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Templomi csöndben,
Éjjeli ködben

Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre

Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetôkön,
Dárdás fenyôkön:

Zöld diadémon, pára lebeg,
Sûrû vadonban

Halkan, titokban,
Fenyô-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,

Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon

Nincs rododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgybon,
Fûzfa berekben,

Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban

Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.

Wass Albert: Tél

Kedves Olvasó!

Nagy ünnepre, szent Karácsonyra készülünk. Egész évben
talán ezt az ünnepet várjuk a legjobban. Valami különleges
érzés tölti el a szívünket, a betlehemi születési templom és az
Advent illata lengi be az otthonokat. A köztereken ragyogó
díszek és kivilágítások fokozzák ezt a jó érzést bennünk. A
szeretetrôl szól ez az ünnep mindenkinek. A hívôk a Megváltó
Jézus Krisztus születését ünneplik, aki azt hagyta ránk, hogy
úgy szeressük egymást, amint Ô szeretett bennünket. Ideje hát,
hogy szeretetben járjunk egymással, és ne gondolkozzon senki
faji, nemzetségi és felekezeti különbségekben. A szeretetet
elôbb adni kell és nem elvárni. Szeretet legyen a szívünkben és
ne gyûlölet, megbocsátás és ne harag, alázat legyen és ne
büszkeség, öröm és ne keserûség, békesség legyen és ne
háborúság, hûség legyen és ne hûtlenség, jóság és ne
gonoszság. A szeretet számûzi a bûnt, a bánatot, az aggódást és
a gondot, amelyek felôrlik az élet erejét. Ebben a szétesett
világban nagy szükség van a szeretetre, a másikra való 
odafigyelésre, amikor nô a létüket kilátástalannak érzôk
száma. Létünk során sok nyomorúsággal, testi-lelki 
problémával, mérhetetlen önzéssel és gonoszsággal
találkozunk, mégis minden nap, minden héten megjelenik
valami, amit a szeretet, az örömhír táplál. Ez ilyenkor
Karácsonykor felerôsödik. De vajon hol van egész 
esztendôben? Kitart-e egyik Karácsonytól a másikig? Vajon az
örömhír, a fény, amely 2020 évvel ezelôtt abban a szegény
betlehemi istállóban megjelent bevilágítja-e életünket, vagy
csak a földi anyagi javak labirintusában ünnepelünk?
Megadjuk-e egész évben családunk minden tagjának mindazt
a szeretetet, amelyre szükségük van, s amely természetes 
kellene legyen? Kikerüljük-e, megoldjuk-e a lélek- és
emberölô konfliktusokat? Nyújtunk-e segítséget a 
rászorultaknak, meghallgatjuk-e a panaszkodásokat s van-e
vigasztaló szavunk? Adunk-e igazi jó tanácsot 
gyermekeinknek, fiataljainknak? Millió a kérdés, s egyetlen
szó a válasz: szeretni. Szeretni egész évben ezzel a mai
örömhírrel, kitartani azzal, hogy érdemes. Igazi öröm csak
akkor és úgy születhetik szívünkben, ha másokat, 
embertársainkat is örvendeni látjuk. Karácsony üzenetével, az
ünnep ragyogása után lesz erônk az igazi szeretetet 
2021. esztendôben tovább is adni.

Ebben a hitben kívánok minden süttôi polgárnak szeretettel
teli, békés boldog karácsonyi ünnepeket és vírusoktól mentes
boldog új esztendôt.

Szeretettel:

Czermann János
polgármester

VÉRADÁS

Mindenkit szeretettel várunk 
Süttôn a Közösségi Udvarházban!
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Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a karácsonyi
ünnepeket követôen Társaságunk szervezetten gyûjti össze
és szállítja el a fenyôfákat.

Január hónapban két alkalommal gyûjtik össze munkatár-
saink a fenyôfákat, amelyeket családi házas övezetekben a
hulladékgyûjtô edény mellé, illetve a lakótelepi területeken
az ingatlan elôtt lévô, útpadka melletti közterületen kell
elhelyezni.

Süttôn, 2021. január 15-én 

és 2021. január 29-én (pénteken) 

szállítják el a fenyôfákat!

Kérjük a lakosságot, hogy fenyôfáikat jól látható, könnyen
megközelíthetô helyre, a forgalmat nem akadályozó módon
helyezzék el! Továbbá kérjük, hogy a fától „tiszta”, idegen
anyagoktól (pl. csillagszóróktól, fényfüzérektôl, egyéb
díszektôl) mentes állapotban váljanak meg, a szelektivitás
és az újrahasznosíthatóság érdekében, hiszen, mint a koráb-
bi években, úgy az ideiben is a beszállított fenyôket ener-
getikai célokra hasznosítjuk!

Köszönjük együttmûködésüket!

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Süttô község területén a
zöldhulladék és a szelektív hulladékszállítást 2021. évben az
alábbi idôpontokban végzi.

