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Ragyogva kéklik

a táj feléd!

A nap de fénylik!

Nevet a rét!

Minden kis gallyról

a rügy bomol,

s ezernyi hangtól

zeng a bokor.

Jókedv s gyönyör hív

a kebleken.

Óh, nap és föld, víg

örömre lel.

Oly arany-szép vagy,

óh, szerelem,

mint hajnal pirkad

a hegyeken.

Fénylôn te áldod

a friss határt,

virágillat most

a nagyvilág.

Johann Wolfgang Goethe:
Májusi dal (részlet)

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
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HELYREIGAZÍTÁS

Lapunk márciusi számában „A süttôi zsidó temetô” cikkben

egy adatszolgáltató neve tévesen került lejegyzésre, nem

Szabó András, hanem Szabó Zsolt szolgáltatott felhasználható

anyagot a szerzônek.

Szerkesztôség

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási díj beszedésére és az abból eredô hátralékok

kezelésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és

Vagyonkezelô Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult. A díjhátralékok

kezelésével és beszedésével 2018. április 9-tôl a

Közszolgáltatási Díjbeszedô Konzorciumot bízta meg. A

konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft., 8423 Balkány,

Kállói út 2., A ép. Az NHKV Zrt. és a konzorcium célja a

díjhátralékok csökkentése.

A megbízás értelmében, az NHKV Zrt. által biztosított adat-

bázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkeresô

díjbeszedô fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok

beszedésére. A beszedést végzô munkatársak minden eset-

ben fényképes igazolvánnyal igazolják magukat. A díjhát-

ralékok kezelésében résztvevô személyek pontos meg-

nevezésérôl az NHKV Zrt. késôbbiekben ad információt.

Komárom-Esztergom megyében a konzorciumi 

alvállalkozó:

EASY TO TRAIN Kft., 3124 Cered, Ady Endre út 1.

Tisztelettel:

Uhrin Tamás

NHSZ Vértes Vidéke

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyvezetô
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Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. 04. 27-én megnyílik hulladékudvarunk Nyergesújfalu, Hegyalja u. 6. szám alatt (a Tesco
mögött)! Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerzôdéssel rendelkezô, tartozásmentes lakossá-

gi ügyfelek számára lehetôség nyílik a következô fajtájú és mennyiségû hulladékok hulladékudvarunkban történô 
elhelyezésére:

Hulladék fajtája Elhelyezhetô mennyiség

• Mûanyag Ingatlanonként évente 3 m3

• Papír Ingatlanonként évente 3 m3

• Üveg Ingatlanonként évente 3 m3

• Fém Ingatlanonként évente 3 m3

• Textil csomagolási hulladékok Ingatlanonként évente 3 m3

Inert (építési és bontási) hulladék Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék Ingatlanonként évente 3 m3

Háztartási étolaj, zsír hulladék Ingatlanonként havonta 2 l
Személygépjármû gumiabroncsa Évente ingatlanonként 4 db
Veszélyes hulladék

(festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Évente ingatlanonként 5 kg
Elektronikai hulladék Évente legfeljebb 100 kg
Zöldhulladék Évente legfeljebb 3 m3

A hulladékudvarba az alábbi települések lakosai szállíthatják be hulladékukat: Annavölgy, Bajót, Csolnok, Lábatlan,

Mogyorósbánya, Nagysáp, Nyergesújfalu, Sárisáp Süttô, Tát, Dunaalmás Dunaszentmiklós, Neszmély.

Hulladék beszállításakor a lakos köteles lakcímkártyáját és a személyi igazolványát a hulladék átvevônek bemutatni

valamint igazolni, hogy a közszolgáltatási díjat megfizette. A hulladék átvétele érkezési sorendben történik.

Nyitvatartás

Szombat: 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva. Hétfô, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva.
További információkért kérjük keresse fel Nyergesújfalun vagy Tatabányán üzemelô ügyfélszolgálatunkat vagy honlapunkat
(www.vvhulladekkezelo.hu). 

Ügyfélszolgálat

2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 106. 
Tel.: 33/313-084
E-mail: ugyfelszolgalat@eszkozkft.hu
Személyes és telefonos ügyintézésre minden hónap elsô keddjén 8:00-12:00 között van lehetôség.

