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szent istván-nap és az  
új kenyér ünnepének programja

augusztus 18. (szombat)
1400 Véradás (Művelődési Ház)
1500 Művelődési Ház udvarán
 Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak 

és Borbarátnőinek Egyesülete szervezésé-
ben bográcsparti Szép Bence  
közreműködésével

1500 Óvoda udvarán
 Dudó Bohóc műsora, ugrálóvár,  

játékos szumóbirkózás, csillámtetoválás, 
vidám frizurák

1500 Faluház udvarán
 helytörténeti kiállítás, lángossütés,  

borkóstolás
1600 Művelődési Ház: Kiállítások megnyitója

• A szülői ház meséi -  
Gömzsik Gertrúd babakiállítása

• Térségünk más képen -  
Tücsök György fotókiállítása

• Virág-és terménykiállítás
1800 Bográcsparti eredményhirdetése
1830 Tánccsoportok bemutatkozása a Fő 

téren
 (Kristály Mazsorett Csoport, Equinox 

Mazsorett Csoport, Just Dance Tánccso-
port, Thara Tánciskola)

2000 Kifordítva együttes akusztikus koncertje
2100 Retro party (DJ ZimmerR)

augusztus 19. (vasárnap)
1100 Vasárnapi szentmise
1430 Zenés, lovaskocsis, népviseletes  

felvonulás a község területén a  
Sárisápi Bányász Fúvószenekar  
közreműködésével

1700 Örömtánc - az Őszidő Nyugdíjas Klub 
műsora

1715 Kolibri STE
1730 Térzene a Sárisápi Bányász  

Fúvószenekarral 
1800 Szent István-Nap és az Új Kenyér 

Ünnepe - ünnepi műsor
 Elismerések, kitüntetések átadása. 

Az ünnepi műsor keretében közreműkö-
dik az óvoda és az iskola néptánccso-
portja. 

 Ünnepi köszöntőt mond:  
Kollár Károly polgármester

1930 Liget Line Dance country tánccsoport 
(Szárliget)

2000 Magyarock Musical Band koncertje
2130 Fény- és tűzshow
2200  Tűzijáték 
2215 Utcabál a Szalai Banddel

Sárisáp Község Önkormányzata  
a programváltozás jogát fenntartja

Szeretettel várjuk a programokra!
Jó szórakozást kíván Sárisáp Község Önkormányzata!
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Augusztus 20-a az egyik legősibb ünnep, a Szent István 
az új kenyér ünnepe. Ezen a napon a keresztény államalapí-
tást, az állam fennállásának több mint ezeréves fennállását 
ünnepeljük.

A magyarság és a keresztény hit világának találkozását 
és összefonódását a magyar nép egyetlen uralkodó szemé-
lyéhez köti: az első magyar királyhoz, az államalapító Szent 
Istvánhoz.

Augusztus 20-a István király ünnepe, azé az első kirá-
lyé, aki szakítani mert az ősi hagyományokkal is, csak azért, 
hogy népét ne tapossák el a nagyhatalmak.

Szent István békét és megértést keresett szomszédaival, 
más népekkel. Tisztában volt vele, ha beilleszkedünk a ke-
resztény államok környezetébe, társakat találunk. Államfér-
fiúi nagyságát elsősorban ez a felismerés bizonyítja.

Vállalta a harcot a haladásért, a megmaradásért, hogy a 
nomád életmód romjain felépülhessen az új állam. Erköl-
csisége és cselekvése példa és intés későbbi koroknak, így 
nekünk is. Intelmeit tartalmazó munkája ma is tanulságul 

szolgál. Ha valakire, akkor rá érvényes, hogy a tettek, maga 
az életmű beszél helyette, érte. És az életmű nem más, mint 
a magyar államiság, államalapításunk napja, hisz általa ván-
dorló népből egy országban létező, összetartó közösséget al-
kothatunk. Ez nemcsak vérrel és harccal született meg, ha-
nem bölcsességgel, kitűnő politikai, diplomácia érzékkel is.

Magyarországon a nemzet ünnepe egyben a kenyér ün-
nepe is. Nyári ünnepünk nem csak a kenyérről, de a földről 
is szól, amely az életet jelentő búzát adja. Az aratásnak ide-
jén mindnyájunkban felidéződnek a mindennaphoz, a ke-
nyérhez fűződő gondolatok. Évszázadok óta legfontosabb 
táplálékunk, benne van mindennapjainkban.

Őseink a Miatyánkba, a keresztények legszentebb imá-
jába is belefoglalták a mindennapi kenyérért való aggodal-
mukat, hisz ez az élet egyik alapja, kenyér nélkül nincs élet, 
élet nélkül nincs nép, nép nélkül nincs nemzet. Bízunk 
benne, hogy az ország asztaláról sosem fog hiányozni az 
imába foglalt mindennapi kenyerünk.

Kollár Károly polgármester

Szent István ünnepe

Étel-élet

Szántóföld, aratás, kaláka, taposóbál, aratóbál, aratókoszorú, búzakalász, búzaszem, 
tarló, cséplés, őrlés, liszt… Korábbi munkafolyamatokat idéznek, a felsorolt kifeje-
zések, de mégsem távoliak, a frissen sült kenyér kóstolásának örömteli tapasztalása a 
megelőző munkafolyamatokat is közelivé teszi.

Új búzából sütni először augusztusban lehet, ezért Új kenyér havának is nevezik 
augusztus hónapot, amely utolsó vasárnapja a reformátusoknál úrvacsorás ünnep: Új 
kenyér vagy Új zsenge napja. Amikor szimbolikusan a kenyérért, akkor tulajdonkép-
pen az egész év terméséért adunk hálát, amelyet Isten megáldott. Az egész év termése, 
az étel pedig az egzisztenciát, a megélhetést jeleníti meg. A Jézustól tanult imádságban, 
a miatyánkban is elemi kérésként fogalmazódik meg: „Mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma.” Izraelben még Jézus életében is a kész, kerek kenyereket a köze-
pükön lévő lyukon át egy rúdra fűzték fel, amit a kenyér botjának hívtak. A kenyér 
botjának eltörésének képe az éhínséget jelképezte. „Ha te meg nem tartasz uram Isten, 
hiába vigyáznak a mi szemeink.” – énekeljük istentiszteleteinken. Az a hit jelenik meg 
ebben az állításban, amely tudja, hogy bár az ember minden tőle telhetőt megtesz a jó 
termés érdekében, azért a végső áldás az Isten kezében van. Ezt nem helyettesítheti a 
modern technológia sem. A 127. zsoltár ugynerről tanít: „ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.”

Élet és az étel a magyar nyelvben csak a hangok sorrendjében különbözik. Az élet-
nek van egy anyagi, kézzel fogható, szükséges és nehezen nélkülözhető része, de csak 
akkor válik örömmé és áldássá, ha a megélhetésünket, egzisztenciánkat egy nagyobb 
egységben tudjuk látni. Adjunk hálát a teremtő, fenntartó, megváltó Istennek!  Ezt 
kívánom a Sárisápiaknak, ennél többet nem is kívánhatnék augusztus 20-án az Olva-
sónak!