Hulladék
Szelektív Zöld

Január 25 ---
Február 22 17
Március 29 17
Április 26 7, 21
Május 31 5, 19
Június 28 2, 16
Július 26 7, 21
Augusztus 23 4, 18
Szeptember 27 1, 15
Október 25 6, 20
November 29 3, 17
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 reggel 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé.

Segítô együttmûködésüket megköszönve

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, 
hogy a polgármesteri hivatal 

2020. december 21-tôl 2021. január 3-ig ZÁRVA tart!
Ez idô alatt az ügyfélfogadás szünetel!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk
mindenkinek!

Kedves Olvasók!

Különleges és szép évet hagyunk magunk mögött. Ez az
idôszak a maga megpróbáltatásaival sokaknak okoz gondot,
fejfájást, az állásvesztés rémét. Ugyanakkor csendességet is
hozott: kevesebb közösségi alkalom, kevesebb utazás, több
odafigyelés. Rajtunk múlik, tanulunk-e belôle. 

Amikor e sorokat írom, nem tudjuk, mit hoz a tél. Nemcsak
egészségügyi szempontból, hanem társadalmilag is. Mert két-
ségtelen, mint minden betegség, ez is a legyengült
szervezeteket támadja meg. Itt nemcsak a testre gondolok, de
társadalmunkra, gazdasági életünkre. Sok az egyensúlytalan-
ság, a hasznosságot, az azonnali eredményt elôtérbe helyezô
szemlélet. Az illetékesek próbálják menteni, ami menthetô, de
nagy kérdés, mit akarunk megmenteni? A régi gazdasági
modellt? Úgy tûnik, annak vége.

A régi életünket? Azt, ahogyan eddig éltünk. Lehet, jól
éreztük magunkat benne, de úgy tûnik, ez az életforma csak
békeidôben mûködik, és most nincs béke. Olyan egyszerû
dolgokon is képesek vagyunk egymásnak esni – egyelôre csak
a világhálón –, mint: maszkviselô és szabadságharcos
maszkot-nem viselô; dolgozó fiatal és „miért nem ül otthon”
idôs ember; „A” és „B” pártot támogató; - sorolhatnánk nap-
estig. E helyzetben a legfontosabb fenntartani, vagy sokszor
újraindítani a párbeszédet. Ami tavasszal elkezdôdött, a
nagy szolidaritás – szívecskék az ablakban, csomag a
karanténba kerülteknek, maszk-varrás – hamar kifullad-
tak. Sokan bûnbakot keresnek. Pedig attól nem lesz jobb.

Ebben a légkörben keressük a feladatunkat mi, katolikus
keresztények. 

Lesznek adventi hajnali Szentmisék, ha addig nem szigorí-
tanak, lesznek karácsonyi Szentmisék, lesz gyónási lehetôség.
Lehet ezt bizonytalanságnak is nevezni, de hittel közelítve ez
afféle „hitélmény”. Isten kezében, tenyerén vagyunk. Ennek
fényében szemlélem az eddigi eseményeket. Örömteli és 
elgondolkodtató dolgokat egyaránt.

Tavaszi zárlat és „online” oktatás. Más oldalról ismerhettem
meg a diákokat. Voltak, akik szépen, lelkiismeretesen oldották
meg és küldték vissza a feladatokat és voltak, akik nem igazán
foglalkoztak vele. Az igazi tanulság azonban nem a tanév ide-
jén, hanem a végén volt. Igyekeztem mindenkinek jó osztály-
zatot adni, ami sokaknál nem tükrözte a teljesítményt.
Természetesnek vették. Pedig nem az. Amit kapnak, amijük
van, az nem „jár”. A gazdasági élet vagy éppen az egészségü-
gyi ellátás zavara mutatja, hogy amit természetesnek
veszünk, mert „jár nekünk”, nem biztos, hogy megkapjuk.
Erre fel kell készíteni a gyerekeket is.

A tavaszi zárlat idején közvetítettük a Szentmiséket.
Köszönet a munkatársaknak, akik biztosították a közvetítés
lehetôségét. Többen is éltek vele. (Igaz, az idôsebbek inkább
TV segítségével kapcsolódtak be). A sokszor elhangzó ok 
a távolmaradásra, amit a diákok mondanak: „vendégek 
jöttek”, „vendégségbe mentünk”, „vásárolni voltunk”, „elutaz-
tunk” – most nem igazán álltak fenn. A nap szinte bármely sza-
kában, igen sok csatornán megvolt a lehetôség a közvetítésbe
bekapcsolódni. Az igazi ok, hogy sokan nem érzik a szükségét
a testvéri közösségben együtt imádkozni, Eucharisztiát ünne-
pelni, most hangsúlyosabb lett, a felszínre jött. Online sem
kapcsolódtak be a közösségbe.