2800 Tatabánya, Fô tér 18/E.
Tel.: 34/600-700
E-mail: ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu

Ügyintézés személyesen: Ügyintézés telefonon:
Hétfô: 7:00-19:00 Hétfô: 7:00-19:00
Kedd: 8:00-14:00 Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 9:00-17:00 Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 10:00-17:00 Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00

A lábatlani Kuckó Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat Európai Uniós
finanszírozásból megvalósuló projektje
közösségi kiskertek kialakítására is
összpontosít. Ennek részekén négy
településen, köztük Süttôn is ültettek a
szorgos kezek. Településünkön az idôsek
otthonát, vagyis annak udvarát választották
helyszínül a szervezôk. A már meglévô
magas ágyásokba, a bentlakók lelkes segít-
sége mellett, kultúrnövények, eper és fû-
szernövények kerültek. Az ágyások szom-
szédsága különbözô bokrokkal lett
gazdagabb: szeder, josta, ribizli mind-mind
került a kertbe. Az ültetés célja az udvar
szebbé tétele mellett a közösségformálás is
volt, illetve az, hogy az egyre csak növekvô
és termô növények szebbé és aktívabbá is
tegyék az idôsek mindennapjait.
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Mese a kis Pillangókról
Valahol, nem messze a Duna kanya-
rulatától, ott ahol a süttôi mészkövet
bányásszák, élt 27 csöppnyi gyer-
mek. Már mind elmúlt vagy
közeledett a 3. életévéhez, majdnem
mindannyian a pelusukat is
elhagyták, csak 3-an cumiztak
közülük, de mind nagyon szeretett volna óvodás lenni. Persze,
titokban féltek is egy kicsit, de kíváncsiak voltak, milyen lehet
az óvodában az élet.
Mivel sokan voltak az apróságok, ezért a süttôi óvoda legna-
gyobb csoportszobáját kapták meg, a híres nevezetes Pillangó
csoportot. Csilla néni, Dalma néni és Márti néni várták regge-
lente a beszoktatós kis ovisokat. Nevezetesen:
Fruzsit, Ármint, Olit, Andikát, Vikit, Nórit, Patrikot, Hunort,
Jocit, Mendit, Bencét, Regôt, Áront, Daniellát, Szofit, Áront,
Bálintot, Lilit, Balázst, Lénát, Hunort, Kamillát, Attilát, Lôrit,
Hannát, Emíliát és Flórát.
A kis Pillangók ahányan voltak, annyi külön kis egyéniségek
voltak: volt, aki bátran érkezett reggelente, volt, aki szeretett
az óvó néni ölében ülni, voltak, akik szerettek játék közben a
babaszoba falai mögé elbújni, de volt, akinek elég volt, ha az
óvó néni egész nap csak vele játszott.
Csilla néni, Dalma néni és Márti néni igyekeztek lekötni a
bátran hangoskodókat, a csendesen sírdogálókat, a játszani
akarókat, na meg a hangosan „haza akarok menni” kiabálókat,
játékkal, dallal, hangszerekkel, mesékkel, sok-sok színezôvel
és színes ceruzákkal...
A színes faleveleket beborította a hó. A jó gyerekeket, így a kis
Pillangókat is meglátogatta Mikulás apó, ajándékokat, új
játékokat hozott a Jézuska.
Daniella kis pillangócska sajnos elköszönt társaitól, szüleivel
messze költözött. De hamarosan Krisztián érkezett a csoport-
ba, ahol a Pillangósok épp farsangi maskarákba öltözve ijeszt-
gették a hideget, a telet. A kisfiút társai kedvesen fogadták, így
könnyen beilleszkedett közéjük.
De hamarosan egy új felnôtt, még egy Csilla néni érkezett a
csoportba. Csilla néni nyugodtsággal, gondoskodó figyelem-
mel, sok-sok új versikével, dalocskával, játékkal érkezett,
amelyet kíváncsisággal, szeretettel fogadtak a csoportlakók.
Így most már több szem, több kéz, több figyelem vette körbe
a kis csoportosokat, napról napra egyre többen és ügyesebben
színeztek, néhányan már rajzolgattak is üres papírlapokra. A
társasjátékok mindennapossá váltak: Zingo, Dopple, Lotti
Karotti a gyerekek kedvencei lettek.
A kis Pillangók napról napra ügyesedtek, fejlôdtek...nôttek,
szárnyaltak...
Az ôszbôl tél, télbôl tavasz lett. Izgatottan várták a húsvéti
nyuszit, aki beköltözött a csoportszobába néhány napra,
bárányt, kakast, tyúkocskát és sok-sok ügyességi népi játékot
hozott az udvarra.
A tavasz még számtalan csodás együtt töltött napot hoz és rejt
a kis Pillangók számára, de az idô gyorsan pereg, s a 3 évesek-
bôl lassan 4 évesek lettek, lesznek. 
Ezzel a mi kis mesénkkel kívánok Minden Pillangós gyer-
meknek még sok-sok csodálatos mesés napot az óvodában!

