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Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fûszálak milyen boldogok:

újjászületnek, és a bogarak,
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,

újjáteremti ôket a tavasz.

A tél nekik csak álom, semmi más,
minden tavasz csodás megújhodás,

a fajta él, s örökre megmarad,
a föld ôrzi az életmagvakat,

s a nap kikelti, minden újra él:
fû, fa, virág, bogár és falevél.

Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok,
innám a fényt, ameddig rám ragyog,

a nap felé fordítnám arcomat,
s feledném minden búmat, harcomat,

élném idômet, amíg élhetem,
hiszen csupán egy perc az életem.

Az, ami volt, már elmúlt, már nem él,
hol volt, hol nem volt, elvitte a szél,

s a holnapom? Azt meg kell érni még,
csillagmécsem ki tudja, meddig ég?!
de most, de most e tündöklô sugár
még rám ragyog, s ölel az illatár!

Bár volna rá szavam vagy hangjegyem,
hogy éreztessem, ahogy érezem
ez illatot, e fényt, e nagy zenét,

e tavaszi varázslat ihletét,
mely mindig új és mindig ugyanaz:

csodák csodája: létezés... tavasz!

Várnai Zseni: Csodák csodája

Tavasz van végre, s a világ újra éled.
Egykor a hôsök szíve lángra gyúlt.
Drága hazám, újjá született néped!

Nem lehet bilincs többé, a gyáva múlt.

Petôfi lelke, életre keltett egy álmot,
elképzelt büszke, szabad, magyar hazát.

A nép szíve, egy új ütemre váltott:
s együtt dobogva, biztatta önmagát.

Mint vad folyó, mely áttöri a gátat,
s mely minden rosszat, végképp szertetép.
Egy büszke nép, melyben rég nincs alázat,

úgy dönt, a hazug korból már elég.

S bár végül, késôbb a túlerô legyôzött,
a hôsök tette, példakép marad.

Emléküket a szíved mélyén ôrzöd.
S magyarnak büszkén vallhatod magad!

Aranyosi Ervin: Március 15-ére
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Tisztelt Olvasó!

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól

kaptuk kölcsön!”

(Ez az idézet magában rejti fiaink, unokáink és az azt követô
generációk érdekeit is!)
A február elején megtartott testületi ülést követô kötetlen
beszélgetés keretében felvetôdött, hogy mit tehetnénk a
szûkebb, tágabb környezetünk védelme érdekében. Évtizedek
óta alig javul a környezetbarát magatartásmód elsajátítása,
sorra találkozunk az emberek többségét felháborító,
településünk tisztaságát érintô alábbi jelenségekkel:

- A Duna, Európa második legnagyobb folyója közvetlenül
érinti településünk határát. A partszakasz méltatlan a folyót
illetô ranghoz, az itt élôk és a „hozott” hordalék
következményeként.

- A pincedûlôk mentén számos helyen minden képzeletet
felülmúló rendetlenség uralkodik, néhol évtizedes múltra 
visszatekintendô állapotot tükrözve.

- Köszönet azoknak a Lakosoknak, akik az évszaknak
megfelelôen rendszeresen karbantartják az ingatlanjaik elôtti
közterületet. Ezzel szemben számos helyen tapasztalhatóak
igénytelenséget tükrözô jelenségek.

- A tavasz közeledtével megindul a falu határában lévô füves,
zanótos területek felgyújtása, nem kevés munkát okozva a
hivatásos és a helyi tûzoltói állománynak. Kinek mi érdeke
fûzôdik e területek meggyújtásához?

Végezetül: Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz,
hogy cselekvési tervünk kidolgozásában, megvalósításában
ötleteikkel, támogatásukkal segítsék munkánkat egy tisztább,
szebb településkép kialakításában! 

Bízva az együtt munkálkodás sikerében:

Czermann János
polgármester

Tisztelt Lakosság!

Minden héten szerdai napokon a Lábatlani Kuckó Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat elérhetô a Hengermalom Közösségi
Házban (Süttô, Áprily tér 3.) 8 órától 16 óráig.
A szolgálat által végzett tevékenységek:
• teljeskörû információnyújtás és segítség nyújtása (foglalkoz-

tatás, egészségkárosodás, iskolai problémák és a gyer-
mekeket érintô egyéb problémák),

• különbözô támogatások igénybevételének feltételeirôl és
igénybevételérôl tájékoztatás,

• ügyintézésben segítségnyújtás,
• családi konfliktusok megoldásának elôsegítése,
• pszichológiai, jogi tanácsadás megszervezése,
• szolgálatunk tájékoztatást nyújt a válsághelyzetben lévô

várandós anyának az ôt, illetve a magzatot megilletô
jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

• a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások,
ellátásokközvetítése érdekében együttmûködik a területén
található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások,
ellátások igénylésében, elérhetôségében.