A templomok nem voltak zárva, oda – meghatározott idôben –
egyéni imádságra be lehetett térni, csak a nyilvános alkalmak
szüneteltek. Ezzel a lehetôséggel sem éltek a tömegek. De akik
jöttek, sokszor szolgáltak is. Ezekben a hónapokban is került
friss virág a vázákba, ki voltak takarítva templomok és mivel
nyilvános közösségi alkalmak híján nem volt perselyezés,
többen is gondoltak arra, hogy a közösségnek ilyenkor is fenn
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Tausendschön Zweisprachiger Kindergarten, Kinderkrippe
Százszorszép Kétnyelvû Óvoda, Bölcsôde

E-mail: ovoda@sutto.hu

Intézményünk újult erôvel kezdte a 2020-2021-es nevelési
évet 68 óvodás és 11 bölcsôdés gyermekkel. 
Szeptemberben több új gyermek és új dolgozó is kezdett
intézményünkben, a sok új mese, vers és dalok által könnyen
megismerkedtek, összeszoktak. Kiscsoportosaink és bölcsôdé-
seink beszoktatását lerövidítette a vírus helyzet és a szeptem-
beri beszoktatást követôen, októbertôl mi is az ajtóban fogad-
tuk a gyermekeket. 
Kisebb és nagyobb gyermekeink is könnyen beleszoktak az új
feladatba, kevesebb, rövidebb sírásokkal, több önállósággal
érkeznek napról napra.
Sajnos a koronavírus teljesen átalakította hétköznapjainkat,
jeles ünnepeinket, de a szülôk támogatásával, az SzMK segít-
ségével igyekszünk gyermekeinknek a biztonságos,
ugyanakkor programokban színes napokat szervezni.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki bármivel is hozzájárul
intézményünk mûködésének gazdagításához!
Ôsszel szüreti felvonuláson táncolhattunk, majd hagyományos
egészséghetünket tartottuk meg, ami aktuálisabb volt, mint
bármikor. 
Szülôi és munkatársi segítséggel festés útján megújítottuk
udvari fa játékainkat, játszóházunkat. Mihály napi online
vásárunkon további támogatást kaptunk a játszó udvarunk
szépítéséhez. 
Az ôszi fertôtlenítô nagytakarításunkkor segítségünkre volt
Wendl Tamás, aki évrôl évre támogatja intézményünket!
Köszönjük most is segítségét, s hogy megfrissültek intézményi
szônyegeink!

Rendhagyóan megtartottuk Márton napunkat, 
csatlakozva egy országos kezdeményezéshez.

Bertalan atya történeteit hallgattuk, közösen énekeltünk...

Játszottunk, itt éppen: Száz liba egy sorban...

kell magát tartani. Köszönet ezekért a szolgálatokért,

adományokért!

Újraindulás. Amikor újból megnyílt a lehetôség, és voltak
nyilvános Szentmisék, sokan visszatértek. Nem többen és nem
kevesebben, mint korábban. Most is – hibahatáron belül –
ugyanannyian vagyunk, mint a zárás elôtt voltunk. Ez most

öröm vagy bánat? Látszik, ez a pár hónap nem hozott nagy
változást. Akkor nagynak tûnt, de sem lelki éhség nem támadt
sokakban, sem el nem távolodtak, akik eddig is otthonosan
érezték magukat.

Ünneplés. Idônként meg kell állni és hálát kell adni. Engem

az elmúlt negyedszázad állított meg, hogy hálát adjak a

papszentelés, a papi hivatás ajándékáért. Csendes
ünneplésre számítottam, nemcsak a járvány miatt, hanem,
mert ez egyúttal az elmulasztott lehetôségek és elkövetett
bûnök, mulasztások miatti bocsánatkérés is egyben. Aztán jöt-
tek a meglepetések. Köszönöm mindenkinek, aki a (titokban
történt) szervezésben részt vett, az ünnepet – papi találkozó,
valamint Piszkén és Süttôn a vasárnapi alkalom és a délutáni
vendégség – elôkészítette, illetve osztozott örömömben!

Az ôsz eseménye volt az elsôgyónás, a bérmálás (szeptember
26-án, és az elsô Szentáldozás (szeptember 27-én). Eredetileg
az Eucharisztikus Kongresszuson járultak volna
Szentáldozáshoz, de annak halasztása miatt többen is most
találkoznak elôször Jézussal a Szentostyában.

A bérmálás – melyet a sajátos helyzetben a Bíboros úr meg-
bízásából a helyi plébános végzett – és az elsô Szentgyónás és
Szentáldozás jó alkalom mindannyiunknak, hogy felelevenít-
sük azt a napot, amikor (még) lelkesen, komoly szándékkal
találkoztunk Vele a Szentgyónásban, Szentáldozásban,
valamint a Bérmálás szentségében megkaptuk a Szentlélek
ajándékait és a közösség nagykorú tagjai lettünk, Kérdés, men-
nyire tartottunk ki. Sokat tehetünk a jövô nemzedékért, ha

hitünket komolyan vesszük és így alakítjuk az életünket.

Tájékozódjunk. Mint írtam, a helyzet napról-napra változik.
Az aktuális alkalmakról a megadott elérhetôségeken
tájékozódhatunk. Sokszor tapasztalom, hogy a többször is
hirdetett alkalmak, lehetôségek újdonságként hatnak. Tudom,
naponta bombáznak bennünket jobbnál-jobb ajánlatokkal, rek-
lámokkal. Ám a lent megadott lehetôségeken bárki tájékozód-
hat. Örömmel várjuk a testvéreket és a jó szándékú érdek-
lôdôket az egyes eseményekre. Így építhetjük községünket,
erôsíthetjük közösségeinket. Erre az erôre és Isten áldására
egyre nagyobb szükségünk lesz.

