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József Attila: Nyár
Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyûségû rét.
Ezüst derûvel ráz a nyír
egy szellôcskét és leng az ég.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbô eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol vörös, de karcsú még a nyár.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
1929 nyara / 1934

MEGHÍVÓ
TRIANONRA EMLÉKEZÜNK!
2018. JÚNIUS 4-ÉN
18 ÓRAKOR
Községünk lakóit
szeretettel várjuk
a Trianoni emlékmûnél.
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Süttô Község Önkormányzat Képviselô-testületének
11/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete
A zajt keltô eszközök használatáról
Süttô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete
a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában,
48. § (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében,
13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következôket rendeli el.
1. § A közösségi együttélés alapvetô szabálya, hogy motoros
fûnyíró, motoros fûrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros
permetezô és ipari- vagy barkácsgép Süttô belterületén
hétköznap 7 óra és 19 óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti
idôszakon kívüli idôszakban és vasárnap, illetve
ünnepnapokon nem használható.
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Eggenhofer család kapcsolata Süttôvel (II. rész)
írta Barakka Gábor

A táti Eggenhofer-kúria: kisajátítás 1952-1953 községháza,
1982-ig nagyközségi tanács. 1990-tôl rehabilitációs
foglalkoztató, gépalkatrészek összeszerelô mûhelye.
Jelenleg üresen áll.
Most kövessük nyomon Eggenhofer Dezsô fôhadnagy tábori
posta levelezô lapjait és leveleit, melyekbôl csak kiemeléseket
írtam le. (291/63. tábori postaszám – Levél ellenôrzés Borbás
hadnagy)

2. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô
magatartást követ el az, aki az 1. §-ban foglaltakat megszegi.
3. § A 2. §-ban meghatározott magatartás esetén kiszabható
közigazgatási bírság legmagasabb összege százötvenezer
forint.
4. § Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba.

Czermann János
polgármester

Dr. Józó Antal
jegyzô

A Süttôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület az idei évben ünnepli
fennállásának 140. évfordulóját. Ebbôl az alkalomból
megrendezi az immár XXII. baráti tûzoltóversenyét
a süttôi futballpályán 2018. június 23-án.

A tulajdonomban lévô elsô lap a 20., amelyet 1942. június
30-án küldte el, ekkor írja, hogy két hete (június 15-én) búcsúzott el a családjától Érsekújváron.
– Esôs az idô – Sok ismerôs, de még nem találkozott Ákossal
és Tulival – Sajnálja, hogy még nem kapott otthonról levelet.

Tervezett program:

22. lap 1942. július 2. Eggenhofer Aladár fôreál iskola I. oszt.
tanulónak címezve – úgy írok a messzi Oroszországból, mint
egykoron az én édesapám írt az orosz frontról – Nagy erdô
szélén táborozunk a föld alatt légnyomás és szilánkmentes
fedezékben. – Az én fedezékem a szabadban, külön kilátó és
megfigyelô nyílással, védve vagyok a folyamatos esô ellen. A
fedezék 1,5 m mély 2 m hosszú és 60 cm széles, aludni lehet
benne. Este látható a repülôgépek, fényszórók, nyomjelzô
lövedékek, rakéták, légelhárító ágyuk és géppuskák nagy
harca, ami szebb, mint a Szt. István napi tûzijáték. – Remélem,
hogy már neked nem lesz bajod az oroszokkal. Anyucit,
Dillikét, Melikét csókolom.

8:00 Megnyitó a Templom téren
Tûzoltóautó-szenteléssel egybekötve
9:00 Verseny kezdete
kb. 13:00 Eredményhirdetés
A verseny ideje alatt ismét színes programokkal várjuk
a kedves érdeklôdôket.
Süttô ÖTE

24. lap 1942. július 4. Édes Csillikém. – Nálunk indult meg a
nagy támadás az új fegyverekkel és nagyszerû stukákkal,
páncélosokkal. Ellenállhatatlanul rohanunk elôre. – Reméljük
az orosz front hamarosan összeomlik és idén itt befejezzük a
háborút. – Nagyszerû az összhang a német csapatokkal, együtt
vérzünk és küzdünk. – Most kaptam meg az 5. számú lapodat
VI.25 bélyegzôvel, ebbôl látom, hogy az elôzô négy lapod
elveszett. – Nem tudom, hogy milyen áron adjátok a Pachl
bányai mészkövet mészégetésre. Legalább 40 P. árat kell

