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Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz,
A vén Duna karcsú gôzösökre gondol,

Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szeretô is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.

Ôzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizû kacagás!

Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!

Pattantsd ki a szíved, elô a rügyekkel –
A mi tüdônkbôl száll ki a tavaszi szél!

MEGHÍVÓ

1848

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT

2019. MÁRCIUS 14-ÉN

AZ ÁPRILY TÉREN

17 ÓRAKOR

Községünk lakóit szeretettel várjuk!

József Attila:
Tavasz van! Gyönyörû!

A Vöröskereszt süttôi alapszervezete
2019. évben 4 alkalommal tervezi a
véradást, a következô idôpontokban:

2019. március 26.
2019. június 27.

2019. szeptember 26.
2019. december 23.

Hozok-Viszek börzét pénteki és szombati napokon
szeretnénk megszervezni a Közösségi Udvarházban, 

az alábbi idôpontokban:

2019. március 22., március 23.
2019. június 28., június 29.

2019. szeptember 27., szeptember 28.
2019. december 6., december 7.
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Szóra érdemes!

1. Visszatekintve az elmúlt hetek téli évszaknak megfelelô
idôjárására, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az Önkor-
mányzatnak és a kedves Lakosságnak nagyobb figyelmet kell
fordítani a közterületek síkosság-mentesítésére, fôként a
járdákat illetôen. A gyalogos forgalom biztonsága érdekében
minden ingatlan tulajdonosának kötelessége a ráesô szakaszt
járhatóvá tenni. Ahol nincs járda, ott a közút 80 cm-es oldal-
szélességét. Sajnos egy töréses személyi sérülés már történt,
figyelmeztessen ez mindnyájunkat a ránk szabott kötelesség
betartására.

2. A jövôbe tekintve tisztelettel felvívjuk szíves figyelmüket az
alábbiakra: a közeledô tavasz elôvarázsolja a kert- és gyep-
mûvelés eszközeit, valamint közeleg a kertben keletkezett
növényi maradványok égetésének idôszaka. Mindkét
mûveletet helyi Rendelet szabályozza, amely a rendvédelmi
szerveknek is a birtokában van.
• Égetés: március 1-április 30-ig, kedden 9-18 óráig 

és szombaton 9-12 óráig.
• Jelentôs hanghatású eszközök használata: hétköznap 

7-19 óráig, szombaton 8-17 óráig. Különösen zavaró a vasár-
napi motoros fûnyíró hangja, így ezt kérjük mellôzni.

3. A Képviselô Testület februári ülésén fogadta el az Önkor-
mányzat 364.4 M Ft-os költségvetését, szerény 7.5 M Ft tar-
talékkal. A költségvetés feszítettségét az alábbiak indokolják:
• Adóerô-képességünk javulása miatt 14.6 M Ft-tal kevesebb

állami normatívát kapunk.
• Intézményeink mûködtetése az állami normatívákból, illetve

az intézményi bevételekbôl befolyt összegbôl nem lehet-
séges. Az Önkormányzat kénytelen saját forrásaiból az aláb-
bi többlettámogatást adni:

a. Idôsek Otthona: 28.5 M Ft
b. Óvoda: 23.6 M Ft
c. Hivatal: 12.3 M Ft
d. Önkormányzat: 9.0 M Ft

4. Az új óvoda-bölcsôde építésével kapcsolatban úgynevezett
feltételes közbeszerzés bonyolítása történik, azaz a
Vállalkozási Szerzôdés hatályba lépésének dátuma a TOP
Támogatási Szerzôdés megkötése lesz (várhatóan tavasszal).
Az óvodai pályázatunk ügyintézését a KEM Területfejlesztési
Kft. munkatársai koordinálják, a közbeszerzési eljárást dr.
Koppándi Dániel ügyvéd, felelôs akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó végzi.

5. Az EuroVelo6 turisztikai jellegû kerékpárút tervei elkészül-
tek, jelenleg engedélyeztetési eljárás alatt vannak. A 10. sz.
fôútvonal nagy forgalmára tekintettel a nyomvonal átkerült a
vasúti pálya déli oldalára. Ezért a Rendezési Tervünket – ami
egyébként ez év végéig hatályos – módosítani kell. A
nyomvonalváltozás miatti módosítás költségét a beruházó
Magyar Állam fedezi, így a kerékpárúttal kapcsolatban az
Önkormányzatnak kiadásai nincsenek.