Rácz Tibor lelkész

2018. június 20-án hunyt el Kányádi Sándor költő. Az idei aratást és új kenyér ünnepét már nem élhette meg.  
„Kányádi egy személyben költő és tanú, korának hiteles krónikása, tetőtől talpig európai polgár, tipikusan kelet-közép-európai 
művészsorssal. Vannak, akik szerint Kányádi versei varázserővel bírnak, és aki olvassa őket, az jobb emberré válik.” 

Nagyanyó-kenyér című versének közlésével fejezzük ki tiszteletünket a majd kilenc évtizednyi életút, és a költő egész 
pályája iránt.

Nagyanyó-kenyér

Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,

amikor még a Küküllőn
malom duruzsolt. 

Megőröltem a búzámat,
lisztje, mint a hó,

örült neki a ház népe,
kivált nagyanyó. 

Sütött is az új búzából
olyan kenyeret,

illatára odagyűltek
mind a gyerekek. 

Azóta is azt kívánom:
legyen a világ

olyan, mint a búza közt
a kék búzavirág. 

Mindenkinek jusson bőven
illatos-fehér,

ropogósra sütött, foszlós
nagyanyó-kenyér.
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Sárisáp és Jegenye testvértelepülési kapcsolata cí-
mereiknek köszönhetően kezdődött. Mindkét falu 
jelképét Pécsi L. Dániel tervezte. 1998-ban, Sárisáp 
akkori polgármesterét, Haracska Ferencet hívta meg 
a tervező a romániai faluba, az ottani címer avatásá-
ra. Ez volt az első kapcsolat Jegenyével. 

A mára 500 lakos alá zsugorodó falu Kalotaszeg 41 
magyarlakta településének része, Bánffyhunyad és Ko-
lozsvár között, a Nádas völgyében fekszik. Közigazga-
tásilag Egeres községhez tartozik, nincs önálló önkor-
mányzata. A falu valódi irányítását a helyi plébános és az 
egyházközség látja el. A vidék egyetlen katolikus vallású 
faluja. Temploma 1866-ban, neo-román stílusban épült.

A két falu 2006. július 8-án kötött egymással 
testvértelepülési megállapodást. Jegenye részéről az ön-
kormányzat két képviselője és a helyi plébános, Sárisáp 
részéről Haracska Ferenc polgármester, dr. Kollár Sán-
dor önkormányzati képviselő, valamint Tóth Bertalan 
plébános úr írta alá a szerződést. 

A barátság az első találkozás óta töretlen. Évente láto-
gatnak el egymáshoz a küldöttségek. Sárisáp képviselete 
májusban járt Romániában, Jegenyéről érkező vendége-
inket a Szent István napok alkalmával fogadjuk. 

„Nemzetiségünkért Díj 2018”

Húsz éve barátságban - Jegenye és Sárisáp

A Magyarországi Szlovákok Napján július 7-én az idei 
évben is odaítélték az Országos Szlovák Önkormányzat 
által adományozott elismerést, amelyet nagy büszkesé-
günkre Huberné Kisgyőri Katalin vehetett át Békéscsa-
bán az Evangélikus Kistemplomban megtartott ökume-
nikus áhítat keretében. Az elismeréssel országos szinten 
három személyt illetve közösséget jutalmaznak, így va-
lóban nagy jelentőséggel bír. Az átadás során méltatták 

Kata pedagógusi munkáját, amelyet 1985-től folytat a 
sárisápi iskolában. Elismerték a szlovák nyelv, valamint 
a szlovák hagyományok ápolása terén folytatott fárado-
zásait. Kata az idei évben már huszonhatodszor szervezett 
gyermektábort Szlovákiában és 2001 óta felnőtt csopor-
tokkal is járja a Felvidék festői tájait. A felső tagozatos di-
ákokból alapított szlovák tánccsoportja a mai napig falusi 
ünnepeink üde színfoltja. Kata megalapítása óta, 1998-tól 

a helyi szlovák Önkormányzat elnöke. 2002-
től Sárisáp Község Önkormányzatának tagja, 
ahol az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
munkáját segíti. A 46. éve működő sárisápi 
Pávakör fellépéseit szervezi.

A Pávakör tagjai a pilisi régiót képviselve 
szintén részt vettek a Békéscsabán megrende-
zett Magyarországi Szlovákok Kulturális In-
tézete gálaműsorán, és részesei lehettek Kata 
sikerének. Az eseményt megtisztelte Kollár 
Károly polgármester úr és felesége is. 

Kedves Kata! 
A település lakói nevében ezúton is szeret-

nénk megköszönni Neked az évtizedek óta 
végzett áldozatos munkát és szívből gratulá-
lunk az elismeréshez!
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HÍREK
Közvilágítási hibák bejelentése

A közvilágítási hibák összegyűjtését, és a szolgáltató felé való 
továbbítását a polgármesteri hivatal végzi. Kérjük, hogy a nem 
vagy hibásan világító kandeláberekről a hivatal valamely elérhe-
tőségén tájékoztassák munkatársainkat. Telefon: 06 33 518 310, 
E-mail: hivatal@sarisap.hu. 

Falunapi véradás
Véradásra várja az önkénteseket 2018. augusztus 18-án, szom-

baton, Sárisápon a Magyar Vöröskereszt. A falunapi véradásnak 
14 és 18 óra között a művelődési ház ad otthont. A biztonsá-
gos hazai vérellátáshoz évente 400 000 egység vérre van szükség, 
amelyet közel 270 000 önkéntes biztosít. Véradó lehet, aki egész-
séges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, testsúlya 
pedig eléri az 50 kg-ot. A nők négyszer, a férfiak ötször adhat-
nak vért évente. Két véradás között minimum 56 napnak kell 
eltelnie. Így aki a motoros felvonulás alkalmával adott vért, most 
ismét megteheti. Akkor 65 egység vért vettek le a vöröskereszt 
munkatársai. Az önkénteseket kérik, hogy hozzák magukkal sze-
mélyazonosításra alkalmas arcképes igazolványukat, TAJ-és lak-
címkártyájukat. 

Az építésügyi előadó fogadónapja
Módosult Marton Boldizsár építésügyi előadó fogadónapja. 

Keddenként 8 és 12 óra, valamint 13 és 15 óra 30 között várja 
ügyfeleit, az alábbi ügyekben:

• Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudo-
másulvételi eljárás lefolytatása

• Szakhatósági állásfoglalások kiadása
• Hatósági adatszolgáltatások és igazolások
• Településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos tájékoz-

tatás
• Településvédelmi eljárások
• Egyéb műszaki ügyekben történő tájékoztatás
Telefon: 06 33 518 318, E-mail: muszak@sarisap.hu

Református istentisztelet
A Tatai Református Egyházmegye Gerecsei Szórványmissziója 

2010 óta működik Sárisápon. Az egyházkerület püspöke Rácz 
Tibor lelkipásztort rendelte ki a misszió feladatainak ellátására.

A kezdeményezés által önálló formában és helyben történik 
településünk reformátusainak gondozása. A sárisápi művelődé-
si házban páratlan hetek vasárnapján református istentiszteletet 
tartanak, 9 órától. Legközelebb augusztus 19-én. Az istentisztele-
teket megelőzően 8 órától imasétára hívnak minden érdeklődőt.

Iskolakezdés
Szeptember 3-án, hétfőn veszi kezdetét a 2018/2019-es tanév, 

amely 2019. június 14-ig tart. Így 181 napot töltenek majd az is-
kolapadban a tanulók. A tanévkezdés utáni első pihenésre az őszi 
szünet ad lehetőséget október 29-től. A hosszú hétvége utáni első 
tanítási nap november 5-e, hétfő.