Családsegítô elérhetôsége:

Sándor Krisztina
06-30-935-0753

A Lábatlani Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

elérhetôsége:

06-33-461-091
E-mail: gyjsz@pr.hu

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Süttôi Polgármesteri
Hivatalban felújítási munkálatok kezdôdnek, ezért 

2020. február 20-21-én 

a hivatal zárva tart.

Elôre láthatóan 
2020. február 24-tôl (hétfô) - 2020. március 16-ig

(hétfô), a felújítási munkálatok befejezéséig 
ügyfélfogadást a Hengermalom Közösségi Házban, 

Süttô, Áprily tér 3. szám alatt tartunk.

Telefonos elérhetôségeink: 20/433-5458, 20/432-5887

A Polgármesteri Hivatal újbóli megnyitásának idôpontjáról
a késôbbiekben tájékoztatni fogjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. Józó Antal
jegyzô

Lomtalanítási tájékoztató 2020

Süttô településen a lomtalanítás 2020. 04. 25-én kerül
megrendezésre.
A lomtalanítást a településen közszolgáltató, NHSZ Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozó-
ja, az Esztergomi Köztisztasági Nonprofit Kft. végzi.

Kérjük, az elszállítandó max. 3 m
3 lomhulladékot reggel 

6 órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy azt a
begyûjtést végzô jármû meg tudja közelíteni és a rakodás
biztonságosan és balesetmentesen elvégezhetô legyen.

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a kis-

darabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy dobozban

helyezze ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink munkáját.

Éves lomtalanítás keretében háztartási lomok - ház-
tartási berendezési tárgyak, bútorok, mûanyag eszközök,
könyvek, ruhák, szônyegek, megunt játékok stb. - kerülnek

elszállításra.

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el:

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hûtôgép, porszívó,
hajszárító, tûzhely, stb.)
Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, vegyszereket,
gyógyszereket, növényvédô szereket, fáradt olajat vagy
ezekkel szennyezett tárgyakat, akkumulátort, elemeket,
gumiabroncsot, stb.)
Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat, csem-
pét, gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)
Zöldhulladékot (gally, salak, trágya, szalma, egyéb
növényi és állati hulladék), egyéb mezôgazdasági, ipari

hulladékot

Kérem, figyeljen arra, hogy csak a lomtalanításkor elszál-

lítható tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve környezete
tisztaságára.

Segítô együttmûködésüket megköszönve

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Százszorszép Hírek

Kedves Szülôk!

Megkezdtük 2019/2020-as tanévünk második felét, amely
betegséggel kezdôdött, de dadus nénijeink mindent megtettek,
hogy az intézmény alaposan ki legyen fertôtlenítve.
Köszönjük munkájukat! Segítséget kaptunk Wendl Tamás és
Szôke Álmos apukáktól, akik a szilárd burkolatot fertôtlenítet-
ték le speciális tisztítógéppel!
A második félévben is sok teendô vár ránk, az alábbi idôpon-
tokat tervezzük, amely idôpontok még módosulhatnak:

- Február 24. Fogadó óra Katica csoportban
- Február 25. Farsang oviban, bölcsiben
- Február 26. Fogadó óra Pillangó csoportban
- Március 11. Nyílt nap az intézménybe járó gyerekek

szüleinek
- Március 12. Bölcsi kóstolgató
- Március 18-19. Anyák napi fotózás

- Március 23-27. Nemzetiségi hét
- Április 7. Tojáskeresô
- Április 18. Tavaszköszöntô bál
- Április 21-22. Óvodai, bölcsôdei beiratkozás
- Április 27. Trachttag
- Május 5. Anyák napja Katica csoportban
- Május 6. Anyák napja Pillangó csoportban
- Május 7. Anyák napja Méhecske csoportban
- Június 2-5. Gyerekhét
- Június 5. Ballagás
- Június 12. Évzáró
- Augusztus 3-28. Nyári zárva tartás

Schleicher Csilla

Százszorszép gyöngyszemek

Napocska csoport

Jó pár hónap eltelt attól kezdve,
hogy bölcsôdések lettünk. Ismer-
kedtünk új társakkal, felnôttekkel,
szabályokkal, ami nem is volt olyan
egyszerû dolog. Mára más sok
ismerettel bôvült tudásunk. Próbál-
kozásaink az önállósodás terén
több-kevesebb sikerrel járnak.

Marika néni

Méhecskék kastélya

Egy hónappal ezelôtt a szülôktôl nagy kartonlapokat kapott a
csoport ajándékba. Arra gondoltunk, hogy a lányoknak egy
szép kastélyt készítünk belôle. Egész délelôtt folyt a munka,
persze a sok kis szorgos méhecske is segített. Színes ablakokat
is ragasztottunk rá, hogy még otthonosabb legyen. A gyerekek
nagyon örültek neki, hamar birtokukba vették. Azóta is min-
den nap szívesen játszanak benne.

