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Ezüst esôben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sûrû;

a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gôzöl a tejsûrû.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,

amíg a tél a megfagyott mezôket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyôszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörbôl bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve...
Csak a havas pusztán a néma csöndbe

sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Kosztolányi Dezsô: Karácsony

Boldog Karácsonyt!

Tisztelt Olvasó!

A Karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,
amelyben Jézus születésére emlékezünk. Kétezer éve
Betlehemben, egy istállóban született Jézus és kereszthaláláig
tanított, gyógyított, csodákat tett, segített az embereken. Az ô
eljövetelét ünnepeljük ezen a napon. Advent négy hete arra
szolgál, hogy kellôképpen felkészülhessünk lélekben erre. Az
Adventnek hangjai, fényei, illata, jelképei vannak. Az Advent
a karácsonyhoz vezeti el az embert. A Karácsony pedig
egymáshoz vezet bennünket. A Karácsony nem csak egy
ünnep, hanem egy érzés. Az ünnepen az ember hajlandó fél-
retenni az ellentéteket és ha csak rövid idôre is, de békét köt
embertársaival. Az ünnep szépségét nem az ajándékok
nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal,
amibôl mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a
szeretet. Az összetartó családnak ápolnia kell az ünnepelni
tudás mûvészetét és át kell adni azt a következô nemzedéknek.

A Karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik sok
ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tôle. Még
ha nem is világos mindenki számára egyértelmûen Karácsony
üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt érzés, szeretet árad
belôle. A mindennapos megélhetési gondok - amelyek nap-
jainkban különösen elôtérbe kerültek - elhalványulnak, ha
kigyúlnak az ünnepi fények.

Kedves Süttôiek!

Végezetül Máray Sándor gondolatával kívánok áldott, békés
Karácsonyi ünnepeket.

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
Tisztálkodjál belülrôl és kívülrôl. Felejts el mindent, ami a
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a nap-
tárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan,
milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az
ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Szeretettel:

Czermann János
polgármester

Zöldhulladék elszállítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a beérkezô igények alapján
Süttô Község Önkormányzata a lakosság kérésének 

eleget téve a NHSZ Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Zrt-vel egyeztetve

2019. december 4-én szerdán

zöldhulladék szállítást végez.

Kérjük a lakosságot, hogy az összegyûjtött zöldhulladékot
szerdán reggel 6 órára helyezzék ki az ingatlanok elé. 

Az elszállításra kerülô zöldhulladék elszállítási igényét, 
akik még eddig nem kérték, kedden 13 óráig jelezzék 

a 33/313-084-es telefonszámon

Köszönjük együttmûködésüket!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, 
hogy a polgármesteri hivatal 

2019. december 27-tôl 2020. január 2-ig ZÁRVA tart!
Ez idô alatt az ügyfélfogadás szünetel!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk
mindenkinek!
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Suli Hírek

Pályáztunk – nyertünk – utaztunk

Nyelvgyakorló tábor Karintában

Iskolánk az elôzô tanévben sikeresen pályázott és nyert 
2 000 000 Ft-ot a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. által kiírt
„Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, ... és olvasó-
táborok” kategóriában.
Szeptemberben 30 diák és 3 kísérô pedagógus utazhatott el 
6 napra az ausztriai Obervellachba, az „Alpesi erdei német-
angol tanodába”. A gyönyörû természeti környezet és számta-
lan látnivaló mellett megtapasztalhatták a gyerekek, hogy
milyen anyanyelvi környezetben, önállóan használni a tanult
„idegen” nyelvet. Lázár bácsi „Stadtrally” feladatai tették
igazán izgalmassá az ott töltött napokat; a gyerekeknek kisebb
csapatokba rendezôdve információkat kellett gyûjteniük a
településen, valamint interjút és selfiet készíteniük helyi
lakosokkal. Nagyon talpraesettnek bizonyultak diákjaink,
hiszen a német mellett bátran használták az angoltudásukat,
valamint a digitális technika vívmányait is.

Európai mézes reggeli

Szlovén kezdeményezésre
az Európai Unió számos
országában mûködik a
Mézes reggeli program.
Célközönség a 6-10 éves
korosztály, vagyis az alsó
tagozatosok. Az esemény
célja, hogy kisiskoláskorban
megszerettesse a mézet a

gyerekekkel. Idén mi is csatlakoztunk az eseményhez,
melynek keretében az OMMSZ (Méhész szövetség) kijelölt
tagja mézes kenyérrel kínálta meg alsósainkat.

Lombkorona tanösvény átadó

Nagy megtiszteltetés ért minket, amikor Szimicsek László
igazgató úr meghívta az iskola minden diákját, hogy vegyen
részt a lombkorona tanösvény átadó ünnepségén. Nagy öröm-
mel tettünk eleget a meghívásnak, ahol érdekes program után
az átadón is jelen lehettünk. Gyönyörû volt az ôszi erdô, 
nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönjük!

Meccs

Válogatott mérkôzésen szurkoltunk a magyar válogatottnak a
Groupama Arénában. A zárt kapus mérkôzésre ingyenes jegyet
igényeltünk és kaptunk. Nagy élmény volt a Magyarország-
Azerbajdzsán mérkôzést élôben végig szurkolni.