6. A Magyar Telekom Nyrt. a Digitális Jólét Program
keretében kábelhálózat kiépítésének elsô ütemét végzi
településünkön. A kábelek nagy részét villanyoszlopokra
helyezik, de sajnos a 10. sz. fôút mindkét oldalán alépítmény-
ben fut a nyomvonal. Az illetékesekkel egyeztetô bejárást
végeztünk, a bontási engedélyt az alábbiak szerint adtuk ki: „A
nem térköves szilárd burkolatú járdák felbontását követôen
teljes szélességben aszfalt felületû helyreállítás történjen.”

7. 2019. tavaszán várhatóan megjelennek a Magyar Falu
Program pályázati kiírásai, amely 100%-os támogatást nyújt
az 5000 lélekszám alatti települések számára az alábbi
kategóriákban:

• Orvosi rendelô, orvosi eszközök beszerzése
• Szolgálati lakás program
• A nemzeti és helyi identitástudat erôsítése
• Bölcsôde, óvoda program
• Belterületi járdafelújítás és belterületi útfelújítás

• Eszközfejlesztés közterület karbantartására
• Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése
• Óvoda udvar program, óvodai sport program
• Polgármesteri hivatal felújítása

• Temetô fejlesztése program

• Egyházi épületek, illetve közösségi terek fejlesztése
Arra biztosan lehet számítani, hogy óriási érdeklôdés övezi
majd a felkínált lehetôséget. Ez maga után vonja azt is, hogy
maximálni fogják a település/célterület pályázati számot. Erre
az enged következtetni, hogy 02. 25. napjáig elôzetes felmérés
keretében 3 célterület megjelölését kérték (még nem pályázat)
az Önkormányzattól. Testületünk a fenti felsorolásból az
aláhúzott, vastagított területeken javasolja a fejlesztéseket.

8. Tavaly tavasszal az Önkormányzat, illetve a helyi civil
szervezetek által benyújtott Leader pályázatok nagy részét
még a mai napig nem bírálták el. A Helyi Akciócsoport Bíráló
Bizottsága az alábbi projektek már jóváhagyta, ezek esetében
az Irányító Hatóság jóváhagyására várunk:
• Önkormányzat: Közösségi Udvarház felújítása
• Önkormányzat: Térfigyelô kamerarendszer kiépítésének elsô

üteme
• Dr. Sághy Antal Egylet: Környezetvédelmi tábor, Kô-kövön

fesztivál rendezése
Elbírálás alatt:
• Tûzoltó Egyesület: Nemzetközi Baráti Tûzoltóverseny ren-

dezése, létra és szivattyú beszerzése.
• Süttôi Sport Club: Sportöltözô nyílászáróinak cseréje, féltetô

készítése, labdafogó háló, polcrendszer beszerzése, valamint
íjászverseny rendezése 2 alkalommal, íjászcélok,
számítógép, nyomtató beszerzése.

• Süttôért Alapítvány: Süttôi Vigadalom rendezése, Áprily
téren lévô szökôkút felújítása, játszótéri és egyéb köztéri
faelemek karbantartása.

• Dr. Sághy Antal Egylet: a 10. sz. fôút menti önkormányzati
tulajdonú fémkorlátok felújítása, 10 db árusító pavilon
készíttetése.

9. Sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy falunk legféltettebb ter-
mészeti kincse, az országosan is védett 450 éves Rákóczi Hárs
állapota az utóbbi idôben jelentôsen romlott. A tavalyi évben a
fa állapotának teljes körû vizsgálatára, állagmegóvó munkála-
tok elvégzésére benyújtott pályázatunk nem kapott támogatást.
Arra vonatkozóan, hogy mikor jelenik meg újabb pályázat,
nincs információnk. A fennálló helyzet nem tûr halasztást, 
a Dr. Sághy Antal Egylet gyûjtési akciót szervezett, melynek
köszönhetôen jelenleg kb. 350.000 Ft áll rendelkezésre, amely
összeg remélhetôen tovább nô. A Hársfa vizsgálatára a süttôi
születésû Dr. Jánoska Ferenc erdômérnök – a Soproni
Egyetem docense – vállalkozott. Az alapos szemlét egy mû-
szeres vizsgálat követi, melynek elvégzése után dönthetô el a
szükséges beavatkozás.