Dalma néni

Dolgos kis Katicák

A hosszú, borongós január sokszor kényszerí-
tett bennünket a négy fal közé, de igyekeztünk
ezt az idôt is tartalmasan eltölteni. A rengeteg
kézimunka során új technikákkal ismerkedtek

meg nagycsoportosaink, mint a szövés, varrás, csomózás,
ezzel is ügyesítve a hamarosan írni tanuló kis kezeket. Szorgos
katicáink már nagyon várják a jó idôt, hisz akkor a parkban is
megkezdhetjük a tavaszi munkálatokat!

Madárlesen a Pillangó-csoport

Reménykedve vártuk az Új Évet. Hátha hóval-jéggel érkezik,
hogy élvezhessük örömeit: hógolyózzunk, szánkózzunk,
hóembert építsünk. Nem így lett. Ahogy szomorkodva néztünk
ki az ablakon, észrevettük a fa ágán fázó-didergô madarakat.
Elkezdôdött egy beszélgetés a madarakról. Télen nehezen
találnak maguknak ennivalót, fáznak.

Mit tudunk mi tenni értük?
Közösen feltöltöttük a madáretetôket napraforgómaggal. Kis
kezükkel belemarkoltak a vödrökbe és úgy szórták bele az
etetôbe. Olyan kisgyerek is akadt, aki két marokkal szórta a
magot, de olyan is volt, aki csak nézte. Majd elégedetten

HIRDETMÉNY

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

Hulladék
Szelektív Zöld

Január 23 ---
Február 27 ---
Március 26 25
Április 23 8, 22
Május 28 6, 20
Június 25 3, 17
Július 23 1, 15, 29
Augusztus 27 12, 26
Szeptember 24 9, 23
Október 22 7, 21
November 26 4, 18
December 23 ---

Az elszállításra kerülô zöldhulladék elszállítási igényét
legkésôbb a szállítás elôtti napon 13 óráig lehet bejelenteni a
33/313-084-es telefonszámon. Az összegyûjtött zöldhul-
ladékot reggel 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé.

Segítô együttmûködésüket megköszönve

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

SÜTTÔ KÖZSÉG ESEMÉNYNAPTÁR 2020.

MÁRCIUS: 13. Március 15. ünnepség
ÁPRILIS: 4. Költészet napja
MÁJUS: 16. Tavaszi borfesztivál

23. Nemzetiségi Családi Nap
30. Íjász verseny

JÚNIUS: 4. Trianon megemlékezés
AUGUSZTUS: 15. Íjász verseny

20. Szent István Királyra emlékezünk
22. Falunap
29. Lecsófôzô verseny

SZEPTEMBER: 12. Kô-Kövön fesztivál
OKTÓBER: 6. Aradi vértanúkra emlékezünk

22. Október 23. ünnepség
NOVEMBER: 1. Mindenszentek

14. Idôsek Napja
DECEMBER: 6. Adventi vásár

11. Luca napi bor mustra
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néztük az ablakon keresztül, hogy csemegéznek szárnyas bará-
taink víg csiripeléssel.
Vajon mit mondhattak madárnyelven? - találgattuk.
Köszönjük szépen! - például.

A madarak nagyon szorgosan jártak az etetôkhöz. Feladatunk
lett, hogy folyamatosan töltsük az etetôket. Úgy vettük észre,
hogy egyre több madár jön napról-napra. Ez örömmel töltött el
bennünket.
Másnap, harmadnap már olyan gyerekek is szórták a magot,
akik eddig csak nézték a társaikat. Így egy igazi csapat-
munkává vált a madáretetés.

Bordás Csilla óvó néni

Jótékonysági farsangi bál 

a süttôi gyermektáncosok háza tájékán

Mint minden évben, az idén is farsangoltunk. Bár beteges a
január-február, a 3 éves kortól kisiskolás korig táncra járó
gyerekek kis csapata az idén is összejött, hogy tánccal,
játékkal, énekszóval elûzzük a telet, a hideget. Az idei mulat-
ság különlegessége, hogy minden kistáncos szülei vállalták,
hogy egy foglalkozás árával támogatják az „Így tedd rá” 
program által meghirdetett adománygyûjtést a kárpátaljai
elfelejtett gyermekek javára. A móka, kacagás, fánksütés
közepette a gyerekek rajzoltak az adomány mellé, a szülôk
pedig tovább növelték a felajánlott összeget. Így az est zárása
43.000 Ft.
Nagyon büszke vagyok a táncosokra, szüleikre, azaz a mi kis
süttôi táncoslábú csapatunkra!

