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Egyszer csak, észrevétlenül
A fa alá avarszônyeg kerül.

Megállsz a mélázó napsütésben,
Gyönyörködhetsz az ôszi ködben.

Ezer színnel festett képek,
Mind a szívedbe égnek.
Nincs még egy évszak,
Mely ennyi pompát rejt.

Fejedre kedvesen gesztenyét ejt.
Nézheted a vadludak vonulását

Ahogy ôz keresi tisztáson a párját,
Szürettôl hangos a hegyoldal

Itt, ott felcsendül egy dal.
A kertekben érik a dió

Hangosan kárál a szajkó.

Este, ha begyújtasz, fával a kályhába,
Tehetsz almát, krumplit a parázsba.

Mesebeli illat lengi át a szobát,
Megidézheted régi korok hangulatát.

Forralt borral kezedben, a karosszékben,
Gyönyörködhetsz szebbnél-szebb zenékben.

Este a csillagos eget nézve,
Felidézhetsz meséket,

Amiket egykor hallottál,
Amikor tiszta és jó voltál.

Ne bántsd az Ôszt,
Fedezd fel inkább,

Amit nyújt,
Az összes titkát. 

Ady Endre: Az Ôsz dicsérete
MEGHÍVÓ

Süttô Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

2019. október 7. hétfô 18 órakor tartandó

ARADI VÉRTANÚK NAPJA

alkalmából rendezett megemlékezésre 
és koszorúzásra a Közösségi Udvarház épületébe

Mindenkit szeretettel várunk.

Emlékezzünk együtt!

MEGHÍVÓ

Süttô Község Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját

2019. október 22. kedd 17 órakor tartandó

az 1956. évi forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett megemlékezésre 
és koszorúzásra az Áprily térre.

Mindenkit szeretettel várunk.

Emlékezzünk együtt!
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Visszatekintés

„Hogy a jövôben hihess, annak bizonyságát a múltadban kell
keresned.”

Tisztelt Olvasó! Kedves Süttôiek!

Hamarosan a 2014-2019-ig tartó Önkormányzati ciklus
végéhez érünk. Számadásként az alábbiakat ajánlom a Tisztelt
Választópolgárok figyelmébe.

Mindenekelôtt a tisztánlátás érdekében bizonyos tényeket
rögzíteni szükséges.
Nagyon örülünk annak, hogy a 2006-ban átadott idôsek
otthona sok süttôit lát el, több helybéli munkavállalót
foglalkoztat. Szakmai színvonala messze híres, a várólista
több tucatnyi, köszönhetôen az intézmény vezetésének, dolgo-
zóinak, az ott folyó magas színvonalú munkának. Azonban a
létesítése körüli anyagi mutatók és a kivitelezés helyenként
gyenge minôsége máig is negatív hatással bírnak a település
anyagi helyzetére.
A nem kellô gondossággal megépített épület energetikai,
hôszigetelési, vízügyi, elektromos problémáival és ezek
javítására fordított váratlan költségekkel folyamatosan szá-
molnunk kell.
Az elôdeink által felvett banki kölcsönbôl már 115 millió

forintot törlesztettünk, majd az állam átvállalta a még fenn-
maradó 163 milliós tartozást.
Ezek a tények a mai napi meghatározzák az Önkormányzat
anyagi helyzetét.

Mindezek figyelembevételével folyamatos pályázati források
bevonására törekedtünk az alábbiak szerint:

Elnyert, megvalósult pályázatok:

• 47 millió forint - napelemes rendszer kiépítése
intézményeink (óvoda, idôsek otthona, polgármesteri
hivatal) hatékonyabb energiaellátása érdekében,

• 6 millió forint - a Polgármesteri hivatal új könyvelési rend-
szerének (ASP) bevezetésére,

• 16 millió forint - EFOP program (több települést egyesítô
esélyegyenlôségi program, mely plusz egy fô részére biztosít
munkalehetôséget, továbbá számítógépek, hangosító beren-
dezés beszerzését is lehetôvé tette,)

• 8 millió forint - jármûparkunk egy Renault Traffic kis-
busszal gyarapodott,

• 3 millió forint - 138 m járda felújítása a jelzôlámpás
gyalogátkelôtôl a Márvány vendéglôig,

• 3 millió forint - felnôtt edzôpark létesítése a sportpálya 
mellett

Elnyert, megvalósítás elôtt álló pályázatok:

Ezekben az esetekben a támogató szervezet már döntött a
támogatás odaítélésérôl, a forrás rendelkezésre bocsátására
várunk.
• 300 millió forint támogatást nyertünk az új óvoda építésére.