2018. május

SÜTTÔI HÍREK

elérni, ezen felül a fuvart, vasúti kocsiba rakást, rakterület bért
stb. együtt kb. 30 P. vel elszámolni, mindezt 10 tonnánként és
ezen felül elôvét 5 P. – Ki vonult be az üzemtôl – Ákos vezeték
nevét írjátok meg.
25. lap 1942. július 4. – Otthon nyílnak a rózsák, itt nincsen
nyár, hideg esôs szeptemberre emlékeztet. – Kis Alikánkat
beirattad – Frey Vici tud valamit csinálni? – Dudás Laci
leszerelt? – Örülök, hogy foglalkozol az üzemmel, de csak így
tudunk megélni.
32. lap 1942. július 7. Most 200 km jöttünk elôre. Kurszkban
találkoztam tovább indulás elôtt varrónôtök Mészáros
Erzsike? bátyjával, azt hitte én vagyok Béla és megszólított
fôorvos úrnak. – Tokodival is találkoztam. – Cservenka Béla
nevû párkányi születésû tábori postás hadapród ôrmesterrel,
egy földivel 2000 km-es távolságban találkoztam. – Ma éjjel
sikerült lelônöm két világító rakétát. – Katona Gábor szerezze
meg okvetlen az eredeti 7 okmányomat, mert, ha most haza
kerülök szabadságra, akkor ahhoz kell, hogy jelentkezhessem
honvéd mérnökkarinak.
35. lap 1942. július 14. Egy heti elsô vonalbeli szolgálat után
ismét hátrább kerültünk. – 9 emberem Ákos keze alá 3 pedig
Dodonkáékat követte. – Átéltük a borzalmakat amikor
4000 orosz hulláján keresztül mentünk elôre. – Kiválóan
mûködik a németek új fegyvere a nagy légnyomású gránát,
látni fogjátok szenzációs képeimen, csak nehéz gyomorral
bírni a katonáskodást a szabadon heverô ily hullatömegben.
Szentkirályival nem tudok találkozni, úgy látszik
leváltották. – Ha autóztok vigyázzatok, hogy olajat mindig
öntsetek utána, és egyszer-egyszer menjetek szervízbe a Steyr
garázsba. Vagy Esztergomba a Nádorhoz a szigetre, bár nem
sokat ér. – Az új negyedévre kiváltottátok e a forgalmi adójegyet? Gumikat kaptatok? Itt rengeteg van, de nem lehet hazaküldeni. – Egészségesek vagytok Vajtai és Baranyai is? – 3 nap
meleg után most esik az utak járhatatlanok. – A lovakra és az
üzemre is vigyázzatok, hogy amit lehet átmentsünk.
36. lap 1942. július 15. Kinn szakad az esô, feneketlen sárban
lehetetlen az elôre haladás, így hát egy kis falu mellett az
erdôben megbújva a repülôk elôl, sátor alatt írok. – Ilyenkor a
repülôktôl nem kell tartani és a partizánokat is nagyjából kiirtottuk. – Levelet nem kapni tôletek, ezért elôveszem a hosszúédes leveleteket és átolvasom újra meg újra. Veletek vagyok
akkor is ha 2200 km választ el.
40. lap 1942. július 22. Ismét 200 km-el elôre kerültünk a
hihetetlenül rossz utakon. Ha negyedórát esik, már olyan
vendégmarasztaló a sár, hogy mindnyájunknak ki kell szállni a
személykocsikból és tolni a kocsit, míg valami olyan helyre
nem jutunk, ahol nem süllyed el végkép. Máskor meg a
homoktengerbe süllyedünk el, pláne a rakott kocsik, s nem
tudunk onnan csak külön vontató traktorok révén kiszabadulni, alapos kiásás után. Itt a Don mellett mindenütt nagyon jó
hallik széltében hosszában, s nagy az öröm, ha az ember
ismerôssel találkozik. Így örültünk meg egymásnak 17-én
Tuli-val, de csak egy percet beszélgethettünk, mert mindketten
akkor kaptunk elindulási parancsot elôre. Ô 80 km-re, mi
150 km-re, amihez még másnap további 200 km jött. Annyira
keleten vagyunk, hogy 1/2 3 kor már világos nappal van,
viszont este 8 órakor már ránk borul az orosz éjszaka. Most
nem bántanak a repülôk s remélem néhány nap múlva megtalálom itt Szentkirályit s talán én is tudok valamit végezni, bár
ez eddig lehetetlen volt.
43. lap 1942. július 23. Ma következô üzenetet küldtem az
érseki uradalomnak, háromszori ismétlését kérve: Kérem a
Hepri Urad. Esztergomi Központi Gazdasági Hivatalát, hogy
20000 P. értéket képviselô mészporkészletemet szíveskedjen
iparvasútján kp. fizetés ellenében családom diszponálása
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szerint beszállítani, mert egyébként ez a nemzetgazdasági
szempontból nagyon fontos és idôszerû, trágya-anyag tönkre
megy s ezt sem a Hangya Központ sem az Alsó Dunántúli
Mezôgazdasági Kamara sürgôs szükségletei fedezésére fel
nem használhatja, engem pedig nagy kár ér. A bajtársi szolgálat nevében, s abba bízva elôre is köszönöm a beszállítást. –
Nehéz helyzetben rajtatok csak így tudok segíteni, mert ez a
vállalat számára, mint kp. fizetés jó üzlet, hiszen a mészpor az
iparvasút mellett fekszik s ti a leszállítandó mennyiségért
mindig elôre fizettek. – Jól vagyunk messze Oroszország
szívében, állandó gyôzedelmes elôre nyomulásban. – Mindezt
közöljétek Dr. Pohá-val talán jó lesz valamire. Üzentem Vaj
Ferenc kamarai vegyész fômérnöknek is Kaposvárra.
48. lap 1942. július 30. Adjátok meg Tuli tábori postaszámát.
Ákosnak írtam, de válasz még nem jött. Rádióüzenetemet hallottátok?
63. lap 1942. augusztus 12. Hecht Imre, akit Léváról ismersz
14 nap szabadságot kapott elmegy Pestre is. A filmeket vele
küldöm a Hatschek és Farkasnak. A kész filmeket és képeket
elküldi a Hatschek cég utánvétellel. Hecht Imre visszahoz
minden filmrôl 4-5 másolatot. Vigyázzatok a filmekere és a
képekre. A borzalmas képekrôl (halálvölgy) készítsetek nagyított másolatokat és ezeket Buzárovits kiállíthatja a kirakatban,
de a Pesti Hírlap is közölhetné. Magyarázatot majd levélben
elküldöm a képekhez.
65. lap 1942. augusztus 15. Nincs semmi baj Rumy Lajossal?
Adjátok meg címét.
70. lap 1942. augusztus 18. Egyhangú a koszt, savanyúság
édesség és gyümölcs nélküli étkezést megérzi a gyomrom, lassan fogyok. Most megint hûvös idô van, 1/2 8-kor már éjszaka van, lámpát nem égethetünk. Korán fekszünk és korán
kelünk. Hecht Imre még mindig itt van, így a filmek késnek.
Nem könnyû innen elkerülni, csak a sebesültjeink jutnak
viszonylag gyorsan haza. Rádió üzenetemet megkaptátok?
71. levél 1942. augusztus 18. 10 napi hallgatás után ma
2 levelet és 6 lapot kaptam, ezen felül írt Ibi nagyon helyesen
(aki tôletek sem kap hírt.) Ákos, aki fel akart keresni,
Hartmann Feri, Kostorják, Dudás Laci, Szauder és Tulassay,
aki Novij-Osholba került. Nem sok idôm van hosszú leveleket
írni. – A honvéd-mérnökkarral máris felhagytam mindent.
Adja Isten, hogy sikerüljön nektek felmentésem, de az sem
baj, ha hazai szolgálatba tartanak benn, csak már végre otthon
lehetnék. Ma két hónapja indultunk Komáromból, mennyi
minden történt azóta. Én is úgy érzem, hogy legalább egy évet
öregedtem a 2 hónap alatt, de egy életre valót átéltem. Nagyon
bízom Matyasovszky segítségében, de most már bárki nyugodtan segíthet, hiszen május 31-e óta katona vagyok és még
hozzá nem otthon, hanem itt künn, ahol volt már elég
tûzkeresztség és veszély. – Lajosról semmi hír? – Nem tudsz
valamit Andréjkáról? Visontai nem érdemli meg a hôsi halált,
azt ki kellett volna ott végezni. Nem vagyok megelégedve
ezzel az eljárással, mert végül is mint hôs fog hazajönni.
Az új kocsisnak ne egyszerre adjátok ki a fát, hanem
negyedévenként 1/2 m3-t, és egy évre 2 m3 Péntek gazembernek bizonyult? Haszontalan. – Virágh Rajmunddal nem
beszéltél Alika ügyében? – Melikém születés napodon nem
tudtalak felköszönteni, mert akkor éltük át a legnagyobb bombázásokat, elég nagy veszteségeink voltak. – A mai postánk
egy része leégett, mert a gép lezuhant. – Örülök, hogy végre
kaptok kokszot. Drága lesz a vasúti fuvarja is. Senkinek át ne
adjatok belôle, majd, ha én haza megyek, adunk esetleg, ha