Korábban mindig készültünk valamilyen eseményre,

nyüzsögtünk, szerveztünk. Most nem tudjuk, hogy a jelen-

legi korlátozásokat feloldják-e? Ha pedig feloldják, milyen
feltételekkel. A megszokott dolgokat – Idôsek Napja,
Halottak-napi közös imádság a temetôben, Szent Márton napi
felvonulás, Jubiláns házasok megköszöntése, adventi vásár
karácsonyi hangulattal, adventi koszorú-kötés, »Szállást keres
a Szent Család« –, mind elmaradtak / elmaradnak. A lényeg
azonban megmaradt. 
Szép, csöndes adventi napokat, Isten áldását mindenkinek!

Tóth Bertalan plébános
Süttô, Piszke és Lábatlan szolgálatában

Távbeszélô/távmásolat: +36 33 474 389,
villámlevél: szentlipot@gmail.com
Plébániáink naplója:
https://dunamentilepegetes.blogspot.hu
Plébániáink naptára:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9
jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
Arckönyv-oldal: https://www.facebook.com/splplebaniak/
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Köszönjük lelkes munkájukat és a közeljövôben gyer-
mekeinknek boldog óvodai napokat kívánunk.

Engelbrecht Márti

MMééhheeccsskkee kkiiss--kköözzééppssôô ccssooppoorrtt  
Idén a kis méhecskék középsô csoportosak let-
tek. Új csoportszobába kerültünk, az óvodai
csoportok közül most mi vagyunk a
legkevesebben, 20-an - így elegendô nekünk
egy kisebb szoba is. Két új óvó néni jött hoz-
zánk: Zsuzsa néni és Zsuzsi néni, illetve a gyerekek dajkája
Gabi néni lett. A csoportszobát a gyerekek igen hamar meg-
szerették és a birtokukba vették. A gyerekek egyre önállóbbak,
ügyesen segítenek a terítésnél, a játék végén helyére teszik a
játékokat. Nagyon figyelmes kis csapat a miénk, mindent
észrevesznek, minden újdonságra nyitottak, érdeklôdôek.
Szeretnek színezni, építeni, társasjátékkal játszani és barká-
csolni. A verselés, mesemondás éneklés a mindennapok része.
Amíg az idôjárás engedi, sokat vagyunk a levegôn. Az óvodai
udvar számos lehetôséget kínál, így a természettel való
ismerkedés is játék a gyermekeknek. A méhecskés gyerekek
nagyon szeretnek óvodába járni.

Dalma néni

PPii ll llaannggóó nnaaggyyccssooppoorrtt
Átléptük a nagycsoport kapuját szeptemberben.
Ez több változást hozott magával. Visszatértünk
az óvoda legnagyobb termébe, ahol kiscsopor-
tosként elindultunk. Erre azért volt szükségünk,
mert csoportunk létszáma bôvült 8 új kisgyer-
mekkel, akik nem mentek el iskolába. 2 kisfiú
elment a csoportunkból, mert elköltöztek Süttôrôl.
Így lettünk 27-en a Pillangó csoportban. A felnôtt dolgozók
létszáma is változott. Jött hozzánk egy pedagógiai asszisztens,
aki nagymértékben segíti a munkánkat. Hiányzik csoportból
Csilla, de neki most más feladata van az óvodában. Azért
ahogy ideje engedi, bejön hozzánk és nem hagy minket
magunkra. Gyerkôceink bontogatják szárnyaikat, nagyon
kíváncsiak, érdeklôdôek, sôt kezdeményezôek. Sokan közülük
meglepôen ügyesek, kreatívak.
Az iskolaérettségi vizsgálat is megtörtént, ebbôl kiderült,
hogyan tervezzünk a továbbiakban. 
A munkánk legnagyobb elismerése a gyermekek kedves
mosolygó arca.

Csilla, Kata és Márti

Decemberben mi is várjuk a Mikulást, reméljük a sok betegség
ellenére az óvodába is bekukkant. Az adventi idôszakban is
tervezünk online vásárt, amelyet a közösségi oldalon kívánunk
meghirdetni községi szinten! Köszönjük, aki csatlakozik
eseményünkhöz, s vásárlásával támogat!
Zárásként a süttôi német nemzetiségi önkormányzat támo-
gatását, felajánlását köszönjük, aki segítségével színesedett
egészséghetünk, jelenleg a Mikulás munkájában segédkeznek
és a karácsonyi ajándékozásunkat is támogatják!

Mindenkinek áldott békés ünnepeket, egészségben
gazdag hónapokat kívánunk!

Százszorszépek

Takarítjuk, csinosítjuk óvodánkat a gyerekekkel is...