A jelenlegi óvoda épülete a Reneszánsz Zrt. tulajdonában
van. A tulajdonos rövid távon tervezi az épület saját célú
hasznosítását. Az új óvoda a fenti pályázati összegbôl, és a
Reneszánsz Zrt. támogatásával épül meg.

• 10 millió forint forrás áll rendelkezésre az évtizedes
vízelvezetési problémák megoldására az óvoda-Ligettér utca
közötti szakaszon. Ez a beruházás azonnal elkezdôdhet,
amint a kábelfektetô cég (Szupergyors Internet Program álla-
mi megvalósítása) levonul a területrôl.

• Magyar Falu Program keretében újabb 5 elemes sportpark
épül a településen (a hely meghatározása folyamatban van).

• 2018. tavaszán civil szervezetek bevonásával benyújtott
Leader pályázataink 2019. nyarára kaptak pozitív elbírálást
21 200 000 Ft összegben, melyek az alábbiak:
• az Áprily téren lévô szökôkút felújítása
• a játszótéren és egyéb közterületen lévô faelemek mázolása,
• a 10-es út menti fémkorlátok cseréje,
• térfigyelô kamerarendszer elsô ütemének kiépítése (vevô-

egység+két kamera a fôúton),
• a Közösségi Udvarház belsô terének felújítása,
• az Önkéntes Tûzoltó Egyesület eszközbeszerzése (kismo-

toros fecskendô, létra),
• Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

eszközbeszerzése (2 db 4x8 m sátor, 10 db árusító pavilon),
• Süttôi Sport Club - sportöltözô nyílászáróinak cseréje, fél-

tetô készítése,
• Kerecsensólyom Íjászok - eszközbeszerzés az íjász-

versenyek szervezéséhez.

Ezek megvalósítása folyamatos.

Pályázatot nyújtottunk be továbbá a Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerûsítésére (fûtésrendszer és nyílászáró
csere), melynek elbírálása folyamatban van.

Elutasított pályázatok:

A fentiekben felsorolt, fél milliárdot meghaladó állami támo-
gatás (csak a nagyját felsorolva: 163 millió adósságátvállalás,
300 millió új óvoda építés, 47 millió napelemes rendszer, stb.)
a magyarázat, arra, hogy az alábbi nagyobb összegû
pályázataink egyelôre nem kaptak támogatást:
• az iskola épületének teljes körû energetikai felújítása,
• Bikolpusztán járdaépítés, tanyaudvar rendezése,
• a Hengermalom Közösségi Ház további bôvítése,
• a Diósvölgyi utcával párhuzamos bányaút portalanítása,
• a Hársfától a postáig terjedô járdaszakasz felújítása.

A 22 települést tömörítô Leader Vidékfejlesztési Egyesület
fennállása óta (2008) Süttô Önkormányzatát, intézményeit,
civil szervezeteit, és helyi vállalkozóit 168 810 134 Ft támo-
gatásban részesítette, amely kiemelkedôen magas összeg!

Büszkék vagyunk arra, hogy Önkormányzatunk kiváló kap-
csolatot ápol a helyben mûködô közösségekkel,
intézményekkel, civil szervezetekkel. A Templom tér alatt, a
Dunához vezetô lejárat megépítése is kiváló példája az önkor-
mányzati támogatással létrejött civil összefogásnak.

Civil szervezeteinket rendszeres anyagi támogatásban
részesítjük magas színvonalú rendezvényeik megtartásához. A
rendezvényekhez minden esetben rendelkezésre bocsátjuk erô-
forrásainkat.

Idén is csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez,
melynek keretében a közép- és felsôfokon tanuló diákoknak
nyújtunk anyagi támogatást.

Süttô jó hírnevét gyarapítja, hogy e ciklusban Barakka Gábor
két újabb kötetét tudtuk megjelentetni, melyeknek egyike a
plébánia közösségünk múltját dolgozza fel „Süttôi római 
katolikus plébániaközösség története”, míg a másik a szôlô-
bor-pince kultúráról alkot maradandót „Süttôi pincedûlôk”
címmel.

Értéktár Bizottságunk dicséretes munkája révén
településünkrôl az alábbiak kerültek a Komárom-Esztergom
Megyei Értéktárba, mint Süttô megôrzendô épített és kul-
turális örökségei:
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• Rákóczi hárs,
• Süttôi kôbányászat, kôfaragóipar,
• KÔ KÖVÖN Fesztivál,
• Dr. Sághy Antal életmûve,
• Süttô építészeti öröksége.