Schleicher Csilla

Íjász hírek

Februárban elkezdôdtek a Teremíjász Országos Bajnokság for-
dulói. Altmár Csabáék Budapesten, IFAA Országos
Bajnokságon vettek részt, amelyen Altmár Viktória csigás
íjjal, 94%-os teljesítménnyel aranyérmet és ezzel magyar
bajnoki címet nyert. Büszkék vagyunk rá! A Pécsett megren-
dezett Történelmi Teremíjász Országos Bajnokságon Molnár
György aranyérmes lett a történelmi hosszúíjak és egyéb 
botíjak kategóriában. Rovnyai Orsolya nôi tradi kategóriában
bronz minôsítésû íjász lett, a versenyt a 7. helyen zárta. A Süttô
SC-t a további versenyzôk is képviselték: Stánicz Bence a
kadétok között a modern anyagokból készült történelmi íj
kategóriában a hatodik helyen zárt, Stánicz Eszter a minik
között aranyérmet szerzett.
Mindenkinek gratulálunk!

Molnár György
szakosztályvezetô

Köszönjük, ha adója 1%-val támogatja 
a süttôi óvodás, bölcsôdés gyerekeket!

18274477-1-11
Süttô Község Óvodásaiért, Bölcsôdéseiért Közhasznú Egyesület

+!

Kedves Olvasók!

Pár nap múlva megkezdôdik a Szent Negyvennap, vagyis a
nagyböjt. Ez az idôszak a visszafogottságról, a csendrôl, az
imádságról és az egymásra-figyelésrôl szól, és nem utolsósor-
ban a bûnbánatról. De mit kezdjen egy nem hívô ember egy

ilyen idôszakkal. Semmi buli, semmi akció, semmi

kellemes idôtöltés, csak lemondás.

Kétségtelen, nem éppen a pihenésrôl szól ez a negyven nap, de
annál fontosabb volna megérteni az üzenetét, különösen,
amikor látjuk, milyen károkat okoz a rohanás és a túlfo-
gyasztás.

A rohanás, az állandó készenlét és megfelelési kényszer
sokakat felôröl, tönkre tesz. Ilyenkor Jézus példája nagyon is
vonzó. Kiment a pusztába, hogy a Mennyei Atyával legyen,
csendben, a világtól távol. Épp a világért, az emberekért,
akikért jött. Ha nem tanuljuk meg ezt az elvonulást, 
elcsendesedést, és nem lessük el Jézustól, valamint a szent
életû remetéktôl (Remete Szent Pál. Remete Szent Antal,
Esztergomi Boldog Özséb), akkor félô, hogy kapcsolataink
még felszínesebbé válnak, mi magunk pedig eltávolodunk
tôlük.

Bolygónkért sokan aggódnak, talán nem alaptalanul. Ha 
lehántjuk a »méregzöld« propagandát, az üzleti rétegeket a
»környezetvédelemrôl«, akkor is marad elég tennivaló. 
A megoldás pedig kézenfekvô: fogyassz kevesebbet!!

A pénteki hústilalom, amely nagyböjtben nem választható,
hanem kötelezô a 14 év feletti katolikusoknak, a mulatságok
mellôzése, a jótékonykodás - nagyböjti tartósélelmiszer-
gyûjtés a templomainkban, mind erre utal, ezt szolgálja.
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Egyébként illúzió, hogy többet fogyasztva többet kapunk.

Épp ma ecseteltem a hittanórán, hogy amikor napjainkban a
heti egy-két húsos nap helyett mindennap húst eszünk, az
valójában a felfújt, növekedési hormonokkal teletömött állatok
és a GMO szója keveréke a legtöbb esetben, kicsit feljavítva
cukorral, sóval, Na-Glutamáttal.
A több tévémûsor valójában tartalom nélküli ismétlések sora.
A nagy ruhatár, az új ruha valójában mûszálas, hamar kopó,
egészségtelen textília. Tehát, koránt sincs annyival többünk,
mint 50 évvel ezelôtt...

Így tehát a nem hívô, avagy a maga „módján hívô emberek”
számára is áldás lehet a nagyböjt.

Elmondhatjuk, hogy mindeközben készülünk az 
52. Eucharisztikus Kongresszusra. A hirdetô plakátok már ki is
kerültek a legtöbb helyen. Reméljük, hogy szép tanúságtétel
lesz ez a világ felé, milyen öröm, hogy Jézus köztünk lakik. Az
elsôáldozásra és a bérmálásra készülôktôl vagy inkább
szüleiktôl várnék egy kicsit több lelkesedést. Amint hallom, ez
más területen is hiányzik. Ahogy látom, másutt is így van.
Ezért is imádkozunk a felnövekvô nemzedékért, mert a
következô évtizedek minôsége rajtuk, az ô lelkesedésükön is
múlik.

Örömmel jelzem, hogy a süttôi honlap mellett - köszönet a
lehetôségért - már az arc-könyv és egy kísérleti portál is ren-
delkezésünkre áll. A címek az olvasnivaló végén vannak.