Köszönjük a szervezést Csaba bácsinak!

Idôsek napja

Ha november, akkor a munkatervünkben az idôsek köszöntése
szerepel már hosszú esztendôk óta. Idén sem volt ez másként.
A helyi Vöröskereszt által szervezett rendezvényen alsósaink
rövid mûsorral köszöntötték a nagyszüleiket és a község meg-
jelent szépkorú lakóit.

Köszönöm az alsós munkaközösségnek!

Az iskola minden tanulója és dolgozója nevében 

áldott Karácsonyt és boldog új esztendôt kívánok 

a község minden lakójának!

Százszorszép Hírek

Egyesületi beszámoló

Egyesületünk idén is 2019-ben közhasznú tevékenysége
keretében sok támogatást nyújtott a Százszorszép Kétnyelvû
Óvoda, Bölcsôde gyermekei számára.
Kulturális tevékenység keretében az intézmény nemzetiségi
hetét színesítette az elnyert 300.000 Ft-os támogatás Süttô
Község Önkormányzata által szervezett pályázattal, illetve
Süttô Község Német Nemzetiségi Önkormányzata támo-
gatásával. Különbözô technikákkal ismerkedtek meg a
gyerekek mint pl. a nemezeléssel, fürdôsó készítésével.
Mozgás terén ugráló várakat biztosított az apróságok számára.
Dottó kisvonattal utaztunk kapcsolatápolásra a Nyergesújfalun
lévô német nemzetiségi óvodába ahol közös német dalokat
énekelhettünk, szíves vendéglátással fogadtak bennünket!
Húsvétra népi játékokkal leptük el az udvarunkat, ahol min-
denki kedvére játszhatott. Az udvari játékokat tanulóbiciklik
vásárlásával bôvíthettük.
Bethlen Gábor pályázat elnyerésével nyomtatót, cd lejátszót,
pen drive-okat vásároltunk, 100%-os támogatással 167.386 Ft
értékben.
Leader pályázatunk folyamatban van, ahol csoportoknak asz-
talt és székeket szeretnénk vásárolni, ennek létrejöttében
köszönjük az Önkormányzat segítségét!
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Ôsszel Agostyánba vittük el a gyerekeket az Ökofaluba.
Ezúttal köszönjük a lehetôséget - Süttô község Önkormányza-
tának, hogy rendelkezésünkre állhatnak a településünk kis-
buszai - nem csak erre az eseményre!
Ebben az évben is gyûjtöttünk elektronikai hulladékokat, ter-
mékeket, amit a Celektor újra hasznosítható cég elszállított.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal 305.633 Ft-ot utalt át 
a 2018. évi SZJA 1%-ból.
Jelenleg is pályázatírással foglalkozunk, hogy a jövôben is
egyesületünk feladatát tudjuk ellátni maximális odafigyelés-
sel. Vannak még terveink, amivel az Ádventi idôszakot
szeretnénk színesíteni.
Továbbra is kérem, hogy támogassák az egyesületünket,
hiszen össze fogás nélkül nem tudnánk együtt mûködni, ezért
kérem, aki tud, segítse és támogassa munkánkat!

Megragadnám az alkalmat, hogy Békés, boldog téli ünnepeket
kívánok tagtársaim nevében!

Tisztelettel: Engelbrecht Rezsôné
Egyesület elnökségi tagja

EGYESÜLET FELHÍVÁS!

Tisztel Szülôk, Süttôi lakosok!

A Süttô Község Óvodásaiért, Bölcsôdéseiért Közhasznú
Egyesület évek óta gyûjti az elektronikai hulladékokat. Mivel
tárolási lehetôségünk korlátozott évközben nem tudjuk fogad-
ni ezeket a tárgyakat.
Tavasszal lesz egy elszállítás, majd akkor értesítjük Önöket,
akkor lehet behozni a feleslegessé vált elektronikai tárgyaikat.
FONTOS: Ne legyen szétszerelve!
Ne legyen Tv, monitor!
Ne legyen hulladék!
Sajnos a legutóbbi gyûjtésbôl is sok maradt, amit nem vittek el
tôlünk!
Ezért környezetünk esztétikai érdekeit vegyük figyelembe!
Kérésünket ennek figyelembe vételével tartsák be!

Köszönettel: Engelbrecht Rezsôné
Elnökségi tag

Százszorszép üdvözlet

Intézményünkben 71 óvodás és 8 bölcsôdés jár a 2019/2020.
nevelési évben. Sok színes programmal várjuk ôket, a csopor-
tok kialakították már saját kis napirendjeiket. Szorgoskodnak,
ügyeskednek, és játékokban elrejtve szerzik meg a korosztá-
lyuknak megfelelô tudást. Az új kis ovisok és bölcsisek is
megismerkedtek a szabályokkal, egyre kevesebb a pityergôs
reggelünk!
Még varázslatos ünnepek várnak ránk, a Mikulás is bôkezû
lesz a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával és a
Jézuska is bizony tartogat érdekes meglepetéseket az Önkor-
mányzat segítségével.
Év végén mindenki visszatekintést végez! Szeretnénk minden
segítô kéznek meghálálni, amit intézményünkért tesz! Minden
kisebb nagyobb segítséget köszönünk minden hivatalból
intézkedô támogatónak, mind pedig szülôi segítônek!
Szeretném megköszönni az intézményben dolgozóknak az
éves munkát és kitartást!
Kívánok az ünnepekre kellemes kikapcsolódást és feltöltôdést,
hogy újult, friss erôvel vághassunk neki az elkövetkezô új
évnek!

