülôdés tölti be az intézmény csoportszobáit az év legszebb
ünnepére hangolódva.
Mindez nem sikerülhetne, ha nem állnának mellettünk olyan
emberek, szervezetek, akiknek céljaink, törekvéseink, de mindenekelôtt gyermekeink fontosak.
Hálás szívvel köszönjük mind közösségi, egyesületi, önkormányzatok általi, szülôi, nagyszülôi, rokoni, baráti formában
történô segítségét, aki valamely programot, rendezvényt sikeressé tette, illetve tárgyi, anyagi segítséget nyújtott
intézményünk gyermekei számára!
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Gyere be, Karácsony...
A kályhánkban láng lobog.
Gyere be, Karácsony!
Gyújtsd meg gyertyád, fényszóród
a fenyôfa ágon!
Melegedj meg idebent, légy
vendégünk mára!
Karácsonyi csillagod tedd a
fenyôfánkra!

Süttô Község Óvodásaiért és Bölcsôdéseiért Közhasznú
Egyesület nevében kívánok békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag új esztendôt!
Tisztelettel: Engelbrecht Rezsôné, az egyesület elnöke

Kívánunk Süttô Község minden lakójának szeretetteljes,
áldott ünnepeket és összefogásban, sikerekben gazdag
békés, boldog új esztendôt!
Üdvözlettel és szeretettel: Százszorszép Kétnyelvû Óvoda,
Bölcsôde dolgozói és gyermekei
Katicás hírek
A méhecske csoportból a Katica csoportba költöztünk.
Fiatalabb társainkat átadtuk Csilla néninek. Jelenleg 18 kisgyermekkel uraljuk a termünket, ami szülôi összefogással
megszépült a nyáron. Köszönjük szépen!
Jól érezzük magunkat, ügyeskedünk, sokat játszunk. Járunk
focizni, táncolni, de szeretünk a csoportban tevékenykedni.
Munkáinkkal díszítjük a folyosónkat, részt veszünk ovis rajzversenyen stb.
Szeretettel fogadtuk új óvónônket, Fannit, akivel német
verseket, énekeket mondunk, játszunk.
Szeretünk oviba járni, készülünk az ünnepekre, várjuk a
Mikulást, karácsonyt!
Katicák
Egyesületi hírek
Röviden szeretném értesíteni a tisztelt olvasókat, hogy idén is
próbáltunk pályázatokon részt venni.
Két pályázaton nyertünk:
Süttô Község önkormányzatánál és Holcim pályázaton
300.000 Ft-ot.
Szeretném megköszönni azoknak a kedves szülôknek, egyéni
vállalkozóknak a támogatásait, amivel segítették egyesületünk
mûködését. Pl. áprilisban a Tavaszköszöntô Bálunk megvalósulását. Májusban a Gyermeknap színesebbé tételét Pl. Dottó
kisvonat, családi du. Klárisok koncert.
A falu lakosaival – gyerekekkel – környezetvédelmi napot tartottunk, a Selector Kft. munkatársai májusban elszállítottak.
(használt elektromos termékek gyûjtésében vettünk részt)
A NAV egyesületünk számlájára 260.000 Ft-ot utalt át, amely
a magánszemélyek személyi adójának 1% felajánlásával jött
össze.

Figyelem!
2018.01.01-tôl nem gyûjtjük helyhiány miatt
a mûanyag palackokat és kupakokat!
Gyûjtjük továbbra is:
- fémdobozok összenyomja, zsákba téve / pl. sörösdobozok
- papír összekötve
- elektronikai hulladék

