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Benedek Elek:
Reggeli dal
Fölébredt a nap, kapuját kitárta,
Nótával köszönti a dalos madárka.
Ébredez az erdô, már a rét sem alszik
Madár dalolása messzire elhallszik.
Harmat rezg az ágon, fénye meg-megcsillan,
Rásüt a napsugár s egyszerre elillan.
Ragyog az áldott nap, a szellô se lebben
S dalol a kis madár mindig ékesebben.
Fölkelt a méhe is, döngicsél a réten,
Zümmög a bogárka röppenésre készen.
Szárnyát szárítgatja meleg napsugárban,
Megfürödvén elôbb harmatos virágban.

MEGHÍVÓ
2019. augusztus 20-án délelôtt
államalapító Szent István királyunkra
emlékezünk
8 óra: Ünnepi szentmise a Szent Lipót templomban
9 óra: Ünnepség a Templom téren
• Ünnepi köszöntô
• Kenyérszegés
• Koszorúzás a Szent István szobornál
Mindenkit szeretettel várunk!

Dalolj, madár, dalolj, örvendezz a nyárnak,
Dalolj, amíg a szép napok le nem járnak.
Majd jön az ôszi szél, elhervad a virág...
Dalold amíg lehet: ó de szép a világ.
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• Augusztus
• Augusztus
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• Szeptember
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• Október
• Október
• November
• November
• December
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17.
20.
24.
31.
7.
14.
4.
22.
1.
16.
8.
13.

Falunap
Szent István Királyra emlékezünk
Lecsófôzô verseny
Íjászverseny
Szüreti felvonulás
Kô-Kövön fesztivál
Aradi vértanúkra emlékezünk
Október 23. ünnepség
Mindenszentek
Idôsek Napja
Adventi vásár
Luca-napi bormustra
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TÁJÉKOZTATÓ
ÉPÍTTETÔKNEK ÉS TERVEZÔKNEK
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRÔL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉS AZ EHHEZ
KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSI FÔÉPÍTÉSZI
ELJÁRÁSOKRÓL
Süttô Község Önkormányzata Képviselô Testülete 13/2018.
(XI.15.) számon rendeletet alkotott Süttô község
településképének védelmérôl. A rendelet 2019. január 1-tôl
hatályba lépett.
A rendelet célja:
A helyi településképi rendelet célja Süttô Község
településképére jellemzô elemek és követelmények, valamint
a településkép-védelem eszközének és módjának
meghatározása.
A rendelet alkalmazási esetei:
Süttô község közigazgatási területén telket kialakítani, építési
tevékenységet folytatni a hatályos jogszabályoknak, a község
Helyi Építési Szabályzatának, valamint a településképi rendeletben foglaltaknak megfelelôen szabad. A településképi
rendelet elôírásait a hatályos Helyi Építési Szabályzattal
együttesen kell alkalmazni.
A rendelet egyszerûsített tartalma:
A rendelet építési tevékenységek végzése esetén a településrészre jellemzô településképi követelményeket támaszt az
épületek, építmények kialakításával szemben.
A különbözô területekre vonatkozó településképi
követelményeket a rendelet részletesen szabályozza (beépítési
mód, tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat,
stb. meghatározása).
A településrészek területi felosztását a rendelet részét képezô
1. sz. melléklet térképi lehatárolásai jelölik.
Kapcsolódó településkép-érvényesítési eszközök:
A településképi rendelet részletesen szabályozza , mely építési
tevékenységek és településrészek esetében milyen eljárás
lefolytatását köteles Építtetô és Tervezô lefolytatni:
- szakmai konzultáció
- településképi bejelentési eljárás
- településképi véleményezés
- településképi kötelezés
Eljárási rend a településkép-érvényesítési eszközök
esetében:
Az eljárások lefolytatását az ADATLAP-KÉRELEM
nyomtatvány kitöltésével, és annak titkarsag@sutto.hu email
címre történô megküldésével kezdeményezheti a Tervezô
és/vagy az Építtetô. Mellékletként digitálisan csatolni kell a
tervdokumentációt, valamint egy nyomtatott példány
megküldése is szükséges! Ezt követôen a települési fôépítész
telefonon idôpontot egyeztet a konzultáció érintettjeivel.
Javasoljuk a tervezés megkezdése elôtt, vagy annak korai
- vázlattervi - szakaszában elôzetes tájékoztatás megkérését a
fôépítésztôl, amely egyeztetés során a településképi
követelmények részleteit - tervezési szempontból - megfelelô
idôben megismerhetik az érintettek. Tájékoztatás megkérését
az elôzôekhez hasonló módon az ADATLAP-KÉRELEM
nyomtatvány megküldésével kezdeményezhetik az Építtetô
és/vagy a Tervezô.
A településképi rendelet és az ADATLAP-KÉRELEM
nyomtatvány a Dokumentumtárból letölthetô!

2019. augusztus
További szóra érdemes!

Hírek a hársfáról
Elôzô számunkban beszámoltunk féltett természeti kincsünk,
az évszázados Rákóczi Hárs állapotáról. A teljeskörû felmérést
követôen július 30-án megkezdôdtek a fa ápolásának két
ütemû munkálatai. Elôször a gallyazás és odúkezelés, majd a
speciális kötéllel történô ágrögzítés. A lap megjelenése idejében remélhetôen a munkák nagy része már befejezôdik.
Optikai kábelfektetés
Ugyancsak jeleztük már korábban, hogy a Magyar Telekom
Zrt. állami beruházás keretében internet hálózatot épít ki
településünkön. A fôút mentén sajnos nem lehetséges a kábelt
az oszlopokra helyezni, így azt földkábel lefektetésével oldják
meg, árok ásásával, illetve szerelôaknák telepítésével. Az
Önkormányzat az alábbi feltétellel járult hozzá a beruházás
megkezdéséhez:
„A szilárd burkolatú térköves járdákat eredeti (!) állapotba kell helyreállítani, az egyéb szilárd burkolatokat teljes
szélességû aszfalt burkolattal kell ellátni”.
Kérésünkre a munkálatokat az óvoda és a Ligettér utca közötti szakaszon kezdték, mert itt mielôbb szeretnénk megoldani a
már-már évtizedes problémát jelentô csapadékvíz elvezetést. A
kábel lefektetését követôen az Árkádok Kft. munkatársai
megkezdik a járda felújítását, a víz elvezetését szolgáló árok
telepítését, valamint a felület szilárd burkolattal történô
fedését.
Kérjük a kedves Lakosokat, hogy észrevételeikkel,
javaslataikkal bátran forduljanak Önkormányzatunkhoz! A
felmerülô problémákat a kivitelezôvel karöltve igyekszünk
mielôbb megoldani, és elviselhetôvé tenni ezt az átmeneti
kényelmetlenségekkel járó idôszakot.
Szeretnénk, ha a végeredmény mindenki számára megnyugtató lenne, ezért dolgozunk nap, mint nap, és ehhez kérjük a
kedves Lakosok megértését, türelmét a munkálatok
befejeztéig.
Zöldfelületeink megújításáról
Ez évben jelentôs szemléletváltással, szakember segítségét
kérve hosszútávú koncepciót dolgoztunk ki zöldfelületeink
megújításáról. Az idei évtôl fôként évelô fajtákkal szeretnénk
virágosabbá varázsolni közterületeinket. Az évelô növények
- a korábbi egynyáriakkal ellentétben - minden évben újra
nyílnak, terjednek. Így évrôl évre, apránként növelni tudjuk
virágos felületeinket. Az ágyásokban minimális területet fenntartottunk az évenként változtatható egynyáriak számára is.
A Szent István-szobor környékén talajtakaró rózsákat telepítettünk, amik várhatóan egybefüggô virágszônyegként fogják
beborítani az ágyást.
Amennyiben terveink beválnak, szeretnénk ez irányba folytatni a kiültetéseket, illetve községünk meglévô zöldfelületeinek
átgondolásával szebbé tenni községünket.
Céljaink elérésében a Virágos Magyarországért Program is
segít bennünket, ahol nagyvárosok fôkertészeitôl kaphatunk
szakmai tanácsokat a növényválasztás, beszerzés és fenntartás
témakörökben.
Fehér út
A Magyar Közút kezelésében lévô Fehér úttal kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást szeretném adni. Az eddig szokásos módon,
a tavasz beálltával idén is jeleztem az Esztergomi
Szakaszmérnökség vezetôjének az út katasztrofális állapotát.
Azt a választ kaptam, hogy június 12-éig - egy nemzetközi
kerékpártúra nyomvonalának javítása miatt - nincs szabad kapacitása. Kivárva az idôt ismét jelentkeztem, de a legnagyobb
megdöbbenésemre ismét kapacitáshiányra hivatkozva elutasítást kaptam. Ezek után írásban fordultam a megyei vezetô
felé, aki felmérette a Fehér út kátyúzási költségeit. Lapzártáig
nem kaptam értesítést a döntésrôl.
Továbbra is a Lakosság és Süttô szolgálatában:

Köszönöm megtisztelô együttmûködésüket!
Máté Edina
Süttô Község Fôépítésze

Czermann János
polgármester

2019. augusztus
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SULI Hírek
Kedves diákjaink, kedves szülôk!
Jó pihenést, sok szép élményt kívánunk az egész családnak a
nyárra. Szeptemberben sok szeretettel várjuk az élményekkel
feltöltekezett, tettrekész gyerekeket.
Nyári gondolatok
Tudom, tudom... a nyáron az iskolában a fû sem nô. Pedig
valójában folyamatos az „üzem”. Természetesen ilyenkor nyugodalmasabb az élet, de nem áll meg. Mi történik?
Elôször is itt vannak a táborok. Kollégáim több táborban dolgoznak. Ott voltunk a napközis táborban, a környezetvédelmi
táborban és a hittan táborban. Iskolánk létszámához mérten
nagyon szép ez a nyári kínálat. Köszönöm a
közremûködôknek.
Másodszor a tanév lezárásával és az új tanév elôkészítésével
foglalkozik az adminisztrációs csapat. Beszámolók,
összegzések, igazolások garmadát készítjük ilyenkor. De legfontosabb, hogy készül az új tanév beosztása, tantárgyfelosztása, óraterve, stb.
Harmadszor a karbantartás, felújítások. Sajnos nagy és
látványos felújításra idén sincs lehetôsége a fenntartó
tankerületi központnak, de kevésbé látványos munkák folynak. Megtörtént a vizes hálózat karbantartása. A digitális panel
beüzemelése, várjuk a festôket. És itt engedjenek meg egy ide
tartozó gondolatot. Szeretném erôsíteni az MI ISKOLÁNK
szemléletet. Ez azt jelenti, hogy karbantartó személyzet híján,
bizony sok mindent helyben kell megoldani régi szóval társadalmi munkában, modern kifejezéssel önkénteskedve
közösségi felajánlásként. Ennek a csírája már megvan, több
apuka és anyuka jön és segít, de szükségünk lenne több ilyen
jellegû segítségre. Sok a jó ötlet, gyerünk és valósítsuk meg
együtt! (lásd lejjebb) Elôre is köszönjük.
Nem üres és magányos tehát az iskola. És a fû is nô...
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Tisztelt Segíteni vágyó olvasó!

Egy kedves süttôi lakos jóvoltából több fa raklapot kaptunk,
amelybôl - már sok helyen látott - raklap-ülôgarnitúrát
szeretnénk összeszerelni. Ehhez szeretnénk segítséget kérni
néhány ügyes kezû apukától, nagypapától, de akár anyukától
is.
Terveink szerint egyenlôre az iskolán belül készítenénk belôle
ülôhelyeket. Viszont, ha további felajánlások (raklap mennyiség) érkeznek, akkor folytatnánk ezt kültéren is.
Ötleteket is nagyon szívesen várunk. Elsôsorban csiszolni,
fûrészelni, összeszerelni és festeni kell majd. Néhány szülôvel
és pedagógussal már beszélgetünk róla, mi varrnánk rá
párnákat is (a beltéri változathoz).
... ehhez szeretnék kérni - amennyiben ez lehetséges - facsavarokat, csiszolóanyagot, netán beltéri festéket, ecsetet.
Tudom sokat kérek, de nem magamnak, csakis a lurkóknak.
Elôre is köszönöm.
Ha vízbázisú fafesték lenne, akkor azt festékszóróval is
tudnánk festeni - festékszóró használatára már érkezett
felajánlás.
A gyerekek nevében kérem a segíteni vágyókat, hogy
Baranyainé Sipos Sandránál a facebook-on (messengerben)
jelezzenek. A munkálatokat 2019. augusztus 12. után tudnánk
elkezdeni - de a terveket már korábban is megbeszélhetnénk.
A raklapokat jelenleg az iskola bejáratánál tudjuk tárolni
szárazon, viszont az igazgató úr kérése azt volt, hogy
augusztus 20-ig tegyük szabaddá a bejáratot. Tehát kb. egy
hetünk lenne eme munkálatokra. Remélem a felkérésem sikeres lesz.
További szép nyarat kívánok Önöknek.
Baranyainé Sipos Sandra
két süttôi iskolás anyukája

Felhívás
Kedves egykori süttôi, ma középiskolás diákjaink!
Egykori iskolátok a segítségeteket kéri az érettségihez szükséges közösségi szolgálat keretében. Az augusztus 12-én
kezdôdô héten szívesen látunk Benneteket apróbb munkák
elvégzésére. Úgy, mint: ajtókeretek festése, tankönyvek
behordása, rendszerezése, pakolások, kerti munkák. Várjuk a
jelentkezéseteket a 06 30 243 23 01 számon vagy az
igazgato.sutto@gmail.com címen, esetleg egykori osztályfônökötöket is megkereshetitek. Kezdés 08. 12. 8:00.
Kedves Szülôk, Süttôiek!
Szeretnénk a november 1-én 109 esztendôs épületet a jelen
elvárásai szerint alakítani. (Természetesen megtartva a patinát
is.) Úgy érezzük, hogy gyerekeink nagyon sok idôt töltenek a
virtuális tereken, virtuális közösségekben. Úgy gondoljuk,
hogy ezt ellensúlyozandó, valós közösségi terekre van szükség. Ilyet szeretnénk kialakítani a folyosón és az udvarban.
Lefordítva köznapi nyelvre társalgó sarkot tervezünk a
folyosóra, udvarra. Divatos és jópofa a raklapokból készített
bútor. (Raklap már van.) A csiszolásban, festésben és a párnák
készítésében lenne szükségünk segítségre. Terveink szerint
augusztus 12-e után kezdenénk a munkálatokat. Aki segíteni
tud, kérem keresse az osztályfônököt vagy a Szülôi
Munkaközösséget. Köszönjük!