Gyermekek és az intézmény dolgozói nevében szeretnék
Békés, Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendôt
kívánni!

Aranyosi Ervin: Kezdôdjék a Karácsony

Falu végén kicsi ház,
hófelhô rá havat ráz,
porcukorral szórja be

hófehér a teteje.

Erdô szélén nagy a hó,
ott éldegél Nagyanyó,
ott él vele Nagyapó,
náluk lenni csoda jó!

Havas úton száll a szán,
meg is érkezik talán.
Leugrál a sok gyerek,

hóbuckákon hempereg.

Majd kis lábuk odafut,
hova vezet csoda út.
Háznak nyílik ajtaja,

ott vár rájuk Nagyapa.

Ott vár rájuk Nagyanyó.
Csak amikor nagy a hó,
nehézzé lesz minden út,

amin a szán idefut.

Betódul a sok gyerek,
mind jókedvû, mind nevet,

osztoznak a kalácson,
kezdôdjék a Karácsony!

Százszorszép Kétnyelvû Óvoda, Bölcsôde gyermekei és dol-
gozói nevében: Kiss-Baranyai Magdolna Intézményvezetô

Katicás Hírek 2019/2020

A Katica csoportba nagyon aranyos gyerekek járnak. Minden
nap különbözô dologgal foglalkoznak, ismerkednek. Van, aki
Bozsik focira, balettre, német táncra, Így tedd rá! táncra vagy
úszásra járnak.
Sok élményt szereznek mindennapjainkban. Pl. ôsszel szôlôt
szüreteltek, részt vettek egy kiránduláson, amit Agostyánban
az ökofaluban ejtettünk meg.
A nagyok közül 14-en a nyergesi uszodába járnak, ôk az úszás
technikájával ismerkednek. Nagyon élvezik Misi bácsi óráit.
A katicás nagyok túl vannak egy megmérettetésen, hiszen
szeptemberben részt vettek egy mérésen, amit a nyergesi szak-
szolgálat fejlesztôpedagógusa és logopédusa végzett el.
A szülôk és a mi szemünk elôtt egy nagyon fontos kérdés
lebeg: iskolakezdés 6 évesen. Örülünk annak, aki érett és
betöltötte éveit, ôk készen állnak az iskolakezdésre, de nagyon
sajnáljuk azokat a fiatalabb gyerekeket, akik éppen töltik 
a 6. életévüket. Ôk még játékosak, nem készültek fel erre az
érdekes és nehéz változásra – az iskolára. Nagyon drukkolunk
értük!!
Az elkövetkezendô idôben közösen, együtt készülünk a várva
várt ünnepekre – Mikulásra, Adventra, Karácsonyra.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy minden kedves
kisgyereknek és szüleiknek sok-sok örömet kívánjunk az
elkövetkezô téli idôszakra.
Januárban újult, friss erôvel várjuk vissza társainkat, hogy
folytathassuk az évünket.

Márti néni, Fanni, Gabi
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Kedves Olvasók!

Jeles napok után ismét a csendes készület ideje közeledik. Jó
visszagondolni a jeles napokra, mert kicsiben tükrözik
közösségeink, vagyis községünk és plébániánk pillanatnyi
állapotát, életrevalóságát és azt, hol kellene erôsödnünk.

Ilyen esemény volt a környéki karitász csoportok (katolikus

szeretetszolgálat) találkozója Esztergomban. A szép kiad-
ványban olvashatjuk az elmúlt 25 év minden eseményét,
melynek Süttô is részese, mivel nálunk is van egy önkéntes
csapat, amely épp most ünnepelte alakulásának 15. évfor-
dulóját. Csendesen munkálkodnak, oldanak meg nehéz élet-
helyzeteket. Mindez nem a média nyilvánossága elôtt zajlik,
de annál alaposabban. Az önkéntességet pedig az emberbaráti
szeretet mellett a Krisztus iránti elkötelezettség adja.
Ugyanakkor szomorúan látjuk itt is, hogy nincs utánpótlás a
fiatalok közül.

Október 8-án megünnepeltük az elsô nyilvános Szentmisét

Bikolpusztán, a felújított Keresztelô Szent János kápolnában.
(A megáldása zárt körû esemény volt.) Köszönet a Szebényi
családnak, hogy a felújításon túl nagy szeretettel fogadják a
zarándokokat, így minket is. Öröm, hogy sokan eljöttek, és
megtelt a templom.

Örömmel ünnepeltük Szent Mártont. A kicsinyek szép
mûsora az ô jóságát idézte. Ebben is sok önkéntes munka volt.
A hagyományokat nem ôrizni, hanem élni kell.

November 16-án az Idôsek napja adott alkalmat, hogy a
Jóisten segítségét kérjük a Szentkenet szentségében. Nyolcan
éltek a lehetôséggel. 