+!
Bizakodunk
Kedves Olvasók!
Mint ismeretes, 2020-ban fôvárosunk ad otthont az
Eucharisztikus Kongresszusnak, amely egy ünnepi találkozás
az Úr Jézussal és a világszerte élô katolikus keresztényekkel,
valamint jó szándékú emberekkel.
Erre a nagy eseményre három évet készülhetünk. Az elsô év az
egyéni felkészülésé volt, a második, amely jövô Pünkösdig tart
a plébánia-közösségeink, katolikus lelkiségi mozgalmaink
felkészülését, megújulását szolgálja, míg a harmadik év feladata lesz bevonni a készületbe minden jó szándékú honfitársunkat, hogy közösen tudjunk majd ünnepelni, örülni, hogy
ilyen kitüntetés érte Hazánkat.
E készület jegyében éljük mindennapjainkat, így a közelgô
ünnepeket is, melyeket óvnunk kell a felszínességtôl és újból
tartalommal kell megtölteni. Régi, mintegy 1700 éves hagyomány, hogy december 25-én Urunk születését, e világra jöttét
ünnepeljük. Ennek az ünnepnek és Jézus Szentmisében való
megjelenésének szoros kapcsolata van.
»Az Ige megtestesült Názáretben, Kit Mária szûzen szült
Betlehemben,
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, imádjuk mindnyájan
egyetemben.«
– szól szép énekünk. Minden karácsony jó alkalom arra, hogy
elgondolkodjunk: ha az Isten ennyire közel jött – jön hozzánk,
ennyire jelen akar lenni az életünkben, akkor nekünk is
közelebb kell kerülnünk egymáshoz, valódi, minôségi idôt
szánni a másikra.
Kívánom, hogy ennek örömét felfedezze minden kedves
olvasó, a falu minden jószándékú lakója.
November közepén még nem írhatok statisztikát, de örömmel
látom, hogy az átlaghoz képest többen kérték a keresztelést
gyermekük számára. Reméljük, hogy ígéretüket, melyet
gyermekük vallásos nevelésére tettek a szülôk, sokan
komolyan meg fogják tartani.
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Nagyobb építkezésrôl most nem számolhatok be. A szépen
felújított templomi feszületet épp ma, templomunk búcsúján
áldhattam meg. A Szent Ilona kápolna felirata is megújult, és
ami fontos, továbbra is vannak, akik kitartóan és lelkiismeretesen díszítik, takarítják templomunkat.

Iskolánkra ráfér egy kis újítás, ezért – apró léptekben ugyan,
de fel nem adva – nekiálltunk, hogy színesebbé tegyük
egyelôre az udvart, amelyet a Pintér Ágnes által vezetett
kreatív csoport több gyermekkel, szülôvel és pedagógussal
már elkezdett.

Ma, Szent Erzsébetre gondolva hálásak vagyunk a karitász
munkatársakért is, akik köszönetet egyedül Istentôl várnak
szolgálatukért, amit a szegények körében végeznek.

Szuper gumiabroncsdíszeket készítettek a lenti udvar számára.
Mint megtudtam, ott az alsós gyerekek vannak, míg a „fenti
udvar” a nagyobb lurkók számára áll rendelkezésre.
Amit, mint szülô látok, hogy az iskolaudvar nagyon „szürke”,
nem igazán tudja inspirálni a gyerekeket, viszont sok pedagógus, kezdeményezô szülô és fiatal által ez könnyedén
„orvosolható”.

Köszönet minden szolgálaért, és minden segítségért.
Reméljük, hogy az új esztendôben is megmarad a lendület és
békésen építhetjük Isten Országát.
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
Az 52-1. hét Szentmise-tervezet
Süttô

17. Hétfô

Piszke
Lábatlan
Piszke
Süttô
Lábatlan
Lábatlan
Süttô
Piszke
Süttô
Piszke
Piszke
Süttô
Piszke
Süttô
Lábatlan
Lábatlan
Süttô
Piszke
Lábatlan
Süttô
Piszke
Lábatlan
Süttô
Piszke