A konkrét fejlesztéseken túl sok-sok olyan teendô akad 
nap, mint nap, ami nem pénzben mérhetô, mégis hozzájárul a
település életének alakításához, melyek közül az alábbiakat
emelném ki:
• önkormányzatközi szervezetekben való részvétel:

1. Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás,
2. Leader Vidékfejlesztési Egyesület,
3. Esztergomi Kistérségi Társulás,
4. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,
5. Magyar Önkormányzatok Szövetsége,
6. Hídverô Társulás,
7. Dorog és Térsége Turisztikai Egyesület.

• kapcsolattartás testvértelepülésekkel,
• párbeszéd biztosítása minden helyi kezdeményezés számára.

Kedves Olvasó!
Képviselôtársaim nevében tisztelettel köszönöm az elmúlt öt
évre szóló bizalmukat!
Kazinczy Ferenc szavaival zárom soraimat:
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.”

Tisztelettel:
Czermann János

polgármester

Süttô fejlôdéséhez a megyei önkormányzat is hozzájárult

„Mozgalmas, eredményes idôszak áll mögöttünk. Komárom-
Esztergom megye dinamikusan fejlôdik, sok tekintetben az
élen járunk” - mondta el Popovics György, a megyei köz-
gyûlés elnöke.

„A gazdasági mutatóink az elsôk közé emelnek, amihez nem
csak a nagy beruházások szükségesek, de az itt élôk szorgal-
ma, tenni akarása is hozzájárul. Nagy lépéseket tettünk afelé
is, hogy kistelepüléseink lakosságának életszínvonala
javuljon, a szûkebb környezetünk szebb és otthonosabb
legyen, jó legyen a megyében élni. Tudom, nem könnyû
elôteremteni a fejlesztések költségeit a mai világban. Büszke
vagyok, hogy a megyei önkormányzat ezen a területen is
segíteni tudta megyénk településeit, köztük Süttôt” - tette
hozzá. A megyei önkormányzat által koordinált Területi- és
Települési Operatív Program (TOP) forrásai révén és a támo-

gató döntésével 300 millió forintot nyert el a település egy

87 férôhelyes, új óvoda és bölcsôde kiépítésére, amelyben a
megfelelô foglalkoztató helyiségek, öltözô, mosdók, tornaszo-
ba, fejlesztô szoba és melegítôkonyha is helyet kapna. A
munka folyamatos, van még elvégzendô feladat.

A megyei közgyûlés elnöke kifejtette, a megyei önkor-
mányzatnak ugyanakkor nem csak a fejlesztési igények
felmérése és véleményezése, a TOP-os projektek koordinálása
a feladata. „Azon dolgozunk, hogy további programokon
keresztül is hozzájáruljunk megyénk kiemelkedô eredményei-
hez, amelyek tartósan az élvonalban tartanak minket!
Támogatjuk a turizmusfejlesztést, és elôkészítjük a kerékpáru-
tak kiépítését. Célunk az is, hogy kiemelt témává tegyük a klí-
maváltozás kérdését. Részt veszünk az Interreg Határon
Átnyúló Szlovák-Magyar Program nyertes projektjeinek dön-
téshozatalában is. A megyei önkormányzat társalapításában
mûködik a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás, amelyen
keresztül további források érkeznek megyénkbe.
Sikertörténetünk a Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben
sok hátrányos helyzetû munkanélküli juthatott képzési támo-
gatáshoz és kapott esélyt az elhelyezkedésre. Részt veszünk a
SacraVelo határon átnyúló kerékpáros zarándokút
kialakításában, melyben Süttô is érintett. A megyénkben
mûködô nemzetiségi önkormányzatokra is különös figyelmet
fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a megyei
közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a
településre legyünk büszkék, ahol élünk, de az is jusson
eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is az otthonunk!
Ebben a nyertes „Megyénk körül megyünk körül” címû iden-
titás projektünk segít minket. A program keretében nyílik
lehetôségünk az összetartozásunkat és a megbecsülésünket
szimbolizáló megyezászlók átadására is, mely a Kô Kövön
Fesztiválon a településre is megérkezett. Csak remélni tudom,
hogy Süttô a megye segítségével még otthonosabb lesz és a két
önkormányzat a következô években is együtt munkálkodik a
település és megyénk fejlôdéséért! Megerôsödtünk, ezt az erôt
meg kell tartani és a jövôben arra használni, hogy az itt élôk
javát szolgálja!” - mondta.

2019. október 13-ai önkormányzati és nemzetiségi

választás jelöltjei

Polgármesterjelöltek: Czermann János

Farkas László

Nothart Zoltán

Nagy Endre

Egyéni listás képviselôjelöltek: Gosztom Katalin

Izsó Tibor

Kállai Balázs

Karáthné Szalontai Helga

Daróczi István

Pikáli Hajnalka

Nothart Zoltán

Bakos Gyula

Herczeg József

Izsó Zoltán

Gosztom Zita

Fehér Ádám

Müllerné Holdampf Helga

Bakos Éva

Farkas László

Szakmáry László

Margl Gézáné

Német nemzetiségi képviselôjelöltek: Bakos Éva

Gosztom Zita

Schleicher Csilla

Gosztom Katalin

Helyi Választási Iroda
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KÔ KÖVÖN Fesztivál
Múlt. Jelen. Jövô.