Az egyik Csilla néni

Szorgos, alkotó kezek az Idôsek Otthonában

A szépkorúak és a munkatársak is csatlakoztak Schleicher
Csilla óvónéni kezdeményezéséhez, hogy elkészülhessen 
2543 darab hímestojás, amivel a posta melletti szivarfából
varázsoltak tojásfát. Otthonunkban a mentálhigiénés csoport
feladata, hogy megszervezze a szabadidô hasznos eltöltését,
lakóink meglévô képességeinek fejlesztését, szinten tartását. A
foglalkozásokon való részvétel elôsegíti, hogy az idôs

Süttôi gyermektáncosokról

Megcsináltuk!!!

2640 db tojás díszíti Süttô
tojásfáját! Köszönjük a támo-
gatást, a sok-sok kifújt tojást,
vásárolt mûanyagtojásokat, a
kézzel festett, anyaggal deko-
rált, filccel rajzolt hímes tojá-
sokat! Köszönjük települé-
sünk intézményeinek: óvodá-
soknak, általános iskolások-
nak és minden pedagógus-
nak, és nem utolsó sorban az
idôsek otthonában dolgozók-
nak és lakóknak, hogy
fénymásoltak, színeztek, fes-
tettek és ragasztottak, lami-
náltak és fûzték a sok-sok
papírtojást!

4 éve megalakult tánccsopor-
tunk feladatai között szerepel
többek között a közösségi
kezdeményezések, a gyere-
kek másokért illetve a közért
tett cselekedetekre nevelése,
ösztönzése. Évekre vissza-
tekintve ezt a célt szolgálták
korábban településünkre be-költözött fenyômanók adventkor,
tavasszal kivirágzott óriás tulipánjaink, de látogattuk már meg

emberekben ne alakuljon ki a feleslegessé válás, magányosság
érzése. Elkerülhetôvé válik a befelé fordulás, oldódik az
izolálódás. A programok, tevékenységek összeállításánál
nagyon fontos, hogy a foglalkoztatás lakóink számára 
sikerélményt jelentsen, önbizalmuk növekedjék, lehetôséget
kapjanak új ismeretek megszerzésére, szórakozásra, adott
problémákról a gondolatok elterelésére. Célunk, hogy minél
több lakónk kapcsolódjon be az intézmény által felkínált
tevékenységekbe, az egészségi állapotától függôen, saját
fizikai és szellemi erônlétének megtartása érdekében.
Mentálhigiénés kolléganônk mindig az adott lakóközösség
életkorának, egészségi állapotának képességeinek, egyéni
adottságaiknak figyelembevételével szervezi meg az aktivitást
segítô fizikai, szellemi és szórakoztató, kulturális prog-
ramokat. Kreatív foglalkoztatás szervezése során fontos szem-
pont, hogy az elkészült alkotások ne az ,,asztalfióknak”
készüljenek. Kiváló lehetôség volt a hímestojások készítése,
amit a 10-es úton közlekedô idegenek is láthatnak és meg-
csodálhatnak. Lakóink lelkesen vetették bele magukat a
munkába, és a munkatársak is segítettek, hogy a bevállalt 
80 darab tojás idôre elkészüljön. Köszönjük Csilla óvónéninek
az ötletet és azt, hogy mi is részesei lehettünk a
kezdeményezésnek.

Mogyorósiné Mészáros Gabriella
intézményvezetô
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az esztergomi Bogáncs Kutyamenhelyet is, ahová nemcsak
adományunkat vittük el, de eltöltöttünk néhány órát a
„kutyaoviban” is. 