lesz. – Rádió üzenetet kaptam Baranyainé révén. „Eggenhofer
D. fôhadnagy úrnak Tábori Posta 291/63. A fôhadnagy úrnak a
felesége üzeni, a vállalatnál minden rendben van, ne aggódjon
miattuk, egészségesek. Szeretettel csókolja felesége és
kislányai” – Alikát úgy látszik nem tudja s talán Di-Melit sem
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látta, hisz ezek már óriások. Kedves volt tôle, ugye? Ti is üzenhettek, csak írjátok meg Tábori lapon az üzenetet expresszajánlva a Vörös Kereszt Honvéd Bajtársi Rádiós Szolgálat
Budapest Baross u. 15. címre. – 72 kockában, Osztrogozsszk
és Bugyennij között, a Don mellett vagyok. – Borzalmas hely,
ahol szintén használatba lett véve az új német fegyver, a nagy
légnyomású bomba, válaszként a Sztálin-orgonára.
1942. szeptember 3. János bácsi közben fôhadnagy lett (együtt
lakom vele). Felfedeztem egy rokont, akirôl eddig még nem
hallottam, Eggenhofer Rudi Tátról.
98. lap 1942. szeptember 5. Megjöttek a lapok
augusztus 18 – 24 és 26, és 28. feladottak. Jött Erdélyi Pécitôl
egy és Vargha Gyôzôtôl pedig kettô, Melni mamától egy, így
mindig hallok bajai híreket. - A döntésrôl semmi, novemberben pedig már nem is lehet itt közlekedni, a nagy hóban megáll
minden mozgás, aki eddig el nem került, tavaszig nem igen
számíthat rá, ekkor pedig elölrôl kezdôdik minden. Most kell
tehát ütni a vasat míg meleg. Kramniczky nem lep meg. Aljas.
Prágainál 10 kg 4 P.-ös és 10 kg 5 P.-ös szappant kifizettem
90 P-vel. Ezt neki természetben kellett volna kiadni. Nektek
még aznap mikor én bevonultam, oda kellett volna mennetek,
mint ahogy mondtam és akkor mindezt megkaptátok volna.
Kár volt mást venni. Ha lehet majd mosóport küldjetek. Itt
nincs. Fogam is eltört. Átadott komáromi képeimbôl küldjetek
egyet szegény Ibinek.
100. levél 1942. szeptember 6. Ezt a nyomorúságot szeretném
már a hátam mögött elfeledve tudni. – Rossz a hangulatom,
fáradt vagyok, lassan felôrlôdöm, talán már idôs is vagyok
hozzá. – Hiányzik az otthon melege. – Kremniczky otthon
mulat és még ijesztgeti a szegénygyerekeket. Aljas fráter.
Kíváncsi
volnék,
hogy
viselkedne
itt
komoly
helyzetbe. – Ritkán küldhetünk levelet, mert ritkán megy a
futárgép. – Hazamenô szabadságoltakkal és a sebesültekkel
igyekszem hírt adni. Ezért küldtem Hecht Imrét és most
Nemes ôrvezetôt is haza, hogy ha már én nem mehetek akkor
legalább ôk referáljanak. – Nincs világításunk ezért már
8 órakor lefekszem, 7 óra tájban szoktunk vacsorázni. – János
bácsi ma elment a postánkért a 200 km távoli helyre, három
nap múlva fog megjönni. – Utálom már ezt az egész
környezetet, nincs hozzám illô, engem megértô ember, talán
egyedül János bácsi, aki szintén idôsebb ember, s szintén úgy
érez, mint én. Embereim között inkább kapok megértést, azok
komolyabb idôsebb emberek s tudom, hogy teljesen mögöttem
állnak. – Tegnap nem tudtam Szentkirályihoz menni, mert
szemlénk volt. Így ma igyekszem s megindítom itt az
ügyemet, minden erômmel. – Ha Te tudtál oly fáradhatatlanul
értem küzdeni, most, hogy már negyedik, illetve májusi
behívásomat tekintve ötödik hónapban vagyok katona, teljes
joggal én is belekezdhetek a legkomolyabb akcióba. – Legjobb
volna, ha az Úristen meghallgatná milliók imáját s megengedné, hogy még idén leverjük ezt a kommunista bandát s azután,
ha az orosz front összeomlott, akire itt nincs szükség, mehetne
haza családjához, pláne, ha oly idôs, mint én, akinek három
gyermeke is van. – Hány olyan mérnök van, aki még nem volt
soha katona, de még sem hívják be, nem kapok felváltást s
maradhatok itt a végletekig, mikor pedig hadtestem nincs is
mozgósítva. – Nem írttatok nekem arról, hogy mi volt az
adóhivatal válasza az én fellebbezésemre az adó kirovás tárgyában? – Rossz arra gondolni, hogy Alika is kimegy a házból
s ti még jobban egyedül vagytok. Aggódom értetek, mert itt
ma az a hír terjedt el, hogy Pestet bombázták.
101. levél 1942. szeptember 7. Tegnap nem tudtam
Szentkirályihoz jutni, mire oda jutottam, már nem volt ott,
mert váratlanul tegnap este haza indították s mára már 200 km
távol volt. – Jó volna, ha Zoli érdeklôdne a Honvédelmi
Minisztériumban e hó második felében, melyik csoport fônökséget vette át Rakovszky vezérôrnagy s akkor ott megtalálható
parancsôrtisztje, Szentkirályi is. – Még el fogok menni Erdôs
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ôrnagyhoz is, de ô már nem hiszem, hogy annyit megtenne
érdekemben, de megpróbálom. – Baranyaival, Vajtaival megvagyunk, egészségesen. Úgy látszik tovább nem fogyok,
megálltam
75
kilónál,
viszont
folyton
fáradt
vagyok. – Gondolatban veletek vagyok, látom magam elôtt kis
famíliámat, Dittikét, amint az irodában szorgoskodik, Melikét,
aki a háztartásban segít neked, Alikámat, a bronztestû kis
Tarzánt és Téged édes Gittikém, akikért mind imádkoztunk a
mai szép tábori misén. Látom a szép rózsafákat, az udvart
Jancsit, Buksit, a kis tyúkomat, mint komoly mamát, a
kacsikákat, Picit, Flepit, pici cicát, a lakást s vérzik a lelkem,
ha ráébredek a valóra.
106. levél 1942. szeptember 9. Megjött a várva-várt posta,
igaz, hogy csupa 25. és 26.-i levél. – Örülök, hogy
Matyasovszky bemondása szerint bíztok e havi hazatérésemben, de én nem akarok kellemetlenül csalódni, tehát csak
akkor hiszek mindennek, ha már a kezemben lesz az okmány,
illetve a parancs, vagy engedély. – Szentkirályi mindent meg
fog tenni érdekemben. Címe. Szentkirályi Barnabás Gusztáv
ôrnagy, parancsôrtiszt Budapest III. Csejkey u. 9.
Telefon 355-465 Érdeklôdjetek mikor ér haza és akkor Zolival
keressetek vele megbeszélést. – Vargha Gyôzô azt írta, hogy
Ditti úgy mûködik az üzem élén, mint egy nagy. – Beosztásom
felôl sem nyugtalankodjatok, mert az még mindig a régi, ellenben egész elôl vagyunk s néha kapok a felsôbb parancsnokságtól speciális megbízásokat, ennek köszönhetjük az érdekes
felvételt. – Annak örülök, hogy Paula mama is kinn van néha
és segít gondjaitokban. Neki külön nem írok, hisz minden
sorom nem csak nektek, hanem neki és Édesanyámnak is szol.
– Csak Ibinek írok külön, mert nagyon féltem szegényt az
ideösszeroppanástól, mert annyira félt engem. – Még mindig a
legutóbbi helyünkön vagyunk, néha 30, néha 6 km-re a fronttól. Mi is úgy érzékeljük, hogy a szovjet összeomlás a
küszöbön van s a hadifoglyok vallomása, szökevények
tömeges bemondása, a tények csak megerôsítenek a meggyôzôdésemben, de természetesen elbíznunk nem szabad
magunkat, mert még sok és nehéz munka és harc vár
ránk. – Üzemi dolgokra rátérve, örülök, hogy a Bauer
testvérek szállításai mennek. Kozmáék ügye függôben van
visszatértemig, s ez így nagyon jó. A munkabéreknél a
törvényes rendelet szerint mindig úgy kell fizetni, hogy külön
feltüntetni az alapbért és külön a tudtommal még 30%-os bérpótlékot. Ezen felüli bérjavítást lehetôleg külön elszámolni,
mert, ha a tô-bérhez adod, akkor ezután is le kell róni a bérpótlékot s ha majd a kormány tovább emeli a pótlékokat, akkor
az idôközbeni önkéntes béremeléssel megemelt munkabér lesz
alapnak tekintve s azután kell számolni a késôbb megállapítandó magasabb bérpótlékot. A rendeletek dolgában is felvilágosíthat Sági Tóni, illetve szakembere. – A lovaknak nagyon
fontos a só, legyen a vályújukban is mindig, amit nyalhatnak,
akkor sokkal jobban esznek és emésztenek. A 36 P.-ôs takarmányár gyalázatos szemtelenség s teljesen megérdemlik a
