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DECEMBER 22.   12-17 ÓRÁIG

1. A Szent Lipót templom építése,
2. Történelmi temetôk,
3. Közösségi épületek,
4. A középkori kápolna és az öreg templom,
5. Süttô neves szülöttei, lakói: Békés Antal kanonok
6. Kammermayer(Káldor) Antal,
7. Auer Sándor és az Adami család története,
8. Természeti kincsek és egyéb értékek,
9. A 48-as szabadságharc Süttôi vonatkozásai.

A fenti kiadványok szinte kivétel nélkül a Süttôrôl
Budapestre elszármazott Holdampf Zsolt nyomdájában
készültek kiváló minôségben és mindig pontos
határidôre.

Mindezeken túl Barakka Gábor megalakulása óta vezeti
a helyi Értéktár Bizottságot. A bizottság aktív
tevékenysége nyomán 5 Süttôi érték került fel
Komárom-Esztergom Megye Értéktárába, nevesen:

• Süttôi kôbányászat, kôfaragóipar,
• Süttô építészeti öröksége,
• A Rákóczi hárs,
• Dr Sághy Antal életmûve,
• valamint a Kô kövön fesztivál.

Barakka Gábor eddigi kiemelkedô munkásságát 
ez úton is tisztelettel megköszönjük, a további alkotó

tevékenységéhez jó erôt és egészséget kívánunk!

A Süttô Község Önkormányzatának Képviselô-testülete, 
a 6/2021. határozatával

Barakka Gábornak

SÜTTÔ DÍSZPOLGÁRA

címet adományozott.

MÉLTATÁS

ÉLETÚT:

• Barakka Gábor 1946. október 16-án született Süttôn
német és olasz felmenôktôl,

• Az általános iskolát itt végezte, érettségit a nyergesúj-
falui gimnáziumban szerzett,

• Dunaújvárosban a Mûszaki Fôiskolán üzemmérnöki,
majd mûszaki tanári oklevelet szerzett.

• Ezzel a végzettséggel hosszú éveket töltött az 
oroszlányi Eötvös Loránd Mûszaki Szakközép-
iskolában mûszaki tanárként, majd mûszaki 
igazgatóhelyettesként,

• 1990-ben épült fel a Dózsa utcában lévô házuk, azzal a
szándékkal, hogy a nyugdíjas évekre visszaköltöznek
Süttôre,

• Gábor felesége a piszkei Hunor Mária, két fiút neveltek
Gábort és Zsoltot és 4 unoka boldog nagyszülei.

MÛVEI:

• Elsô mûve 2000-ben, a Millennium tiszteletére kiadott
Sédtôtôl-Süttôig címû helytörténeti kiadvány volt. 
E munkáját az akkori Képviselô-testület a SÜTTÔÉRT
érdeméremmel ismerte el,

• Ezt követte 2003-ban az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
történetét feldolgozó TÛZLOVAGOK címû mûve,

• 2010-ben az iskola fennállásának 100. évfordulóján
iskolatörténeti kiadványt állított össze,

• Majd 2013-ban ismét megjelent a SÉDTÔTÔL-
SÜTTÔIG kiadvány bôvített kiadásban,

• 2016-ban került sor az egyházközösség fennállásának 
300 éves évfordulóján egyháztörténeti kiadvány 
megjelentetésére,

• Utóbbi nagyobb horderejû mûve a 2019-ben megjelent
a SÜTTÔI PINCEDÛLÔK címû mûve,

• Mindezek után 2020-ban jelentek meg az úgynevezett
Süttôi Füzetek sorozat darabjai, melyek 40-50 oldalas,
rövidebb terjedelmû információkat hordoznak. Ebbôl 
9 füzet került és a késôbbiekben kerül kiadásra az aláb-
bi témákban:
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Kedves Olvasók!

Visszatekintve a 2021-es esztendôre, van miért hálát adni.

Ebben az évben is megtapasztaltuk, milyen nagy ajándék, ha
szabadon összejöhetünk, ünnepelhetünk, hiszen idén is zárt
kapuk mögött ünnepeltük a Húsvétot.
Emberi kapcsolataink felértékelôdtek, és azt is megtapasztal-
hattuk, hogy az ember halandó, a fiatalabb kor, vagy a látszóla-
gos egészség sem garancia a betegség elkerülésére.

A nyáron visszafogottan, de megindult a társadalmi élet. Volt
trianoni megemlékezés és hittanos nap, a ministránsok nyári
elvonulása és Szentmisék Bikolpusztán, a kápolnában, Szent
Ilona emlékezete és Szent István király ünnepe.