Intézményi honlapunk már aktív, amelyre folyamatosan
töltjük az aktuális híreinket:
https://www.szazszorszepsutto.hu/?fbclid=IwAR0K8uSLB1Hf
etHM7sM4ZkHypPwG1bvrTJBWsJUnkWCU7SS0pfZlei0hr-I

NNaappooccsskkaa --  bbööllccssôôddeeii  ccssooppoorrtt
A bölcsôdei Napocska csoportban két
kisgyermeknevelô és egy bölcsôdei dajka
gondozza, neveli a 2. életévüket betöltött
gyermekeket.
Intézményünk feladata a gyermekek testi,
érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlôdésének
jólétének, és a családban történô
nevelésének az elôsegítése.
Saját nevelési-gondozási program szerint tevékenykedünk,
amit „A bölcsôdei nevelés-gondozás országos alapprogramja”
figyelembevételével dolgoztunk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk
a család és a bölcsôde együttmûködésére.
Idén szeptembertôl is szeretettel vártuk a gyermekeket. A
közösséghez való beszoktatásuk folyamatos volt, november
hónapban teljes a létszámunk 11 fô. Bölcsôdénkben a gyer-
mekek rugalmas, folyamatos napirend szerint töltik velünk
napjaikat, mely biztonságérzetüket fokozza, segíti önálló-
sodási törekvéseiket.
Kreatív tevékenységekkel komplex fejlesztést nyújtunk gyer-
mekeink számára. Figyelembe véve fejlettségüket, egyéni
igényüket. Programjainkhoz általában az évszakok, és az
ünnepek adják a keretet, melyek sokszínûek, változatosak.
Lehetôségünk van az óvodával közös programok részvételére
is.
Célunk, hogy a ránk bízott gyermekekbôl a világra nyitott,
fogékony, érdeklôdô, önállóan gondoskodni tudó felnôttek
váljanak.

Bölcsôde dolgozói: Ibolya, Betti, Heni

KKaattiiccaa mmiinnii --kkiissccssooppoorrtt
Ôsszel megnyitottuk kapuinkat az új csopor-
tunk felé, melynek neve Katica. Ezt az évet 
4 csoportját ismétlô, 7 bölcsôdés és 10 család-
ból érkezô gyermekkel kezdtük meg. 
Nehéz feladat elé állított bennünket a vírus-
helyzet, hiszen le kellett rövidítenünk a szülôi
beszoktatást. Gyerekeink jól vették az akadá-
lyokat, rövid idôn belül megismerkedtek intézményünkkel,
felnôttekkel, gyerekekkel. Köszönhetô ez a szülôknek is,
hiszen partnerek voltak ebben. Mindkét részrôl a gyerekek
zökkenômentes beszoktatása volt a legfontosabb. Rövid idô
alatt sok arccal, új gyerekekkel, felnôttekkel ismerkedhettek
meg. A sok hiányzás, otthonlét megzavarhatja jelenlegi lelki
állapotukat, de azon vagyunk, hogy mindennapjaikat örömteli
hangulatban tudják eltölteni, ezért is sokat mesélünk, barká-
csolunk, énekelünk, stb. A gyerekek ezekben a tevékenységek-
ben szívesen vesznek részt.
Munkánkat új dolgozók is segítik. Név szerint:
Nyéki Andrásné nyugdíjas pedagógus
Nagy Andrea pedagógiai asszisztens
Tárai Kata pedagógiai asszisztens
Kitka Emôke dadus

Süttô ÖTE hírek

A Süttôi Települési Mentôcsoport 2016-ban alakult meg 
3 fôvel. Abban az évben meg is szerezte nemzeti minôsítését.
2020-ban szükségessé vált ennek megújítása, az immáron 
10 fôre bôvült mentôcsoporttal. Az új tagok a Süttôi

Önkéntes Tûzoltóegyesületbôl csatlakoztak. Ezzel az
egyesület biztosítja a települési mentôcsoport jogi 
személyiségét is.
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Süttô ÖTE – „csapatépítô” szertárrenoválás

Az ÖTE a tagok szokásos havi gyûlését minden hónap
második péntekén 18.00 órakor tartja. Az októberi
gyûlésünkön megbeszéltük, hogy kihasználva az utolsó ôszi jó
idôt, „csapatépítô” takarítást kell végeznünk az épületben.

2020. november elsô hétvégéjén délelôtt 9 órától egészen
délután 4-ig zajosak voltak a tagok a bolt mögötti szertárban.
Sok felnôtt és ifjúsági tag segített abban, hogy a pár éve kapott
Renault tûzoltóautónak végre helyet csináljunk az igen vise-
letes épületben, így legalább felszereléssel együtt lehet tárolni.
Miután a parancsnok begurult az autóval, megállapítottuk,
hogy szó szerint ki van centizve a helye, de végre fedett helyen
van!

Közben a „szakik” átvizsgálták a felszerelést, mit kell selej-
tezni, leltárt ellenôriztünk. A sisakok fel lettek címkézve.
Felmértük a vonulós- és bevetési ruhákat, bakancsokat és min-
den felszerelést, amelyet használunk. A pályázaton nyert
dugólétrát is újra leteszteltük.