10. Felhívjuk a környezetünkért aggódó Lakótársaink
figyelmét, hogy 2019. március 23-án (szombat) 9 órától hul-
ladékgyûjtési akciót szervezünk, csatlakozva az országos
„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozga-
lomhoz. Az akciót a Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és
Kulturális Egylet koordinálja. A dátumhoz közeledve újabb
felhívást teszünk.

Továbbra is Süttô és a Lakosság szolgálatában:

Czermann János
polgármester
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Ovis-bölcsis hírek
Intézményünk gyerekzsivajtól hangos a 2019. évben is. 
69 óvodás gyermek és 11 bölcsôdés gyermek tölti meg vidám-
sággal, gyerekkacajjal, huncutságokkal az intézményünket.
Köszönjük a karácsonyi ajándékokban nyújtott anyagi támo-
gatást fenntartónknak, Süttô Község Önkormányzatának és
Süttô Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának, 
amellyel sok csillogó szempárnak szerezhettünk örömet.
Továbbá hálásak vagyunk minden felénk fordított segítségért,
amelyet kedves szülôk, ismerôs adnak nekünk!
Ahhoz, hogy további vidámság, program színesítse minden-
napjainkat, várjuk további segítségüket! Kérjük, rendelkezzen
adója egy százalékáról javunkra!
Süttô Község Óvodásaiért, Bölcsôdéseiért Közhasznú
Egyesület. Adószáma: 18274477-1-11 

Kiss-Baranyai Magdolna
Intézményvezetô

Katicák

A karácsonyi pihenés után birtokba vettük sok-sok új
játékunkat, nagy volt az öröm, régóta vágyott játékok kerültek
a fa alá, melyekkel a mai napig szívesen játszanak. 
Januárban lehetôségünk volt megismerkedni az évszak adta
szépségekkel: jókat szánkóztunk, hógolyóztunk, csúszkáltunk.
A madaraknak gondját viseltük, az etetôk sosem voltak üresek.
Egyre több játékkal tanultunk meg játszani, türelemmel,
kitartással játszunk végig a társasjátékokat. Ügyesebbek
vagyunk, faliújságunk mindig színes munkáinktól díszeleg.
Örömmel fogadjuk betegségbôl visszatért társainkat, már
nagyon várjuk, hogy újra mindannyian, mind a 18-an együtt
lehessünk. Várjuk a tavaszt, a szép idôt és újult erôvel
készülünk ünnepeinkre.

Márti néni, Fanni, Gabi

Suli hírek
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2019.
február 23-án tartotta meg szokásos farsangi
buliját, amelyen – sajnos évrôl-évre – egyre
kevesebben jelennek meg. Viszont aki ott volt,
az nagyon jól érezte magát!
Az alsós korosztály beöltözött diákjai 
15 órától kezdték meg felvonulásukat, amelyet
Sárdi Tibor iskolaigazgató konferált fel. Majd
a kicsik után a felsôsök inkább csoportosan mutatták be
kitalált formációjukat, amelyekkel vidám perceket szereztek a
nézôknek. Az ötödik osztályból 2 csoportos, a hetedikbôl egy
csoportos és a legkisebb létszámú nyolcadik osztályból – min-
denki részvételével – egy csoportos zenés, autós bemutatót
láthattunk. Az ötödikesek egy fehér-fekete harisnyás „lábas”
táncot, míg a másik egy katonai táncos elôadás volt. A hete-
dikesek a Száguldás, Porsche, szerelem címû zenére bevonul-
va egy rendôri intézkedést mutattak be minden olyan elemmel,
ami tilos; az elkészített autó sorsa pedig már elôvetítette a
2020. évi farsangi ötletet is, ami egyelôre titok. A nyol-
cadikosok zeneválasztása zseniális volt, a gyerekek által
elkészített autóváz karakteres eleme volt a mûsornak, csak
úgy, mint a piros bicikli (ami zöld volt), amelyet „elloptak”.
A rendezvény alkalmából ismét sok-sok ajándékot hoztak be a
szülôk, amelyet ezúton is köszönünk, ezeket mind a gyerekek
nyerték meg. A felajánlott tortákat is köszönjük a szülôknek,
nagymamáknak. A farsangi felvonulás után megkezdôdött a
várva várt diszkó, amelyen a gyerekek és felnôttek 
egyaránt – jóval 19 óra után is ropták a táncot –, emiatt
köszönet a Tibornak, Baranya Zoltánnak és Kaszás
Norbertnek. Az SZMK tagjainak is nagy-nagy köszönet, és
külön Baranya Zsuzsának, hogy így összefogott bennünket.
Sok erôt és kitartást kívánunk Neked még sok évig!!!
És végül a gyerekeknek üzenem: ne érezd cikinek, hogy fel-
sôsként beöltözöl a farsangon, de ha beöltözöl, érezd nagyon
jól magadat, hozd ki a legjobbat magadból!