Még a mai napig nem ocsúdtunk fel a szeptember 14-én
megrendezett VI. KKF forgatagából. Nehezen hisszük, de
megint minden velünk volt: Az Égiek ismét ragyogó idôjárás-
sal ajándékoztak meg. Pedig legbelül bennünk is él a félelem,
hogy egyszer nekünk is kijut a megsemmisítô csúf viszon-
tagságokból. Úgy hisszük, hogy Fesztivál akkor is lesz.
Ragaszkodunk az egylet 2008-ban fogalmazott alapszabá-
lyában meghatározottakhoz, miszerint kutatjuk, ápoljuk a
kiveszôben lévô hagyományainkat és hirdetjük a süttôi
kôfaragó kultúrát.
Süttô község 2013-ban csatlakozott elôször a „Magyarország
Szeretlek” - programhoz. Ekkor az elsô helytörténeti túrán 
5-6 csapat vett részt. A következô évben ezt a programot
„gyúrtuk” össze egy köves rendezvény álmával.
Így született meg a Kô Kövön Fesztivál. 

2019-ben már 31 csapat vágott neki a Kôkemény Túrának,
rekordszámú 450 résztvevôvel.
Az útvonal minden csodálatos természeti adottságunkat érin-
tette: a már-már ôszi színekben pompázó Duna-partot, a párat-
lan panorámával kecsegtetô Bánya-hegyet, de ide sorolhatjuk
a Prindl-forrást is.
Az állomásokon megoldandó játékos feladatok mellett meg-
mutatta magát a tiszteletre méltó korú 140 esztendôs Süttôi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Az öreghegyi pincesoron és a
Nussgromban az újra felpezsdülô szôlô és borkultúrába kóstol-
hattak bele a túrázó családok és baráti társaságok.
Eközben a Fesztivál színpadán magyar és sváb dalok zengtek,
ezek ritmusára csattantak a fényes táncos csizmák, forogtak a
csipkés szoknyák. 

A közösségi élményeken túl megmutattuk, hogy képesek
vagyunk közösségi összefogásra is. Az egy éve megkezdett
„hársfamentô” gyûjtésünk eredménye pontosan 418.560 Ft.
Nagy öröm számunkra, hogy hozzájárulhattunk a község
legikonoikusabb természeti csodájának, a matuzsálemi korú
hársfa életének meghosszabbításához.

Örülünk, hogy idén is sok egykor Süttôn végzett kôfaragó
öregdiák gyûlt össze a nagysátor alatt! Sokan közülük beálltak
tanítgatni a gyerekeket is, akik szûnni nem akaró lelkesedéssel
késô éjszakáig forgatták a kezükre méretezett kôfaragó szer-
számokat. Hálásak vagyunk a Védnöki testület idei és korábbi
tagjainak is, hogy mellettünk állnak törekvéseinkben.

A Fesztivál szervezôi hisszük, hogy nem csak az ember for-
málja a tájat, de a táj is formálja az embert. Büszkeség szá-
munkra, hogy munkásságunkkal ápolhatjuk szellemi, kul-
turális örökségünket.
Felelôsségtudattal dolgozunk tovább, hiszen a Komárom-
Esztergom Megyei Értéktár által kiosztott rang is ezt követeli
tôlünk, hiszen 2018 decemberében kulturális örökség
kategóriában rendezvényünk is bekerült a megyei értékek
közé. 

Köszönet illet minden eddigi együttmûködô partnert 
és támogatót!! Kiemelten az Emberi Erôforrások
Minisztériumát és Fekete Péter kultúráért felelôs államtitkár
urat, aki nemcsak támogatta rendezvényünket, de a fôvédnöki
tisztséget is vállalta.
Továbbra is úgy kell dolgoznunk, hogy idézve Fekete Péter
szavait elmondhassuk: „Jó Süttôre jönni!”

Ez a rendezvény csak úgy maradhat meg a községnek és a
jövônek, ha tudunk közösségben alkotni. Egymásért vagyunk.
Egymásért van múlt, jelen és a jövô!

Fesztiválozzunk még együtt évtizedekig!
Legyen a KKF a szülôföld, az ôsök és a hazatérés ünnepe!

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

Helytörténeti szilánkok VIII.