Óvodakezdés
A leendő kiscsoportosokat szeptember 3-án várják először az 

óvó nénik A Sári Óvodában. A volt nagycsoportosok pedig aznap 
reggel 7óra 15-kor találkoznak az óvoda udvarán, ahonnan volt 
óvó nénijükkel és leendő tanító nénijükkel közösen sétálnak át 
az iskolába.

Országos Könyvtári Napok Sárisápon 
Az Országos Könyvtári Napokhoz, azaz a könyvtáros szak-

ma legjelentősebb eseményéhez csatlakozik a Sárisápi Bányász 
Művelődési Ház Könyvtára. Az október 1-7. közötti időszak-
ban olvasásnépszerűsítő programmal, beiratkozási akcióval, 
kreatív foglalkozással várják a látogatókat. A késedelmes ta-
goknak is megbocsájtanak, következmények nélkül várják 
vissza a lejárt kölcsönzési idejű könyveket.

Kerti hulladékok égetése
A kertben összegyűjtött hulladékok égetésére minden héten 

hétfőn és pénteken van lehetőség a település közigazgatási határán 
belül. Amennyiben ez ünnepnapra esik, az égetés tilos! Az önkor-
mányzat kéri, hogy csak növényi eredetű, nem komposztálható, 
száraz hulladékot gyújtsanak meg.

Aktuális híreinket megtalálja a  
www.sarisap.hu oldalon és a Facebookon.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp hírei
Három évvel ezelőtt alakult ki baráti kapcsolatunk az osztrák önkéntes tűzoltó egyesülettel, amely az ő gépjármű fecs-

kendőjük megvásárlásával kezdődött. Évente hol Magyarországon, hol Ausztriában találkozunk. Az idei évben a Seisenegg-i 
tűzoltóság hívott meg bennünket. Már előre készültünk, ajándékokkal, a csoport összeszedésével, a július 28-29-re. Sári-
sápról 40 fővel utaztunk Ausztriába. A technika révén már útközben küldték a képeket, hogy nagyon várnak ránk. Délben 
érkeztünk meg, stílusosan 3 tűzoltóautójukkal, kék villogókkal fogadtak. Ezután az elmaradhatatlan pálinka üdvözlés követ-
kezett. Utána ebéddel fogadtak a Tűzoltószertárban, majd a faluban meghirdetett, gyerekeknek való program következett, 
amelybe a mi fiataljaink is becsatlakozhattak. Elfoglaltuk a szállást, majd kora este kezdődött a szomszéd város, Amstetten 
tűzoltóságának bemutatása, amelyet tátott szájjal néztünk, hallgattunk végig. Később visszamentünk Seiseneggbe, a tűzoltó-
ság épületébe, ahol esti vacsora után hajnalig 
mulattunk. Másnap délelőtt részt vettünk a 
Szentmisén, ahol szeretettel fogadtak ben-
nünket, majd a Viehdorf-i városházát mutat-
ta be a polgármester, a falu múltját mesélték 
el. A szomszéd településen a nyári tűzoltó 
fesztivált is meglátogattuk.

A kapcsolat évről-évre erősödik, idén a 
polgármesterek is találkozhattak, és még 
több tűzoltónk tudott eljönni a Seisenegg-i 
barátainkhoz. Jövőre Sárisápon találkozunk.
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A nyári időszak sok ingatlantulajdonos számára 
a kisebb-nagyobb felújításokkal telik. Így volt ez az 
önkormányzat háza táján is, és ősszel is tovább foly-
tatódik. Épületek, utak, árkok újultak meg saját és 
pályázati források által.

Megvalósult a Hunyadi János utca felújításának első 
üteme. A  június 11-től kezdődő rekonstrukció során a 
Malom utcától a Gyár közig terjedő szakaszon az útbur-
kolat mellett megújult a gyalogosok közlekedését szol-
gáló járda is. Az árkok lefedésre kerültek, az útszakaszt 
kiszélesítették. A beruházás költsége 25,5 millió forint, 
amelyből 15 millió a belterületei utak fejlesztésének tá-
mogatására kiírt pályázati forrásból, a fennmaradó rész 
önerőből valósult meg. 

Az utca teljes felújítása a tervek szerint három ütemben 
készülhet el. Egy jelenleg elbírálás alatt álló pályázat né-
hány héten belül ígér eredményt. Ha zöld utat kap, még 
az idén megvalósulhat a 2. szakasz rekonstrukciója is.

Az Ady Endre utca útburkolata 5,2 millió, az Iskola 
köz 3,2 millió forintból újult meg az elmúlt hetekben. 
Ősszel a járdák rekonstrukciója is kezdetét veszi. A fa-
luközponttól a posta és a gyógyszertár irányába térkő 
burkolatot kapnak a gyalogosok közlekedését szolgáló 
útvonalak.

A községben nem a Hunyadi utca volt az egyetlen 
olyan útvonal, ahol az úttest melletti vízelvezető rend-
szer is megújult. A Vár utcában is elvégezték, a „kis Köz-

társaság” utcában a járda és az árok egy rövid szakaszát 
is felújították.

A Területfejlesztési Operatív Program pályázatának 
köszönhetően 46,7 millió forintot fordított az önkor-
mányzat az általános iskola C épületének rekonstrukció-
jára. Az energetikai korszerűsítés során külső hőszigete-
lést kapott az épület, korszerűsítették a fűtésrendszert, a 
tornaterem nyílászáróit műanyagokra cserélték.

Szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program pályázatának köszönhetően került felújításra az 
idősek napközis ellátását biztosító gondozási központ.

Felújítások



6   S á r i S á p i  H í r m o n d ó

Tájékoztató a KEMKH Esztergomi Járási Hivatala  
ügysegédeinél intézhető ügyekről

Az ügysegédek félfogadása 2013. január 1–jén a járási 
hivatalok felállításával párhuzamosan kezdődött meg.

Az ügyfelek a települések polgármesteri hivatalaiban, 
a lakóhelyükhöz közel kereshetik fel az ügysegédeket az 
alábbi, Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Esztergomi Járási Hivatala hatáskörébe tartozó ügyek-
ben:

• Kormányablakban  intézhető ügyek (személyazono-
sító-, lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány, közle-
kedés- és járműigazgatás, személyi adat- és lakcím-
nyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott személy 
parkolási igazolványa, családtámogatás - ezen belül 
: anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgon-
dozási segély, gyermeknevelési támogatás – nyugdíj 
ügyek, egyszeri gyógyszersegély, TAJ kártya)

• Szociális igazgatással- (ápolási díj, egészségügyi 
szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív 
közgyógyellátás, aktív korúak ellátása – foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás)

• Hadigondozással-,
• Állatvédelemmel-, állattartással- (állatotthon, 

állatpanzió, állatmenhely létesítésének bejelentése, 
szolgáltatás felügyelete az állatotthon üzemeltetése 
tekintetében, állatvédelmi jogszabályok megsértése 
esetén eljárás lefolytatása),

• Kereskedelmi igazgatással- (állandó és ideiglenes 
menazséria),

• Vízügyi igazgatással- (az ingatlan tulajdonosának 
kötelezése az ingatlan beköttetésére, szomszédos 
ingatlanra vízvezetési és szennyvíz elvezetési szolga-
lom alapítása; természeti és védett természeti terület 
kivételével a nádaratás és a nád égetésének engedé-
lyezése),

• Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi 
vizsgák feladatlapjainak elosztása),

• Ingatlanvállalkozással- (üzletszerű társasházkezelői 
és ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántar-
tása, felügyelete),

• Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak és azok 
műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennma-
radásának és megszüntetésének engedélyezése, ezek 
nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos 
eljárás),

• Környezetvédelmi igazgatással- (levegőtisztaság-
védelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos első fokú 
hatósági eljárások lefolytatása),

• Fogyasztóvédelemmel
• Szabálysértésekkel

kapcsolatos ügyekben tájékoztatás nyújtása az ügy-
menetről, a benyújtandó kérelemről, a csatolandó ira-

tokról, valamint a kitöltött kérelmek leadása.
Az ügysegédek elsősorban a szociális igazgatással, 

földhasználattal, lakcímbejelentéssel, családtámogatás-
sal, nyugdíj igényléssel és hadigondozással kapcsolatos 
ügyekben vesznek át kérelmeket, illetve segítenek azok 
kitöltésében. A többi ügykörben elsősorban tájékozta-
tást nyújtanak az ügyfelek részére.

Az ügysegédek tájékoztatást adnak a Komárom Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hi-
vatala osztályainál (Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 
Foglalkoztatási Osztály, Földhivatali Osztály, Építésügyi 
Osztály, Népegészségügyi Osztály, Társadalombiztosítási 
Osztály, Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály,) intézhető ügyekről is.

Sárisápon az ügysegéd félfogadási ideje szerdai na-
pokon 10 óra 45 perctől 12 óra 45 percig tart a pol-
gármesteri hivatal főbejárata melletti irodában.

Az ügyfelek tájékoztatása az ügyfélfogadás idejéről és 
esetleges változásokról a polgármesteri hivatalban kifüg-
gesztett hirdetmény útján történik.

Az ügysegédi feladatellátást 2013. január 1-jétől 
Kondár István végzi a településen. Sárisápon 2017-ben 
227 ügyben keresték fel őt az ügyfelek. 

Mielőtt a kormányablakokhoz indulnak ügyeiket in-
tézni a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdeké-
ben, ha tehetik előtte településükön, ügyfélfogadási idő-
ben érdeklődjenek az ügysegédeknél, akik tájékoztatást 
és több esetben kérelem nyomtatványt is tudnak adni 
ügyeik intézéséhez.

A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei

A nyár a családoké, a nyaralásé, ezért őszi rendezvé-
nyünkre invitálunk mindenkit. 

Október 27-én kerül megrendezésre a már hagyo-
mányossá vált Oktober(f )estünk, ahol a jó hangulat-
ról idén a Krigli Band gondoskodik, és német nemze-
tiségi együttesek színesítik az estet táncaikkal.

Novemberben pedig ismét a gyermekeké lesz a fő-
szerep a Márton napi délutánunkon.

Ezúton kívánunk mindenkinek szép nyarat, 
jó pihenést, ősszel pedig találkozzunk  
egy vidám, finom sörökkel tarkított  

táncos mulatságon!
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Sárisápi Szlovák Önkormányzat hírei
Szlovákiai táborozás

2018. június 17 és 23. között 26. alkalommal tábo-
roztak a Magas-Tátrában a sárisápi gyerekek. Élményei-
ket versben foglalták össze.

Vasárnapnak reggelén indultunk,
a szülőknek búcsúpuszikat adtunk.
Útközben sokszor megálltunk, 
hol hányinger, hol pisilés volt a bajunk.
Harmaneci cseppkőbarlanghoz jó hosszút túráztunk,
aztán bent még 1088 lépcsőt is megmásztunk.
A szállásra megérkezve megkaptuk a szobákat, 
kipakoltuk a bőröndöket és az utazótáskákat.

Másnap a Késmárki várba mentünk,
a Thököly családról beszélgettünk.
Megtudtuk, hogy Beátát férjura örökre bezárta,
a tátrai túrázása volt ennek az oka.
Kedden lanovkáról lanovkára szálltunk,
hogy a csúcsra felmásszunk.
Ez volt a Chopok-i túra,
bakancs, pulóver, dzseki a hátizsákba,
de szép az Alacsony-Tátra!
Érdemes volt megállni és csendben maradni,
így sikerült közelről zergéket fotózni.
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Szerdán reggel bányába indultunk aranyra vágyva,
a sötétség miatt jól jött a fejlámpa.
Fordított házban egyensúlyunkat vesztettük,
és az egyenest kutatva szédelegtünk.
Legnagyobb meglepetést a Tatrapolis nyújtotta,
hol az unalmas vasszobrok helyett jött az élmények sora.
Hashtag, like a facebookra!
Dodzsem, óriás trambulin, kisvonat,
na és a csúcs, vízi kilövő – a repülő hajó,
mely emelte adrenalinunkat.
Kis unszolásra minden tanár kipróbálta,
ők is beszálltak a vidám mókába.

Csütörtöki túránk a Kvacsányi-völgybe vezetett,
a sziklák közt a havasi gyopár látványa örvendeztetett.
Vízimalom, kiskacsák, kishajó, 
kár, hogy messze volt a kilátó.

A pénteki napunkat Liptószentmiklóson töltöttük,
eurónkat majdnem mind elvertük.
Foci, ének, játék, tánc és kacagás,
az esti bátorságpróbán meg a parázás.
Ilyenkor még a szentjánosbogár is ijesztő,
ezért nem árt, ha van kísérő.
A vidám szép napok emlékét megőrizzük sokáig,
és jövőre újra meg sem állunk a Tátráig.

Kísérőink: 
Huberné Kisgyőri Katalin, Vargáné Urbanics Mária, 

Kurinyeczné Trexler Márta, Bíber Ferencné

Támogatóink:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sárisáp Község Önkormányzata
Sárisápi Szlovák Önkormányzat

Magyarországi Szlovákok Napja Békéscsabán
A Magyarországi Szlovákok Napja az idei évben júli-

us 7-én, Békéscsabán került megrendezésre. A program 
ökumenikus istentisztelettel kezdődött az evangélikus 
Kistemplomban. Ezután következett a Hegyen át, völ-
gyön át – a Magyarországi Szlovákok Kulturális Inté-
zetének gálaműsora, melyre meghívást kapott a Szent 
István Egyházi Kórussal kibővült Sárisápi Pávakör.  

A Pilisi régiót ők képviselték az országos eseményen.  
A békéscsabai Szent István téren nagy sikert arattak 
sárisápi dalaikkal. 

Másnap Szarvas város nevezetességeivel ismerkedtek 
meg a csoport tagjai. Az énekes jókedvet az is mutatta, 
hogy a vízi színpadon rögtönzött koncertet adtak. A dél-
utánt egy kellemes sétahajózás zárta a Körösön. 

Sz.E.

Nyitrai kirándulás
Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjait immár hagyomá-

nyos, szlovákiai kiránduláson kalauzoltok augusztus 
7-én. Az idei év célpontja Nyitra volt. A 11. században 
épült vár mellett bebarangoltuk a hozzá kapcsolódó vár-
negyedet is, gyönyörködtünk a számos műemléki épü-
letben, és a város jelképévé vált Zobor-hegyben. A cso-
port hazafelé meglátogatta zselízi Eszterházy és a bélai 
kastélyt.