történteket, csak azután mindig kapjunk késôbb is mindent a
lovaknak. A bükkönycsere nem rossz gondolat, sôt nagyon jó,
ha a mi lovaink már nem akarják enni, viszont a gyár is jól jár,
mert a mi tisztított vetômagbükkönyünk sokkal értékesebb,
hiszen én 72 P. -ért vettem annak idején, ha jól emlékezem, de
ez még nem lett elkönyvelve. A zselizi zabot úgy lehetne
elhozatni, hogy Schweinecker Pista úgyis küld mészért
Lábatlanra autót, az hozza el a zabot, mikor mészért jön s mi
fizetjük a fuvart. Engedélyt Maros Tóni szerezhetne. A cukorgyári melléktermékre vonatkozó gondolat nagyon jó, de elôzôleg próbát kellene csinálni a lovakkal, hogy eszik-e egyáltalán? Tudtommal vigyázni kell rá, mert hamar erjed s inkább
szarvasmarhák részére viszik. Itt Katula tudna tanácsot adni s
neki meg van az összeköttetése is Ács-csal. Zab ügyben is
segíthet. Lohbauer kombináció is nagyon jó. Hogy ô most
otthon ül nekem köszönheti, mert Párkányban én segítettem
neki Ujjady Béla útján. A traktor szállítás is jó, és nagyon
olcsó, ha csak a nyersolajat kell megfizetni. Valek nagyon
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ügyes, szeret jól keresni és ezért jó, hogy akkordban dolgozik.
Legalább Sági is látja, milyen az uradalom. Ott a sin és
mégsem szállít egy hadbavonultnak. Lám Béla segíteni akar
rajtunk, de ily szállítást, nagyon helyesen, nem vállalhatunk.
Kereset nem volna rajta, s örüljünk, ha azt szállíthatjuk, amin
keresünk. Pénteknek, ha jól emlékszem beígértük a napszámost a megállapodásban. Ha Born most egyáltalán semmilyen
napszámos munkát nem végez, akkor természetesen meg kell
neki fizetnünk a napszámosmunkát s ha a megállapodásban ez
100 P.-vel van értékelve, úgy természetesen 100 P. fizetendô,
bár ez szerintem nem valószínû, mert a napszámos munka
annyit nem tehet ki, hiszen ez lukásás, oszlopok állítása,
vízlevezetô árkok ásása stb.-re vonatkozik, ennyi tehát nem
lehet. Ha azonban Péntek mindent jól csinál, nem zárkózom el
ez elôl, de csak kifogástalan üzembe helyezés után, lehetôleg
akkor, mikor már én is otthon leszek, ami talán mielôbb
sikerül. Az államépítészeti hivatalnál is jó az elintézés, de
máskor inkább fizessetek direkt az OTI-t. – A Salgó-Tarjáni
helyettem szállít Ács-nak követ s nekem csak számlamásolatokat küld, mert ebbôl állapítom én meg, mennyi volt az összes
ácsi szállítás s miként összefoglaló fontos neked átadott tudnivalókban írtam, minden vagon kô után 8-10 P. jár nekem, tehát
nem kell semmit Ács-nak írni, mert majd nekünk fizet végül
Salgó t/Erdélyi/t. – Motort egyelôre ne vegyetek, megteszi a
kölcsön motor. Talán kapunk majd oda áramot késôbb, ezért
nem akarom magam lekötni motorvásárlással s ez igazán
mûszaki dolog. Talán Sági itt is segíthetne, vagy Pfaff,
Krizsnovits stb., avagy Jenô Tokodról. – Lôszervásárlást
Maros engedélyez. Tudtommal 2-3 P. bélyeg kell a kérvényre,
de az is megtakarítható, ha rávezetik ott a meghosszabbítást
további 1 évre és ti a meghosszabbított engedélyt elkülditek
ajánlva az ipari robbantóanyagnak.
Kosturjákot illetve az állomásnál lévô nagy Pachl féle föld,
amit idén mi vetettünk be. Ehelyett kapta a Cukor bánya melletti nagy darab felét, amit saját kukoricájával vetett be, míg a
többi terület a miénk. Galba tud a dologról s azt is tudnia kell,
mi a határvonal. Galbán lehetôleg segítsetek külön, nem
bérjegyzéken. Kosturjáknak lehetôleg szerezzetek máshol
lakást, hogy kimenjen onnan, mert nekünk az az épület a drótfûrészüzemhez kell. Végsô esetben lehetne ôt ott alkalmazni,
ha nem sikerül kitenni. Ebben Varga Gyôzô segíthet, ha van rá
mód.
Péntek, ha tôlem 150 P. elôleget kapott, akkor az a megállapodásszerû összegbôl a kifizetéskor levonandó. Az elôleg
összegére azonban már nem emlékszem.
Én múltkor úgy olvastam, hogy csak 2 kacsánk van s még
sajnálkoztam, hogy csak ennyi maradt meg. Most négyszeresen örülök, hogy mind a 9 MEGVAN. Ezek azok a nótában
szereplô kiskacsák? Ha lehet veletek tartok mikor az asztalra
kerülnek, de ha hamarabb beérnek, ne várjatok rám, jó lesz
nekem otthon a paprikás krumpli vagy nokelli is, csak még
egyszer együtt lehessünk és legalább 1-2 hosszú lépést megihassak hozzá. Ezért, ha lehet szerezzetek be, mire megjövök,
egy kis könnyû savanykás bort, mert ez már rettenetesen
hiányzik nekem s talán ez az oka nagymérvû lefogyásomnak
is, pedig egyébként jól eszem.
A napraforgóid képzelem mily nagyok. Itt ez nemzeti virág,
óriási táblák vannak vele bevetve, egy-egy tábla nagyobb,
mint Esztergom vagy Komárom megye s a nép egész nap ezt
eszi, rágja s köpködi szét mindenfelé a héját. Ahol orosz járt,
megismerni mindenütt a kiköpködött napraforgómag
héjjakról.
Ne felejtsétek el a bányabért fizetni Berko Bélának, egyébként
pedig mindig nézzétek elôjegyzési naplómat, amibe beírtam
minden terminust.
Hecht Imre már bizonyára referált rólam s mivel maholnap
visszaindul ide, már kezetek között kell lenni fényképeimnek
is. Nemes Sándor ôrvezetôm, Budapest XIV. Virradat u. 6.
közben szintén hazaérkezik s mivel 4 hétig lesz otthon, szintén
sok mindenrôl referálhat. Legközelebb Závory nevû tizedesem
kerül haza betegen, ha megy vele is üzenek és írok. Ha semmi
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sem sikerülne, úgy téli holmit és mosóanyagot kérek csupán,
minden más felesleges. E hó 14-e után állítólag már jöhet csomag. Ha semmi sem sikerül, akkor okvetlen megyek
szabadságra mielôbb. Nem mennék repülôgépen, nehogy emiatt is nyugtalankodjatok.
1942. szeptember 10. Maros Antal fôszolgabírónak: Hálásan
köszönöm, hogy május óta családfô nélküli vergôdô famíliának segítesz. Konkurenciám csúnyán kihasználja távollétemet
és feleségemre, kislányomra óriási terhet ró az üzem, amúgy is
nem nekik való vezetésen felül a Számadások kivédése, mely
számadások azonnal megindultak, mihelyt engem a kötelesség
ide a frontra szólított, ahol már sok esetben csak a csoda
mentett meg.
108. lap 1942. szeptember 11. Ma beérkeztek az 5-i lapjaitok.
– Ibi írta, hogy naponta áldozik értem s Krigszau Emil, volt
esztergomi hittanárunk, miséiben imádkozik értünk. – Hecht
Imrének szóljatok a fényképek miatt sürgôsen, mert képes
elveszíteni az értékes filmeket, pedig akkor kivégzem.
Azonnal hívjátok fel, mert már lassan indul visszafelé.
110. lap 1942. szeptember 11. Nehéz napjaink vannak, csak
lopva jutok levélíráshoz, de igyekszem minél gyakrabban
küldeni lapot. – Azt már írtam, hogy cca 100 km-el mögöttem
van Ziegler Karcsi, aki elkérte tábori postaszámomat
Biernaczky Palitól Charkowban, ahol egy parancsnokságon
véletlenül találkoztak s igy remélem rövidesen ír és majd én is
írhatok neki. Most már ôrmester tehát lehet neki gratulálni.
Biztos helye is van, nyugodtak lehetnek.
Csupán ennyi tábori levelezôlap és levél megismerése, még ha
hiányosan is, és csak egy nagyon rövid történelmi idôszak
áttekintésével, mégis sok érdekességet mutat be. A háború és
azok frontjain szolgáló katonák mindennapjait tárja fel.
Halálos veszélyben is a család féltése és azok mindennapos
gondjaival való törôdés talán elterelte a halál közelségét.
Kívülállóként és békében élôként nagyon nehéz beleélni
magunkat, de abban biztosak lehetünk, hogy a család, ha még
oly távol is van segít a nehézségek legyôzésében.
Barakka Gábor