18. Kedd
19.
20.
21.
22.
23.

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

24. Hétfô
25. Kedd
26. Szerda
29. Szombat
30. Vasárnap
31. Hétfô
01. Kedd
05. Szombat
06. Vasárnap

10 óra
----10 óra
6 óra
5 óra!!!
18 óra
18 óra
8 óra
3/4 10 óra
15 óra
17 óra
Éjfél
9 óra
11 óra
9 óra
11 óra
18 óra
9 óra
11 óra
18 óra
9 óra
11 óra
18 óra
9 óra
11 óra

Szentmise - Szépkorúak Idôsek Otthona
Este nincs Szentmise
Reggel nincs Szentmise
Szentmise - Oltalom Idôsek Otthona
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise és pásztorjáték
Pásztorjáték
Szentmise
Szentmise
Szentmise
Szentmise és borok megáldása
Szentmise és borok megáldása
Szentmise és családok megáldása
Szentmise és családok megáldása
Szentmise és családok megáldása
Szentmise és hálaadás
Szentmise
Szentmise
Szentmise és vízszentelés
Szentmise és vízszentelés
Szentmise és vízszentelés

Általános iskola Süttô – udvar csinosítás
A jelenlegi 7. osztály néhány tagjával, az osztályfônökkel – Rausch Brigittával – és néhány szülôvel „nagyszabású
projektbe” kezdtünk a napokban.

Sárdi Tibor iskolaigazgató nagyon örül az ilyen jellegû megmozdulásnak, hiszen a gyermekek és környezetük a szívügye.
A Süttôi Általános Iskola is lehet olyan szép és színes, mint
más általános iskola, csak tennünk kell érte. Ezért ne
habozzunk!
Kedves Süttôiek – itt nem csak azokra gondolok, akiknek ide
jár a gyermekük, hanem aki egyszer ide járt, vagy késztetést
érez, hogy tegyen valamit a közösségünkért –, ezúton kérem
Önöket, hogy a tél folyamán gondolkodjunk, ötleteljünk –
tavasszal pedig lépjünk a tettek mezejére, díszítsük iskolánkat
úgy, hogy a gyerekek örömmel várják a kicsengetést.
Érjük el, hogy alig várják, hogy lemehessenek az osztályterembôl! Nem hiszem, hogy milliós beruházásról beszélünk,
hiszen újrahasznosított tárgyakból is készíthetünk csúcs szuper
és vagány tárgyakat. (Pl. Puffok autógumiból, raklap – ülôgarnitúra stb. stb., a kerítésre lehetne festeni, erre is biztosan találnánk ügyes kezû szülôt! És még sorolhatnám...)
A lehetôségek tárháza végtelen, csak akarnunk kell. Hajrá
Süttô!
Egy süttôi szülô
IV. Ôszi-túra (Lábatlani Szilvások túra)
2018. november 17-én egy hûvösen induló ôszi napon vettünk
részt kis baráti csapatunkkal és kutyánkkal a Budapesti
Erdôgazdaság Zrt. Süttôi Erdészeti Igazgatósága által
szervezett 4. ôszi túrán. A területet, a parkolási rendet a süttôi
önkéntes tûzoltók biztosították, dacolva a reggeli zimankóval.
A helyszínen tudtuk meg, hogy a süttôi erdészet dolgozója, a
túra facebook-os szervezôje a hétvégén töltötte be kerek szülinapját, amelyre kollegái kis meglepetéssel készültek.
Utólag is nagyon boldog születésnapot Tóth Márta!
A Pap-réti tónál gyülekeztünk és a regisztrációt követôen
megkezdtük a megközelítôleg 12 km-es kirándulásunkat
a 9 órási csoporttal nagyjából 200 fôvel a tótól a Hajós-árkon
keresztül, a lábatlani Szilvásokon át, majd fel a Törökös Bükktetôre (mert mi nem hagytuk ki ezt sem) és visszafelé a
Radocsa-ház mellett a Pap-réti tóhoz.
A Szilvásokban a pihenôhelyen az erdészet dolgozói lilahagymás-zsíros kenyérrel, töpörtyûkrémes kenyérrel, igazi citromos teával és az elengedhetetlen forralt borral várták a
megfáradt vándorokat.
A túra folyamán régi és új ismerôsökkel vidáman, bár sokszor
az emelkedôknél nem ôszinte mosollyal az arcokon beszélgettük végig az útvonalat. Olyan jó volt látni, hogy idôs és fiatal
együtt teljesítik a távot. Az út folyamán egy szépkorú pedagógus túracsoport tagjai elmondták, hogy szinte országszerte járnak ilyen jellegû szervezett túrákra, nagyon összetartó és
jókedvû társaságot ismertünk meg.
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A visszaúton már kellemes napsütéses melegben jöttünk a
reggeli hideghez képest, ami nagyon jó befejezése volt ennek
a túrának.