A Serédi-kastély apró titkai

A Gerecse északi oldalában, nagyjából 510 m tengerszint felet-
ti magasságban, az Országos Kéktúra útvonalán áll a Serédi-
kastély. Az épület arányos szépségû, nem hivalkodó,
funkcionálisan inkább nyári lak, mint kastély, Serédi
Jusztinián bíboros, hercegprímás egykori nyaralója. Az épület
1935-ben épült Dr. Fábián Gáspár tervei alapján.
Az építész, Dr. Fábián Gáspár a 20. század elsô felének egyik
legjelentôsebb, mára kissé elfeledett mûépítésze, aki elsôsor-
ban templomok és középületek tervezésében jeleskedett.
Templomterveinek száma közelíti a százat, mellette jelentôs
középületek tervezése is a nevéhez fûzôdik. Talán legjelen-
tôsebb épülete a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emlék-
templom, mely torzóban maradva (tervezett tornya, és oldal-
szárnyai nem épültek meg) kissé hasonlít az esztergomi Szent
Anna-templomhoz („Kerektemplom”). Attól azonban monu-
mentálisabb, kupolája 30 m-es átmérôjével az egyik legna-
gyobb hazai kupola. Közintézményei, iskola-épületei is a his-
torizáló stílus nagyméretû emlékei. Ezek alapján látszik, hogy
a Serédi-kastély tervezôjének a nyaraló legfeljebb ujjgyakorlat
lehetett, ennek ellenére önéletírásából az derül ki, talán erre
volt a legbüszkébb. A gerecsei kôbányák anyagából, vörös-
márvány és a fehér falak kontrasztjára alapozva, a téglát is
helyszínen égetve épült a nyári lak. A hercegprímás és az
építész közös munkája még a (korabeli beszámolók szerint)
nem hivalkodó berendezés összeállítása is.
Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás történelmi idôkben
vezette a katolikus egyházat hazánkban. Deákiban,
Mátyusföldön született Szapucsek György néven 1884-ben,
apai ágon szlovák származású családban. Bencés
szerzetesként kezdte egyházi pályafutását Pannonhalmán,
majd idôvel a rend és a magyar katolikus egyház egyik legje-
lentôsebb kánonjogásza lett. Talán ennek (is) köszönhetôen
1927. november 30-án XI. Piusz pápa püspöki felszentelés
nélkül esztergomi érsekké nevezte ki, majd december 18-án
bíborossá kreálta. Ez meglehetôsen ritka esemény volt az egy-
ház újkori történetében. Püspökké is személyesen XI. Piusz
pápa szentelte 1928. január 8-án.
A több nyelven anyanyelvi szinten beszélô tudós bíboros 
a II. világháború kitörését követôen részt vett a lengyel
menekültek mentésében, egyháza és a szerzetes rendek közös
munkájaként. Mint a magyar katolikus egyház feje, poli-
tikailag is aktív volt, hiszen Horthy kormányzó református val-
lású révén, a fontos döntésekben a többségi katolikusok
képviseletét látta el (pl. a kormányzóhelyettes választásakor,
majd Horthy István kormányzóhelyettes halála után).
A Gerecse oldalában álló nyári lak a német megszállás, 
1944. március 19. után kapott jelentôs politikai szerepet. Több
forrás állítása szerint 1944. június 20-án itt találkozott a
bíboros és a kormányzó, hogy a zsidó származású magyar
állampolgárok deportálás utáni valós sorsáról szóló ún.
„Auschwitz jegyzôkönyvek” tartalmáról és a tennivalókról tár-
gyaljanak. Május végére ugyanis a vidéki zsidóság deportálása
gyakorlatilag befejezôdött, a fôváros zsidósága azonban még
Budapesten volt. A bíboros megírta és szétküldte a katolikus
püspöki kar véleményét tükrözô „Apostolutódok” körlevelét
azzal, hogy azt a hívekkel a vasárnapi misén ismertessék. E
körlevélben a bíboros keményen kiállt a zsidó honfitársak
védelme érdekében az emberiesség parancsára hivatkozva. Az
esztergomi postahivatalban azonban lefoglalták a kinyomtatott
körlevél példányait, és a Sztójay-kormány minden módon
igyekezett megakadályozni nyilvánosságra hozatalát. Június
6-án Antal István igazságügyi és vallás- és közoktatásügyi
miniszter tárgyalt a bíborossal a gerecsei nyaralóban. 2 nap
múlva 3 miniszter, Czapik Gyula egri érsek és Apor Vilmos
gyôri püspök jelenlétében tárgyaltak a kormány által adott biz-
tosítékokról. A tárgyalások eredményeképp a Sztójay-kor-
mány leállíttatta a deportálásokat, a nyilas hatalomátvételig a
fôváros zsidósága és az ôket menteni igyekvôk haladékot kap-
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tak. Hogy miért a gerecsei nyaralóban folytatták a fent említett
tárgyalásokat? Itt lehettek egyedül biztosak abban, hogy a
németek nem tudják lehallgatni ôket...
A II. világháborút követôen a kommunista hatalom a gyönyörû
homlokzati címerfaragványt eltávolíttatta, a berendezést
széthordták. A nyaraló és környezete, mint „Rákosi Mátyás
Gyereküdülô” mûködött, a pártelit gyermekei részére. Ezt
követôen elôbb a Fôvárosi Tanács, majd a rendszerváltást
követôen a fôvárosi Önkormányzat kezelésében állt. Az ezred-
forduló táján kapta vissza a katolikus egyház és jó ideig az
esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium gyakorol-
ta a kezelôi jogokat. Néhány éve ismét a fôegyházmegye
kezelésében áll. Az egykori kiszolgálószemélyzet részére épült
épületek hangulatos diákszállásként, nyári táborként üzemel-
nek napjainkban.
Egy szép ôszi kirándulást a kastély és környezete is megér,
sajnos maga az épület nem látogatható.