Méhecske csoport
Lassan vége a 2018/2019-es tanévnek és elmondhatjuk, hogy
jól éreztük magunkat a méhecske csoportban. Ebben az évben
24-en voltunk, volt közöttünk 2,5-3 – 3,5-4 éves gyermek, de
ennek ellenére összekovácsolódtunk. Szeretünk oviba járni
annak ellenére is, hogy reggelente még párás 1-2 kisgyermeknek a szeme a szülôi elváláskor. Ez idô alatt sok verset,
mondókát és dalos játékot tanultunk meg. Jelenleg élvezzük a
jó idôt, a kintlétet a játszóparkban. Sok élményt gyûjtöttünk
egész évben. Nyílt napon, ünnepélyeken megmutattuk tudásunkat. Most már egyre többet rajzolunk, színezünk.
Sajnáljuk, hogy Beától elváltunk, nagyon hiányzol Bea!
Jól éreztük magunkat, köszönjük a szüleinknek, óvodapedagógusainknak, dadus néniknek, Katának és Z. Marika néninek a
gondoskodást. Vidáman várjuk a nyarat, a pihenést.
Méhecskések
Szeretném megköszönni Gabinak, Beának, Katának az egész
évi támogatást és összefogást a Méhecske csoport nevében.
Jó pihenést kívánok a nyárra!
E. Márti
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Egyesületi Hírek!