Megemlékeztek a robbanás áldozatairól

Az 1953. június 17-én, a Zungónál történt robbanás 
áldozataira emlékeztünk június közepén.  A detonáció 
következtében többen életüket vesztették. Emléküket a 
patakhídnál, 2013-ban felállított kő őrzi. Az idei meg-
emlékezésen Kollár Károly polgármester és Huberné 
Kisgyőri Katalin, a sárisápi szlovák önkormányzat elnö-
ke mondott köszöntőt, majd az iskolások versekkel, a 
Pávakör dalokkal emlékezett. A résztvevők mécseseket, 
virágokat helyeztek el az emlékműnél. A rendezvényen 
kiállításra került az a nagyméretű fotó is, amely 65 évvel 
ezelőtti állapotában ábrázolja a Zungót. 
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Táborozás Zánkán

Digitális Jólét Pont nyílik

Pályázatunk sikeres elbírálása során idén először ju-
tott el iskolánk 38 tanulója térítésmentesen Zánkára, a 
balatoni Erzsébet táborba. Már az utazás is nagy élményt 
jelentett néhány diák számára, hiszen először ült vona-
ton, amit szintén ingyen vehettünk igénybe. Szállásunk 
az egykori úttörőtábor kívül-belül felújított épületében 
volt, 6-8 ágyas szobákban külön tusolóval. Napjaink 
változatos, színes programokkal teltek, amit nagy izga-
lommal vártunk. A legnagyobb élményt a sárkányha-
józás nyújtotta, ahol Földházi Zsófia olimpiai öttusázó 
kíséretében eveztünk. A strandolás felejthetetlen élmény 
volt mindenki számára. Szerencsére a kedvező időjárás 
ezt többször is lehetővé tette. A sportolás mellett „Egy 
perc és nyersz” vetélkedőn, lézerharcon, sétahajózáson 
és csapatépítő programokon is részt vehettünk. A fiúk 

csapata a strandfocibajnokságon második helyezést ért 
el. A programok között szerepelt még: kerékpározás, 
gokartozás, éjszakai akadályverseny, íjászat, trambuli-
nozás. Esténként zenei programok kínáltak kikapcsoló-

dást, Veréb Tamás koncertezett és 
a MÁV szimfonikusok előadását is 
meghallgattuk. Táncban sem volt 
hiány, diszkóztunk és néptáncol-
tunk. Csobolya Adorján a tábor-
ban ünnepelte születésnapját, erről 
sem feledkeztek meg a szervezők. 
Tortával lepték meg az ünnepeltet 
és barátait.

Rengeteg élményt gyűjtöttünk, 
jól éreztük magunkat. Reméljük, 
hogy ez a táborozás hagyománnyá 
válik iskolánkban.

Patos Ildikó 
Héjasné Lovasi Anna 

Hunyadiné Dombovári Éva

A Digitális Jólét Program pályázatán nyert támogatást a 
település önkormányzata. A projekt által eszközök – laptop, 
tablet, okostelefon, nyomtató, projektor – kerülnek a műve-
lődési házban megnyíló Digitális Jólét Pontra. Az eszközök-
höz nagy teljesítményű, ingyenes wifi is társul, amelyhez bárki 
hozzáférhet.

A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alap-
vető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak 
a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel 
nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai esz-
közökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, 
hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton 
rendelkezésre álljon.

A programot egy rendezvénysorozat teszi teljessé, amelyet 
avval az alapvető céllal állítottuk össze, hogy a digitális alap-
készségek fejlesztésével hozzájáruljunk a digitális készségekkel 
nem, vagy hiányosan rendelkező helyi magánszemélyek fej-
lesztéséhez, esélyegyenlőségük megteremtéséhez. A pályázat 
útján elnyert eszközök valamennyi lakó számára hozzáférést 
biztosítanak a világhálóhoz. A folyamatos segítő szakértelem 

jelenlétével támogatjuk digitális jártasságuk fejlesztését, beil-
leszkedésüket, felzárkózásukat. 

A rendezvénysorozat tematikáját úgy állítottuk össze, hogy 
a digitális alapkészségek fejlődjenek, segítséget nyújtsunk a 
mindennapi élet digitális igényeinek a kielégítésére. Az egyes 
témáihoz külön-külön is lehetőség van csatlakozni.

• Alapfokú számítástechnikai ismeretek 
• Irodai programok használata  
• E-ügyintézés 
• Biztonságos internethasználat
• Közösségi oldalak használata 
• Álláskeresés segítése 
• Önéletrajz, motivációs levél készítése 
• E-kereskedelem 
• Pályázatfigyelés, pályázatírás 
• Digitális fényképezés, képszerkesztés

A programhoz tartozó rendezvények, képzések az ősz folya-
mán indulnak, azokhoz bárki csatlakozhat.

Knyazovics Edina 
DJP mentor
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A nyári szünet nem telhet el hittanos 
tábor nélkül. Gyermekeinknek két alka-
lommal szerveztünk tábort: július első he-
tében az óvodások és az alsó tagozatosok 
napközis tábor keretében vették birtokuk-
ba a Sárisápi Plébániát, július közepén a 
nagyobbak egy tartalmas hetet tölthettek 
el a szobi plébánián. 

A napközis tábor témájának vezérfona-
lát a következő bibliai idézet adta: „Nézzé-
tek az ég madarait, nézzétek a rét virága-
it”. Szabó József László plébános minden 
reggel közös énekléssel, beszélgetéssel in-
dította a napot.  A hét során a virágok és 
állatok témakörében barangolhattak a gye-
rekek: papírból napraforgót, madárfészket barkácsoltak, 
virágos rétet festettek, gyarapították ismereteiket a ma-
darakról, sportvetélkedőn mérhették össze ügyességüket 
a csapatok. A szerdai nap a kirándulás jegyében telt, a 
sárisápi halastóhoz barangolt a kis csapat; számháború, 
rókavadászat és ügyességi játékok színesítették a prog-
ramot. Utolsó délután a táborozók kis műsort mutat-
tak be szüleiknek: énekeket, mesejeleneteket adtak elő, 
majd közös uzsonnával zárult a napközis tábor.

A szobi táborozók Mátyás királlyal és a reneszánsz 
korral foglalkoztak. József atya vezetésével lovagi tornát 
szerveztek a plébánia udvarán, kézműves foglalkozás 
keretében iniciálét készítettek, műveltségi és sportvetél-
kedőkön csapatokban mérhették össze tudásukat hitta-
nosaink. Túráztak Kisinócon, kisvonattal kirándultak 

Márianosztrára. Táborozóink egy kódexet is készítettek, 
melyben leírták, illusztrálták élményeiket, megszerzett 
ismereteiket. Az esti beszélgetések József atyával, a tár-
sas-, kártya- és sportjátékok mind a hittanos közösség 
alakulásához járultak hozzá. 

Mindkét táborban a falu egyházközségének tagjai, 
nagymamák, szülők, magánvállalkozók jóvoltából édes-
ség, gyümölcs, sütemény került a gyermekek tányérjára. 

A Jóisten fizesse meg segítőink és az adományozók 
nagylelkűségét, köszönjük, hogy széppé és tartalmassá 
tették ezt az egy hetet, hogy egy jó közösséggé formálód-
va fejlődhettünk Isten és az emberek javára is.