Itt hívom fel a figyelmét mindenkinek, akinek katolikus
keresztény idôs, beteg hozzátartozója van, hogy e betegek
sincsenek kizárva a templomi közösségbôl. Lehet, hogy a
család már elfordult a hitgyakorlástól, de annak az idôs

testvérnek sokat jelentene, ha meggyónhatna, áldozhatna,

és betegségében vehetné a Szentkenetet. Maguktól nemigen
szólnak, de mi szólhatunk értük a plébánosnak, hogy láto-

gassa meg ôket. Van, akihez hosszú évek óta járok, évente
többször is. Lelkileg megerôsödik a beteg, és könnyebben
viseli a betegség keresztjét.

A betegek kenete nem a haldoklók szentsége. Nekik van
leginkább a szükségük erre, de nem ez a lényeg. Egy tartós
beteg állapot elviseléséhez ad erôt.
Amikor valaki meghal, sokszor kérik, hogy harangozzunk
érte. Ezzel figyelmeztetünk, hogy imádkozzunk az elhunytért.
De alapvetôen nem ez segít rajta, hanem az, ha még életében
rendezhette Istennel a dolgait.

Szent Lipótot ünnepelvén november 17-én a templombúcsú
adott alkalmat, hogy hívjuk az elmúlt 20 esztendôben itt bér-

málkozottakat közös hálaadásra.

Sokan eljöttek: nyolcvanból húszan, illetve egy meghívott
jelezte a szülein keresztül, hogy sajnos nem tud jönni.
Reméljük, a többiek is hálával emlékeznek a napra, amikor a
püspök megkente a homlokukat krízmával, és megerôsítette
ôket a Szentlélek erejével.

Most is készülnek a bérmálásra a fiatalok, egészen hárman...
Nem tartjuk fontosnak, talán nem is beszélünk róla eleget.
Talán azért sem, mert nincs gyakorlati következménye, ha
valaki nem bérmálkozott meg. Azért néhány dolgot érdemes
tudni ezzel kapcsolatban, feltéve, hogy komolyan vesszük a
hitünket.

- Szentségi házasságot megengedetten csak megbérmált kato-
likus köthet. Ha nincs megbérmálva, felmentést kaphat, de
ahhoz, hogy házassága gyümölcsözô legyen, szüksége van a
bérmálás Szentségének erejére. A felmentés nem arról szól,
hogy egyáltalán nem kell bérmálkoznia, hanem arról, hogy
emiatt nem kell elhalasztani az esküvôt, de törekednie kell
arra, hogy megbérmálkozzon. De miért is?

Ez nem helyettesíti a természetes alapokat. Vagyis, ha a
házastársak nem törôdnek egymással, csak szóban, vagy csak
testi szinten szeretik egymást, és nem tanulták meg kezelni a
konfliktusokat, a Szentségi házasság nem segít rajtuk, még
akkor sem, ha egyenesen a bazilikában kötötték meg. De az

Isten kegyelme, vagyis lelki ereje abban tud mûködni

hatékonyan, aki részesült e szentségben.

- Keresztszülô csak az lehet, akit megbérmáltak és gyako-
rolja a hitét. Ha ez hiányzik, akkor is tud segíteni a gyermek
szüleinek, és szereti a megkereszteltet, de csak úgy, mint a
keresztség tanúja. (Amúgy a keresztségnek nem feltétele a
keresztszülô megléte.) Ha szeretne igazi keresztszülô lenni,
akkor lépéseket kell tennie. Másként fogalmazva, az is segít-
ség, ha ott ülünk a zongora mellett, és biztatjuk a gyereket, de
igazán akkor tudunk segíteni neki, ha mi is tudunk 
zongorázni...

- Bérmaszülô csak az lehet, akit megbérmáltak. Itt nincs
»tanú«.

- Egyházi tisztséget – például képviselô-testületi tag – csak
megbérmált személy vállalhat.

Ugyanakkor ez már személyes döntés kell, hogy legyen.

Vagyis a fiatalnak saját magának is törekednie kell, hogy a
közösség aktív, elkötelezett tagja lehessen.

A mai világban amúgy is nagy szükség van a Szentlélek segít-
ségére, mert a felnövekvô nemzedék elég kritikus állapotban
van. Nemrég errôl írt Bese Gergô iskolalelkész az egyik
portálon »Épp elkélne egy kis pánik!« címen. Elég kétségbe-
ejtô, de ôszinte szavak.

Ugyancsak e napon este az Ars Musica - Esztergom kórusa
adott egyházzenei áhítatot. Örültem, hogy sokan 
eljöttek – 65-en –, igaz a szomszédos településekrôl
érkezôkkel együtt.

Templomunk is gyarapszik. Új vetítôállvány készült, kisebb
javítást eszközöltek az egyik mellékoltáron, köszönet Latorcai
Csaba testvérünknek. De rengeteg feladat vár még ránk: belsô
festés folytatása, kövezet javítása, világítás megújítása, a 
templombelsô átgondolása. Itt jelzem, hogy bizottság jön létre
a belsô felújítás kapcsán, hogy legyen átfogó tervünk. A
javaslatokat várjuk. Ôket a plébánia címén lehet elérni.