Gyönyörû helyeken jártunk, sokan nem is tudják, milyen fantasztikus környezet vesz bennünket körül. Sajnálom, hogy
nem tértünk ki a Pisznicei kanyonba, páratlan élmény lett
volna, majd legközelebb...

Pisznicei kanyon

Köszönjük a szervezést, a vendéglátást és a türelmet az A-ból
B-pontba eljutást több idôt igénylô túrázókkal. Kívánom, hogy
legyen meg a kitartás eme nagyszerû kezdeményezés
folytatásához.
Egy süttôi túrázó a sok száz közül
Helytörténeti szilánkok IV.
A süttôi kôbányák gerinces leletei 1.
Múltkori cikkünket ott hagytuk abba, hogy legközelebb a süttôi kôbányák ôslénytani leleteirôl ejtünk szót. Mint említettük,
szemben a Gerecse tömbjével, mely 160-170 millió éves
üledékes kôzetekbôl épül fel, a süttôi édesvízi mészkô korát
rendszerint 1 millió évnél fiatalabbra becsülik a szakemberek.
A legfrissebb, modern módszerekkel történô korbecslések
ennél is fiatalabb korról számolnak be, de ezek az eredmények
egyelôre vitatottak.
A forrásmészkô (travertin, travertinó) karsztos mûködés
következtében alakul ki, a Gerecsét hegylábi területein szinte
minden irányból édesvízi mészkô lelôhelyek veszik körbe (pl.
Tata, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Lábatlan, Vértesszôlôs,
Szomód, stb). A legjelentôsebb méretû, összefüggô édesvízi
mészkô lelôhellyel azonban községünk rendelkezik. A több
mint 1 km2 nagyságú egybefüggô területen fekvô, mûvelt és
használaton kívül lévô bányák még több száz éven keresztül
adnak megélhetést az itt lakóknak.
Az itt fejtett, kiváló minôségû és jól faragható mészkôben rejlô
ôsmaradványokról elsôként talán 1857-ben számol be
PETERS, aki az egyik kôfaragótól egy megkövesedett agancsot kapott 1854-ben, melyet ôzagancsnak vél. A legtöbb
szakirodalmi forrás azonban 1870-et és HAUER-t jelöli meg
az elsô olyan szerzôként, aki a süttôi kôbányák ôslénytani
leleteirôl számol be. A leggyakrabban vizsgált lelôhely ekkortájt a Diósvölgyi-bánya (néha egy néven, néha attól
elkülönítetten Sittelbruch néven említve a korabeli forrásokban). Ezt követôen többen is vizsgálják az itt elôkerülô
leleteket, de csak 1926-ban tesz kísérletet KORMOS arra,
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hogy szétválassza a valóban az üledékes mészkôbôl elôkerülô
leleteket a mészkô hasadékaiban található, fiatalabb történeti
korokból származó leletektôl. Ez ugyanis az elôkerült fajok
meghatározása és a földtörténeti korokban történô elhelyezése
során sok zavart okozott. A késôbbiekben a legnevesebb
kutatók foglalkoztak és foglalkoznak mindmáig a süttôi
kôbányák leleteinek és korának meghatározásával, elég talán
(a teljesség igénye nélkül) KRETZOI Miklós, JÁNOSSY
Dénes, KORDOS László, VÉRTES László, vagy a legújabb
idôkben PAZONYI Piroska, illetve a szeptemberi „Kô kövön”
fesztiválon izgalmas bemutatót tartó GASPARIK Mihály
nevét említeni.
Míg a jóval idôsebb „vörösmárvány” nagy számban tartalmaz
könnyen felismerhetô ôsmaradványokat, a süttôi édesvízi
mészkô kövületei talán kevésbé közismertek. A sok növényi
maradvány, illetve azok bomlásából adódó üregek mellett
azonban számos puhatestû faj maradványai fordulnak elô
benne. A legizgalmasabbak azonban a gerinces fajok
kövületei, a csiszolt kôlapokon ezek csak szerencsés esetben
ismerhetôk fel. Sok esetben sajnos a pontos lelôhely nem
azonosítható be, de a mészkô gerinces leletei így is nagyon
érdekesek.
Az általánosan elfogadott fajlista szerint a mészkôbôl az alábbi fajok kerültek elô:
Ursus cf. deningeri, Deninger-medve, a barlangi medve ôse:
lelôhelye az ún. régi Haraszti bánya. Egy bal felsô szemfog
található a Természettudományi Múzeumban. A fog hossza
80 mm, legszélesebb pontján a fogkorona és a gyökér között
34 mm széles. A világos, közel fehér szín egyértelmûen arra
utal, hogy a fog a mészkôbôl került elô. Korábban az
U. etruscus fajba sorolták.
Anancus arvernensis, ôselefánt-faj, az 1970-es években egy
kôtömb felfûrészelése során olyan szerencsésen sikerült azt
felvágni, hogy abból egy ôselefánt ferdén kettévágott alsó
állkapcsa tûnt elô. Ennek következtében az örlôfogak
lehetôséget adtak a szakembereknek a pontos faj
meghatározására. A lelet a Müller-bányából került elô.
Tapirus arvernensis, ôstapír-faj. Már a 20. század elejérôl
említenek a Gerecse édesvízi mészkövet tartalmazó területérôl
(közelebbrôl Dunaalmásról) tapírleletet, bár ezt a késôbbiekben kétségbe vonták. 1979-ben azonban egy szentendrei ház
bontási munkálatai során egy olyan építôkövet találtak, melyben egy megkövesedett csontdarab volt látható. A
Természettudományi Múzeumban a csontot gondosan kifejtették a kôbôl, és az egy ôstapír alsó állkapcsának bizonyult. Az
állkapocsban metszôfogak, elô- és utózápfogak is felismerhetôk, mely a fajszintû határozást is lehetôvé tette (1. ábra).
Bár a lelôhelybôl a származási hely nem határozható meg,
több geológus egybehangzó véleménye szerint a mészkô
építôkô csak Süttôrôl származhatott.