Reméljük mindenki jól érezte magát, és jövőre is ta-
lálkozunk! 

K.M.K.

Hittanos tábor 2018.
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Első nap az iskolában Visszatekintés
Kedves első osztályos gyerekek! 

Tisztelt Szülők!
Hamarosan vége a nyárnak és kezdődik a tanítás. 

Az iskolakezdés nagy nap a gyerekek életében, van-
nak, akik izgatottan várják, mások félnek tőle. Ez 
természetes, hiszen még ismeretlen számukra ez a kö-
zeg. Az első időszakban sok-sok segítségre, türelemre, 
dicsérő szóra van szükségük a gyerekeknek. Ebben 
kérem a szülők támogatását.

Felnőttként tudjuk, milyen fontos az elismerés, a 
motiváció. A zökkenőmentes iskolakezdéshez fontos 
az is, hogy a szükséges felszerelés, eszközök, iskola-
táska, tolltartó, füzetek stb. a gyerekek rendelkezé-
sére álljanak. A beszerzendő dolgokról a listát már 
megkapták a szülők. Füzetcsomagot első nap kapnak 
a gyerekek, ezért - valamint a tankönyvekért - nem 
kell fizetni. A tankönyvosztás időpontját megtalálják 
az iskola ablakában kifüggesztve. Kérem a szülőket, 
hogy minden eszközre, füzetre, könyvre írják rá a 
gyerek nevét és óvodai jelét! Tanévnyitó ünnepség 
az első tanítási napon, szeptember 3-án, 8 órakor 
lesz. Az óvodában gyülekezünk fél nyolckor és együtt 
átsétálunk az iskolába. Ezen a napon 12 óráig lesz 
tanítás. A gyerekek hozzanak magukkal iskolatáskát, 
tolltartót, enni-, innivalót! Szülői értekezletet az első 
héten tartok. A következő verssel kívánok a nyár hát-
ralévő napjaira sok játékot, mesét, jó pihenést, készü-
lődést a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt! 

Találkozunk szeptemberben!

Matos Maja: Elsős leszek
Elsős leszek,
Akár hiszed, akár nem,
Nagyon jó az én kedvem.
Tudod minek örülök?
Iskolába kerülök.
Szép volt a nyár, szép nagyon,
Sütkéreztem a napon.
Játszottam és ugráltam,
Szaladgáltam, bringáztam.
Halacskákkal versengve,
Úszkáltam a tengerbe’.
Homokváram összedűlt,
A sárkányom elrepült.
Nincs már minek maradnom,
Van helyette más dolgom.
Nagy vagyok már, iskolás,
Kezdődjön a tanítás!

Pflugerné Tolnay Tímea 
tanító néni

Közel 42 éve kezdtem 
pedagógusi pályámat.  
A közel 42 év Sárisáphoz 
köt. Negyvenkét évet átte-
kinteni nem könnyű feladat.

Néha úgy érzem, mintha 
csak most kezdődött volna a 
sok-sok öröm és küzdelem. 
Tanítottam alsós tanulókat, 
felsősöket és a tanulószobán 
is igyekeztem segíteni a gye-
rekeket a tanulásban.

1977-ben a felsőben, a 6. osztályban kezdtem pálya-
futásomat. Honti Ági, Trenger Ági, Bors Imre, Svigruha 
János és a többiek. Soha nem felejtem el őket!

Kilenc osztálynak voltam négy éven keresztül az osz-
tályfőnöke. Néhány név az osztályokból, a teljesség igé-
nye nélkül: Gregor Kriszti, Molnár Piroska, Friedrich 
Ádám, Székesi András, Subits Gergő, Kovács Mónika, 
Jurásek Janka, Baranyi Péter, Horváth Zoltán, Pelyva 
Máté, Dumbovári Gergő, Varga Izabella.

Már felnőttek, most érettségiztek, idén kezdik közép-
iskolai tanulmányaikat. Gyönyörű évek voltak, szeret-
tem őket! Hiányoznak!

Sok kihívás volt osztályfőnökség, versenyek, felzár-
kóztatás. Rengeteg segítséget kaptam az idősebb kollé-
gáktól. Az írás, olvasás, számolás megtanítása, az iroda-
lom megszerettetése, a nyelvtani ismeretek és a helyesírás 
elsajátíttatása nagy szakmai felkészülést követelt, de az 
eredmények azt súgták, hogy tanítani a legszebb dolog a 
világon. Számos díjat hoztunk el a versenyekről!

Szerettem, - a hobbim volt – amit csináltam! Minden 
erőmmel próbáltam a diákjaimmal is megszerettetni a 
szép magyar beszédet – „Szólj, s mondom ki vagy! – már 
ők mondták előre!

A tetszetős, tiszta írásmunkára figyelmeztettem őket: 
„Mutasd az írásod, megmondom, ki vagy! - Nem min-
dig sikerült!

Bölcsességre az „Előbb az eszed, aztán a szád!”- köz-
mondással próbáltam nevelni. – Nem sokan fogadták el!

Lelkesen igyekeztem tanulóimmal megismertetni azt, 
amit én nagyon szerettem. Szorgalmaztam, hogy a diá-
koknak, szülőknek lehetőségük legyen együtt színházba 
járni. Sikerült. Sok darabot néztünk megy együtt. A leg-
emlékezetesebb a Pál utcai fiúk volt.

Sokat kirándultunk! Miskolctapolca, Aggtelek, Buda-
pest, Balaton, Sümeg, Székesfehérvár, Esztergom, Pár-
kány. 

Sosem felejtem azokat az ízes beszólásokat, amelye-
ken jókat derültünk. 
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Porcelánbabák, élethű alkotások, népviseletbe öl-
tözött babák teszik gazdaggá Gömzsik Gertrúd gyűj-
teményét. A kollekció több mint 2200 tagot szám-
lál, a világ minden tájáról. Az első baba Japánból 
érkezett 1966-ban, a csillabérci táborban született 
barátság emlékére. Gyűjteményének egy darabkája a 
Szent István-nap alkalmából szülőfalujába, Sárisápra 
érkezik.

Gerti 54 évvel ezelőtt költözött el Sárisápról, akkor 
Esztergomba, majd az élet Sopron mellé, Peresztegre 
sodorta. Az 1200 fős kis faluban ma szatócsboltot üze-
meltet.

A babák iránti szerelem negyven évvel ezelőtt ragadta 
igazán magával. Lánya születésekor a legmodernebb ba-
bák kerültek a házhoz, ő azonban nem szívesen játszott 
velük. Így váltak a gyűjtemény meghatározó tagjaivá. 
A boltban kaphatók mellett számtalan egyedi készítésű 
játék is gazdagítja a válogatást. A táti és esztergomi ké-
szítők műhelyéből csodálatos porcelánbabák kerültek a 
kollekcióba. Értékük egy autó árával vetekszik. 

Érkezett darab Angliából, Hollandiából, Belgiumból, 
Ausztriából, Németországból, Európa és a világ számos 
országából. Hol postán küldték, hol személyesen hozták 
el számára, mások utazásainak emlékeként tértek haza 
Trudival. Hegykőről – egy helyi néni hagyatékából – 85 
baba költözött a peresztegi gyűjteménybe. Minden da-
rab mögött egy-egy történet áll. Egy csehszlovák nénitől 
Barbie babákat kapott ajándékba, amelyet annak Ameri-
kában élő lánya egyenesen az ottani gyárból hozott.