Köszönet azoknak is, akik hétrôl-hétre gondját viselik a

templomnak és a kápolnának takarítással, díszítéssel, a

ruhák mosásával, a zöldfelületek karbantartásával.

A jövôrôl annyit, hogy közeledik Vízkereszt, elôtte Urunk
születése ünnepe. Sokszor mondják, leírják, mégsem látjuk
eredményét, hogy ezek az ünnepek nem a fogyasztásról szól-

nak, és nem cél, hogy a felnövekvô nemzedéket elrontsuk,

versengve, ki tudott nagyobb ajándékot adni nekik. Az
ajándék, ha magunkat adjuk: minôségi idôt, törôdést.

Próbáljuk magunkat kivonni a ránk erôltetett »ünnepi rohanás-
ból«, de nem megy. Próbálunk környezettudatosak lenni, de
most is sok fölösleges dolgot fogunk vásárolni, beleértve a
csomagolóanyagokat, és a késôbb kidobandó élelmet, ami nem
fogyott el. De ne adjuk fel.
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Helytörténeti szilánkok IX.

A Dobozy-legenda és a maróti csata

Pusztamarót (korábbi forrásokban Marótpuszta) bár nem
községünk területén, hanem Nyergesújfalu közigazgatási
határában fekszik, ha másért nem is, de az egykori Chernoch-
vasút idáig vezetô pályája okán mégis kötôdik falunk
történetéhez. Pusztamarót elsô okleveles említése 1388-ban
történik. Ekkor Zsigmond király az esztergomi érsekségnek
adja Ujfalu, Bajót, Genemarotya (Pusztamarót) Esztergom
megyei és Mocs Komárom megyei birtokokat, továbbá Süttôt,

amely mindkét megyébe nyúlik es több lakatlan földet.
E jelenlegi külterület történelmében a török háborúk egy
kevésbé ismert nagy csatájának, véráldozatának emléke
rejtôzik.
1526. augusztus 29., a mohácsi csatavesztés és a király, 
II. Lajos eltûnésének híre a kor akkori viszonyai közepette
gyorsan eljut a budai várba. Az ott tartózkodó Habsburg Mária
királyné és udvartartása viharos sietséggel pakolják össze a vár
mozgatható kincseit, és hajókra rakodva Bécs felé indítják a
rakományt (Esztergom térségében a hajót megtámadják,
kirabolják és elsüllyesztik, a kincset érô rakomány egy része
talán ma is a Duna medrében nyugszik). A sietôs menekülés
hatására a pánik átragad a város zömmel német polgárságára
és a környék falvainak lakosaira is. A mohácsi gyôzô,
Szulejmán szultán szeptember 12-én ér a gyakorlatilag védte-
len várba, seregei átkelnek a Dunán és Buda mellett Pest
városát is felprédálják és felgyújtják.
A súlyos helyzetben lévô ország lakossága több helyen igyek-
szik életét és csekélyke javait óvva felvenni a harcot a jórészt
rablásra és fosztogatásra szétküldött akindzsikkel, kik a
szultáni sereg irreguláris (szorosan a hadsereg kötelékébe nem
tartozó) szabadcsapatai voltak. E kisebb-nagyobb csaták,
csetepaték leghíresebbike a maróti ütközet, és a hozzá kötôdô
Dobozy-legenda.
Sokáig, egészen a 20. század elejéig úgy tartotta a népi
emlékezet, hogy a maróti csata, maróti harcok a mai Pilismarót
község területén zajlottak. Pilismarót község gyûjtést és

közadakozást is hirdetett a 20. század elején egy emlékszobor
felállítására, mely szobor 1914-ben el is készült, bár felál-
lítására már csak a világháború után, 1924-ben került sor, mely
emlékmû az eredeti funkción túl ma már az I. és II. világégés
községbéli hôsi halottainak emlékmûve is. A kies fekvésû
Dunakanyar-béli község ma is ápolja és ôrzi a hitvesi szeretet
és hôsiesség példájaként a nemrégiben teljes felújításon átesett
emlékmû szimbolizálta maróti csata emlékét.
A maróti csatáról, miként Barakka Gábor kiváló könyvében
meg is emlékezik róla, korhû beszámolók állnak ren-
delkezésünkre, elsôsorban Brodarics István 1527-ben
keletkezett leírása, illetve Istvánffy Miklós ugyan néhány
évtizeddel késôbb lejegyzett, de mégis korhû története.
A Dobozy-legenda a 19. század kedvelt históriája. Kölcsey
balladát, Kisfaludy Sándor regét, Jókai Mór prózai költeményt
ír a történetrôl, nemzeti romantikus festôink, Székely Bertalan
és Madarász Viktor festménnyel állítanak emléket és példát a
történteknek. A legenda szerint a maróti harcok során Dobozy
(egyes forrásokban Dobozi) Mihály feleségével, Ilonával lóhá-
ton menekült a törökök elôl, de lovuk nem bírván a terhet,
összeroskadt alattuk. Ekkor Dobozy, hogy felesége kér-
lelésére, hogy a vérszomjas törökök kezére ne kerüljön, leszúr-
ja ôt, majd maga is hôsi halált hal a rájuk rontó törökök keze
által.
A legendát már a korai történetírások is hitelesítik. Hogyan
kerül a csata és a hitvesi szeretet fájó hôstettének helyszíne
Pilismarótra, majd eredeti helyszínére a Gerecse közepén
meghúzódó Pusztamarótra?