Suli HÍREK

Szeretném megköszönni azoknak a kedves szülôknek, egyéni
vállalkozóknak a támogatásait, amivel segítették Egyesületünk
Tavaszköszöntô Báljának a megvalósulását. Összefogás nélkül
nem mûködhetnénk. Köszönöm a Százszorszép Kétnyelvû
Óvoda, Bölcsôde gyermekei nevében.
E. Márti

Beiratkozás

„Búcsú az ovitól”
„Fényre forduló kis virág
itt talált meg száz csodát,
s bár meglehet, néha kicsit félt,
mindig szerette a szép mesét.”

Tizenöt kis óvodás már hozzánk is tartozik. Hivatalos nyelven,
jogviszonyba kerültek Intézményünkkel. Nem hivatalosan - és
ez az igazi - ôk tizenöten már ismerkednek velünk, készülnek
az iskolás életre. Szeretettel várjuk a gyerekeket. Izgulni,
szorongani egyáltalán nem kell. Viszont örömmel várni a
szeptemberi kezdést, azt igen. A tanító nénivel az elsô kapcsolatfelvétel már megtörtént. Május folyamán a nagycsoportosok
látogatnak meg minket, majd megtartjuk az elsô szülôi
értekezletet is.
Levéltárban voltunk

Nemrég még családlátogatáson voltunk, hogy óvodába lépés
elôtt megismerkedjünk leendô óvodásainkkal. Emlékszem,
néhányan még félénken anya mellé húzódtatok, voltak bátrabbak is köztetek, aki sokat mesélt már akkor is, kérdezett az
oviról, hoztátok megmutatni a kedvenc játékaitok, a
legbátrabbak már az ölünkbe is beültek.
Azóta repültek a napok, hónapok: ünnepeltünk együtt sok-sok
születésnapot, voltunk a gyôri állatkertben, megtanulhattatok
úszni, megfejtettük a Titoktündér titkait, Mérges Tapsit Vidám
Tapsivá változtattuk, kavicsot dobáltunk a Duna vizébe,
könyvtárba jártunk Panni nénihez, minôsültetek velem, majd
Brigi nénivel,táncoltunk, daloltunk, játszottunk és sokat nevettünk együtt.
A búcsúzás nehéz, de mindig valami új kezdete: iskolára éretté váltatok, büszkék vagyunk rátok!
„Szivárvány színû pillangó,
messzire szállni volna jó,
de visszahúz még a kis szíve,
mégis tovább kell repülnie.
Elbúcsúzunk az ovitól,
útnak indulunk holnaptól,
óvónénik már tudjuk jól,
hogy ez a mese rólunk szól!

Iskolánk történelem iránt érdeklôdô tanulói a KomáromEsztergom Megyei Levéltárba látogattak. Itt érdekes és szemléletes elôadás során ismerkedtek a történelem során használt
íróeszközökkel. Kézbe vehették a papiruszt, a pergament, a
rómaiak visz tábláját. Írhattak náddal, pennával, tollal.
Használhatták a korom és gubacs tintát. A sok érdekesség mellett „beleszippanthattak” a történészek fô munkahelyének a
levegôjébe is.
Az opera nagykövete
Bevallom, kicsit félve mondtam igent,
amikor az opera nagyköveteként jelentkezett nálunk Valter Ferenc operaénekes. Hogy miért? Úgy vélem, hogy
az opera nem éppen a gyerekek által
ismert mûfaj. De mivel nem túl ismert, talán pont azért szükséges az ismerkedés. Ez történt négy elôadás során, amikor is
a János Vitéz és a Császár új ruhája címû darabok, no meg
kivetített elôadás részletek segítségével, kaphattak ízelítôt
diákjaink ebbôl az érdekes és titokzatos világból.
Elektronikai hulladék
Alapítványunk tavasszal is megszervezte a községi elektronikai hulladékgyûjtést. A környezettudatos szemlélet formálása
mellett egy kis bevételt is jelent az alapítvány számára.
Alapítványunk kéri, hogy ajánlják fel adójuk 1%-át a gyerekek
számára. Ebbôl tudunk a közeljövôben digitális táblát, kosárlabda palánkot és udvari játékokat vásárolni. Az alapítvány
támogatja a kirándulásokat és a rendezvényeket is.
A felajánláshoz szükséges adatok a következôk:

Óvónénik, most elmegyünk.
Igyekszünk majd, hogy jók legyünk,
mit tanultunk tôletek elkísér,
de most ez a mese véget ér.”
(Molnár Orsi)

Süttôi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
„Értetek! Értitek?” Alapítvány
2543 Süttô, Templom tér 2.
18608036-1-11

Kiss Lenke Kosárlabda Suli
Ballagó gyermekeink:
Dudás Szidónia
Mészáros Nándor
Farkas Márton
Mingl Péter
Horváth Maja
Pekár Zente
Jónás Bertold
Róth Gergô
Katona István
Selmeczi Anna
Magyari Zsófia
Seres Mercédesz

Schmidt Gergô
Somogyi Mátyás
Szvoboda Zsófi
Verbánszky Zsófia
Vörös Lorena

Sok piros pontot, örömteli napokat kívánunk nektek az
iskolában, mindig szívesen látunk az oviban:
Altmár Ajsa, Kusner Zádor, Szépvölgyi Dominik,
Szôke Martin, Vígh Csenge, Csilla néni,
Brigi néni, Márti néni