Különleges alkalom volt és egyben megtiszteltetés is, amikor
a 24 papnövendék közül egyet, Kálmán testvért plébániáinkra
küldtek, hogy tanuljon, töltekezzék, tapasztalatot gyûjtsön.
(Az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegyében 193 plébánia
van). Ezúton mondok köszönetet a testvéreknek, akik bármi-
lyen formában kivették részüket a vendéglátásból és éreztették
szeretetüket a kispap iránt.

A másik különleges idôszak az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus volt. Jóllehet, az alkalmak Budapesten voltak, mi
is kivettük a részünket ebbôl, hiszen mind a nyitó Szentmisére,
mind a szombati körmenetre, mind a vasárnapi záró
Szentmisére jöttek testvérek a közösségeinkbôl.

A munkatársak körében is történt változás. Sudár Zoltán
testvérünk, aki Piszke és Lábatlan mellett Süttôn is gyakorta
végzett kántori szolgálatot, a nyáron új feladatot kapott, és
Adonyban, valamint az ott szolgáló atya gondjaira bízott
közösségekben végzi tovább a kántori teendôket.

Nagy veszteség számunkra Szalontai Lászlóné Mária
nôvérünk örök hazába költözése. Mondhatni, váratlan halála
megrendített. Személyisége, kedvessége, a templomi
közösséget lelkesítô imádságos lelkülete hiányát érezzük.
Urunk jutalmazza odaát!

Hálásak vagyunk Sasdombi Alajosné Ágota nôvérünknek, aki
Neszmélyrôl – busszal közlekedve – nemcsak Piszkén, hanem
Süttôn is segít, hogy legalább az ünnepi Szentmiséken legyen
orgonaszó, kántori szolgálat. Imádkozzunk, hogy a felnövekvô
nemzedékbôl is legyen, aki beáll a szolgálatba.

Tudjuk, hogy egy családi házon is mindig van mit újítani, javí-
tani, karbantartani. Még inkább így van ez egy közel negyed
évezrede épült templomnál.
A hosszú elôkészületek után ôsszel megindult a templom-
felújítási munkák újabb szakasza. Jóllehet, nagyívû elképzelé-
seink is vannak, a kicsiért is hálásnak kell lennünk. A 242 éves
templomunk teteje, héjazata, valamint a külsô vakolat az
ezredfordulón megújult, évekkel ezelôtt a toronysisak javítása
valósult meg, a belsô felújításából pedig eddig a villany-
szerelés és a szentély festése készült el.
A jelenlegi pályázati forrás a belsô festést nem tette

lehetôvé. Az állami pályázatoknál tudni kell, hogy azt csak a
megjelölt célokra lehet fordítani. Ezért most a belsô kövezet, a
templom É-K-i lábazata, az esôvíz-elvezetés, valamint a
kerítés egy része újult meg e forrásból.
A legszebb ajándék az új mellékoltár, melyet a „Rózsafüzér
Királynéja” tiszteletére felajánlásból készített el Latorcai

Csaba kôfaragó mester. Ismeretes, korábban, a tricentenári-
um évében (2016., a plébánia-közösség fennállásának 
300. évfordulója) szintén ô készítette el és ajánlotta föl Szent
Lipót szobrát, melyet a templom elôtt láthatunk.
A munkálatokért hálát adtunk, és mivel a felszentelés napra
pontosan 242 évvel ezelôtt e napon történt, november 21-én

Ftdô Cserháti Ferenc püspök atya megáldotta az új oltárt és az
elkészült munkálatokat. Hetekkel korábban már készültünk e
Szentmisére. Ftdô Vitális Gábor SDB apát-plébános,
Nyergesújfalu lelkipásztora három egymást követô csütörtök
este jött gyóntatni, majd Szentmise keretében lelkigyakorlatos
szentbeszédekkel segítette készületünket.

Az ünnepi Szentmisén a Jóisten után köszönetet mondtunk
mindazoknak, akik kivették részüket a szép munkából, és biz-
tosították a hátteret mindehhez.
Köszönet Salacz Ákos mérnök úrnak, az egyházmegye

fôépítészének, Schandl Jánosné testvérünknek, aki a
pályázatírásban segített, Félegyházi András mérnök úrnak a
pályázathoz szükséges mûszaki kiírásért, e jelenlegi munkála-
tok elôkészítéséért.
A belsô munkálatokat, azaz a padlózat megújítását Kiss Csaba

mester és emberei végezték, a külsô munkálatokat Keil

Ferenc mester és emberei végezték. Köszönet a Reneszánsz

Zrt-nek a kövek kedvezményes biztosításáért.
Kezdetektôl szívén viselte, és tapasztalataival segítette, szak-
mailag felügyelte Békevári János testvérünk a felújítást, aki
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több évtizedes mûszaki építésvezetôi tapasztalatával, meglátá-
saival mintegy irányította a munkálatokat.
Köszönet Czermann János polgármester úrnak és
munkatársainak, akik mind a felújítás alatt, mind más alkal-
makkor segítik kicsiny közösségünket.
A felújítás a munkatársainktól is sok helytállást kívánt. Ebben
járt élen Báthory István gondnokunk, aki a közösségi
munkát szervezte. Köszönet Karáth László testvérünknek,
aki munkatársaival a szükséges villanyszerelési munkálatokat
végezte. Az asszonytestvérek is hatalmas munkát végeztek,
hiszen a templom a munkavégzés idején is nyitva állt,
Szentmisék voltak, melyekhez mindig portalanítani, takarítani
kellett, a búcsúnapjára pedig ünnepi díszbe öltöztetni, tiszta
terítôkkel és virágokkal ékesíteni az Isten házát.