Az idén egy tojásfával szerettük volna megszépíteni Süttô terét
húsvétra, majd az ötletet továbbgondolva jött, hogy a kitûzött
cél a 2543 db tojás legyen, megmozgatva településünk lakóit.
Nagyon izgalmas napokat éltünk át, számolgatva a sok-sok
hímestojást, tojással keltünk, tojásokkal feküdtünk, de
megérte!
Látva az összefogást, a gyerekek csillogó szemét, a mosolygó
arcokat az utcán, a kedves érdeklôdéseket: „Hány darabnál tar-
tunk? Küldjek még?”
Köszönet Mindenkinek, hogy hozott, küldött, adott, ott volt,
segített! Név szerint szeretném megköszönni Bakos Évának,
hogy segített összefogni, gyûjteni, szervezni, Szvoboda
Tamásnak, hogy segített feltenni és Bakosné Jámbor Éva
néninek, hogy fûzött és fûzött és fûzött napokon át, hogy min-
den tojás felkerülhessen!

Rétespajtában locsolkodtunk...

2019. április 22-én csoportjaink is meghívást kaptak a
dunaalmási Rétespajta rendezvényházba, hogy táncainkkal
színesítsük húsvéti programjaikat! A nagyok német nemzetisé-
gi táncokat mutattak be, a kisebbek rábaközi népi játékokat 
játszottak.

Persze a locsolkodás se maradt el, hisz remek alkalom volt,
hogy a táncos fiúk megöntözzék a virágszáljainkat! Ki kölniv-
el, ki szódavízzel tette mindezt! A lányok elhervadni már
bizonyosan nem fognak!

Köszönjük a meghívást, jól éreztük magunkat! Mûsorunk után
mi is kisvonatoztunk, rétest ettünk, tojást festettünk, nyuszis
játékokat játszhattunk!

Találkozunk 2019. május 18-án a nemzetiségi német családi
délutánon!

De addig még nagy táncosainkkal Budapestre utazunk 
2019. április 25-én a Hagyományok Házába Figurás bérletünk
utolsó elôadására, ahol erdélyi táncokat ismerhetünk meg
neves táncegyüttesek elôadásában.
Részt veszünk április 24-én a magyar népviselet napján,

április 26-án a Trachttagon, megemlékezve egy-egy

jelképes ruhadarabbal, pántlikával hovatartozásunkról.

Május 3-án csapatépítô délutánon leszünk nagyjainkkal a
gyôri cyberjump trambulinparkban.
2019. május 25-én délután Táncos évzárónkat tartjuk, melyen
minden kis- és nagytáncost várjuk családjával egy kellemes
együtt töltött délutánra. Meglepetés vendégünk a híres-neves
Kuttyomfitty Társulat Széttáncolt cipellôk elôadásával!!!

...s bár a tanévbôl csak a nyár maradt, de akkor sem
tétlenkedünk, hisz nyári táboros pályázatunk az idén is nyert
400.000,- Ft, amelyen 20 táncos gyermekünk élvezhet!

Köszönet illeti továbbra is a kitartó, játszani és táncolni ked-
velô gyermekeket, támogató szüleiket, csoportjainkat segítô
helyi önkormányzatot, német nemzetiségi önkormányzatot és
Mindenkit aki segíti, bátorítja kis csoportunkat!                       

Köszönjük!

Ha Te is kedvet kaptál táncolni, játszani, csapatunk tangja
lenni, Téged is várunk foglalkozásainkon:
- Keddenként 15.00-15.45 
- 3-6 éveseknek a Százszorszép Kétnyelvû Óvoda,

Bölcsôdében
- Csütörtökönként 16.00-17.30
- 6-12 éveseknek a Közösségi Udvarházban

Jelentkezni Schleicher Csilla óvodapedagógusnál

BORVERSENY SÜTTÔN

2019. 05. 11. szombat

A nyílt Borverseny 10 órakor kezdôdik a Közösségi
Udvarházban. Minták leadása 9-én (péntek) 17.30-18.30-ig

történik az Udvarházban, 700 Ft/minta befizetésével.

Mindenkit szeretettel várunk:

Rákóczi Szövetség Szervezete
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Kedves süttôi Lakosok!

Kérem engedjék meg, hogy legelôször is hatalmas
köszönetünket fejezzem ki azért a hatalmas összefogásért, ami
Süttô elsô tojásfájának létrejöttét segítette! Köszönet illeti
elsôsorban Schleicher Csillát és Bakos Évát a
kezdeményezésért, koordinálásért és természetesen köszönet
Mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult e régi
német hagyomány újraélesztésében!

Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Német
Nemzetiségi Családi Délután Süttô Község Német
Nemzetiségi Önkormányzatának szervezésében.

Nagyon örülünk neki, hogy ez a rendezvény Süttôn, májusban
immár hagyománynak számít!