VÖRÖSKERESZT
HÍREK
szeptember 26-án
szeptember 27-én
szeptember 28-án

VÉRADÁS
11-17 óra
RUHABÖRZE 14-18 óra
RUHABÖRZE 8-12 óra

Mindenkit szeretettel várunk Süttôn
a Közösségi Udvarházban /ÖNO/!
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V. Német Nemzetiségi Családi Délután

A Süttôi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
2019. május 18-án immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Német Nemzetiségi Családi Délután a Templom
téren. Szorgos segítôink ismét töretlen jókedvvel érkeztek, így
az igazán jó hangulatú készülôdés eredményeképp a tér ünnepi
hangulatba öltözött és várta a Vendégeket.
Idén a Nyergesújfalui Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta meg a
rendezvényt, majd természetesen felléptek a mi gyerkôceink.
A süttôi „Kleiner Kreis” és a „Topogók” ismét megmutatták,
hogy mi mindent tanultak, mennyire összeszokottan ropják
már együtt.
A Kedvcsinálók Társulatától két gólyalábas bohóc idén is
mosolyt csalt az arcokra.

2019. augusztus

A Tarka Lovas Klub jóvoltából, aki szeretett volna lóhátra pattanhatott. Zsámboki Zoltán és barátai idén már ötödik alkalommal érkeztek hozzánk, gyönyörû vasparipáikat egyaránt
várta felnôtt és gyerek! Az ÉlménySelfie idén is minden
korosztálynál sikert aratott, mókásnál mókásabb képek készültek. Idén elsô alkalommal a rendezvény ideje alatt Dottó állt a
vendégek rendelkezésére, ami végig teljes kihasználtság mellett üzemelt! Volt, aki azzal érkezett hozzánk, majd kihasználva azt, azzal is ment haza. Természetesen, mint minden évben,
a rendezvény programjai a kilátogatók számára ingyenesek
voltak. A kulináris élvezetekrôl a Márvány Étterem és a Manu
Hot-dog gondoskodott.
A Szervezôk ezúton is szeretnék megköszönni Mindenkinek a
segítségét, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény
sikeréhez, illetve minden kedves Vendégnek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a hagyományteremtô céllal létrehozott,
immár 5. születésnapját ünneplô Német Nemzetiségi Családi
Délutánt.
Idén is tervezzük a tavalyi nagy sikerû szüreti felvonulásunkat,
pontos dátum még egyeztetés alatt! Részletes információk
hamarosan!
A Süttôi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
szeretnék minden kedves süttôi lakosnak további napsütéses
szép nyarat, családtagjaik, szeretteik körében eltöltött
kellemes pihenést kívánni!
Gosztom Katalin

2019. július hónap - Süttôn

A gyerekzsivajt Tibimaestro és a Sax Buam harmonika formáció váltotta.
Hogy minden korosztály találhasson kedvére valót, a
RetrOperett Társulat repítette vissza a nagyérdemût a retró
zene és az operett világába. Mindenki számára ismerôs dallamok csendültek fel, a gyerekek pedig lassan, mint a Társulat
szerzôdött tánckara idén is támogatta az elôadásukat!
A Ströcker Melody fellépése következett ezután és mivel az
Égiek idén kegyesek voltak hozzánk, sokáig élvezhettük produkciójukat. Mindenki számára ismerôs dallamok csendültek
fel a téren, a táncos lábúak is megtalálhatták a talp alá valót.
Az elôzô évekhez hasonlóan a rendezvény ideje alatt népi játszótér állt a gyerekek rendelkezésére, kiegészítve tradicionális
fa körhintával.