Dicerorhinus cf. jeanvireti, ôsorrszarvú-faj. 1966-ban Schenk
Antal bányamester a Müller-bányából származó ép orsócsontot talált és adott át a szakembereknek. Emellett a
Természettudományi Múzeum tárában 3 további sípcsontdarab
található Süttôrôl, közelebbi lelôhely nélkül. A pontos
fajhatározás nehézkes, de a méretek egyértelmûen a nagytestû
ôsorrszarvú-fajok közül származónak bizonyítják a
csontleleteket. Érdekesség, hogy egyetlen ma is élô faja a
nemzetségnek a szumátrai orrszarvú.
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Cervus cf. philisi, ôsszarvas-faj, Rusa-szarvasfaj. Már
KORMOS is jelezte az 1926-ban megjelent cikkében, hogy a
szarvasok maradványai a leggyakoribbak a süttôi mészkôben,
de pontosabb lelôhelyeket nem adott meg. 1950-ben a Müllerbányából kerültek elô és jutottak a Természettudományi
Múzeum tárába egy kisebb méretû szarvas megkövesedett
vetett (hullajtott) agancsának darabjai, melyek összeillettek.
Ezek alapján egy agancsszár és a szemág került elô. A
szárhossz 37 cm, a szemág hossza 16 cm. Méretei alapján a
Rusa-szarvasok közül a C. philisi fajhoz áll legközelebb.
Cervus cf. ardei (szinonim neve Rucervus), mocsári szarvasfaj. 1968-ban a Budai Várpalota felújításához használt kôtömb
felfûrészelésekor került elô egy hosszában félbefûrészelt
agancsszár. A méretei alapján egy nagyobb termetû szarvasfajhoz tartozott a szintén vetett (hullajtott) agancs, mely a
rózsát, szemágat és két további ágat tartalmazott a szárról (az
egyik ág törött). A szár teljes hossza 74 cm, a szemág hossza
17 cm. Az elôbbi agancsnál jóval nagyobb méretû. KORMOS
1911-ben két szarvasfogat gyûjtött Süttôrôl, 1969-ben a
Gazda-bánya felsô szintjébôl került elô egy alsó állkapocs
töredéke, melyek méretei szintén e fajhoz állnak legközelebb.
A ma élô szarvasfajok közül Ázsiában élnek legközelebbi
rokonai.
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Már a tavalyi évben is megkerestek gyerekek, hogy
szeretnének a süttôi tûzoltó egyesület keretein belül
tevékenykedni. Sokan évek óta kijárnak a süttôi baráti tûzoltó
versenyre, amelyet a focipályán tartunk meg évrôl-évre júniusban. A vizes szerelés, a jópofa staféta – és persze az ezzel járó
jókedv – meghozta a kedvüket, hogy ôk is hozzánk akarjanak
tartozni.
Kerék István parancsnokunk akkor azt mondta nekik, hogy
toborozzanak kb. 7-10 fôt, jöjjenek fel a havi szokásos
gyûlésünkre és majd meglátjuk, mit hoz a jövô.
Az iskolás gyerekek elkezdtek szervezkedni és kezdésnek 7 fô
jelentkezett is ifi önkéntes tûzoltónak.
Ezt olyan jó volt látni – és bevallom eszembe juttatta, amikor
még általános iskolásként én kezdtem.
Kezdetnek azt hitték, itt csak dolgozni lehet, mert elég
döcögôsen indult az „oktatás”, de ma már szerintem látják,
hogy itt nem csak a munka jó, ami igazán számít az a társaság,
a barátság.
Anno a húgom szervezett be, mert szükségük volt egy sugarasra. Azzal csalt, hogy itt csak futni kell. Szó sem volt a két tömlôrôl, a sugárcsôrôl és a víznyomásról, amely képes felborítani, ha a motoros kicsit huncutkodik és kipróbálja a gép
teljesítményét.
Szalai Tamás, sok másik tagunkkal együtt vállalta, hogy
foglalkozik a növendékeinkkel. Azóta megtanulták a tömlôgurítást – amelybôl igazi rögtönzött versenyeket szerveztek
egy-egy edzés folyamán. Kerék István, Guzmics Péter és
Verbánszky János kezdi ôket beavatni a szakmai dolgokba is,
ami nem a legizgalmasabb, de ez a tudás szükséges, ha jó
tûzoltók akarnak lenni.