A fiúk átgondolták a szertár tárolási lehetôségeit, mennyezetig
érô polcrendszeren gondolkodnak, hogy jobban átláthassuk a
felszerelést és maximálisan kihasználjuk a helyet. Új szertárra
még nem sok esély látni, csak bízunk benne, hogy kibírja az
épület egy ideig.

A csapatépítés ebéd nélkül mit sem ér :) a takarítási munkála-
tok közben a titkárunk, Zhoreláné Asztalos Erika finom
pörköltet készített, az alapanyagokat a parancsnokunk már
elôkészítve hozta reggel. Köszönöm – a tagok és hozzátar-
tozóik nevében is – a nagyon finom pörköltet, ami tényleg nem
csak azért volt finom, mert éhesek voltunk. :) Kerék István
anyukájának, Teri néninek a káposztasalátát, isteni volt.
Remélem a következô csapatépítôs ebédhez is kapunk. Persze
a tagok által hozott finomságokért is hálás köszönet. Minden
elfogyott, ez így is egy szótlan dicséret!

Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, hogy kivette
részét a munkákból, természetesen a gyerekeknek is. Nagyon
ügyesek voltatok, sokat dolgoztatok.

Nekik a szabad ég alatt felelevenítettük a kötélfonást, a töm-
lôtekerést, felszerelést és nem utolsósorban a söprést. :)

Kár, hogy mostanában nem sokszor tudunk találkozni. Bízunk
benne, hogy hamar rendezôdik ez a szokatlan helyzet és ismét
rendszeresen szervezhetünk gyûléseket, foglalkozásokat.

Hajrá Süttô ÖTE!

Baranyainé Sipos Sandra
Süttô ÖTE tag

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2020. 10. 03-án Bajót településen rendezte meg
a nemzeti minôsítô gyakorlatot, melyet községünk mentô-
csoportja eredményesen teljesített, ezzel 5 évre megszerezve

a vízkár-elhárítási tevékenységre vonatkozó nemzeti

minôsítést.

2020 nyarán Bajót települést az intenzív esôzések hatására a
Bajóti-patak több alkalommal elöntötte. A gyakorlaton érték-
teremtô jelleggel a mentôcsoportok a meghatározott felada-
tokon felül a Bajóti-patak vízének szabadabb lefolyása
érdekében, a patak medrében található hordaléktól és
növényzettôl is megtisztították.

A nap folyamán csaknem 2400 méter hosszan került
kitisztításra a patak. A gyakorlaton több környezô település
mentôcsoportja, valamint a megyei mentôcsoport is részt vett. 

A képeket a KEMKI készítette.
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Pisznicei kanyon

Kedves süttôi Lakosok!

Közeledik az év vége, eljött az ideje egy kis összegzésnek,
miként is alakult a 2020-as év Süttô Község Német
Nemzetiségi Önkormányzatának szemszögébôl.

Sajnos általánosságban elmondható, hogy a koronavírus meg-
jelenése nem csak a mi, hanem mindenki életében felülírt min-
dent. Az emberi élet, egészség megôrzése fontosabb minden-
nél, ennek megóvása a legfontosabb szempont mindenki
számára, legyen szó akár a magán-, akár a közszféráról.

Német Nemzetiségi Önkormányzatunk a mindenkori 
szabályozásnak, rendeleteknek megfelelôen járt el, így szá-
munkra sajnálatos módon nem tudtuk megszervezni a már
hagyományosnak tekinthetô Családi Délutánunkat, a
Nemzetiségi Tánctábort, az óvodai Nemzetiségi Hetet, illetve
szomorúságunkra a nagy sikernek örvendô Adventi
Vásárunkat sem. Azonban a munka így sem állt meg, a
lehetôségeinkhez mérten igyekeztünk az elmúlt évekhez
hasonlóan tenni Süttôért. Kérem, engedjék meg, hogy ezekrôl
tájékoztathassam Önöket, kronológiai sorrendben!

Nagy örömünkre szolgált, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola farsangi báljának nyitó akkordjaként februárban átad-
hattuk Sárdi Tibor igazgató úrnak az iskolának adományozott
projektort. Ahhoz, hogy ezt megtehettük, köszönet illet min-
den kedves vásári látogatót, aki a 2019. decemberében
általunk megrendezett Adventi Vásáron hozzájárult a
gyûjtéshez.

Hamarosan bekövetkezett az, amire senki sem számított: 
digitális oktatás. Ez új helyzetet teremtett mind a pedagógu-
sok, mind a családok életében. Sajnos a „puding próbája az
evés”, így fel kellett ismerni, hogy az ehhez szükséges infra-
struktúra nem áll mindenki rendelkezésére. Mivel ekkor már
tudhattuk, hogy a májusi rendezvényünk elmarad, így azonnal
döntöttünk és az arra szánt keretbôl 600.000 forintot átadtunk
iskolánk, a Süttôi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
„Értetek! Értitek?” Alapítványának, hogy abból tableteket tud-
janak vásárolni - felkészülve az esetleges második hullámra,
amennyiben ismét digitális oktatás lenne. (Információink
szerint a tabletek megrendelése megtörtént, azonban
sajnálatosan a szállításban hatalmas késés van, várjuk, hogy
megérkezzenek.)