Az is öröm, hogy az Alapítványunkat többen is támogatták,
részben az adó 1%-val, másrészt adományokkal, errôl lentebb
írok.

Kívánom, hogy az elôttünk álló idôszak hozza el mindenkinek
a megtisztulás, az elmélyülés, a mélyebb emberi kapcsolatok
és az igazi örömök gyümölcsét, így készülve Urunk feltá-
madása, a Húsvét ünnepére.

A Süttôi Római Katolikus Templom Felújításáért

Alapítványt 2019-ben 30.000 Ft-tal támogatták közvetlenül.
Köszönet az adományokért! A Személyi Jövedelemadó 1%-os
felajánlásából pedig 147.739 Ft-ot kaptunk, melyért szintén
köszönet!
Tavaly az Alapítvány nem támogatott templomi felújítást,
hanem tartalékolt, hogy egy esetleges sikeres pályázat esetén a
2015-ben elkezdett belsô festést el tudjuk végezni, az önrészt
tudjuk biztosítani.
Utoljára 1956-ban történt belsô festés - mennyezeti képek -,
azóta 2015-ben a szentély felújítása készült el, akkor 
12 millió Ft-ból. A hajó és a további részek mintegy 
50 millióba kerültek volna 2019-ben - az állvány, munkadíj,
közremûködések, ennyibe kerülnek. Azaz szépen emelkednek.
Mûemlék templom... Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor lesz
valóság, ha lesz ilyen pályázat. A háború elôtt volt birtok és
volt kegyúr. A templomokat abból tartották fenn. Most
pályázatok vannak, ha vannak... Az a jó, hogy ebbôl 
1 millió megvan, az Alapítványnak köszönhetôen.

Tóth Bertalan plébános
Süttô, Piszke és Lábatlan szolgálatában

Távbeszélô/távmásolat: +36 33 474 389,
villámlevél: szentlipot@gmail.com
Plébániáink kísérleti honlapja:
https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu
Arckönyv-oldal: https://www.facebook.com/splplebaniak/

Barakka Gábor

Temetôink

A bikoli temetô

Süttônek, lakossági létszámát tekintve is jelentôs a fennmaradt
temetôinek száma. Elsôdleges az itt elhelyezkedô falusi
temetô, majd a zsidó- és a bikoli temetô.
Jelenlegi mérete szerint a legkisebb a bikoli temetô a benne
található megmaradt síremlékek számában. A két utóbbi
temetôt ma már nem használják, a Süttôn elhalálozottakat a
falusi temetôben hantolják el felekezeti megkülönböztetés
nélkül.
Mégis miért tarjuk fontosnak a nem használt temetôk fenn-
maradását, annak oka, hogy ugyanúgy szerves kötôdésük volt
a falu történelméhez, mint a ma is meglévô temetônek.

Az elôzô újságcikkemben összefoglaltam a süttôi zsidótemetô
történetét, most pedig megpróbálom a bikoli temetôét.
Megmondom ôszintén, hogy nagyon meglepett az a tény, hogy
Bikolon csupán ilyen kevés síremlék maradt meg.
A halotti Anyakönyvet böngészve rá kellett jönnöm, hogy itt
egy hatalmas traumának kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy
eltûnjön a föld felszínérôl egy teljes történelmi emlékezet.
Ismert tény, hogy Bikol ugyan közigazgatásilag mindig
Süttôhöz tartozott, 1945-ig a fölbírtokos személye mégis
elkülönítette a két települést. Míg Süttô a történelme során
mindig egy földbírtokoshoz, az esztergomi Érsekségi
Uradalomhoz tartozott, addig Bikolon ez igen változatos képet
mutatott.
Ha rövid szeretnék lenni, akkor csak címszavakban kívánom
bemutatni a bikoli földbírtokosokat.

1. 1267 IV. Béla adománylevele Zovárd nemzetség-béli

Wech unokájának, Miklósnak, királyi fôlovászmesternek
2. 1304-ben a Hunt-Pázmán nemzettség béli Marcel fia,

Miklós és annak fia, Mikó
3. 1448-1453 között Bikollal kapcsolatos feljegyzések már

Bykolinak nevezett családnévként szerepelt Stephanus 

de Bykol

4. 1453-ban Johannes de Bykol és Blasius de Bykol

5. 1564, 1570, és 1616-ban pusztult helyként szerepelt
6. 1600-as években Horváth család és Huszár István a 

birtokosa.
7. 1673-ban Visontai Kovács András zálogba veszi Galgóczy

Istvánné Horváth Annától

8. 1690-ben Bikol egy része Nedeczky Sándor vármegye
alispánja, Lábatlan, Piszke, Bikol, Karva és Gyiva ura

9. 1702-ben egy része a Nedeczky családé, a másik része a
Gyulaiaké, a harmadik Kovács Jánosé