SÜTTÔ KÖZSÉG ESEMÉNYNAPTÁR 2019.

MÁRCIUS: 14. Március 15. ünnepség
MÁJUS: 11. Tavaszi borfesztivál

18. Nemzetiségi Családi Nap
25. Íjász verseny

JÚNIUS: 4. Trianon megemlékezés
22. Nemzetközi Tûzoltó verseny

AUGUSZTUS: 17. Falunap
20. Szent István Királyra emlékezünk
24. Lecsófôzô verseny
31. Íjász verseny

SZEPTEMBER: 7. Szüreti felvonulás
14. Kô-Kövön fesztivál

OKTÓBER: 4. Aradi vértanúkra emlékezünk
22. Október 23. ünnepség

NOVEMBER: 1. Mindenszentek
16. Idôsek Napja

DECEMBER: 8. Adventi vásár
13. Luca napi bor mustra

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Süttô község  területén a
zöldhulladék és a szelektív hulladékszállítást az alábbi idôpon-
tokban végzi.

Hulladék
Szelektív Zöld

Január 24 ---
Február 28 ---
Március 28 27
Április 25 10, 24
Május 23 8, 22
Június 27 5, 19
Július 25 3, 17, 31
Augusztus 22 14, 28
Szeptember 26 11, 25
Október 24 9, 23
November 28 6, 20
December 27 ---

A szerdai napokon elszállításra kerülô zöldhulladék elszállítás
igényét legkésôbb minden héten kedden 13 óráig lehet beje-
lenteni a 33/313-084-es telefonszámon. Az összegyûjtött zöld-
hulladékot szerdán 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé.

Segítô együttmûködésüket megköszönve

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tisztelt Fogyasztóink!

2019. március hónapban elkezdjük a vízmérô óra cseréket.
Kérjük Önöket, hogy az elôre jelzett idôpontban 
tartózkodjanak ingatlanjaikban, ezáltal is segítve 

munkatársaink munkavégzését.

Köszönettel:

Czermann Adolf István
Telepvezetô

Észak-dunántúli Vízmû Zrt.
Duna-völgyi Vízmû Üzem

2541 Lábatlan, Rákóczi út 5.
Mobil: +36 30 824 5719

E-mail: czermann.adolf@edvrt.hu
Web: www.edv.hu
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„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg.

Nem ôrizni kell, mert nem rab. 

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg,

ha megéljük ôket!”

2019 januárjában farsangoltunk: kicsik a nagyokkal,

gyerekek a szülôkkel táncoltunk, játszottunk, nevettünk és

farsangi fánkot ettünk!

Nem ez volt az elsô közös együtt létünk a tanévben, de kezd-
jük a tanév elején!
2018 szeptemberét a Kô-kövön fesztivállal kezdtük, ahol
moldvai táncokat, rábaközi játékfûzést láthatott közönségünk.
Októberben folytattuk táncba csalogatva az egybegyûlteket a
helyi szüreti felvonuláson, ahol német és magyar dallamokat is
hallhattak tôlünk.
November is mozgalmas volt, 10-én az idôseknek roptuk a
felcsiki táncokat, majd a hónap végén, adventi délutánunkon
kicsitôl a nagyig szorgos kezek készültek az ünnepekre, az
adventi vásárra, ahol nemcsak tánccal, de mint árusok is részt
vettünk.

Büszke vagyok a lassan 5 éve alakult táncos közösségünkre,
hogy a szülôk is fontosnak tartják, hogy gyermekeink énekel-
jenek, játszanak, táncoljanak.

A mi érmünk nem kézzel fogható!