Idôközben ekkor már megnyert pályázattal rendelkeztünk a
Nemzetiségi Tánctábor és az óvodai Nemzetiségi Hét 
megszervezéséhez, amiket azonban a vírushelyzet felülírt, a
pályázat kiíró visszahívta az összegeket. Egyidejûleg
lehetôséget biztosított, hogy egy újabb pályázat keretében 
- szigorú feltételrendszer teljesülése mellett - megnövelve az
elôzetesen elnyert összeget, Nemzetiségi Önkormányzatunk
nemzetiségi célú beruházásra pályázzon. Ezúton szeretnénk
megköszönni Schleicher Csillának, a Százszorszép Kétnyelvû
Óvoda, Bölcsôde intézményvezetôjének a pályázat elô- és
elkészítésében nyújtott segítségét!

Süttô Község Német Nemzetiségi Önkormányzata
„Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási
tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása” címû
nemzetiségi pályázati kiíráson 1.475.000 Ft támogatásban
részesült a Miniszterelnökség kezelô szerveknél eljáró Bethlen
Gábor Alapkezelô Zrt-nél. A projekt megvalósulási helye a
Százszorszép Kétnyelvû Óvoda, Bölcsôde, ahol is az
intézmény játszóudvar kerítésének felújítása, újjáépítése helyi
vállalkozó által történt meg.

Az óvoda játszóterének szebbé tételéhez, újra füvesítéséhez
fûmag vásárlással járultunk hozzá, 60.000 Ft értékben.

Az óvodában többször tartottak kétnyelvû interaktív
bábelôadást, mely szintént Nemzetiségi Önkormányzatunk
anyagi támogatásával valósulhatott meg.

Véget ért a „rendkívüli” tanév és kezdetét vette a „rendkívüli
nyár”. Rendkívüli, mert bár enyhítettek a szabályokon, azért
mindenki tisztában volt vele, hogy még nem lélegezhetünk fel
teljesen.

Júliusban hagyományos rétes sütéses délutánt szerveztünk a
gyerekeknek, ahol megtapasztalhatták és kipróbálhatták, hogy
is készül ez a finomság. A gyerekek minden munkafázist saját
maguk is kipróbálhattak, a hozzávalókat saját maguk készítet-
ték elô és a készítés folyamán igyekeztünk hol németül, hol
magyarul megnevezni, mivel is dolgozunk, mit is csinálunk. A
jóhangulatú délutánt rétesevéssel zártuk, a végeredményt
pedig a gyerekekért érkezô szülôk is megkóstolhatták.
Mindenki nagyon ügyes volt, az elkészült rétesek isteni fino-
mak lettek.

Július utolsó napjára kirándulást szerveztünk Tarjánba, ahová
gyerekek mellett bárki jelentkezhetett. Településünk Önkor-
mányzata rendelkezésünkre bocsájtotta a 2 két kisbuszt, így
keltünk útra. A Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselôje fogadta a lelkes kis csapatot és elsô állomásként
megmutatta nekünk a Krisztus Király Plébániatemplomot. A
kirándulás fô célja a tarjáni Német Nemzetiségi Tanösvény
volt, a templom elôtti téren minden résztvevô kapott egy
„vezetôfüzetet” a tanösvényhez és elindultunk játékosan
felfedezni Tarjánt. Az állomásokon a gyerekeknek feladatokat
kellett megoldaniuk, ami által megismerhették a helyi
nevezetességeket, a helyi nemzetiségi kultúrához kapcsolódó
tárgyi emlékeket. Mindenhol másvalaki remekelhetett,
elmondhatjuk, hogy tényleg játszva, nevetéssel kísérve csem-
pészhettünk tudást a kobakokba. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a „Tarjáni Német Tájházat” is kinyitották nekünk és
megtekinthettük minden helyiségét. A nagy meleg ellenére a
gyerekek jól bírták a hosszú sétát, ami természetesen jutalmat
érdemelt! A hûsítô limonádé, a fagyikehely méltó megko-
ronázása volt a napnak! Mi sem természetesebb, hogy a kirán-
dulás a résztvevôk számára ingyenes volt!
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Legközelebb aztán augusztus 19-én találkozhattunk az Áprily

téren, ahol egy szabadtéri filmvetítés keretében rendhagyó tri-

anoni megemlékezést tartottunk a „Trianon” címû rockopera

megtekintésével. Igazi szabadtéri mozi hangulat, elôkerültek a

plédek, az otthonról hozott piknik dobozok. Reméljük, aki ott

volt, jól érezte magát.

Eljött az ôsz, az új tanév ugyan elindult, azonban sajnos

tisztában voltunk vele, hogy az ilyenkor hagyományossá vált

nagyszabású szabadtéri rendezvények településünkön nem

tudnak megvalósulni.