A pilismaróti helyszínnel kapcsolatos kételyeket már 
a 19. század közepén Hunfalvy is megfogalmazza, de 
1912-ben Sörös Pongrác történész egyértelmûen tör lándzsát a
Gerecse-beli helyszín mellett. Furcsa, hogy ennek ellenére
még a 20. század végének történelmi tárgyú könyveiben 
(pl. Nemeskürty István) sem egyértelmû a pusztamaróti
helyszín.
A korhû leírás, Brodarics István kancellár tollából, tulaj-
donképpen minden kételyt elhárít, ha értôen olvassuk:
„Az ellenség (...) sehol nem talált nagyobb ellenállásra, csak
Maróthon, mely nem messze van Esztergomtól. Ez az esztergo-
mi érseknek kies fekvésû mulatóhelye, azon erdôk között,
melyeket mi Vértesnek nevezünk, minden felôl erdôk és berkek
vesznek körül. Ide húzódtak a mieink közül néhány ezren fel-
ségeikkel és gyermekeikkel együtt, bizván e helynek ter-
mészettôl is megerôsített voltában.”
Ha tudjuk, hogy ekkoriban a Gerecse nevet még nem
használták, és az egész hegységet a Vérteshez tartozónak értik,
Verancsics Antal krónikája még inkább eldöntheti a kérdést,
hiszen ezt írja:
„Az Vértesben, az hol a szeginsig táborral meggyûlt vala egy
tó mellett Héregynél és Marótnál, az terek sok keresztyén gyült
népet táborban megverik, és mindnyájukat levágák.”
Héreg és Marót említése együttesen jól helyszíneli az egykori
véres csata területét. Maróton Estei Hyppolit esztergomi érsek
építtetett vadászkastélyt, és a környék menekültjei valószínû-
leg e könnyen erôdíthetô kastélyhoz csatlakozóan építik ki

Az ünnepi miserend (a lapzártakor) még nem áll ren-
delkezésre, de amint megvan, közzéteszem a szokott helyeken:
honlapon, közösségi oldalon, a templomi hirdetôtáblákon.

Kívánom, hogy sokszor tudjunk még igazán csendesen,
meghitten, veszekedés és rohanás nélkül ünnepelni. Ezt
kívánom az üldözött keresztényeknek, akik közül éves szinten
több ezer vértanú kerül ki napjainkban, és a falu minden
lakójának!

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/
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szekértáborukat. Erre a török portyázók szeptember 11-én
vagy 12-én találnak rá, de több sikertelen ostromot követôen
erôsítést kérnek. Szulejmán naplója is megemlékezik a történ-
tekrôl:
„Buda közelében egy nagy erôd levén, kora reggel öt-hatszáz
janicsár néhány ágyúval, és öt-tízezer lovas odament”, majd
„azt a nagy erôdöt lerombolván, a benne talált szereket,
javakat elrabolták, az embereket foglyul ejtették.”
A valóság ennél sajnos kegyetlenebb lehetett, Brodarics kan-
cellár szerint:
„A hatalmas hullahegyek, melyek ott ma is látszanak,
kézzelfoghatóan bizonyítják az öldöklés nagyságát; a 
mieink – mint azok, akik egynéhányan elmenekültek, 
elmondják – körülbelül huszonötezren voltak.”
Bár a valós áldozati létszám ennél kevesebb lehetett, még így
is joggal szokta a modern történetírás a maróti csatát 
„kis-Mohácsnak” emlegetni.
A valós helyszínt a mai Pusztamaróttól keleti irányban, az
egykori Marót falu környékén kell keresni, ahol az érseki
kastély alapjainak romjai még ma is felismerhetôk. A környék-
beli helynevek egyike (Emberölô) talán a csata pontos
helyszínét jelöli? Nem tudható. A helyszín és a történelmi
esemény fontossága részletes és alapos régészeti feltárást
érdemelne, de ez egyelôre várat magára.

A pusztamaróti tábor mellett kialakított történelmi emlékhe-
lyen Kovács György fertôhomoki szobrászmûvész süttôi
mészkôbôl faragott, gondolkodásra késztetô szimbólumokkal
teli kompozíciója emlékeztet a harcokban elesett hôsökre.

Dr. Jánoska Ferenc

Nehéz Ferencre emlékeztünk

Az aradi vértanuk napján, október 6-án tisztelettel tettünk
eleget Dunamocs meghívásának, hogy elhelyezzük az
emlékezés koszorúit a mátyusföldi faluban született író, Nehéz
Ferenc mellszobránál.
A szobor Mag Gyula alkotása, 2008 novemberében avatták fel
a katolikus templom kertjében. A koszorúzáson megjelentek a
további testvértelepülések: Kocs és Osli (N.F. édesanyjának
szülôfaluja) küldöttsége is.
Tóth Eszter polgármester asszony köszöntôje után Petkó
Veronika tolmácsolásában hallgathattuk meg a szerzô A kölni
dóm kapujában címû versét:

„Rozoga kis tornyot láttam
sápadt, meleg holdvilágban,
körülötte vén akácok
suttogták a Miatyánkot,
hullatták a sok virágot”

És, hogy a vers és az elôadás mennyire volt zsigerekig ható,
bizonyította az addig szüntelenül tomboló, metszô szél 
elcsendesülése is.