Akik már eddig is megtisztelték jelenlétükkel rendezvényein-
ket, tudják, hogy nálunk a büfé kivételével minden ingyenes és
mindig igyekszünk valami újdonságot csempészni a
megszokott programok közé. Idén ez a Dottó kisvonat! Igen,
régi vendégeink mondhatják „hisz ez volt a szüreti felvonulá-
son, mi ebben az újdonság?”.

Hát annyi, hogy most nem egy felszállási lehetôség lesz,
hanem több! Az útvonal, illetve a megállók jelenleg egyeztetés
alatt, természetesen ki fogjuk azokat plakátolni!
Természetesen kérjük mindenki türelmét arra vonatkozóan,
hogy nem fix idôpont lesz kiírva, hanem hogy a vonatozás
élményén se essen csorba, lehet kicsit várakozni kell majd! De
így akár Dottóval érkezhetnek a rendezvényre!

A gyerekeket egész délután fa népi játékok, fa körhinta és egy
lovacska is várni fogja, hogy kinek kedve támad, nyeregbe
pattanhasson.

A maradandó emlékrôl ismét az ÉlménySelfie gondoskodik,
hisz évrôl-évre egyre nagyobb örömmel keresik ôket 
kicsik-nagyok.

Az este folyamán egy igazi mulatozás veszi kezdetét, hisz 
19 órától a Ströcker Melody gondoskodik a talpalávalóról!

Süttô Község Német Nemzetiségi Önkormányzata nagy
szeretettel várja Önöket az V. Német Nemzetiségi Családi
Délutánra!

Találkozzunk 2019. május 18-án a Templom téren!

Gosztom Katalin
SKNNÖ Elnök

Helytörténeti szilánkok VI.

A Rákóczi-hárs múltja, jelene, jövôje

Községünk legnagyobb természeti értéke, mészkôkincsünk
mellett, a falu közepén található parkban álló nevezetes
Rákóczi-hárs. Az utóbbi néhány évben a fa állapotában jelen-
tôs (kedvezôtlen) változások álltak be, ezért az idei év
tavaszán teljeskörû állapotfelvételi munkát végeztünk 
Dr. Kelemen Géza és Dr. Tuba Katalin szakértôk segítségével.
Mielôtt az eredmények részletes bemutatásába és a jövôbeni
szükséges tennivalók ismertetésébe kezdenénk, röviden áttek-
intjük a fa múltját és jelenlegi állapotát is.

Múlt

A fa eredete természetesen a múlt ködébe vész. Magam úgy
emlékszem, hogy gyerekkorunkban 300 éves korúnak
emlegették, de ma több forrásból úgy értesülhetünk, hogy kora
420-450 év. Ha elfogadjuk, hogy nagyjából 420 éves, akkor
1600 körül csírázhatott ki a magja. Ha történelmi léptékben

akarjuk elhelyezni, ekkoriban a 15 éves háború zajlott az
országban (1593-1606). 1595-ben az egyesült keresztény
seregek 10 évre visszafoglalták a megyeszékhely Esztergom
várát a töröktôl, s a háború lezárása, a zsitvatoroki béke alig 
10 km-re köttetett fánktól 1606-ban a Duna bal partján.
Koránál fogva éppen ülhetett alatta névadója, II. Rákóczi
Ferenc fejedelem is. Gondolhatnánk, hogy esetleg 1701-es,
Bécsújhelyrôl Lengyelországba való szökése közben megpi-
henhetett az akkor már évszázados fa alatt, de tudjuk, hogy
nem falunk, hanem a Csallóköz felé menekült.

Mikszáth Kálmán így ír a „Két választás Magyarországon”
c. könyvében a Rákóczi-fákról:

„...van-e város, ahol Rákóczi-fa ne volna? Mármost mi
következik ebbôl? Az, hogy a fa vándorfa, mely megy városról
városra, vagy az következik, hogy II. Rákóczi Ferenc egyebet
sem csinált, mint fák alatt álldogált hét-nyolc esztendôn
keresztül.”

Ettôl persze mi még legyünk büszkék Rákóczi-hársunkra!