10. 1728-ban báró Gyulay Ferenc és felesége, Huszár Ilona

birtokolja.
11. 1734-ben Kovács János átadja bírtokát Bellesics Ferenc

Gábornak
12. 1736-ban meghalt Bellesics Ferenc. Lánya, Bellesics

Erzsébet férje Frivaldszky András

13. 1741-ben Frivaldszky András és felesége, Bellesics

Erzsébet, valamint kiskorú testvérei, Júlia, Teréz és
Ferenc bérleti szerzôdéssel átadják a birtokot ifj. Huszár
Lászlónak és feleségének, Konkoly Juliannának 3 évre

14. 1750-tôl Bellesics család és a Sissay család a birtokos
15. 1840-ben kerültek a Vizerek (Wieser) Bikolra. 1845-ben

Vizer József közbirtokos és felesége, Fay Klementína
16. 1862-ben meghalt Vizer Eduard közbirtokos, Esztergom

megye táblabírája
17. 1873-ban Vizer Gizellát feleségül veszi Reviczky Károly

(1852-) (apja a lábatlani közbirtokos Reviczky Károly)
18. 1880 Vizer Kálmán birtokán Vajda János költô
19. 1880. május 5-én a teljes birtokot megvásárolja

Revizsnyei Reviczky Károly

20. 1914-ben meghalt 63 éves korában Reviczky Károly,
négy lánygyermeke örökölte a birtokot
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Pisznicei kanyon

21. 1918-ban Gizella és Margit jutalékát megvásárolják a
Klein testvérek (Vilmos, Izidor és Jakab), majd 1919-ben
Sarolta és Mária részét is felvásárolták.

22. 1927-ben a birtok teljes tulajdonrésze adás-vétellel 
dr. Radvánszky György (1863-1937) és felesége, Kállay

Sarolta

23. 1937-ben a birtok gyermekeire, dr. Radvánszky György

és Radvánszky Erzsébet

24. Az 1900-as években közbirtokos még Vadosfai és
Felsôzsidai Németh Béla

Megjegyzendô, hogy a XIX század közepéig a bikoli földek
mindig kettô vagy három birtokos kezében összpontosultak,
csupán az utolsó idôszak, amikor egy birtokos kezébe került.

1944. karácsonyától 1945. március végéig az itt zajló háborús
események, majd az 1945. után bekövetkezett államosítás
végképp pontot tett a birtok értékeire. Ekkorra tehetô a temetô
pusztulása és a kúria kápolna kriptájának kifosztása.
Talán ezzel magyarázható, hogy a mai bikoli temetôben
mindössze 13 síremlék található. Azonban nem ad magyaráza-
tot arra, hogy még az 1959-ben megtartott utolsó temetésnek
sem maradtak nyomai.

A halotti Anyakönyvben rögzítettek szerint, visszamenôleg
1825-ig megszámlálva 160 gyermek és 108 felnôtt temetése
történt Bikolon.
1945-után az utolsó temetésig, amely 1959-ben volt, még 
5 gyermek és 8 felnôtt halotti búcsúsztatását Bikolon végezte
el Klein Endre esperes és Békés Antal kanonok úr.

A sok kérdôjel után nézzük meg, hogy mi is maradt meg a
temetôbôl, amelyet az utóbbi évtizedben a süttôi önkor-
mányzat tart karban.

A temetôben 13 db síremlék, ebbôl 10 db álló helyzetben, 3
sírkô fekszik, ebbôl 1 db arccal lefelé (nem lehet leolvasni). A
két sírkô formailag a két részbôl álló Sissay-féle sírkôhöz
hasonló, ebbôl az egyik két része egyben, a másik két külön-
bözô helyen. A nem olvasható sírkô kivitelezését tekintve a
birtokos Sissay család síremléke lehet. A ravatalozó romos
állapotban még megtalálható.
Az egy darab fehér mészkôbôl készült emlék kivételével vala-
mennyi vörös mészkôbôl lett kifaragva. Stílusát tekintve két
darab az ún. szívalakú kô, 8 db barokk mintázatú és három
darab posztamensen elhelyezkedô csonkagúlát formáz gömb
alakú zárókôvel. Míves véséssel készült hét, míg a többi kövön
ún. bekarcolásos eljárással találhatók a feliratok.
Sajnos vannak olyan írásrészek, melyeket csak részleteiben
lehet elolvasni, mivel az idôk folyamán megkoptak, vagy
olyan helyen vannak, hogy az elôtte kinôtt fa takarja a felira-
tok egy részét. Említettem már, hogy egy kô, írással lefelé fek-
szik és súlyát tekintve nem tudtam megfordítani.

1.