Dr. Jánoska Ferenc

Elkészült az 1. raklap ülôgarnitúra sorozat,

avagy a Raklap-brigád beindult!

Régi vágyam volt, hogy a suliba raklapból ülôgarnitúrákat
készíthessünk – elsô nekifutásra egyelôre a fenti emeleti
folyosókra, majd az udvarra is.
A nyáron felajánlásként kaptunk egyutas raklapokat, hogy az
iskolába ülôalkalmatosságot készíthessünk belôle. Hosszas
döcögôs szervezés után pár szülôvel sikerült a süttôi
vigadalom elôtti héten elkészülnünk. A facebook-on
meghírdetett két- háromnapos projekt végül is két hosszú
délután alatt valósult meg festéssel együtt. Nagyon el voltam
keseredve, mikor a meghirdetett posztra csak minimális jelent-
kezôt láttam, pedig azt gondoltam, ha a gyermekeinkért (és
nem csak a sajátomért) szeretnék tenni, többen leszünk, de
sebaj, összehoztuk!

Az elsô napra a darabolást és csiszolást terveztük, de végül
már összeszerelési munkákba is bele tudtunk fogni. A második
napon a maradvány anyagokból szabtunk méretre és
csavarozták az apukák készre a háttámla nélküli padokat.
A munkálatokban nagyon sok gyerek is részt vett! Ezt
szerettem volna külön kiemelni, hiszen a csiszolási, cipelési
munkákban ôk is aktív szerepet vállaltak.

Ezúton köszönöm minden kedves „raklap-munkásnak” a segít-
ségét, mert nélkületek ez nem jöhetett volna létre. Köszönöm
Török családnak a munkaerôt, csavarokat, a dinnyét és sok
mindent, Domokos családnak az éjszakás mûszak elôtt és utáni
segítségét, Ferrett családnak a munkákat és a festéket, a volt
nyolcadik és jelenlegi nyolcadik osztályból megjelentek
munkáját, és persze ne hagyjuk ki a hetedikbôl és hatodikból
megjelent diákok segítségét sem, és természetesen Sárdi Tibor
bácsinak is, aki szintén részt vett az elkészülési munkálatok-
ban. Bízom benne, hogy senkit nem hagytam ki!

Már a fenti emeleti folyosót díszíti a két háttámlás ülôgar-
nitúra, amelyre idôközben gurulós lábat is szereltek, illetve a
Tibor által szerzett szivacsra Talpas Icu – Horváth Balázs
anyukája meg is varrta a huzatot.
A 3 db háttámla nélküli pad eredeti elképzelésként a fenti
udvarra szántuk, mivel az ott lévô padok nagyon szörnyû
állapotban vannak. A léceket sok helyen cserélni kellene, vis-
zont az iskola fenntartója elég szûkmarkúan ad pénzt bár-
minemû javítási munkákra.

Ezért, aki teheti, megnézné ôket?

Biztosan megoldható lenne, ha a törött és szinte elmállott

léceket beszerezzük, és cserélni tudnánk.

Tudom, én mindig csak kérek, de tényleg a köz- és jó

érdekében teszem.

Végül egy-két mondattal zárom a cikkemet és bízok a további
sikerben is - mivel a következô 10 db raklap már itt van
nálam a háznál és ezeknek is el kell készülniük a tél elôtt.