Sus cf. minor, Kistermetû vaddisznó-faj. 1882-ben Schulek
Frigyes építész figyelt fel arra, hogy a budavári Mátyás-templom felújításához használt süttôi építôkôben 2 sertésfog
látható. A leleteket átadta a Földtani Intézetnek. Ugyancsak az
intézet gyûjteményébe került vásárlás útján 1897-ben egy alsó
állkapocs-töredék, Dunaalmás lelôhely-megjelöléssel. A fogak
meglepôen kis mérete alapján egy kis termetû vadddisznófajt
lehet azonosítani a leletekbôl.
Hystrix major, sül-faj. Két örlôfog és két metszôfog-töredék
alapján mind KORMOS, mind JÁNOSSY egyértelmûen e fajt
határozta.
Érdekes leletek lappanghatnak még faluszerte. Erre a legjobb
bizonyíték tágabb családunk birtokában lévô megkövesedett
agancs, melyet a 3. ábrán mutatok be. Érdemes lenne összegyûjteni ezeket, hiszen mindegyik gazdagíthatná a tudományt.
Ha bárkinek van a birtokában ilyen lelet, a szerkesztôség
címén elérhet, kérem, értesítsen!
Következôkben a kôbányák hasadékainak faunájával folytatjuk idôutazásunkat.
Dr. Jánoska Ferenc