A fa tehát már több mint száz éves a falu újratelepülése, 
a 18. század elején. Képeslapok és leírások tanúsága szerint
alatta kôfaragást folytattak, sôt egy 1861-es térkép szerint a
fától keletre egykor egy tôle kisebb, de szintén termetes fa is
állhatott. 1864-ben Parragh Sándor jegyzô így ír róla:

„ Van Süttôn még egy nevezetes igen nagy terjedt ágas kereken
nôtt és több mint 200 éves Hársfa – a falu alatt”. (Barakka G.:
Sédtôtôl Süttôig)

Kereséseim alapján a szakmai sajtóban 1934-ben, az Erdészeti
Lapokban szerepel elôször. Földváry Miksa mártír
erdômérnök így ír róla:

„Ilyen emlékfa a Süttô község (Esztergom vm.) fôterén a mûút
mellett álló terebélyes, szép hársfa is. A fa mellmagassági
kerülete 530 cm, csúcsmagassága 20 m, a lombkorona
átmérôje 24 m. Hatalmas koronájának oldalágai messze ter-
jednek és azok gallyai egészen a földig csüngenek. A törzs 2 m
magasságban 10 ágra oszlik; 2 ágcsonk nagyon helyesen
cementtel van kitöltve. A fa egyébként egészséges.” (1. ábra)

1962 szeptemberében az Esti Hírlap ad számot arról, hogy a
„SÜTTÖI HÔSI EMLÉKMÛ mögötti hársfát, a gyarmat-
pusztai tölgyet és a tatai Népkert foltos platánjait védett fákká
nyilvánították.”
A fa több ízben átesett javításokon, mindig a kor szem-
léletének és szakmai színvonalának megfelelô módon. Ma már
nem része az idôs fák kezelésének sem a betonnal való kiöntés
(melyrôl fentebb Földváry Miksa ír), sem a 2006-ban a
TermészetBúvár c. lapban Garancsy Mihály tollából született
cikkben említett megoldások. Sajnos, minden jó szándék
ellenére, a beavatkozások egy része (mai szemmel nézve)
inkább ártott, mint használt a fa mûszaki állapotának.
Dr. Bartha Dénes, a Soproni Egyetem növénytan professzora
által 1994-ben írt könyvben (Magyarország faóriásai és
famatuzsálemei) a fa 400 éves korúként szerepel, mellma-
gassági átmérôje az 1934-es 530 cm-rôl 720 (!) cm-re nôtt.
A fát a község mindig nagy becsben tartotta, az 1926-ban elé
állított elsô világháborús hôsi emlékmû parkja okán környéke
rendezett, s az utóbbi idôkben, a II. világháborús emlék felál-
lítása és a kisvasútnak emléket állító installáció is a rendezett
környéket biztosította.

Jelen

Rákóczi-hársunk szerepel a legnagyobb fákat összegyûjtô 
dendromania.hu honlapon, ahol a törzskerület tekintetében az
elôkelô 8-10. helyen szerepel a hársak között. Része a megyei
és a települési értéktárnak is.
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Pisznicei kanyon

Az elmúlt néhány év során jelentôs károk keletkeztek a fában.
Ismereteim szerint 2007-ben már készült egy mûszaki
felmérés (e felmérés eredményeinek beszerzése folyamatban
van), de az elmúlt néhány évben 3 nagy vázága is letörött a
fának, emiatt szimmetrikus szerkezete, egységes lombkoroná-
ja is megbomlott.
A decemberi Süttôi Hírekben olvasott felhívást követôen pol-
gármester úrral januárban szemléztük a fát, melynek során egy
alapos mûszaki vizsgálatot javasoltam. Erre 2019. március 
29-30. során került sor a bevezetôben említett 
szakemberekkel.
Az „ArborSonic 3D akusztikus tomográf” speciális
mérômûszer segítségével roncsolásmentesen lehetséges
megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét
és elhelyezkedését. Mûködésének lényege, hogy a törzs köré
elhelyezett érzékelôk között méri a hang terjedési sebességét.
Ha üreg található két érzékelô között, a hang terjedési
sebessége csökken. A mûszer segítségével megmértük a törzs
és minden vázág szerkezetét. Egyértelmûen látszik a mérések
alapján, hogy a gyökérzet felôl kiindulóan a törzs és minden ág
belseje korhadt, üreges, az élô szövet rendszerint csak a kéreg
alatti néhány cm-re korlátozódik (2. ábra).
Ugyanakkor nagyon fontos kiemelni, hogy a fát óriási 

vitalitás, élni akarás jellemzi! Ilyenkor, a tavaszi kilom-
bosodást követôen el sem akarjuk hinni, hogy fánknak bármi
baja lehet, hiszen lombsátra ma is imponáló.
A közelmúltban a fa körül feltöltést hajthattak végre, legaláb-
bis az öreg fákra jellemzô bordázottság teljesen hiányzik a fa
tövénél. Tôkerületét talajszinten 664 cm-nek, törzskerületét
(120 cm magasságban) 760 cm-nek mértük (a
feltöltés/feltöltôdés miatt mellmagassági átmérôt nem tudtunk
mérni). Fontos leszögezni, hogy a fa egyértelmûen nagylevelû

hárs (Tilia platyphyllos) fajba tartozik (több helyütt kislevelû
hársként hivatkoznak rá).