A Süttô régen - és ma, illetve a Süttôi II. Rákóczi Ferenc 
Ált. I. múltja és jelene Facebook-csoportot érdemes figyelni,
mivel ott „toborzok” segítséget a továbbiakhoz. Elôre is köszi

Ha tenni akarsz, tegyél! A nullánál egy elkészült darab is több!

Baranyainé Sipos Sandra
Süttô

Faültetési tervek – Süttôn.

Ki fát ültet, az a jövôt építi.

Ki nevez be egy fával?

Kedves süttôi és a környéken lakók!
Egy internetes felhívás ismét felszínre hozta egy régóta dédel-
getett álmomat, hogy ültessünk fákat Süttôre! Sokat!

Ezért egy posztot tettem közzé a Süttô régen - és ma
Facebook-csoportban azzal a mondattal, hogy „Süttôre eset-
leg?”. Meglepôdtem, mennyien támogatnák az ötletet, nagyon
jó volt olvasni, hogy rajtam kívül sokan úgy vélik, erre szük-
ség van.
Visszagondolva gyerekkoromra, mindenhol sok fa, díszfa,
bokrok és virágok ékesítették az udvarokat, elôkerteket és
közterületeket, mára ez erôsen megritkult, sokan a füvesítést
részesítik elônyben.
Sok helyen azért a mai napig gyönyörû virágos, fás udvar és
utcafront látható. Ezt szeretném még fokozni, mert akinek
nincs lehetôsége facsemetét vásárolni és ültetni, kérem
ültessen - akár magról büdöskét, árvácskát, ôszirózsát és sorol-
hatnám még a fajtákat - tavasszal az utcafrontra.
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Pisznicei kanyon

Kaptam a poszt alá olyan megjegyzést is, amely már megvaló-
sult, például gyermek születésekor facsemetét ültettek,
remélem mások is követik a példát. Üzenetben is kaptam 
pl. facsemete felajánlást, a megjegyzéseknél sokan jelezték,
hogy felajánlanak facsemetét vagy a munkájukat.
Nem felejtettelek el benneteket!

Kaptam hideget-meleget megjegyzésként, de nem adom fel.
Tudom, nem lehet fejetlenül, tervezés nélkül nekifogni - fôleg
közterületre -, de megragadva a lehetôséget, hogy a Süttôi
Hírek újság minden süttôi lakoshoz eljut, arra szeretnék min-
denkit kérni, hogy ültessen legalább egy fát (pl. ôshonos
gyümölcsfát), díszcserjét vagy bokrot az udvarába, mert min-
den egyes fejlôdô levéllel támogatjuk a környezetünket!
Ha elültette, legyen szíves töltse fel a képet 

a Süttô régen - és ma Facebook-csoportba, hadd

gyönyörködjünk benne mi is! Már nagyon várom a

képeket!

Nem azt kérem, hogy erdôket telepítsenek (bár milyen jó
lenne), csak egy fát... Legyen még szebb a környezetünk,
hiszen gyönyörû helyen lakunk.

A poszt eredményessége után e-mailben megkerestem
Czermann János polgármestert, hogy tájékoztassam az ötletrôl
és tanácsot kérjek a továbbiakhoz. Pár napon belül az önkor-
mányzat az ötlet támogatásáról megerôsített, a lentiek
figyelembevételével (fafajok, szakmai háttér, közmûvek,
helyszín stb.). Most már rajtunk múlik!
Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy ez egy
magánkezdeményezés, nem az önkormányzat indította el, csak
hogy minden félreértést elkerüljünk.

Szívesen veszem, ha valaki segítene a szervezésben - ter-

mészetesen önkéntes alapon, én is így teszek. Nem gondo-

lom, hogy csak anyagi ráfordítással tudunk eredményt

elérni, legyen itt szó pl. a szakmai segítségrôl, 

összefogásról.

A Süttôn lévô közintézményeket (iskola, óvoda, idôsek
otthona pl.) e-mailben, telefonon sorban meg fogom keresni,
hogy nem csatlakoznának-e a kezdeményezéshez. Volt, ahon-
nan már kaptam visszajelzést, pl. a Szépkorúak Idôsek
Otthona, hogy a helyszín adott, viszont nincs anyagi keretük a
facsemeték vásárlására, itt akár lugast is lehetne telepíteni. A
SZIO udvarban és az Áprily téren is szükséges egy-két tönkre-
ment fa kivágása (ez már intézi az önkormányzat), ennek
pótlásában is gondolkodhatunk.
Elkezdtem utánajárni dolgoknak, tényeknek ebben a témában,
mert sok mindenre kell figyelnünk, ha ebbe belekezdünk:
- ha magánkézben lévô területre - saját magunk önként -

ültetünk, ez lehetséges, viszont érdemes figyelembe venni,
hogy a sokak által kedvelt császárfa nem a legjobb választás.
Amennyiben úgy döntenek, ültetni szeretnének, válasszanak
inkább egy ôshonos gyümölcsfát, gondoljunk a méhekre is.