2019. nyarán sok év után elôször nem került megrendezésre a
Süttôi Önkéntes Tûzoltók szokásos versenye. Viszont ennek
ellenére július 2. hetében a VI. Dr. Sághy Antal természetvédelmi tábor szervezésében tudtunk újat mutatni
annak a 37 táborozó gyermeknek, akik a süttôi Duna-parton
kipróbálhatták magukat, mint ifjú önkéntes tûzoltók. A természetvédelmi táborban sok iskolás leendô ÖTE tag is részt
vett, felnôtt tagunkkal együtt.
Kerék István és ifj. Verbánszky János segítségét ezúton is
köszönöm. Jók voltatok fiúk!
Egy hagyományos vizes szerelést és stafétát élhettek át a napi
csapatok. A „fapapucs” összehangolt munkát igényelt, ami a
külsô szemlélôknek vidám pillanatokat szerzett. A felszerelés
bemutatása után éles bevetésre küldte az ÖTE parancsnok a
leendô iskolás tagokat. Nagyon büszke vagyok rátok!
A megmérettetés utáni terület- és személylocsolás után senki
nem maradt szárazon.
Egyesületünk berkein belül már tavaly óta rendszeresen járnak
gyerekek, akik itt lent a Dunán tapasztalhatták meg elsônek a
vizes szerelés erejét, ez meghozta a kedvet más gyermeknek is
a további munkákhoz.
A Duna közelségét kihasználva a svájci barátainktól kapott
motorfecskendôt kipróbálva volt igazán izgalmas a bemutató.
Most már tudják, hogy a visszaszerelésnél a tömlôket le kell
húzni a pályáról, hogy a soron következôket ne érje baleset a
felázott talajon.
Bízunk bennetek fiatalok, most már csak gyakorolni kell és
profik lesztek!
A táborról is néhány gondolat...
A hét elsô napján gyalogosan közelítették meg a tábort
Bikolpusztán, ahol - aki még addig nem állította fel sátrát feladat várt. Kisebb-nagyobb problémák áthidalása után
délutánra már mindenki hálóhelye szépen sorban állt a
Czermann-birtokon. Az elsô napon elkészültek a csapatzász-
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lók, a PET palackos zsámolyok is, amelyek a zuhanyzókban
pakolós felületet biztosítottak.
Az elsô nap fáradalmait estefelé számháborúval „pihenték ki”
a gyerekek és néhány vállalkozó szellemû felnôtt. Ez az a
játék, amely minden nap nagy sikert aratott, öröm volt nézni az
elszánt arcukat, hogy megôrizhessék féltett számaikat, ismét
felelevenedett a saját gyerekkorom.
Kedden a reggeli után útnak indultunk Lábatlanra a
Sirályokhoz, akik megmutatták új csónakházukat, lehetôséget
kaptunk, hogy kipróbáljuk a mászó falat és egyéb felszereléseket. Elvittek bennünket egy dunai kirándulásra kenukkal
és egy húszszemélyes sárkányhajóval. Igazán nagy
meglepetésben részesültünk, amikor visszaérkezéskor hotdoggal vártak bennünket, amelyet ezúton köszönünk Schrenk
Ildikónak és a sportegyesületnek.
Aznap ebéd után Tóth Gábor állatbemutatóját láttuk, ahol
nekem személy szerint a görény és a borz volt a legvidámabb
szereplô, a kis kópék.
A délutáni órákban megérkezett Áprily György és párja Kriszti
két gyönyörû Hannoveri vérebével, Agával és Báróval. A sok
simogatás után Aga megmutatta, hogy több órás vércsapát játszi könnyedséggel képes kidolgozni.
A szerdai napot ismét buszos kirándulással nyitottuk
Naszályra a halastavakhoz, ahol a természetvédelmi területen
folyó madárgyûrûzési munkálatoknál segíthettek be a táborlakók. A „madárvárta” egész területe szemet gyönyörködtetô
volt, a jégmadár pompás színei, a harkály fület bántó
rikoltozása mind hozzátartozik e tájhoz, köszönjük az élményt.
Én még soha nem láttam kézközelben jégmadarat, az a
káprázatos színkavalkád... szavakkal le sem lehet írni.
Visszaérkezésünk után Vécs Éva segített elkészíteni elsô önálló gyertyáinkat, amelyet sokan biztosan karácsonyra
tartogatnak.
A délután folyamán a rend ôrei szimulációs helyzetet mutattak
be, majd számtalan szírénázós autós útra vitték a kíváncsiskodókat. És akinek ez még nem volt elég, az rabosíthatta
magát vagy kipróbálhatta lôtudományát igazi lôlapon a légpisztollyal a lábatlani polgárôrök közremûködésével.
Az est közeledtével a Süttôi Erdészet területén éjszakai
vadlesre indultunk. Bátran állíthatom, hogy ez a táborlakók
egyik kedvenc programja - már évek óta. A Süttôt körülölelô
Gerecse dombjain számtalan állatfajjal találkoztunk; aki csöndesebben kémlelte az erdôt, talán többet látott, de az élmény
számomra, aki elsônek voltam ilyen terepjárós túrán, fenomenális volt.
Csütörtökön a „Bikoli egy perc és nyersz” vetélkedôn mindenféle ügyességi feladat leküzdését szervezte le a gyerekeknek a
felnôtt segítôcsapat. Hihetetlen milyen gyorsan és összedolgozva gyûrték le a feladványokat a csapatok, ennyi keksz már rég
fogyott.
Ebéd után megérkezett Könyvesné Erika is, aki egy igazi zöld
mocsári koktéllal lepte meg a gyerekeket, ami - természetesen
némi aggály eloszlatása után - nagyon is ízletesnek bizonyult
a gumicukor békával együtt. Ettek muskátli szirmokat - csak
remélni tudom, hogy nem „legelték le” az otthoni
virágékességeket.
Erika a gyerekekkel közösen elkészítette a Zöld krémet, amely
egy-két perc alatt elfogyott, még a tálat is kitörölték. A receptet
is megkaptuk, íme:
Zöld mocsári koktél
- 1 fiatal parlagfû hajtás (virágzás elôtt)
- 1 menta szál
- 1 citromfû szál
- Aszkorbinsav vagy igazi citrom leve
- Méz vagy cukor
A fenti összetevôket összeturmixoljuk, majd vízzel hígítjuk,
igazán ízletes frissítô koktél.
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Zöld krém - életerô
- 2 db kicsi teavaj (NEM MARGARIN)
- Kevés só
- 1 marék petrezselyem
- 1 szál fokhagymazöld
- 1 szál vörös hagymazöld
- 1 nagy pohár tejföl
A fenti összetevôket - a tejföl kivételével - összeturmixoljuk,
majd a legvégén CSAK is fakanállal beleforgatjuk a tejfölt, ha
ezt is mixerrel kevernénk, kicsapódna.
A koktélparti után vidám kis táborunk útnak indult a fent
említett tûzoltós foglalkozásra.
A napot Mann Ádám hot-dog partija zárta. És ezzel el is
érkeztünk a tábor utolsó esti tábortûzéhez, ahol kiderültek az
angyalkák személyei, a jobbnál jobb élmények, és Krisztofer
gitárszólóját is meghallgattuk, együtt énekeltünk és
melegedtünk a héten utoljára a tábortûz melegénél.
Sajnos péntekre minket sem kímélt az esô. Néhány bátor
táborlakót ez sem rettentett el és elmentek Neszmélyre a leszervezett horgászatra. Mi, akik itt maradtunk, kreatív feladatokkal, csocsóbajnoksággal vártuk vissza a többieket. Az egész
nap az étkezôsátor alatt telt el, bár szerencsésnek mondhattuk
a hetet, az idôjárás tekintetében igazán kibírhatta volna, hogy
az utolsó nap nem esik.
A táborban minden gyermeknek kijutott a feladatból, úgy gondolom, nem unatkoztak, igyekszünk jövôre is még színesebbé,
izgalmasabbá tenni a tábori programokat.
A tábor elôtti hónapokban a segítôk minden egyes hétköznapi
találkozásakor kb. 5 perc után a tábor volt a téma. Mit csináljunk, mit kell gyûjteni (konzervdoboz, PET palack stb.-stb.),
ami lehetôleg kapcsolódik a tábor szellemiségéhez, de azért
szórakoztató is legyen. Izgalmas, várakozással teli hónapok
voltak ezek nekünk.
Ezúton szeretném én is megköszönni a szervezésben,
kivitelezésben résztvevôk segítségét, hozzájárulását. A segítô
felnôttek önzetlen segítsége sem elhanyagolandó.
Nélkülük-nélkületek nem jöhetett volna létre a VI. Dr. Sághy
Antal természetvédelmi tábor.
Köszönöm az idei élményt is!
Találkozunk jövôre!

VI. Dr. Sághy Antal Természetismereti Tábor
2019
Tábori összefoglaló
Július második hetében a VI. Dr. Sághy Antal
Természetismereti Táborban 37 általános iskolás fiatal vett
részt. A már megszokott helyszínen, a Czermann család bikolpusztai telkén 5 napot tölthettek táborozóink, ahova idén
elôször gyalogtúrával érkeztek ki Süttôrôl hétfôn délelôtt.
A nomád körülmények között megrendezett táborunk más
újdonságokkal is szolgálhatott a gyerkeknek és tette
érdekesebbé a tábori napjaikat. Többek között a Lábatlani
Sirályok meglátogatása az új csónakháznál, ahol betekintést
nyerhettek a sportegyesület életébe, alapvetô ismereteket
kaptak egy délelôttös evezéshez kajakokban és egy 20 fôs
sárkányhajóban.
Egy másik délelôtt a Naszály-Ferencmajori halastavaknál
található madárgyûrûzû állomást látogattuk meg, ahol
érdekességeket tudhattunk meg a madárvonulás kutatás
történetérôl, mûködésérôl és néhány madár meggyûrûzésénél
személyesen is részt vehettek a gyerekek. Szintén nagy érdeklôdés övezte a vadászkutyás bemutatót a bikoli határban. Ez
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esetben imitált vadsebzést kellett a kutyának felderítenie, ami
látványos és izgalmas túrává változtatta az eseményt.
Látványos tûzoltó bemutató és csapatverseny várt ránk a süttôi
Duna-parton, ahol az Önkéntes Tûzoltó Egyesület adta a technikai hátteret és szakmai támogatást egy jó kis locsolkodáshoz.
Idén is volt állatbemutató Tóth Gábor elôadásában, egy perc és
nyersz játékos csapatverseny, gyógynövényes bemutató,
horgászat Dunaalmáson. A kézmûves foglalkozások során
megtanulták a táborozók a gyertyaöntést, képkeretet és
karkötôket készítettek természetes anyagok felhasználásával,
de újrahasznosítottunk PET palackokat is. Rendvédelmi
elôadást és bemutatót is láthattak a gyerekek, az esti vadles
terepjárókkal továbbra is nagy élményt jelentett!
A gyerekek csapatonként 5 napos fotóversenyben vettek részt,
itt elsajátították a természetfotózás alapjait, fortélyait,
valamint nagyszerû pályamunkák születtek. A fotóversenyt az
énekes rigót lencsevégre kapó Horváth Emma nyerte.
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Bagdi Antal
Baranyai Gábor
Czermann Jánosné
Czermann Katalin
Lukóczki Anna
Némediné Wierl Magdolna
Sándor Ilcsi
Sipos Sandra
Török Emília
Török Endre
Török Katalin
Jövôre ismét találkozunk!
Bagdi Antal
Süttô, 2019. július 28.