A 2200 baba egy része lakását díszíti, mások dobo-
zokban várják egy-egy kiállítás létrejöttét. Ekkor szin-
te életre kelve elevenítenek meg történelmi jeleneteket, 
mesébe illő pillanatokat. Gömzsik Gertrúd gyűjtemé-

nyének egy darabkája a Szent István nap alkalmából 
most hozzánk, szülőfalujába, Sárisápra érkezik. A tárlat 
segítségével felelevenednek azok az emlékek, amelyeket 
Sárisápról őriz. A régi vasútállomás, a szülői ház és a 
számára emlékezetes megannyi helyszín, pillanat. Gyer-
mekkori álma válik valóra, régóta szeretett volna valamit 
visszaadni szülőfalujának. A kiállítás megvalósulásával 
most ez is teljesül.

A kiállítás 2018. augusztus 18-szeptember 30. között 
a Sárisápi Bányász Művelődési Házban látogatható.

Knyazovics Edina

Babák Japántól Sárisápig

1. osztály: 
- Tanító néni kérem, nincsen faszínű ceruzám! – 

mondta Dettike, és nagyon sírt!
- 8 óra 10 perckor: Én még ülök kicsit apával a kocsi-

ban, aztán majd jövök! – mondta Petike.
- Kérem a zacskót, előbb még hányok, aztán tanulok. 

(Peti, Zoli)
- Tanító néni, mehetek magával a felsősökhöz, és a 

WC-re? Fogta a köpenyemet és együtt mentünk 
Edinával.

2. osztály:
Ábécé tanulásakor, az x betűnél:
- A tyúkszart is X-szel írjuk? – kérdezte Dani.

5. osztály (a hízelgők)
- Anika néni a napra lehet nézni, de magára nem, 

mert olyan gyönyörű!

7. osztály: Gyerekek, milyen j a dió?
- ly-s – mondta határozottan Karcsi!
- Jajj, Karcsi! – szólt az osztály.
- Akkor j-s!- helyesbített Karcsi!
Így kapott egyest Karcsi, és már hozta is az ellen-

őrzőjét.
- Gyerekek, kaphatnék egy radírt? (A radír nem jön!)
- Dolgozunk rajt! – mondta Levente.
Nehéz szívvel jöttem el a sárisápi általános iskolából. 

42 év alatt kiváló és kevésbé kitartó diákokkal is talál-
koztam. Ma a diákjaink sokszor nem értik, miért követel 
tőlük a pedagógus olya sokat: felkészülést, szorgalmat, 
kitartást!

Csak néhány év vagy évtized hozza meg a bölcsessé-
get, hogy tanulni érdemes volt! Tanuljatok sárisápi gye-
rekek! Megéri!

Farkas Lászlóné Anika néni
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Sárisápiak a Nagy Háborúban
Gula Jószef

Sárisápon született ró-
mai katolikus családban 
1890. október 5-én. Anyja 
neve Horváth Julianna. 

Polgári foglalkozása bá-
nyász volt. Ezen felül, az őt 
nevelő nagyapja (Horváth 
Pál) után örökölte a közsé-
gi harangozó tisztét. 

Katonai szolgálatát még 
a háború előtt Bécsben 
kezdte. A tüzérségnél szol-
gált. A birodalmi főváros-
ban nagyvilági életet élt. 
Perfektül beszélt és írt németül, kimenőit mulatókban 
töltötte, hegedűn játszott, egy időben egy bécsi színész-
nőnek udvarolt. 

1914-re megállapodott. Az ifjúi hév csillapodásával 
szülőfalujából választott feleséget magának. Elvette Haj-
nal Apollóniát, aki három hónappal volt nála fiatalabb: 
1891. január 16-án született. A menyegzőt 1914. április 
13-án tartották. 

Gyermekeik: Julianna (1918), Mária és József. Továb-
bi két gyermekük csecsemőként meghalt. Sárisápon, a 
mai Dózsa György utca 10. szám alatt lakott a család. 

Gula József és felesége 1918-ban született 
első gyermekükkel.

Amikor kitört a háború, újra felszerelt a tüzérekhez. 
1915-ben az olasz hadüzenet után a délnyugati frontra ke-
rült. A 14. pozsonyi tábori ágyúsezred 3. ütegénél szolgált. 
Ezt egy általa 1916. február 10-én feladott képeslap, és a 
Pesti Hírlap 1918-as naptárába írt bejegyzéséből tudjuk.

Gula József által küldött képeslap, mely hat nap alatt ért Sárisápra az olasz harctérről 
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Szerencsés csillagzat alatt 
született. Végigharcolta az olasz 
frontot úgy, hogy nem sebesült 
meg egyszer sem! 

A háború alatt szerzett kitün-
tetései közül a fénykép és a szol-
gálati idő alapján csak a Károly 
Csapatkeresztet lehet biztosan 

azonosítani. Mivel rendfokozata a képen szakaszvezető, 
ügyességi jelvénye a jobb zubbonyzseb felett tüzér irány-
zó (alapítva 1888-ban). Mivel a közös hadseregben szol-
gált, ezért az ügyességi jelvénye császári koronás. 

A már említett naptárban van néhány feljegyzés ma-
gyar és német nyelven. Bizonyos Alba Nevis álnév alatt 
megjelent Három huszár című vershez az alábbi monda-
tot jegyezte meg szép és dinamikus írásképpel:

 A versben három halott huszár bolyongva keresi sze-
relmét, akiről kiderül egyazon személy, s már vigaszra lelt 
más ágyában. A három huszár ekkor átvágtat a túlvilágra. 

Gula József a három huszárt 1957. május 11-én kö-
vette. Gyomorrákban hunyt el. A sárisápi temetőben 
alussza örök álmát.

Csicsmann János

Ismét mozgalmasan teltek az elmúlt hónapok az 
Őszidő Nyugdíjas Klub életében. Táncoltak, kirándul-
tak, vetélkedtek. Karcag Jánosné klubvezető számol be 
az előző negyedévről.

Havonta három alkalommal senior örömtáncot járunk 
egy Nyergesújfaluról járó táncoktatóval. A foglalkozáso-
kat a művelődési házban tartjuk. A táncoktatást a klubta-
gok  maguk finanszírozzák, így a klubtagokon kívül, más 
is bármikor csatlakozhat. A falunapi rendezvényen be is 
mutatjuk a megszerzett tudást. 

Április 28-án 40 taggal és 2 unokával kirándulást szer-
veztünk Esztergomba. Délelőtt megnéztük a Prímás-szi-
geten rendezett kiállításokat. A csoport aktívabb tagjai 
később átsétáltak Párkányba, ahol egy jót fagylaltoztunk. 
A gyülekezés később az esztergomi hajóállomáson volt. 
Sétahajózni indultunk. Az 1 órás út sokunknak felejthe-
tetlen élmény volt. Csodálatos volt látni a Bazilikát és a 
Mária-Valéria hidat a Duna felől.

Május 2-án tartottuk az „Anyák-napi” rendezvényün-
ket, május 23-án részt vettünk V. Kulcsár Ildikó előadásán.