ITT NYUGSZIK
BIKOLI

VIZER EDE
FÖLDBÍRTOKOS ÚR

ESZTERGOM MEGYE VOLT TÁBLABÍRÁJA
SZÜL. 1814-ÉVBEN OKTÓBER 20
MEGH. 1862 ÉVBEN JÚLIUS 31

BÉKE PORAIRA

2.

ITT NYUGSZIK
LUKÁCS MIHÁLY

42 ÉVES KORÁBAN MEGHALT
1848IK ÉVI FEBRUÁRIUS 12ÉN

(Urasági kocsis Pest megye Bogyera)

3.

Hier liegt
inem gelibte schvester

Fr. Rebecca von
Sissai.

ist im Gott verschieden den
XVII Nov. MDCCCXIX in dir

LXVI Lebens jahre
(1819.11.17. 66 éves)

4.

Hier ruhet der Gottsecliege
Ignatz Bauer

gemessen Gastwirth in Bikol gestor-

ben den 29. November1847 in 40
Jahre seines Alters denkmal seiner

Asche
im erinnerin letzte diesen

… …dankbar
braut Anna Ma

…
(Bikolon tartózkodó kocsmáros meghalt)

(Felsô-Ausztria Gössing)

5.

ITT NYUGSZIK EGY ÁLDOZÓ
PAPP ITT VÁRJA FELTÁMO-

DÁSÁT FÔ TISZTELENDÔ PLE-
BÁNOS ÚR STOLTZ ANTAL

58 ÉVES 3DIK MÁJUSBAN MULT
KI AZ ÁRNYÉK VILÁGBUL

1848
(1848 05.03. Esztergomi Érsekség nyugalmazott pap)

6. álló

Itt nyugszik
Tettes Drskotzi Marvai de Fracisca
tett: Megyeres de Sissay Dávid Cs.
K: Kapitany és Tettes Nem: Eszter-
gomi és több Vármegy: T: Bírónak
Hitvese Meghalálozott 1838ik évi

14ik Májusban az életének 64 évében

7. fekvô

Megyeresi Sissay Dávid
Cs. K. Kapitány
és Tábla Bírónak
Édes nyugalom
Kiben mindenek

kivált kesergô Hölgye
A lelkes Hazafit

Buzgó keresztényt
Hû barátot

egyaránt tisztelék
immár gyászolják

+
Sz. Andr. Hava 18 kán 1834 ben

Élete 80 dik Évében.
De rám egy élet Itt várja lehelletem!

A jobb világnak messze határába
Ott ül Királyi fényben a nagy

Ég Ura, s nem búsul ott az Igaz
(1834. november 21.)

8.

ALLHIER RUHET
ANNA MÁRIA KURTZ

IHRES ALTERS 63 JAHR
GESTORBEN 1. ÁPRIL

1815
(63 éves özvegy Szomód)
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA SÜTTÔN

MESÉLÔSZÍNHÁZI ELÔADÁSSAL, AVAGY: 

EGY DISZNÓTOR PONTOS LEÍRÁSA

A Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet az
elmúlt évek során számos módon igyekezett tiszteletét leróni
nemzeti kulturális örökségünk elôtt: közösségi felolvasásokat
szerveztünk tematikus elôadásokkal gazdagítva a programot
az éppen aktuális emlékévekben. Példaként említhetjük az
Arany János és a Hunyadi Mátyás emlékévet, de ide sorol-
hatjuk a plébánia közösség tricentenáriumi ünnepi évét is.
Sajnálatunkra ezek a kezdeményezések jelentôsebb számú
érdeklôdônek nem jelentettek közösségi élményt. Elhatároztuk
tehát, hogy idén valami újdonságot próbálunk meg: színházat
hozunk Süttôre!
Már az alapgondolat is bátornak bizonyult, hiszen községünk
nem rendelkezik kultúrházzal és színpaddal, de ezeket a jelen-
téktelen csekélységeket hamar sikerült leküzdeni! Végül a
Hengermalom Közösségi Ház kiállítótermében pótoltunk min-
den hiányosságot: lett színpad professzionális világítással,
nagy meleg - az nem volt, de Herczeg Józsi (Márvány
Vendéglô) és családja az alkalomhoz és az elôadáshoz illô
finom falatokkal, valamint fogó pálinkával és nem utolsó sor-
ban nagy vendégszeretettel teremtett családias hangulatot az
eseményre látogatók számára.