Pisznicei kanyon

Nagy köszönet illeti mindazokat, aki bármilyen módon is
támogatta a táborunkat!
Ezt nem gyôzzük elégszer hangsúlyozni, mert bizony nagyon
sok mindent támogatásban kaptunk, kezdve a helyszíntôl, a
programok megvalósításán át, megfelelô tisztálkodási
körülmények biztosítása, étkezôsátor, jurta, sok gyümölcs és
más a táborban használatos dolgokon keresztül egészen az
ivóvízig.
A csütörtök esti záró tábortûz hangulata mindig nagyon különleges, idén is sok nevetéssel és közös énekkel búcsúztattuk
tábori napjainkat. Idén egy kis hátizsákot vihettek haza a
gyerekek emlékbe, reméljük sok túrán elkíséri majd ôket!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak,
akik nagyban hozzájárultak táborunk lebonyolításához:
Árva Norbert
Áprily György
Czermann család
Duna Ipoly Nemzeti Park Ig.
Izsó Zoltán
Juhász Bálint
Kerecsenysólyom Íjászok
Könyvesné Erika
Lábatlani Polgárôr Egyesület
Lábatlani Sirályok Vizisport Egyesület
Manu Hot-dog
Nyergesújfalui Rendôrôrs
Süttôi Erdészet
Süttô Község Önkormányzata
Süttôi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Zwerger Szikvíz
Végül, de nem utolsósorban nagyon köszönjük a tábor
vezetésének a megszervezést, elôkészítést és a lebonyolítást,
ami sok-sok önkéntes munkával valósulhatott meg!

Mit csinálnak nyáron a süttôi táncoskák?
Már az 5. tanévet zártuk, s az 5 nyári
táborunkat tartottuk. Azon szerencsében volt ismét részünk, hogy nemzetiségi pályázaton 400.000 Ft-ot nyertünk. Így tartalmas, programban gazdag hetet töltöttünk 20 gyermekkel
együtt.
1. nap
A délelôtti ismerkedôs játékok és alaplépések után elköltöttük
az ebédünket a Márvány étteremben, s felkerekedtünk, hogy a
dunaalmási Rétespajta rendezvényházban langallót süssünk.
A tészta bedagasztása után minden csapat feltétet választhatott, majd - míg sült a kenyérlángos - egyedi ötleteinket is belevarázsolhattuk a tésztába.
A népi játékok mellett papírt is hajtogattak, akik még tovább
szerettek volna kreatívkodni. Külön köszönjük, hogy
tejérzékeny gyermekeinknek sem kellett kimaradni a programból, ôk is tudtak maguknak saját finomságokat készíteni!

2019. augusztus

SÜTTÔI HÍREK

9

2. nap
A tatai nemzetiségi múzeumba kezdtük kirándulásunkat, ahol
régi tárgyakkal ismerkedtünk meg találós kérdéseken
keresztül, kislibák segítségével.
A tóparti sétánk után finom ebéddel vártak a Halászcsárdában,
majd kisvonatra szállva jártuk be Tata város nevezetességeit.
Kihagyhatatlan volt számunkra, hogy ne próbáljuk ki az új
játszóteret!

5. nap
Elérkezett az utolsó nap, sajnos esôvel, így a búcsú fürdôs
parti kézmûves délutánra cserélôdött. A délelôtti tánc után,
kedvenc színésznônkkel, Frank Ildikóval múlattuk az idôt,
német-magyar nyelven mesélt, játszott nekünk.

3. nap
Tánc, játék, kacagás. Ebéd elôtt meglátogatott minket Kovács
István „Öcsi” bácsi, „mézes” bácsi. Nemcsak mézet hozott
kóstolóba, de méheket is mutatóba. Megtudhattuk, hogyan
lesz a méz, s hogy mennyire fontosak a méhek az életünkben!
Délután méhviaszból gyertyát készítettünk, fôztünk, pizzáztunk, s nem csak kukoricáztunk, de ünnepi tortát is ettünk!!!!!

Ebéd után mindenki megfôzte saját kalárisát táncos ruhájához!
Na meg persze egy saját névvel ellátott karkötôre is jutott idô!

4. nap
Tánc...tánc...ének...
tánc...ének... - ebbôl vajon
mi lesz!?

Köszönjük Minden résztvevô Gyermeknek és Minden segítô
Szülônek, aki bármivel is segítette táborunkat, hogy idén is
ilyen szuper öt napot töltsünk együtt!
Jó pihenést kívánunk!

Nincs más ekkor, én és a cél...
Verseny örömíjászoknak

majd ebéd után irány a természet, irány az Ökofalu! Nagyon
jól éreztük magunkat, biztos, hogy visszamegyünk, Györgyi
néni, Imre bácsi, Zuzu ló, Latyak és Picúr kutya, kis ôzgida,
fürjek, nyuszik, kecskék...!

„Mi is az íjászat maga? Egy sport, ami örökre rabul ejt, akár
szabadidôs tevékenységként, akár versenyszerûen ûzöd.
Szellemi sport, amihez nem nyers erô kell, hanem technikai
felkészültség, okos taktika. Mindemellett, ha soha nem leszel
a bajnokok sorában, akkor is nyertes leszel, hiszen szabadidôdet gyönyörû környezetben, jó levegôn töltöd el, jó társaságban, jó barátok között.”
(http://web.axelero.hu/jozs/ijaszat.htm)
A Süttôi Sportklub Kerecsensólyom Íjászszakosztálya idén
tavasszal is meghirdette immáron hagyományossá vált
történelmi íjászversenyét május 25-re. Erre vártak minden
olyan íjászatban jártas egyént, aki megfelelt a verseny
kiírásában foglaltaknak. Vagyis: a következôk közül rendelkezik visszacsapó reflexíjjal (magyar, szkíta, hun, mongol
stb.) vagy botíjjal (longbow), esetleg vadászreflex íjjal. A
vesszôk fából készüljenek, madártollal és gyakorlóheggyel