Köszönet azoknak is, akik ôszintén imádkoztak és jóindulattal
figyelték a munkálatokat. Sokat jelent a mai világban, ha tud-
nunk egy irányba tekinteni, egy közös célért küzdeni.

Decemberben már Urunk születésnapjára készülünk, szem
elôtt tartva Izajás próféta szavait: „Készítsétek az Úr útját,
egyengessétek ösvényeit.” Elsôsorban a saját életünkben, a
lelkünkben jelentkezô akadályokat szükséges elhárítani, hogy
karácsonykor valóban megszülessék bennünk is az öröm, és
tudjunk Megváltóként tekinteni a Betlehemben született
Názáreti Jézusra, aki az Isten Fia.
E készületben segített az adventikoszorú-készítés, segít a
„Szállást keres a Szentcsalád” imádság, ha még nem tettük
volna, a szentgyónásunk elvégzése, és nem utolsósorban az,
hogy félretéve az aggodalmaskodást az igazán lényeges dol-
gokra tudjunk figyelni.
Ha addig szigorítás nem lesz, december 24-én, karácsony
elôestéjén délután 4 órakor Szentmisével, pásztorjátékkal
ünneplünk, utána pedig több éves hagyomány szerint elhelyez-
zük a „kis Jézust” a szabadtéri Betlehemben, majd pedig baráti
szavakkal elköszönve egymástól indulunk otthonainkba.
Karácsony másnapján, ami idén egyúttal Szent Család vasár-
napja, megáldom a jubiláns házaspárokat, a Szentmisék végén
a testvérek által hozott újbort, a végén pedig a családokat.
A miserendet alább olvashatjuk.

Süttô Piszke Lábatlan

December 24., 16 óra: Betlehemes --- ---

péntek és Szentmise

December 25., 8 óra: Szentmise Éjfél: Szentmise ---

szombat 3/4 10 óra: Szentmise

December 26., 8 óra: Szentmise, 3/4 10 óra: Szentmise, 18 óra: Szentmise,

vasárnap Jubilánsok megáldása, Jubilánsok megáldása, családok megáldása

családok megáldása családok megáldása

December 31., --- 18 óra: év végi hálaadó ---

péntek Szentmise

Január 1., 8 óra: Szentmise 3/4 10 óra: Szentmise 18 óra: Szentmise

szombat

Január 2., 8 óra: Szentmise 3/4 10 óra: Szentmise ---

vasárnap

Jótékonykodásra számtalan alkalmunk kínálkozik. Elsôsorban
a családunk körében: legyünk e hetekben türelmesebbek,

kedvesebbek, hiszen év vége felé mindenkin nagyobb a
nyomás, a teher. Egy kedves szó, elismerés, apró segítség sokat
jelenthet.
A karitászon keresztül – „Egymillió csillag a szegényekért”
gyertya – a helyi szegényeket segíthetjük. Karitász önkénte-
seink külön is, de a Vöröskereszttel és az Önkormányzattal
karöltve sokat tesznek az idôsekért, de a gyerekeket is viszik
Esztergomba, év közben is segítenek. Külön meg kell említeni
egy ismeretlen testvérünk felajánlását, aki immár második éve
nagyobb összeggel támogatott 3-3 családot a két településen.
Kispapjainkra is gondolhatunk: évtizedes hagyományt követve
az ünnepek elôtt, süteményeket készítve szerezhetünk örömet
nekik.

Szép, csöndes adventi napokat, örömteli karácsonyt és
Vízkeresztet, Isten áldását mindenkinek!

Tóth Bertalan plébános
Süttô, Piszke és Lábatlan szolgálatában

Távbeszélô/távmásolat: +36 33 474 389,
villámlevél: szentlipot@gmail.com
Plébániáink naplója:
https://dunamentilepegetes.blogspot.hu
Plébániáink naptára:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht
23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe
%2FBudapest
Arckönyv-oldal: https://www.facebook.com/splplebaniak/
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A Süttôi II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola minden 

tanulója és dolgozója nevében 

áldott Karácsonyt és boldog 

új évet kívánok!

Sárdi Tibor