Az író 1912-ben született Dunamocson. A komáromi bencés
gimnáziumban érettségizett, majd a Komáromi Lapok
munkatársa lett. Publikált a felvidéki kisebbségi sajtóban: a
Magyar Családban és a Magyar Minervában. Önálló kötetei és
regényei a Felvidék 1938-as fölszabadulása után jelentek meg.
A második világháború végén katonaként nyugatra került,
majd Dániában fogságba esett.
Késôbb sem térhetett haza Dunamocsra az akkori magyarel-
lenes politikai viszonyok miatt.
Ekkor nagynénjéhez költözött Osli községbe, ahol egy ideig
tanított a falu iskolájában.
1949-ben perbe fogták és elítélték, ennek következtében
családját hátrahagyva az ötvenes évek elején Amerikába emi-
grált.
Legszívhezszólóbb mûvei már a honvágy által meggyötört író
mûvei. Hazátlan rozmaring (1968), Ezüstkönny (1977).
Nehéz Ferenc édesapja révész volt, aki állandó kapcsolatot
biztosított a két parton élô magyarság számára. A Felvidék 
elcsatolása után halász lett, nem csoda tehát, hogy fiába
berögzôdött a Dunával együtt élô, lüktetô és lélegzô édesapa
erôs jelleme és emberi tartása.
Ez a karakter számos mûvében visszaköszön és az a
bizonyosság is, hogy a Duna két partján élô magyarság
elválaszthatatlanul összetartozik.
Az író novelláinak örökös jellemzôje lett a Duna-táj, az itt élô
emberek régi, tisztességes világának leírása.
Mûveit méltatlanul árnyékolja az ismeretlenség homálya,
pedig irodalmi berkeken belül Fekete István, Móra Ferenc és
Wass Albert vonulatának méltó tagjaként jegyzik.
Írásaiban számos süttôi vonatkozásra találhatunk:
„A hegyek alatt, közel a Dunához, csendesen feküdt apró
házaival s karcsú templomtornyával Süttô, a magyarságáról és
kôfaragóiról híres sváb falu”
Vagy:
„...a farsangi szél, amely ott támad a befagyott Dunán, valahol
a Gerecse alatt, a süttôi zátony meg mocsi sziget között.”
És:
„...a süttôi kápolnában megkondul a harang...a túlsó parton,
Dunamocson is ebben a pillanatban kezdték rá a litániára hívó
harangozást. A két harangszó ölelkezve repült fel az égig.”
2003-óta Dunamocs községe minden évben méltó módon
emlékezik meg szülöttérôl, aki számûzetésben hunyt el Los
Angelesben 1979-ben.
Írásai megkérdôjelezhetetlenül hiteles krónikák arról, hogy
hogyan is éltek ôseink a Duna-tájon a XX. század kezdetén.
Hazafelé Dunamocs és Karva között megállva, az egykori
vízkivételi mû szerkezetérôl néztük a Dunát és a két partot, ezt
az elválaszthatatlan és örök egységet.

Izsó Zoltán
Forrás:

Nehéz Ferenc: Két harangszó ölelkezett
Felvidék.ma

LUCA-NAPI BORMUSTRA

2019. december 13-án 17.30 órára 

szeretettel várjuk a süttôi pincegazdákat 
a Közösségi Udvarházba.

Növényvédelmi és borászati szaktanácsadás, 
a hozott borminták vizsgálata után, 

vacsorával kínáljuk meg a kedves megjelenteket.

Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete
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Bhutáni élmények

Nagy álmom volt, hogy egyszer eljussak Bhutánba. Az álom
valóra vált: 2019. november 6. és 16-a között a Magyar Íjász
Szövetség Történelmi Íjász Szakága összefogásával egy 38 fôs
csapat tagjaként nemzetközi történelmi íjászversenyen vehet-
tem részt ebben a gyönyörû országban. Bhutáni barátaink
nemcsak a versenyt szervezték, hanem a fennmaradó napok-
ban kirándulni vittek bennünket. Túráztunk a méltán híres
Sárkányfészek kolostorhoz a Paro-völgyben, legyûrve a majd
ezer méteres szintkülönbséget, a fôvárosban, Timpuban meg-
néztük a királyi palotát és az óriás Buddha szobrot. Paroban
sok csodát láttunk a Nemzeti Múzeumban.

A versenyen nemcsak a célokkal küzdöttünk, hanem a tenger-
szint feletti 2400 méteres magassággal és a ritka levegôvel is.
A meghívásos versenyen tíz ország versenyzôi mérték össze
tudásukat (Ausztria, Németország, Spanyolország, Románia,
Anglia, India, Malajzia, Dél-Korea, és természetesen Bhután,
Magyarország). A 4 versenyszám: bhutáni 140 m-es, történel-
mi távlövô, történelmi távcéllövô (40, 60, 80 és 120 m) 
és 36 célos HDH IAA rendszer. Az eredményhirdetésen sok-
szor lendült magasba a magyar zászló, a magyar csapat tagjai
44 érmet szereztek. Ehhez én a 36 célos versenyen és a
történelmi távcéllövészetben 1-1 aranyéremmel, a távlövô
versenyszámban 1 ezüstéremmel járultam hozzá.