10

SÜTTÔI HÍREK

ellátottak legyenek. A vadászreflex íjaknál engedélyezett a
karbonvesszô használata is. 140 versenyzô nevezett, ôket 50 fô
kísérte.
A verseny elôkészületeit már hetekkel elôtte megkezdték a
szakosztály lelkes tagjai, de az igazi nagy munka a rendezvényt megelôzô nap várt rájuk. Estig dolgoztak, állították
a célokat. A babgulyást is elô kellett készíteni, a húst
feldarabolni.
Az íjászok közt már elterjedt, hogy ha szépet akarsz látni,
Süttôre menj. A tavaszi verseny a vadácsi vadászház mögötti
erdôrészben zajlott.
A versenyzôk az ország különbözô részeirôl érkeztek, még
Soprontól Csornán át Budapestig is. Felvidéki íjászok is
neveztek szép számmal. Öröm volt végignézni a
gyülekezôkön, nagyon sokan tradicionális ruhát viseltek.
Molnár György szakosztályvezetô megnyitó beszéde és
hasznos tanácsai után a versenyzôk csapatokba szervezôdve
egy-egy „igazlátó” (pontbeíró) kíséretében vágtak neki a
versenynek. Összesen 20 cél várt rájuk. Minden célra
3 vesszôt lehetett kilôni. A verseny utáni rövid közvéleménykutatáson kiderült, mely célok voltak különösen népszerûek. A
pálmát a forgó dobókocka vitte el, de jópofa volt a fán mászó
vadmacska. A hely hangulatához tökéletesen illett az a cél,
ahol egy magaslesrôl kellett lôni.
Már az elsô célnál kiderült, hogy az idôjárás mennyire meg
tudja nehezíteni a versenyzôk dolgát. A verseny elôtt napokig
esett, így elég nagy volt a sár.
Viszont a hangulat a rossz (bár a napsütés hatására egyre
javuló) terepviszonyok ellenére is remek volt. Régi ismerôsök,
barátok találkozhattak itt egymással.
A verseny ideje alatt büfé állt a versenyzôk rendelkezésére, a
végén pedig forró babgulyás várta az éhes íjászokat.
Ebéd után az eredményhirdetésig egy ügyességi versenybe
lehetett benevezni.
A rendezvény záróakkordja az izgalommal várt eredményhirdetés volt. Érmekkel, oklevelekkel, tárgyjutalmakkal lehettek
gazdagabbak a legjobbak. Sok kategóriában hirdettek
gyôzteseket. Hogy ki milyen kategóriába került, függött az
általa használt íjtól, a nemétôl és a korától.
A szervezôk reményei szerint nem csak a díjazottak, de minden résztvevô kellemes élményekkel tért haza, és a
legközelebbi versenyt is megtiszteli részvételével.
A verseny szponzorai a következôk voltak:
Heizelmann Árpád kôszobrász, Árva Bt., Keil-Bau Kft., Láng
Péter kôfaragó, Traventin Kft., Avers Kft., Adamik Bt.,
Budapesti Erdôgazdaság Zrt., Süttôi Erdészet, Kôsziklás
Borászat.
Külön köszönet a fenntartónak, a Süttôi Önkormányzatnak.
Németh Gabriella
Molnár György
Szakosztályvezetô

Íjász verseny Süttô 2019. 05. 25.
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+!
Kedves Olvasók!
Egy szép élményrôl szeretnék beszámolni.
Július közepén 18 gyermek és hét felnôtt töltött egy hetet a festôi szépségû Szálka községben.
A tábor alapgondolata a »Lélek gyümölcsei« voltak (vö. Gal
5,22-23), hiszen ez egy hittanosoknak szervezett elô-evangelizációs tábor volt.
Mt takar ez a kifejezés? Akik hittant tanulnak, sokféle háttérbôl jönnek. Vannak köztük gyakorló katolikus családokból
valók, vannak, ahol szimpatizálnak ezekkel az értékekkel és
vannak jó szándékú érdeklôdôk is. Mivel a többség ez utóbbihoz tartozott, ezért nevezzük afféle elôkészítô-tábornak, hogy
a tanultak, a hittanórákon hallottak valamiképp életté váljanak.
Nemcsak a rendszeres imádság, a Szentmise ünneplése, hanem
a mindennapokban az egymásra-figyelés, kedvesség, jóság,
türelem gyakorlásával is.
Az elmúlt évekhez képest idén sokan voltak a fiatalabb,
8-10 éves korosztályból, így a felnôttek feladata is több volt.
Hitoktatóink és lelkes szülôk segítettek, a szabadidejüket
örömmel és önkéntesen feláldozva. Hasonlóképp köszönet az
anyagi támogatóknak. Az önkormányzat a busszal segítette
munkánkat, míg az adakozók lehetôvé tették, hogy pályázat
nélkül is jutányosan vehettek részt a gyerekek a táborban.
Elsô nap a megérkezés, az alapgondolat felvetése, majd
Szentmise következett, és esti sütögetés.
Kedden a »Sötét völgy«-be látogattunk, e napon is ünnepeltük
a Szentmisét, majd este a tûz mellett énekeltünk. Az esti imádságot is ott mondtuk el.
Szerda Szekszárd napja volt. A mézeskalács múzeum, a helyi
templom és a fagyi mellett egy kis játszótéri elfoglaltság
töltötte ki a napunkat.
Csütörtökön Pörbölyrôl mentünk a Gemenci kisvasúttal, míg
pénteken a kézmûvesség és a strand adott elfoglaltságot és
lehetôséget a kölcsönös türelem, figyelem és kedvesség
gyakorlására.
Napról-napra mások és mások kapcsolódtak be a Szentmisén a
ministráns-szolgálatba,és ez öröm volt. Az is, hogy mindennap
megfogalmazták a kéréseiket, illetve a felajánlásaikat kis
cédulákra írva az oltárra tették. Így jobban megértették, mi is
a Szentmise lényege.
A héten a gyerekek egyénileg és csapatban is versengtek
egymással, pontokat gyûjtvén. Mindenki ügyes volt.
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Szombaton a csomagolás és a búcsúzás napja jött el.
Még egyszer mindenkinek köszönet, aki közremûködött a hét
sikeréért.
Ôszre is készülünk. Megkezdem az arra nyitott gyerekek és
fiatalok elôkészítését az elsô szentgyónásra és a szentáldozásra, valamint a bérmálásra.
Részleteket a templomi hirdetésekben olvashatunk, amelyet
évek óta - és ezért is köszönet - a községi honlapon is
olvashatunk. Így, ha valami oknál fogva más templomban vettünk részt a Szentmisén, akkor sem maradunk le a fontos
hírekrôl.
Szép, áldásos nyarat kívánok mindenkinek!
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
Arckönyv-oldal: https://www.facebook.com/splplebaniak/
Helytörténeti szilánkok VII.
Hársfánkról, s más fákról...
Lapunk ezévi májusi számában részletesen beszámoltunk a
Rákóczi-hárs megmentésével kapcsolatban elvégzett
tevékenységekrôl. A sors kegyetlen, különös fintora, hogy a
mûszaki vizsgálatok szemléltetésére a keleti (Piszke felôli)
vázág keresztmetszeti képe szolgált a cikk illusztrálásaként.
Ez a hatalmas ág a július 20-21-én dúló szélviharban letört.
Ahogy korábban mondtuk, a Rákóczi-hárs (ahogy talán minden fa) „gondolkodik” (persze nem a szó emberi értelmében)
és törekszik az egyensúlyi helyzet kialakítására. Mielôtt
érkezésünk lett volna a szükséges beavatkozások elvégzésére,
a fa (és a szélvihar) sajnos megtette a magáét...
A mûszaki vizsgálatokat követôen megkezdôdött a fa megmentésére irányuló mûszaki megoldások kidolgozása. Sajnos
a szélvihar gyorsabb volt, mint a legnagyobb gondossággal (és
az elôírások betartásával) elvégzett folyamat (szemle-árajánlat-döntés). Tény, hogy július végén megkezdôdött a korábbiakban beharangozott munka: a korona tömegének könnyítése,
a szükségtelen ágak eltávolítása, illetve a fa védelme
érdekében az üregek-odvak megtisztítása. Mire e lap megjelenik, valószínûleg túl leszünk a koronaágak rögzítésén és az
üregek kezelésén is, mely reményeink szerint a fa további
állapotromlását megakadályozza. Sajnos a fa kezelésére szükség volt életének meghosszabbítása érdekében, melyet jól
mutat a nagy ág letörése: ahogy az ember életében is egy
súlyos mûtét a gyógyulás reményét hordozza, így kell gondolnunk a mostani beavatkozásokra is. Akkor is, ha a Rákóczihárs talán már soha nem lesz olyan impozáns látvány, mint a
közelmúltig volt.
A Rákóczi-hárs márciusi mûszaki felmérésekor ellenôriztük a
Nussgromban (Diósvölgy) álló hatalmas szürke nyár
(Populus canescens) facsoport állapotát is. Bár hársfánk mellett kevesebb figyelem jut rá, e nyárfa is (a maga nemében és
faját tekintve) közel azonos jelentôségû a Rákóczi-hárssal.
Természetesen kora nem vethetô össze vele, hiszen a nyárak
gyorsabb növekedésûek, ennek következtében rövidebb
életûek. Kora nehezen becsülhetô, minden bizonnyal egy
korábban ott álló fa tuskósarjaiból alakult ki az öt nagy törzset
tartalmazó, tövénél összenôtt faóriás. A patak felôl nézve, a
nagy szintkülönbség miatt, akár egy fának is tekinthetô.
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Törzskörméretét (tövénél mérve) 1060 cm-nek állapítottuk
meg. E méretével Magyarország negyedik legnagyobb méretû
nyárfája! A mûszaki felmérés alapján e fa törzsei is erôsen
üregesednek, de egyelôre jobb állapotban vannak, mint a hársfa. De a közeljövôben ennek a szintén impozáns megjelenésû
fának az állapotával is foglalkozni kell. (Megjegyzem, hogy a
faóriásokat listázó jegyzékekben, honlapokon a fa fehér
nyárként /Populus alba/ szerepel, de mi szürke nyárnak
határoztuk).
Elôbbi két fánk közismert, de talán kevesebb falubéli ismeri
harmadik nevezetes fánkat, a Gerecse északi oldalában álló
Sandl-hársat. Az Országos Kék Túra útvonala érinti, a Serédikastélytól nyugati irányban mintegy 700 m-re található. Több
helyütt már Tardoshoz tartozónak sorolják, de valójában Süttô
községhatárban, falunk közigazgatási területén található. A
fafaj tekintetében itt is zavar található a szakirodalmi forrásokban, de egyértelmûen nagylevelû hárs, azaz a Rákóczi-hárssal
megegyezô fafajú. Olyan helyen áll, ahol már-már az erdôk
küzdelmi zónája van: termôtalaj csupán a kövek-sziklák
réseiben található, az erdôtársulás hársas törmeléklejtô erdô.
Csúcsa törött, de életereje e fának is impozáns; egyik-másik
letört ága helyén az eredeti ággal megegyezô méretû sarjhajtást nevel. Gyökereit részben a felszínre mosta az erózió, s formája is szinte mesebelivé teszi. Kora nehezen becsülhetô, de
méretei és a termôhely sanyarúsága miatt talán nem tévedünk
nagyot, ha 250-300 év közötti korúnak tartjuk. Rajta egy
kereszt és kôtábla található az alábbi szöveggel: „Keresztre
feszített Jézus, könyörülj rajtunk hallgasd meg kérésünket és
imáinkat.” Törzskörméretét 470 cm-nek mértem.
Nevének eredetét nem sikerült kiderítenem.
Két további, könnyen megtalálható, impozáns fáról még meg
kell emlékeznünk: Bikolpusztán, a Reviczky-kastély
parkjában, a patak és az út között áll egy kb. 620 cm
törzskerületû juharlevelû platán (Platanus x acerifolia). Az út
felôl könnyen megközelíthetô, de egyelôre kerítés gátolja a
hozzájutást.
Ugyancsak Bikolpusztán, Alsóvadács irányában, az út melletti temetô kidôlô kôkeresztjei között, egy kôfal romjainál áll
egy kb. 510 cm törzskerületû csertölgy (Quercus cerris).
Mindkét fa jó egészségi állapotú a külsô szemlélés alapján.
Dr. Jánoska Ferenc