Az egyesület mottója, hogy aki vállalja az ÖTE tagságot, az
mindig is mindenkor segítse embertársait! Felhívjuk a
figyelmüket, hogy nem csak tûz esetén tudnak segíteni. Sok
apró segítségnyújtás által mind értékesebb emberré teszi ôket.
Személy szerint ezt minden egyes helyi rendezvényen tapasztalom. Az ifi csapattagok nem csak a tûzoltó gyûléseken hozzák a formájukat, hanem – amennyiben kellett egy-egy rendezvény után a szemét összegyûjtésében, takarításban és sátorbontásban is segédkeztek. Ezt most ezúton is nagyon szépen
köszönöm Nektek fiatalok.
Bízom benne, hogy a lelkesedésetek töretlen marad, és „kibírjátok a telet”, mert az igazi edzés akkor a legjobb, ha vizesen
csináljátok!
Baranyainé Sipos Sandra
Süttôi ÖTE tag
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Újra szüreti felvonulás Süttôn!

Az elmúlt években szeptember-október környékén a
környezô településekrôl egyre másra kaptuk a
meghívást szüreti felvonulásokra, így megfogalmazódott a gondolat, milyen jó lenne, ha Süttô
ismét részese lenne ennek az eseménysorozatnak.
Több helyi lakostól hallottuk, hogy bizony régen
nálunk is nagy hagyománya volt a szüreti
felvonulásnak, egymást érték a történetek és volt,
ahol még képeket is mutattak nekünk róla! Ezek a
visszajelzések megerôsítettek bennünket abban,
hogy megpróbáljuk újjáéleszteni ezt a szép hagyományt.
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Második állomásunk a Szabadság utca volt, ahol a
„Kleiner Kreis” és a „Topogók” ropták, bevonva
táncukba a nézôket. A dalok itt is felcsendültek és
miután segítôink végig kínálták a nézôket pogácsával és borocskával már indult is a jókedvû menet az
idôsek Otthonához.
Míg a felvonulás tartott, utunkat jókedv, vidámság
kísérte. Egyre-másra jöttek ki a helyiek a házukból,
a padokról, járdáról, kertekbôl mosolygós-integetôs
emberek köszöntek a felvonulás résztevevôinek.