Amikor a paroi repülôtérrôl felszállt a gépünk, a viszontlátás
ôszinte reményével integettünk bhutáni barátainknak, akik a
világ legboldogabb országában élnek.

Molnár György 
Kerecsensólyom Íjász Szakosztály

Élô adventi naptár Süttôn!

Cikkem az utolsó pillanatban íródott, mert belegondoltam,
hogy sokan nem Facebook felhasználók, nem bújják 
az internetet és közösségi oldalakat, és így ôk is tudomást
szerezhetnek egy új kezdeményezésrôl.

A Süttô régen és ma Facebook-oldalon Molnár-Nagy Zsanett
egy számunkra új hagyomány bevezetését ajánlotta fel.
Valósítsuk meg településünkön az ÉLÔ ADVENTI 
NAPTÁR-t, amely lényegében azt jelenti, jelentkezik 
24 család, mindenki választ egy számot és azon a napon a
választott számát elhelyezi az ablakban, kerítésén, bárhol, ahol
szeretné (és látszik az utcáról), kivilágítva esetleg, így nyitva
meg az adventi idôszakban az adott "ablakot".
A kezdeti döcögôs indítás után a cikk megírásának idôpont-
jában már csak két nap „nem kelt el”, de bízom benne, hogy
ezeket a napokat is bevállalja valaki.
A felhívást még azzal javasolta kiegészíteni, hogy az aktuális
adventi számos család kihelyezhetne a kapu elé egy tál cukrot,
gyümölcsöt, szaloncukrot , csokit, amit szeretne.

Térkép készül a vállalt számok címe alapján, így mindenki
megnézheti az adott nap feldíszített házat és csemegézhet,
beszélgethet a többi sétáló lakóval. A térkép elkészülte után
vállalom, hogy a boltokban (COOP bolt és Szatócsbolt)
kirakjuk, hogy mindenki számára elérhetô legyen az „útvon-
al”, gondolom ez nem lesz gond.

A feltétele/kérése, hogy a fény Szenteste napjáig minimum
kint kell lennie. Teremtsünk új hagyományokat, hozzuk
egymáshoz közelebb az embereket!

A Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi 

és Kulturális Egylet hírei:

Tisztújítás

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérôl és támogatásáról határozza meg a Dr. Sághy
Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet mûködését is.
Jogkövetô magatartást példázva szervezetünk is három éves
ciklusonként köteles új elnökséget választani.
Az elnökséget az elnök által összehívott közgyûlés választja az
egylet tagjai közül.
A tisztújító közgyûlést 2019. november 14-én tartottuk. A
szavazást követôen megállapíthattuk, hogy a tagság elégedett
az elnökség munkájával, a vezetô tisztségek betöltésével az
alábbi személyeket bízta meg: Sándor Ilona és Zachár János
(elnökségi tagok), valamint Izsó Zoltán (elnök).
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Pisznicei kanyon

Falumikulás

2019. december 6-án délután ismét
útra kel a Falumikulás, hogy a
gyerekek részére eljuttassa a
megérdemelt ajándékokat.
Mikulásunk az elôre leegyeztetett
címeken személyesen felkeresi a
gyerekeket és átadja a szülôk által
összeállított, egylet részére elôzete-
sen eljuttatott csomagokat.

Aki szeretné, hogy gyermekének a Mikulás adja át 
az ajándékot, a sakke.sutto@gmail.com e-mail címen tud
jelentkezni.

Karácsonyi gyerekfoglalkozás

Idei évben is szeretnénk a gyerekek
részére karácsonyi foglalkozást
szervezni. Terveink szerint
mézeskalácsot sütünk, díszítünk és
gyertyákat készítünk.

A foglalkozás idôpontja még 
tervezés alatt, ezért aki szeretne
résztvenni, figyelje az egylet

Facebook-oldalát. Ott hamarosan pontos információkkal 
jelentkezünk.

VÖRÖSKERESZT HÍREK

december 23-án VÉRADÁS 11-17 óra

december 6-án   RUHABÖRZE 14-18 óra

december 7-én   RUHABÖRZE 8-12 óra

Mindenkit szeretettel várunk Süttôn 
a Közösségi Udvarházban!

RUHABÖRZE

Adventi vásáron idén is jelen lesz a Vöröskereszt helyi
képviselete, és az elôzô évekhez hasonlóan szívesen fogadjuk
az adományokat, melyeket karácsony elôtt eljuttatunk a 
rászorulóknak.

Idôsek Napja

Az idei évben is megrendezésre került a már hagyományossá
vált Idôsek Napja, a helyi Vöröskereszt  és az Önkormányzat
szervezésében. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
vendégeknek ,hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényün-
ket. Hálás köszönet azoknak, akik támogatták finom
süteményeikkel, boraikkal, adományaikkal az ünnepséget. Az
önkéntesek egész évi munkáját köszönjük.

Vöröskereszt helyi szervezet
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