Októberben, ugyan szerényebb keretek között, mint a legelsô

szüreti felvonulásunk volt, de figyelve egymásra találkozhat-

tunk ismét. Egy kis idôre mulatós nóta zengte be az utcákat,

amerre elhaladt szerény menetünk, integetô, mosolygó hely-

béliek keresztezték utunkat. A Dottó kisvonat aztán egész

délután fuvarozta a vonatozni vágyókat.

Az Áprily téren a gyerekeket ugrálóvárak és folyamatosan
friss limonádé várta, a felnôtteket pedig Bakos Borászat és
Schwarz borok jóvoltából borkóstoló, ami mellé Baranya
Zsuzsanna (mint már sokadszor!) fenomenális sajttálakat
hozott nekünk. Bakosné Éva irányításával és segítségével
délelôtt készült több tálca rétes alatt roskadozhattak az asz-
talok. Köszönjük a szorgos kezek munkáját! Természetesen
idén is készülhettek bohókásnál bohókásabb „szelfi képek”,
amiket mindenki haza is vihetett!

Tavalyi évben elôször volt a településen „Élô Adventi Naptár”,
ami mindenkinél nagy sikert aratott. Szerettük volna ezt idén,
immár saját kezdeményezésre megszervezni, azonban az élet
itt is közbeszólt. Magát az „Élô Adventi Naptár” létrehozását
meghirdettük, minden napra van is jelentkezô, ezt a részét
mindenképpen megvalósítjuk. A szabályoknak megfelelôen
azonban a vendéglátás idén elmarad, így egy késô délutáni
családi séta alkalmával bárki megkeresheti az adott naphoz
tartozó számot, de a kellemes beszélgetések idén el kell hogy
maradjanak a szám tulajdonosával. Kérünk mindenkit, hogy
fokozottan figyeljenek erre! Amennyiben idôközben eny-
hítenének a szabályokon, azonnal értesítünk minden
résztvevôt és érdeklôdôt!

Természetesen a falu adventi koszorúját is elkészítjük - idén
kivételesen sok más dísszel egyetemben az Áprily téren. Talán
sikerül igazi ünnepi hangulatot csempészni mindenki szívébe,
aki a tér mellett elhalad.

Most, karácsony közeledtével - bár egyre szigorodnak a szabá-
lyok - igyekszünk az elôzô évek gyakorlatához hasonlóan
minél többet segíteni a helyi intézményeinknek.

Szeretnénk megkönnyíteni a Mikulás dolgát úgy az óvodai,
mint az iskolai gyerekek irányába, hogy tele puttonnyal
érkezhessen. Az óvodába látogató Jézuskának is besegítünk,
hogy a karácsonyfa alá még több játék kerülhessen a gyerekek
legnagyobb örömére.

A Szépkorúak Idôsek Otthonának lakói koruknál fogva
leginkább ki vannak téve a vírus okozta megbetegedésnek,
ezért ôket fokozottan óvni kell. Különösen szomorú érin-
tettségük így, közeledve az ünnepekhez, hisz látogatókat sem
fogadhatnak. Az intézményvezetôvel egyeztetve, az elôírások
szigorú betartása mellett szeretnénk egy kis örömet okozni, így
nekik is készülünk egy kis ajándékkal.

A Süttô SC focistáitól olvashattuk, hogy a vírushelyzet miatt
ôk sajnos most nem rúghatnak labdába, ezért egy kis
meglepetéssel hozzájárulunk, hogy amint ezt újra megtehetik,
legyen mibe.

Reméljük, hogy a 2021-es évben sokkal több vidám dologról
számolhatunk majd be!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Gosztom Katalin
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AKTUÁLIS

• Önkormányzatunk 300 millió forintot nyert az új 
óvoda-bölcsôde építésére. A közbeszerzési eljárás során a
Nyergesújfalu székhelyû Lodzsa Kft nyújtotta be a legked-
vezôbb ajánlatot. A vállalkozó 15 hónapos határidôvel, bruttó
295.252.922 Ft költséggel vállalta a beruházást. A vállalkozói
szerzôdés megkötése 2020. 11. 11-én, a munkaterület átadása
2020. 11. 18-án megtörtént. Köszönet a Budapesti Erdôgazdaság
Zrt. Süttôi Igazgatóságának a területen lévô fák kivágásáért,
valamint a Süttôi Travertin Kft-nek a talajkiegyenlítés
elvégzéséért.

• A Rákóczi út mentén történô járdafelújítás bruttó 15 millió
forintból valósul meg. Az Önkormányzat 12.750.000 Ft-ot
pályázat útján nyert el, a szükséges 2.250.000 Ft önerôt az
Esztergomi Kistérség „Kistelepülési Alap” támogatásával 
sikerült biztosítani.

• A fent említett kistérségi támogatásból 3 millió forintot kaptak a
térséghez tartozó községek. A járdaépítésre fordított összegen
felüli maradványból – 750.000 Ft – az idôsek otthona úszókapu-
ját cseréltük ki.

• A járványügyi helyzettel kapcsolatban szíveskedjenek az 
elektronikus felületeken tájékozódni.

Tisztelettel: Süttô Község Önkormányzata