A neves magyar kosaras nevét
viselô budapesti kosárlabda
iskola a környékünk felé
szeretné terjeszteni a kosárlabda
szeretetét. Dunaszentmiklóson
szándékoznak egy központot
létrehozni. Iskolánk kapcsolatba
került a lelkes szervezôkkel és
megállapodást kötöttünk az
együttmûködésrôl. A következô
tanév során a segítségükkel el
szeretnénk indítani egy ilyen
irányú foglalkozást. Kedvcsinálóként az iskola kosarasai tartottak bemutatót diákjainknak. Meglátogatott minket a névadó
Kiss Lenke, a Tungsram egykori csillaga is.
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Versenyek

Az április az iskola életében egy olyan hónap, ami szinte
kizárólag a tanulmányi versenyekrôl szól. Volt...
Kecskéden mezei futó diákolimpia, ahol a sporttagozatos
„nagyok” közt szépen helyt álltak diákjaink.
Körzeti történelem verseny: Lernyei Kinga (I.), Gasparovics
Gergô (I.), Pálmai Levente (II.), Kovács Gergô (I.), Báthory
Marcell (II.), Fülöp Benedek (II.), Latorcai Lilla (III.)
Körzeti matematika verseny: Szépvölgyi Dávid (I.),
Fülöp Benedek (II.)
Körzeti nyelvtan csapatverseny: Trestyánszky Maja, Simon
Barnabás, Ferrett Holly, Pintér Ágnes (II.)
Részt vettünk még a körzeti német nyelvi versenyen, Táton és
rendeztünk iskolai szavaló-, és mesevetélkedôt. Elôttünk áll
még a körzeti alsós szövegértô és matematika verseny.
Köszönet a felkészítôknek.
Föld napja, Madarak és fák napja
Két jeles nap a tavasz folyamán, ami teremtett világunk szépségére és sérülékenységére hívja fel a figyelmet. A két „ünnep”
kapcsán plakát versenyt szerveztünk az osztályok közt, színpadi játékot néztek a kisebbek és elkezdtük az iskolakert
szépítését. (Köszönjük a felajánlott kerti házikót Pintéréknek
és szállítást Verbánszkyéknak.) Ünnepéllyel és tavaszi túrával
áldozunk még a természet oltárán.
Ez alkalmak sorába illeszkedik a május 15-én du. 3 órakor
kezdôdô szülôi társadalmi munka. A hátsó kerítést szeretnénk
kicserélni ügyes apukák bevonásával. Kérem, minél többen
jöjjenek és segítsenek. Ez által is mindinkább a „MIÉNK” lesz
a suli.
Arany „köpések”
Alapító levél
A magyar órán a nyelvemlékek a téma. Egyik legismertebb
ilyen a Tihanyi apátság alapító levele, amit a király (latinul
REX) írt alá. Ezt vizsgálják a nyolcadikosok...
- Gyerekek, nézzétek meg az aláírást! Ki adta ki a levelet? –
kérdi a tanár.
-Há’ a Rex - kiált fel a „legokosabb” - a kutya.
Óriási röhögés.
- Méé, háá oda van írva, hogy REX – fokozza a fokozhatatlant.
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2017. december 2. „Bôrönd mesék „ címmel interaktív báb
elôadást láthattunk német nyelven a „Zentrum” szervezésében.
2017. december 7-én Manókat költöztettünk támogatóink háza
tájára.
2017. december 10. Süttôi Adventi vásáron táncoltunk,
énekeltünk, árultunk! Adományt kaptunk!
2017. december 13. Luca napján bejártuk a helyi
intézményeket, ahol jókívánságokat vittünk!
2017. december 14. Karácsonyi délután kicsiknek és nagyoknak a Közösségi Udvarházban!
2018. január 11. a dorogi Balaya Játszóházban jártunk csapatépítô tréningen, ahol egy nerf csatában is részt vehettünk!
2018. január 26. Süttôi Ált. Iskolában megrendezett Megyei
Német Szavaló Verseny megnyitó mûsoraként szerepeltünk.
2018. február 3. Dunaalmási Kultúrházban „Kultúrházak
éjjele-nappala” programjaként mutattunk be néhány sváb
táncot.
2018. február 8. Hagyományok Háza szervezésében A tordasi
Pilikék és a Gatyamadzag zenekar elôadását láthattuk, akik
az erdélyi mezôségi dallamokat, táncokat, népviseletet
mutatták be.
2018. március Tulipánszórás a Rákóczi úton, mosolygó
tulipánok az ovi folyosóján.
2018. április 19. Hagyományok Háza szervezésében a mérai
Cifra Néptáncegyüttestôl Kalotaszeg táncait, viseletét
ismertük meg.
2018. április 27. Bogáncs Kutyamenhelyen jártunk, ahová
adományt, sok szeretetet, simogatást, nevetést vittünk. Nagyon
jól éreztük magunkat! Egy kis darabot a szívünkbôl is ott
hagytunk! Köszönjük az adományokat!
...és még nincs vége az évnek
2018. május 19-én Táncos évzárónk lesz a Hengermalomban,
ahol élôzenés táncház, gyöngyfûzés, bögrefestés várja kicsiket
és nagyokat. Persze Pünkösd hétvégéjén nem maradhat el a
pünkösdi rózsa készítése sem.
2018. június 2-án mi is ott leszünk a Német nemzetiségi
Családi napon!
2018. július 30-augusztus 3. TÁBOR, amelyre idén is nyertünk
300.000,- Ft-ot!
Köszönet Mindazoknak, akik bármiképp segítik csoportunkat!
Schleicher Csilla

Ugyanerrôl...
- Gyerekek, mit tanultunk, mik azok a szórvány emlékek? –
kérdi az ekkor már az elôzô választól tántorgó tanár.
- A szórványemlék egy nyelv elsô emléke, nyelvtörténeti forrás, amely egy idegen nyelvû szövegbe ágyazott szó. – volna a
helyes válasz, de a „legokosabb” nem ismer kegyelmet. És
rávágja...
- Olyan emlékek, amikre csak ritkássan emlékszünk.
És KO... hozzatok vizet!
Tánccsoportunk 2017-18 tanévben:
Egy dátum egy esemény egy mondatban :)
2017. szeptember 9-én a süttôi Kôkövön Fesztivál megnyitójaként szerepelhettünk ismét.
2017. szeptember 20-án a helyi Szépkorúak Otthonába táncos
német dallamokat vittünk óvodás csoportunkkal.
2017. október 14. Szomódon a „Herbstfestival”-on
képviseltük községünket.
2017. október 19. Hagyományok háza szervezésében a Csali
Néptáncegyüttes csoportjait láthattuk.
2017. november 11. Blickpunkt fotópályázatára küldtük be
Pikáli Hajni szuper képeit.
2017. november 30. Hagyományok Háza mûsoraként
„Adventi koncert: Új csillagnak új királya” címmel mese és
muzsika elôadást láthattunk a Parasztbiblia történetei alapján.