Szólt a nóta, perdült a szoknya az idôseknek is és
zárásként egy nagy kört téve elindultunk a renOktóber 13-án aztán csoda napsütéses ôszi reggel dezvény végállomásához, a Templom térre.
köszöntött ránk és már hozták is az elsô paripákat.
Érkeztek fogatok-hintók - a teljesség igénye nélkül A végállomáshoz érkezve már finom gulyásleves
- többek között Mogyorósbányáról, Tardosról, illat fogadott minket, mely Róth János és kis kuktái
Bajótról, Tátról, Leányvárról, Lábatlanról is. Nagy
keze munkáját dícsérte. Az újonnan érkezôk is megörömünkre, hátas lovasok is érkeztek. E csodás
nézhették-meghallgathatták a tánc-és dalcsokrot,
paripák és hintók ellátása és szállítása komoly
logisztikát igényelt, így megragadva az alkalmat majd minden jelenlévôt vendégül láttunk egy tál
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden ételre. Helyi felajánlásoknak köszönhetôen került a
közremûködônek, segítônek, illetve a Dózsa szôlô és bor mellé sajt is az asztalokra. Aztán egy
hirtelen jött ötlettôl vezérelve több fordulós
György utca lakosainak türelmükért.
kisvonatozás is volt falunkban, melyet a masiniszta
Miután mindenki megérkezett, rendôri felvezetés is és az utasok is nagyon élveztek. Masiniszta bácsi
mellett elindultunk a rendezvény elsô helyszínére. külön kérte, hogy jövôre is ô jöhessen el hozzánk.
Zenefogatunk már addig is szolgáltatta a kellô
hangulatot. Megtiszteltetésnek vettük, hogy a Nagyon szépen köszönjük minden lovas jelenVinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend lévônek, fellépônek, továbbá minden civil
néhány tagjával szintén képviseltette magát a segítônek, hogy szereplésükkel színesítették, jelenfelvonuláson, a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
létükkel, segítségükkel hozzájárultak a rendezvény
néhány tagjával együtt. A Jankó vendéglôhöz
érkezve nagyon sokan vártak már ránk. Rövid sikeréhez!
köszöntô után a Süttôi Hársfa Dalkör tagjai daloltak
az egybegyûlteknek. A hintók-szekerek hamar Találkozzunk december 9-én az Adventi Vásáron!
megteltek, a kisvonaton is minden korosztály
Gosztom Katalin
képviseltette magát.
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Tejfölös-pudingos szelet

2018. 12. 28-án 11-16 óráig a helyi Vöröskereszt
VÉRADÓNAPOT szervez, melynek helyszíne: Közösségi
Udvarház /ÖNO/. Mindenkit szeretettel várunk!
Adventi vásáron idén is jelen lesz a Vöröskereszt helyi
képviselete és az elôzô évekhez hasonlóan szívesen fogadjuk
az adományokat, melyeket karácsony elôtt eljuttatunk
a rászorulóknak.

Idôsek Napja:
Az idei évben is megrendezésre került a már hagyományossá
vált Idôsek Napja, a helyi Vöröskereszt és az Önkormányzat
szervezésében. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Hálás köszönet azoknak, akik támogatták finom
süteményeikkel, boraikkal, adományaikkal az ünnepséget.
Köszönjük Tóth Bertalan Atyának a misét, az iskola tanárainak
és tanulóinak, valamint a süttôi Kleiner Kreis tánccsoportnak
a színvonalas mûsort, az Önkormányzat részérôl Margl
Gézánénak a meleg köszöntô szavait és az Önkormányzat
anyagi támogatását. Az önkéntesek egész évi munkáját
köszönjük!
Vöröskereszt helyi szervezet

Hozzávalók:
Tésztához: (a tepsi mérete: 22*32 cm)
• 40 dkg liszt
• 10 dkg porcukor
• 2 ek kakaó
• 25 dkg margarin
• 1 tojás
• fél csomag sütôpor
• 1 kanál tejföl
Krém:
• 0,5 liter tej
• 20 dkg cukor
• 2 cs vaníliás pudingpor
• 0,5 liter tejföl (20 %-os)
• 1 cs vaníliás cukor
Elkészítése:
A tésztának valókat összegyúrjuk, hogy könnyen nyújtható
legyen és két részre szedjük. A tepsit sütôpapírral kibéleljük és
az egyik kinyújtott lapot beletesszük.
A pudingokat megfôzzük a cukorral és hûlni hagyjuk. A már
kihûlt pudinghoz robotgéppel keverjük hozzá a tejfölt és a
vaníliás cukrot.
A krémet a tepsiben lévô tésztára kenjük. Rátesszük a másik
kinyújtott tésztát és megsütjük (közepes hômérsékletenhôlégkeveréssel 150 fokon, kb 25 perc).
Porcukorral meghintve tálaljuk.

IMPRESSZUM SÜTTÔI HÍREK IDÔSZAKI LAP
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.