Sandl-hárs

Szürkenyár a Nussgromban
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Auer Sándor
Nekrológ

Felmerülhet az a kérdés, hogy valójában ki is volt Auer Sándor, akirôl
szeretnék megemlékezni ennyi év után, mert úgy érzem, hogy méltatlanul
felejtettük el.
Kezdjük egy köszönô levéllel, melyet 1930-ban Szeged város akkori polgármestere, Dr. Somogyi Szilveszter írt a fogadalmi templom felszentelése
alkalmából. „Abban, hogy Székesegyházunk tervezôje nagyszerû gondolásának megfelelô testet ölthetett, Nagyságodnak kiváló érdeme van, amennyiben
Nagyságod tudása legjavával szolgálta nemcsak a tervezôi gondolatba rejtett,
hanem az éltetô közönség részérôl is elérni kívánt azon célt, hogy a fogadalmi
templommal egy olyan mûremek létesüljön, mely rendeltetésének legjobb
szolgálása mellett egyrészt korunk magas építô és képzômûvészetének tárgyi
bizonyítéka, másrészt az alkotó magyar ôserônek is méltó jelképe legyen.”
Ebben a levélben a polgármestere köszönetet mondott, hogy a már 1913-ban
megkezdôdött templom építése, amely az elsô világháború eseményei miatt
félbeszakadt, és csak 1925-tôl 1927-ig folytatott építkezések befejezésével és
az 1930. október 25-én történt felszenelésével végleg elkészült, és amelyben
fontos szerepe volt Auer Sándornak, akinek az „építkezésnél kiváló munkájával szerzett érdeméért a város közönségének legteljesebb elismerését, egyben
hálás köszönetét is tolmácsolhatom.”
Ki is volt tehát Auer Sándor, kinek legjelentôsebb munkájaként a ma is
világhírû szegedi fogadalmi templom felépítését köszönhetjük.
Az Auer család Süttôre valószínûleg 1712-ben került. Az 1715-ös
adóösszeírásban már szerepel Auer Tamás, mint negyed telkes jobbágy és
bíró, valamint Auer Mátyás, mint zsellér (elsô ismert adat lányuk születése
1718. 04. 26. Több adat róla nincsen.). 1725-ös adóösszeírásban már csak
Auer Tamás szerepel, mint féltelkes jobbágy. Származási helyük valószínûleg
Rheinpfalz (az anyakönyvben egy helyen található utalás).1
Ha végig követjük a családfát, akkor kiderül, hogy földmûvelésbôl élô
gazdálkodók voltak öt generáción keresztül, amikor is 1850-es években Auer
József (1844-1910, felesége Lindscheidt Anna) a családból elsôként kôfaragó
mesterséget tanult. Ettôl az idôtôl kezdve a család fiú tagjai valamennyien a
kôfaragó szakmát választották, illetve Anna lányuk is 1873-ban Barakka Lipót
kôfaragó mesterhez ment feleségül.
Auer József három fia közül József (1871-1901, felesége Mann Katalin) mint
kôfaragó Bécsbe került, második fia Sándor (1873-1951, felesége Csombai
Rozália) és harmadik fia Károly (1881-1941, felesége Csombai Teréz), mint
kôfaragó mesterek Szegedre kerültek és szegedi lánytestvért választottak
feleségnek.
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Ez az idôszak azonban nem csak a dóm építését jelenti számára, hanem
folyamatos megrendeléseket kapott az akkori kor neves szobrászaitól, akik
számára biztosította a süttôi követ.
Horvay János a korszak egyik legismertebb szobrásza az 1926-27 között
épülô, alakuló fôvárosi Kossuth-szoborcsoport elkészítéséhez kitüntetett
szerepet biztosított Auer Sándornak.
Horvay egyszerre több megrendelésen is dolgozott, illetve dolgoztatott neves
kôfaragó-szobrászokkal. 1941-ben nagyméretû fûrészelt haraszti nyersköveket rendelt a Holdampf Sándor és Utódai cégtôl, az Áprily Testvérek
Kôipari Gyártelepérôl, és nyers mészkôtömbök szállítását kéri a Szakmáry
Testvérektôl.
Auer Sándor bányájából kikerült robbantott, vágott-fûrészelt és csiszolt kövek
elsôsorban a fôváros és nagyvárosok építkezéseihez szolgáltatott nyersanyagot, addig Szegeden a sírköves munkáknak volt keletje.
Az 1930-as évek végén kiadásra került reklámanyagban a következô referenciaunkákat ismertette: „Kôfaragó üzememben és kôbányámban mindennemû
kôfaragó, épület, sírkövek, sírboltok és szobrászmunkák készítésével
foglalkozom és termelem a szobrok kifaragására legalkalmasabb haraszti
mészkövet, melynek kiválósága országszerte elismert. Belôle készültek a
budapesti Kossuth, Tisza, Ady, Zichy, Bem, Beethoven, a szegedi hôsi kapu2
hatalmas kôszobrai és talpazatai, számos kiváló és nagy építkezés, úgymint a
szegedi fogadalmi templom, a kémiai és bölcsészetkari intézet, a magyaróvári
járásbíróság, a miskolci vásárcsarnok, stb. építkezések kôanyaga és kész
kôfaragó munkája. Kôbányám kitermeli a szállítható legnagyobb méretû
köveket, kôfaragó-üzemem elkészíti a legegyszerûbb és legkomplikáltabb
rajzszerinti kivitelû kôfaragó munkákat is haraszti mészkô és márvány
anyagokból.”
1936. október 10-én a Délmagyarország címû folyóiratban megjelentek
szerint: „Auer Sándor süttôi kôbányájából kerültek ki a szobrok, mészkôlapok
kôanyaga Magyarország legtöbb szobrának talapzatához szükséges köveket
Auer bányája szállította. Kossuth Lajos budapesti, Tisza István szobrának
talapzatához szükséges kôanyagot is. Auer Sándor kiváló kôfaragó is, számos
szép síremlék és más mûvészi munka hirdeti alkotóját Auer Sándornak
Szeged. Kálvária-ucca 24. szám alatt van lerakata.”
Ugyancsak nevéhez fûzôdik a szegedi Keresztelô Szent János templom
márványkorlátja, melyrôl a következôket jegyezték fel: ”A templom hajóját
1807-ben választották el vasráccsal a szentélytôl. Ezt a 120 éves vasrácsot
1928-ban az újonnan épült zsombói tanyai templom részére adtuk át, helyére
Farkas Antal községi mérnök tervrajza szerint Auer Sándor szegedi
kôfaragómesterrel süttôi márványból 2000 pengô költséggel készített egy 9
méter hosszú márványkorlátot ballusztradokkal.”
Auer Sándornak négy gyermeke született, három lány és egy fiú, kinek
felesége volt a süttôi iskolában tanító Tornallyay Erzsébet.