Hetente egy alkalommal gyermekeink gyerekek lehetnek
kacagva, futkosva, hangoskodva, ami különösen fontos szá-
mukra ebben a rohanó világban! Hol játszik manapság gyer-
mekünk másik tízzel fogócskát, körjátékokat felszabadultan?
Sajnos otthon biztos nem...
És mennyi mindent tanulnak játék közben? – alkalmazkodnak
egymáshoz, természetessé válik egymás közelsége, hogy meg-
fogjuk egymás kezét, lányok-fiúk együtt táncolnak, megtanul-
nak együtt mozogni, lépni, ugrani! Önértékelésük, önbizalmuk

nô, hovatartozásuk erôsödik. Mozgásuk, szókincsük fejlôdik,
mindez az értelmi, tanulási képességekre hatva.
Még sok-sok érvet sorolhatnék, utolsóként csupán, 
hogy magyar dallamokat és kultúrkincset ültetünk gyer-
mekeink szívébe, vénájába, ami mindörökké velük marad.

Szeretettel meghívunk Mindenkit 
2019. április 18-án 16 órára az Áprily térre 
egy díszített hímes tojással, névvel ellátva,

hogy együtt készítsük el Süttô elsô tojásfáját!

Schleicher Csilla

Helytörténeti szilánkok V.

A süttôi kôbányák gerinces leletei 2.

Az elôzô lapszámban részletesen beszámoltunk arról, hogy a
süttôi forrásmészkô számos fontos lelettel gazdagította az
ôslénytani kutatásokat. Említést tettünk arról is, hogy 
KORMOS Tivadar volt az elsô kutató, akinek feltûnik a leletek
korának eltérô volta, és ô tesz elôször kísérletet 1926-ban arra,
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. Míg a mészkôben fellelt leletek kora
„mindenesetre korábbi”, mint a hasadékokban fellelt marad-
ványok, és a legfiatalabbak a forrásmészkövet fedô lösztakaró
leletei.
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De hogyan jutnak állatmaradványok a mészkôbe? Míg az
elôzô cikkben említett ôsmaradványok a mészkô kialakulása,
kiülepedése során kerültek a mészkôbe, addig a hasadékok
leletei másodlagosak.
Az üledékes mészkô a földtörténeti korok során ki volt téve az
éghajlati, idôjárási változásoknak. A földmozgások, szélsô-
séges hômérsékleti viszonyok (fagyás-olvadás-visszafagyás)
következtében a rideg mészkôben repedések alakulnak ki. A
repedésekben idôvel a felszíni csapadékvíz utat talál magának,
jelentôsebb mennyiség esetén (oldódási folyamatok
következtében) akár üregeket, barlangokat váj a mészkô belse-
jébe. De akár csak csekélyebb mennyiségû csapadék, felszíni
hozzáfolyás is elegendô ahhoz, hogy a meglévô repedésekbe a
felszínen található talajszemcsékkel együtt az elpusztult álla-
tok maradványait, csontjait is magával sodorja. A kôze-
trepedések a csapadékvíz eróziós és oldó hatása miatt egyre
tágasabb üregekké válhatnak. Az üledékekbôl a talajszemcsék
rendszerint kioldódnak, kimosódnak, és így feldúsulnak a
nagyobb méretû ásványi szemcsék mellett az ôsmaradványok
is. Ezek lehetnek növényi maradványok (pl. magvak), 
gerinctelen állatok vázai (pl. csigák, kagylók) és gerinces álla-
tok csontjai is. Mostani cikkünkben elsôsorban a mészkô
hasadékaiban fellelt gerinces maradványok érdekességeirôl
szeretnénk szót ejteni.
A nagy kiterjedésû süttôi forrásmészkôben az elmúlt száz
évben számos helyen fedeztek fel a kutatók olyan
hasadékokat, melyek szinte teljes idôbeli sorrend felállítására
adtak lehetôséget (azaz a bemosódás folyamatossága
következtében jól azonosítható rétegek alakultak ki). A külön-
bözô lelôhelyek azonban eltérô módon azonosíthatók be és a
leletek feldolgozottsága is eltérô. Kormos kér lelôhelye
valószínûleg a Diósvölgyi- és a Pachl-bányából származik
(Süttô 1. és 2. lelôhely). A továbbiakban újabb lelôhelyek
kerültek elô a Diósvölgyi-bányából (Süttô 4., 5., 7., 8., 12A.,
12B. és 13. lelôhelyek), a Hegyháti-bányából (Süttô 9. lelô-
hely), illetve a Pachl-bányából (Süttô 3. lelôhely). Az 1980-as
évek végén további 4 lelôhely (Süttô 16., 17. 18. és 20) kerül-
tek elô a Hegyháti (Müller)-bányából, a Diósvölgyi- és az Új-
Haraszti kôfejtôkbôl (1. ábra).