- Milyen fafajták ültetésében gondolkodjunk?
- Mikor érdemes ültetni? (ôsz, tavasz)
- Hova ültessünk fákat? (ez a legfôbb megoldandó feladat)
- Ha közterület fásításáról beszélünk, ott elôször fel kell

térképezni a közmûveket (földben és levegôben), át kell
tanulmányozni a Süttô Község Településképi Arculati
kézikönyvét (2017.). Szükséges egy szakmai háttér (ez gon-
dolom a Süttôi Erdészet részérôl adott lehet).

- És egy nagyon fontos dolog az UTÓGONDOZÁS, itt elsô-
sorban a locsolásra gondolok.

DE nincs lehetetlen, csak tehetetlen! Valahol el kell 

kezdeni!

Ha úgy gondolják érdemes az ötlet a megvalósításra kérem
ültessenek egy fát az udvarukba, a pincéhez.
A közterületen való ültetést elôször tervezzük meg, nem

bánom, ha az ültetés átcsúszik tavaszra, vagy következô ôszre,
mivel itt megfontoltan kell eltervezni mindent - ezeket a fákat
a gyerekeinknek, unokáinknak fogjuk telepíteni.

Kicsit visszakanyarodva a természetismereti órákhoz: Miért
fontosak a fák?
Idézem a Sulibázis internetes oldalról:

„Földünk minden kontinensén megtalálhatók a fák.
Lombkoronájuk sok állatnak nyújt táplálékot és lakóhelyet,
törzsük és gyökerük szintén. A Föld légkörének oxigéntar-
talmát jórészt a fáknak köszönhetjük, így azok az élôlények is
nagyban kötôdnek a fákhoz, melyek nem esznek, vagy nem lak-
nak a fa lombjában.

A Föld növényei felelôsek azért, hogy mindig friss oxigén
kerüljön a légkörbe. Ha az ezek nagy részét jelentô fákat kiir-
tanánk, akkor a maradék növények nem tudnának elegendô
oxigént termelni, ezért a levegô sokkal kevesebb oxigént tartal-
mazna, mint most.

A levegô fôleg nitrogén és oxigén keverékébôl álló színtelen,
szagtalan gáznemû anyag, amely a Földet burokként
körülveszi, s oxigénje miatt az élôlények számára
nélkülözhetetlen.”

Összefoglalva, hogy mit kérek Önöktôl:
- szervezési segítséget
- szakmai hátteret (erdészeti dolgozók figyelem!)
- facsemete felajánlást (gyümölcs, díszfa stb.)
- önkéntes munkát!

Szerintem az a süttôi vagy környékbeli lakos, aki vállalja,

hogy ültet egy fát és gondozza, az már tett valami

maradandót!

Kérem segítsenek, hogy ez megvalósulhasson!

Baranyainé Sipos Sandra
Süttô

Bögrés szilvás fánksüti

Hozzávalók:

- másfél bögre cukor
- 2 tojás
- 3 és fél bögre liszt
- 1 csomag sütôpor
- egy csipet só
- fél bögre étolaj
- másfél bögre tej
- szilva (10-15 szem, attól függ milyen fajta)

A szóráshoz:

- 2 púpos evôkanál kristálycukor
- 1 púpos mokkáskanál ôrölt fahéj (ha szeretjük nagyon fahé-

jasan, akkor lehet több is)

Elkészítése:

1. A sütôt elômelegítjük 180-200 fokra.
2. A hozzávalókat a szilva kivételével összekeverjük. A tejet

adjuk hozzá utolsóként, kisebb adagokban.
3. Ezután jól megrakjuk a tetejét darabolt szilvával, majd

megszórjuk a süteményt a fahéj és a két evôkanál kristály-
cukor keverékével.

4. Kb. 20-30 perc aranyszínûre sütjük (tûpróbát végzünk).
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MIRE JÓ?

A torna rendszeres végzése hozzájárulhat:

•   az egészségünk megôrzéséhez, a betegségek megelôzéséhez,

•   az energikus állapot fenntartásához,

•   a hosszú, egészséges élethez,

•   többek között az alábbi betegségek, állapotok javulásához:

•• szív- és érrendszeri,

•• emésztôrendszeri,

•• légzôszervi,

•• érzékszervi,

•• mozgásszervi és

•• idegrendszeri problémák.

Hat az immunrendszerre, ezáltal segít az allergiás, megfázásos tünetek

kezelésében is.

A torna ingyenes, laza ruházatban és sportcipôben végezhetô.
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