Jövôkép

A végleges mûszaki felmérési eredmények ismeretében lehet
eldönteni, hogy a fa életének meghosszabbítása érdekében
milyen teendôk szükségesek. Egyértelmûnek tûnik, hogy az
óriási súlyú ágak és a levéltömeg veszélyezteti az ágak és a
törzs állékonyságát (emiatt tört le néhány vázág az elmúlt
években), ezért a korona könnyítésére (ágak csonkolásával)
szükség lehet. Ugyancsak szükségesnek látszik az ágak
egymáshoz rögzítése a széthasadás megelôzése érdekében.
A fa keleti oldalán a földre hajló ág legyökeresedett. Ez a fiatal
fa a Rákóczi-hárssal (genetikailag) megegyezik. Meg
szeretnénk vizsgálni, hogy a fa déli oldalán, a bekerített park-
ban álló 3 másik hársfa-egyed magról kelt utóda-e hárs-
fánknak, vagy gyökérsarjakból erednek. Utóbbi esetben e fák
is 100%-os mértékben genetikailag azonosak a Rákóczi-
hárssal. Ennek megállapításához a fák leveleinek fel-
használásával genetikai vizsgálatokat fogunk végezni.
Gyökérsarjak esetén a különálló fák gyökérzete biztosan
összekapcsolódik, és az egyes felszíni faegyedek egymást is
táplálják, erôsítik. Magról kelt egyedek esetén is fennállhat a
gyökérkapcsolat, de gyökérsarjak esetén ez egészen bizonyos.

Hamarosan egy teljes mûszaki vizsgálati eredményt tudunk
átadni az önkormányzatnak, melyben a szükséges beavatkozá-
sokra is teszünk javaslatot. Ugyancsak szeretnénk javaslatokat
tenni a fa „eszmei tovább-éltetésére” és a park fejlesztésére is.
Közösségi finanszírozásban, nemzetközi segítségre is számít-
va, kiterjesztjük az adománygyûjtést a világháló segítségével a
fa megmentésére.
Nagyon fontos: A szükséges mûszaki beavatkozások
elvégzéséig a fa alatt tartózkodni nem biztonságos! Bár a
mérések alapján az ágak (óriási méretük miatt) stabilak, de az
ördög nem alszik. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy

fánk szépségét csak messzirôl csodálják, a korona alatt (a

kerítésen belül) ne tartózkodjanak, mert a korhadt, üreges

ágak viselkedése kiszámíthatatlan!

Kérjük a község lakosságának (erkölcsi és anyagi) támo-
gatását, hogy pótolhatatlan természeti kincsünk még hosszú
ideig díszíthesse falunk hôsi parkját! A Dr. Sághy Antal Egylet
továbbra is várja a nagylelkû adományokat az alábbi
lehetôségekkel:

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 kér-
jük beírni, hogy „hársfa.”

Dr. Jánoska Ferenc

1. ábra: A Rákóczi-hárs 1934-ben (Erdészeti Lapok)

2. ábra: A keleti vázág szerkezete 3 m magasságban 
(a szürke szín az élô szövetet mutatja)
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Medvehagymás sajtos rúd

(Gyorsan elkészül és finom)

50 dkg liszt

2 dl tej

25 dkg margarin vagy vaj

2 tk só

20 dkg reszelt sajt

1 csokor medvehagyma aprítva

+1 tojás és 20 dkg reszelt sajt

Az alapanyagokat összedolgozzuk, fél órára a hûtôbe tesszük

pihenni. Majd kinyújtjuk kb. fél centi vastagra. Tetejét

megkenjük egy felvert tojással és a maradék sajttal megszór-

juk. Sajt helyet magvakat is rakhatunk rá. Sokat kell csinálni,

mert a család szeretni fogja.