A 16-os lelôhely a legfrissebbek közül való, és korban a hoz-
zánk legközelebbi faunát ôrizte meg.

A kormeghatározásra (és ezzel együtt a klimatikus változások
becslésére) a gerinces fajok a leginkább alkalmasak, mert
rendszerint szûkebb tûrôképességûek, mint a gerinctelen fajok.
Azzal, hogy egyes fajok megtalálhatók-e az adott rétegben,
következtetni lehet a réteg kialakulása idején uralkodó
klímára. A jégkorszakok változásai idején ugyanis melegebb
és hidegebb idôszakok váltották egymást. Klímaváltozás
mindig is volt, más kérdés, hogy a mostanit az ember okozza-
e környezetromboló tevékenységével...

Általánosságban elmondható (mint már KORMOS is
leszögezte), a hasadékok faunája fiatalabb, és fajgazdagabb is.
A makromaradványok között két növényfaj, az ostorfa (Celtis
sp.) es a szôlô (Vitis cf. vinifera) elôfordulása említhetô. 
A gerincteleneket 49 csigafaj képviseli, mig a gerinces anyag-
ban 45 fajt/fajcsoportot tudtak megkülönböztetni a kutatók.
A faunaváltozásokra (részletesebb ismertetés nélkül) jellemzô,
hogy a hasadékok legmélyebb rétegeibôl még tundrai viszo-
nyokra utaló fauna került elô (pl. hófajd; Lagopus cf. mutus,
illetve örvös lemming; Dicrotonyx torquatus). A legfelsô
rétegekre már a szubmediterrán fauna fajai jellemzôek, 
pl. dámvad (Dama cf. dama), pele-fajok (erdei és nagy pele),
valamint nagyon sok mezei pocok (Microtus arvalis). A
legtöbb feltárt szelvény rétegtani helyzete alapján a
kormeghatározás két jégkorszak közötti, ún. interglaciális
idôszakra tehetô, mely mintegy 124.000-119.000 évvel ezelôtt
fordulhatott elô. A hazai pleisztocén korbeosztásban a lelôhely
alapján ez a periódus a „Süttôi faunaszakasz” elnevezést kapta.

Az egyik legfajgazdagabb lelôhely a Süttô 1-es hasadék a
Diósvölgyi-bányából. Ez egyúttal régészeti lelôhely is, mert az
állatmaradványok mellett a korabeli emberôs eszköz-
használatára utaló maradványok is elôkerültek. E lelôhelyrôl
gímszarvas (Cervus elaphus), más szarvas-fajok és tülkös-
szarvúak (Bovidae) csontjai, számos madárfaj maradványai
mellett vaddisznó (Sus scrofa), barnamedve (Ursus arctos),
oroszlán (Panthera cf. leo), farkas (Canis cf. lupus), hiéna
(Crocuta cf. crocuta) csontjai is elôkerültek, számos kisemlôs-
faj maradványai mellett. A lelôhely szokatlan gazdagságát
mutatja, hogy két különbözô feldolgozás 28, illetve 
33 gerinces faj elôfordulását mutatta ki. Általánosságban
elmondható, hogy az oroszlán és a hiéna kivételével mai
faunánk elemei kerültek elô.

1. ábra: A lelôhelyek elhelyezkedése

A legérdekesebb (bár széles tudományos körökben mindmáig
vitatott) lelet egy teknôsfaj, mely tudományos nevét falunkról
kapta (Testudo suttoensis). A faj leírása csupán töredékes
felkarcsont, combcsont, hollócsôrcsont, illetve páncéldarabok
által történt, és valódisága további vizsgálatokat igényel.
Mint látjuk, e rövid (és korántsem teljes) áttekintésbôl is
kitûnik, hogy a süttôi mészkônek nem csak építôipari-
építômûvészeti, hanem tudományos jelentôsége is
kiemelkedô.

Dr. Jánoska Ferenc
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Pisznicei kanyon
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