VÖRÖSKERESZT
HÍREK

június 26-án VÉRADÁS 11-17 óra
június 29-én RUHABÖRZE 14-18 óra
június 30-án RUHABÖRZE 8-12 óra
Mindenkit szeretettel várunk Süttôn
a Közösségi Udvarházban (ÖNO)
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lelkipásztora, függetlenül attól, hogy helyben lakik-e
vagy sem.
De éppen azért, mert a kisebb lélekszámú helyekre nem kapnak külön plébánost, nagy a jelentôsége a helyi elöljáróknak, vagyis azoknak a buzgó híveknek, akik példát adhatnak arra, hogyan kell élnie egy Krisztust követô embernek.
Ôket nem helyezi a Fôpásztor sehová, ôk mindig maradnak és
egy váltás során, amikor a lelkipásztorok más feladatot kapnak, és váltás történik a plébános személyében (legutóbb
2010-ben), ôk jelentik a folytonosságot.
Legyünk bizalommal hozzájuk. Ôk segítik a lelkipásztor
munkáját, segítenek az egyes kérések közvetítésében.
Az elmúlt öt esztendôben sok szép és értékes dolog történt.
Nemcsak az építkezések, kisebb-nagyobb felújítások, hanem
maga a tény, hogy még vagyunk, életjeleket adunk és nem
szûnt meg az Isten dicsérete e településen sem. Köszönet érte
minden Munkatársamnak, aki vállalta ezeket a nehéz
feladatokat.
Mert ôk is megtapasztalják, mint minden közösségi munkát
végzô, hogy kritika tízszer gyorsabban megfogalmazódik, mint
az elismerô szó és megjegyzést tenni százszor könnyebb, mint
odaállni és segíteni. Jóllehet, kevesen vannak a »kritikusok«,
sok szomorúságot, megbántást okozhatnak. Nincs ez másképp
az egyházi munkát végzôknél sem. De amíg a pap hivatalból
edzôdik ehhez (lásd: 1Kor 4,12-13), addig a hívek közül
kiválasztott és megbízott testvér már nehezebben viselheti ezt,
kiváltképp ha a rokonsága, családja körébôl azt hallja, »Minek
mégy oda?« A válasz azonban egyszerû: Jézus kedvéért. Azt
kívánom, hogy ilyen lelkesedéssel végezzék munkájukat a
megválasztandó elöljárók, képviselôk.
+!
Választások a faluban
Miután a képviselôtestület megbízása idén lejár, új választásokat tartunk. Embereket keresünk, akik képviselik egyrészt a
hívô közösséget a falu felé, másrészt Krisztust minden jó
szándékú ember felé. Olvashatjuk az elsô Korinthusi levélben:
A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz.
A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.(...) Egyik a
bölcsesség szavait kapja a Lélek által, a másik a tudományét
ugyanattól a Lélektôl. Más valaki a hitet kapja ugyanabban a
Lélekben, ismét más a gyógyítások adományát az egy Lélek
által, vagy csodatévô hatalmat, prófétálást, a szellemek
megkülönböztetését, a nyelveken való beszédet vagy a
nyelveken való beszéd értelmezését. Ezt mind egy és ugyanaz a
Lélek mûveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.
(1Kor 12,4 és folyt.)
Régebben elöljáróknak is hívták ôket. Nem a falu, hanem a
plébánia-közösség elöljárói abban az értelemben, hogy elöl
járnak a munkában, buzgóságban, életszentségben.
A jelölés már megtörtént. E hetekben a jelöltek eldöntik, vállalják-e a jelöltséget, majd az elôírt rend szerint megtartjuk a
választást. Az eredményt felterjesztjük a Fôpásztornak, aki tetszése szerint jóváhagyja azt. A kinevezést így a hívek
bizalmából a püspöktôl kapják, miként a lelkipásztor is.
Köztudott, hogy katolikus Anyaszentegyházunkban a papi
szolgálatot az végzi, akit a püspök kinevez az adott helyre, és
nem a pap dönti el, hol szeretne szolgálni. Így nincs különbség
az erôsebb közösség és a kisebb plébániák; a kényelmesebb
városi, vagy a több utazással járó vidéki közösségek között.
Hiába vannak »kedvenc« helyek, és olyanok, ahová nem
sokan pályáznának, minden közösségnek van felelôs

A közeljövôrôl néhány sor
Felújítás Idén sem folytatódik a templomfestés. Pályázat
nincs, örülünk, hogy a torony felújítása elkészült. Várunk és
gyûjtjük az erôt, meg az anyagiakat. Jelenleg a szükséges
összeg 1/50-ed része áll rendelkezésre.
Hitoktatás Lassan kicsöngetnek. Köszönet hitoktatóinknak a
helytállásért! Tanév végén tervezzük a hittanosok jutalomkirándulását – például akik helytálltak a Dorogon rendezett
hittanos versenyen. Júliusban tábort szervezünk.
Úrnapja Idén a nemzetiségi családi nappal átfedésben
készülünk. Jó lenne látni a gyerekeket a körmenetben,
kiváltképp az elsôáldozókat.
Jótékonyság A nagyböjti élelemgyûjtés után Süttôn 171 kg
adománnyal 10 családnak segítettünk, sikerült a leendô
elsôsöket egy szép füzetcsomaggal megajándékozni. Apróság,
de cseppekbôl áll a tenger.
E cseppeket gyûjtjük nyáron is. Tartsanak velünk!
Tóth Bertalan plébános
Távbeszélô/távmásolat: +36 33 474 389,
villámlevél: szentlipot@gmail.com
Plébániáink Naplója: http://szentlipot.blogspot.com
Plébániáink naptára:
http://www.google.com/calendar/embed?src=szentlipot%40
gmail.com&ctz=Europe/Budapest
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