1892-ben a Magyarország iparosainak és kereskedôinek cím- és lakjegyzéke
Süttôrôl a következô kôfaragó vállalkozókat említette meg. „Áprily testvérek,
Auer József, Czechner Lipót, Czigler Ferencz, Fellner Lambert, Holdampf
Sándor, Jánoska Mihály, Miszneder Ferencz, Müller József, Polhammer
Ferenc, Barakka Lipót, Szakmáry János, Szakmáry Károly, Szonleitner
Ferenc, Udvari György és Eichele Vilmos.”
Ennek az Auer Józsefnek volt Auer Sándor a fia, aki 1873-ban született Süttôn,
itt lett kôfaragó inas, majd a szokásoknak megfelelôen külföldi, elsôsorban
olasz és francia vándorlást követôen elkészítve remekét, kôfaragó segéd.
1906-ban a szakma mestereként önálló vállalkozásba kezdett. Bányaföldeket
vásároltatott elsôsorban barátai segítségével a süttôi Haraszthegyen, majd
késôbb 1918-ban megnyitotta a már a saját nevére bejegyzett bányáját un.
Auer-bányát.
1908-tól Magyarországon ismét egy gazdasági fellendülési idôszak kezdôdik.
Újra indulnak az építkezések, ismét szükség van a süttôi kôre. Auer Sándor is
kihasználta a kereslet növekedésének idôszakát. 1913-ban fogadja el Szeged
városának vezetôsége, hogy felépítteti a Magyarok Nagyasszonya székesegyházat (közismert nevén fogadalmi templom vagy szegedi dóm) a SzegedCsanádi egyházmegye fôtemplom át, Magyarország egyik legnagyobb bazilikáját.
Az elsô terveket Schulek Frigyes készítette, aki neoromán stílusú templomot
tervezett, és a párizsi Sacre-Coeur-bazilika mintájára, a szegedi dómot is fehér
kôvel akarta burkolni. Foerk Ernôvel azonban módosíttatták a tervet, aki
inkább a lombardiai tégla-architektúrához vonzódott, ami lényegesen olcsóbb
is volt. Foerk terveit 1913. március 18-án fogadta el a városi vezetés.
1913-ban megkezdôdik a templom építése, de az I. Világháború kitörése miatt
1914-ben félbe is szakad. 1914-1924 között kérdéses a templom sorsa, egyesek szerint már nem is fog soha felépülni. Végül Móri Glattfelder Gyula
(püspök) és Klébelsberg Kunó (vallási- és közoktatási miniszter) összefogásával újraindul a templom építése.
Auer Sándor, mint építési vállalkozó folytathatja az elkezdett munkát, és a
dóm építéséhez megkezdôdhetett a süttôi bányából a kemény haraszti fehér
mészkô szállítása. A kôfaragó és az épületszobrászati munkákhoz süttôi
kôfaragókat szerzôdtet. Ekkor 1924 és 1927 között 40 süttôi kôfaragó kapott
munkát, biztosítva számukra a megélhetést.

Hiányzik a képrôl Auer Terézia és Kovács Kálmán lánya Dr. Ördögné dr.
Kovács Judit (1942 gyermek kardiológus), akinek köszönhetem a fenti adatok
egy részét.
Az emlékezethez még hozzátartozik, hogy itt Süttôn vannak eltemetve Auer
József és felesége Lindscheidt Anna, Auer József felesége Mann Katalin, Auer
Sándor és felesége Csombai Rozália, Auer Erzsébet és Auer Sándor. Valamint
Auer Károly és Csombai Teréz.
Auer Sándor a XX. század elsô harmadának egyik kiváló kôfaragó mestere
volt, aki hírnevet szerzett szülôfalujának, a süttôi haraszti mészkônek és a süttôi kôfaragók mesteri munkájának. Tartsuk meg emlékezetünkben.
Barakka Gábor
1
Rajna-vidék-Pfalz Németország szövetségi tartománya az ország délnyugati
részén Mainz tartományi székhellyel
2

A Hôsök kapuját, 12.000 szegedi hôsi halott emlékmûvét, 1937. május 30-án
a kormányzó jelenlétében avatták föl. Klebelsberg elgondolása volt, hogy az
épülô Fogadalmi templommal és a Dóm téri épületekkel összhangban a tér
elôterét, a Gizella teret, a mai Aradi vértanúk terét is ki kell alakítani.
A tér felôl hasonló helyzetû konzolokon a kapu mûvészi értékét Lôte Éva élô
és halott katonát ábrázoló kôszobrai emelik. Ezeknek és a díszítô kôlapoknak
a mészkô anyaga Auer Sándor süttôi bányájából származik.