A történetet elôadó színmûvész: Lajos András (korábban a
Vígszínház, ma a Miskolci Nemzeti Színház színmûvésze)
neve sokak számára ismerôsen csenghet, hiszen „Bandi”
testvértelepülésünk; Dunamocs szülötte. 
A cselekmény is sokunk számára lehetett nagyon ismerôs,
mert velünk, körülöttünk történt: az idôpont 1970, a helyszín a
szerzô (Soóky László: 1977-tôl népmûvelô Marcellházán,
1984-ben népmûvelô-könyvtár szakos oklevél a szombathelyi
tanárképzô fôiskolán, 1990-ben alapítója a komáromi
Reflexnek, 1990-1994-ben Marcellháza polgármestere, 
1994-tôl a Komáromi Jókai Színház dramaturgja, majd az Új
Szó és a Vasárnap riportere) búcsi portája, ahol a férfiak min-
den évben nekiveselkednek a disznóölésnek, de mindig van
még egy kupica pálinka, még egy pohár bor és még egy nóta,
így a disznótor rendszerint elmarad. Csakhogy a komáromi
erôdrendszerben állomásozó szovjet hadsereg megérzi a
pálinkaszagot, így egyszer csak a búcsi pincesoron megjelenik
egy ezrednyi szovjet kiskatona Markaszan ôrnaggyal együtt.
A dráma narratívája nem az általános nagypolitikai események
felôl közelít, hanem a kisember fókuszát választja, ezáltal
megkerüli a patetikus, merev történelemszemléletet. Soóky
László drámaszövege ráadásul végtelen könnyedséggel és
humorral beszél az „ideiglenes” szovjet megszállásról, az
átvilágításról és a szabadság ideájáról.
Ez az a humor, ami magával ragadta Lajos Andrást, és saját
elmondása szerint a forgatókönyv elsô olvasása metrón utazva
is hangos nevetésre késztette, ekkor már tudta, hogy a darabot
meg kell csinálni.
És ez az a humor, ami a január 26-án a Hengermalom
Közösségi Házba látogatókat harsányan megnevettette, az
elôadásmód pedig sokáig zúgó hangos vastapsra késztette.
Most már mi is tudjuk, hogy tovább kell mennünk, folytatnunk
kell! Újabb elôadásra kell szerzôdnünk!

9.

Itt nyugszik
GERZSE GERGEL

élt 62 évet meghalt 1879ik

évben Május 4.
Boldogok azok a halottak kik az

Istenben hallnak meg
állíttatta

Sandl Kelemen és Gerzse Fany
(+1879.05.04.60 éves Szalay Klára Kleinplak-Carinthia)

10.

Hier ruhet
KATARINA PISZES

gestorben den 25 august 1849
alt 5 Jahr

(Pénzes Karolin 1849.08.24. 6 éves 
Pénzes József kocsmáros lánya)

11. fekvô

HIER RUHET
THERESIA MEDWENITS

GEBOREN DEN 12TEN JÚLY
1845

GESTORBEN DEN 8TEN SEPTEMBER
1867

RUHE IHRER ASCHE
(Baranya megye Szászvár uradalmi szolgáló)

12.

Hier Ruhet
Ubsere miggeliebste 7rieh Tochter

Clara v. Pehô

Gebohrene Lossbigler

verschied im Gott denks 7 närlt
in der Blüdhe Ihers 22 Jahre

…..
Andenken…..

..mündigen Tochter
h

(+1821.03.02. P:D: Clara Loszpiegler uxor D. Emerici Bekô)

A legrégebbi sírkô 1815-bôl, a legfiatalabb 1879-bôl 
származik.
A zárójeles részek a süttôi halotti Anyakönyvbôl átmásolva.
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A vöröskereszt süttôi alapszervezete
2020. évben is 4 alkalommal 

tervezi a VÉRADÁST, 
az alábbi idôpontokban:

2020. március 26.

2020. június 25.

2020. szeptember 24.

2020. december 22.

Helyszín: Közösségi Udvarház 

RUHABÖRZE

2020

Hozok-viszek ruhabörzét pénteki és szombati napokon,
szintén évi 4 alkalommal szeretnénk megszervezni 

a Közösségi Udvarházban, melyek tervezett idôpontjai 
az alábbiak:

2020. március 27., március 28.

2020. június 26., június 27.

2020. szeptember 25., szeptember 26.

2020. december 4., december 5.

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.

Utóirat:
Röviddel az írás megjelenése elôtt mély megrendüléssel
értesültünk róla, hogy Soóky László életének 68. évében
elhunyt. Sajátos cinizmusával már felülrôl szemléli 
mindennapjainkat.
Munkásságával új értelmet és lehetôséget kapott a szlovákiai
magyar dráma. A mi feladatunk pedig, hogy ôrizzük és ápoljuk
örökségét.

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

Önkormányzatunk támogatásával kiadásra került 
Barakka Gábor: A Süttôi pince- és borkultúra címû könyve

Kapható a Polgármesteri Hivatalban

Vállalkozások naprakész könyvelése
Bérszámfejtés, TB-ügyintézés

Költségcsökkentés, adóoptimalizálás!
Hatóságok elôtt teljeskörû képviselet

Horn Barbara
Horn Consulting Bt.

Lábatlan, Rozália u. 37.
Mobil: 30/576-8821

E-mail: consulting.horn@gmail.com