A Június 2-án rendezett 7próbás vetélkedőre az „Ősz-
idő Nyugdíjas Klub” logóval ellátott pólójával debütált. 
Köszönjük a logónk megtervezését Knyazovics Edinának!

Június 5-én „zsíroskenyér-partit” rendeztünk a műve-

lődési ház udvarán a meghívott vendégeink a Posta bizto-
sítási konstrukcióit ismertették.

Július eleji klubnapunk meghívott vendége Mészáros 
István volt, aki bemutatta legújabb szakácskönyvét.

Július 12-én 30 fővel részt vettünk Annavölgyön egy 
fergeteges, jó hangulatú báli rendezvényen.

Ezúton is köszönjük szépen a szíves vendéglátást!
Július 24-én került sor Dorogon az általuk hagyomány-

nyá vált „Anna bálra” melyre elfogadtuk a meghívásukat, 
és szép létszámmal részt is vettünk, nagyon jót mulattunk.

Augusztus 7-én Huberné Kisgyőri Katalin szlovák 
önkormányzati vezető kíséretében a szlovákiai Nyitrára 
kirándultunk. A buszos kiránduláshoz az idei évben is na-
gyon sokan csatlakoztak.

Örömtáncot járnak a nyugdíjasok
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Nemzetközi táncos sikerek
A Magyar Látványtánc Sportszövetség szervezésében 

megrendezett látványtánc verseny területi és országos 
bajnokságán 2 sárisápi lány, Diószegi Vanda és Ricsovics 
Laura a Pilisi Kolibri STE színeiben, 2 formációban is - 
Army girls, Libella swing - 1. helyezést értek el. 

2011-ben kezdtünk táncolni az egyesület sárisápi 
kiscsoportjában – mesélik a lányok. 2016-ban a térség 
csoportjaiból összeválogatták a 2003-2004-2005-ben 
született gyerekek legjobbjait. A 2016-os 2017-es és a 
2018-as Európa Bajnokságra is kijutott 
ez a válogatott verseny csapat. A idei év-
ben egy harciasabb táncot mutattunk be a 
zsűrinek, amellyel ellenfeleinket is szeret-
tük volna megijeszteni, ezért lett a nevünk 
Army girls. A táncunkban zeneszakaszok 
váltják egymást és a 13 „katonalány” a szín-
padra érve egy repülőgépet formáz, amely a 
harctéren lezuhan. Ezt követően a túlélők 
látványelemekkel folytatják a táncot. 

A másik formáció egy nőiességet hang-
súlyozó tánc, dinamikus elemekkel, hirte-
len, gyorsan váltakozó nőies mozdulatok-
kal. A formáció nevét a választott zenei alap 

címe adta, így lett Libella swing.
Számomra a tánc egy feszültséget levezető mozgás-

forma, ami fejleszti a koncentráció készséget, jó tartást 
és kondíciót ad. Emellett új barátokat szerezhettem és 
a versenyek révén más országokba is eljuthatok. Amíg 
tehetem, addig mindenféleképpen folytatom a táncot, 
mert egyszerűen imádom. Amikor kiállok színpadra az 
nagyszerű érzés számomra. Hiányozna, ha nem lenne. 
De szerintem az egész csapat ezt gondolja – tudtuk meg 
Laurától.

SPORTHÍREK
Megújul a focipálya

A sportegyesület idén rekordnak számító, közel 20 
millió forintos TAO támogatásban részesült. Ennek az 
összegnek a legnagyobb részét a tárgyi eszközök beszer-
zése mellett infrastruktúra fejlesztésre fordítják. Az ösz-
szegből megújult az edzőpálya világítása, a centerpálya 
felújítása pedig jelenleg is folyik. A gyomirtás után fel-
szántották a játékteret, majd kisebb földmunkák után 
elvetették a fűmagokat. A fejlesztés miatt az őszi sze-
zont Tokod-Üveggyárban játssza majd a felnőtt csapat, 
az utánpótlás csapatok pedig az edzőpályán játsszák le 
mérkőzéseiket. Amennyiben a következő TAO-s támo-
gatásukat is pozitívan bírálják el, úgy 70 négyzetméteres 
klubhelyiséget alakíthatnak ki a klubházban. 

Ezüstérem csillog Sárisápon
Európa bajnoki ezüstéremmel gazdagodott Nardelotti 

Zoltán eredménylistája. A Prágában megrendezett Muay 
Thai EB-n a 75 kg-os kategóriában végzett a második 
helyen a sárisápi sportoló. A dobogó csúcsára ellenfele, a 
cseh Andreas Cehovsky került. 

Zoli óriási csatában, 29-28-as pontozással kapott ki 
a tavalyi Európa-bajnoktól. Fantasztikus közönségmecs-
cset vívott, és a csehek megkönnyebbülten gratuláltak 
neki, hiszen a hazájuk bajnoka 2014 óta minden nem-
zetközi versenyen érmes lett, ám ezúttal nagyon rezgett 
számára a léc.

A thaiföldön július végén megrendezett egyetemi vi-
lágbajnokságon Zoltán a dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel.
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Sárisáp idén első alkalommal csatlakozik Komárom-
Esztergom megye legújabb túrasorozatához, a Hódító Tú-
rákhoz. A rendezvénysorozatot 2017-ben a Dorogi Turisz-
tikai Egyesület égisze alatt indították útnak. Az alapítók 
között volt a dorogi túra mellett a kesztölci és a lábatlani 
útvonal is. Az idei évben a sárisápin kívül bajnai és súri 
helyszínekkel is gazdagodott a kezdeményezés.

A családi program résztvevői két távon, és nehézségi szin-
ten hódíthatják meg a falu természeti környezetének legszebb 
pontjait A szeptember 15-ei kirándulást néhány szórakoztató 
akadály teszi izgalmasabbá.

A művelődési háztól rajtoló és oda érkező rendezvény útvo-
nala nagyrészt egy nyomvonalat követ a település határában, a 
horgásztónál azonban kettéválik. 

A „Kősziklahódítókra” a csodálatos panorámával rendelke-
ző 315 méter, illetve a 275 méter magas, fehér mészkövekkel 
tarkított pontok elérése vár. A túra hossza 12,5 km, magasság-
különbség 169 m, teljes emelkedés 363 m, teljes ereszkedés 
364 m.

A „Patakkerülők” a hegy lábánál találhatnak utat maguk-
nak. Ezt a szakaszt bátran ajánljuk a kisgyermekkel érkezők, 
vagy a kényelmesebb sétákhoz szokott túrázók számára.  

A túra hossza 5,7 
km, magasságkü-
lönbség 31 m, teljes 
emelkedés 40 m, tel-
jes ereszkedés 40 m.

Az itinert és a 
hozzá kapcsolódó 
térkép 8:30 és 10:00 között vehető át az indulás helyszínén, a 
művelődési háznál. Nevezni ekkor is van lehetőség, 1000 Ft 
nevezési díj ellenében.

A túrán mindenki saját felelősségére vehet részt. Érdemes 
rétegesen öltözködni, kis hátizsákkal, kényelmes cipőben ér-
kezni. 

A kijelölt útvonalról letérni tilos! Szemét eldobása tilos! 
Kerékpárral részt venni tilos! A túra füstmentes. Kérjük, Te se 
dohányozz! A túra kutyabarát, de társaid zavarása, veszélyez-
tetése nélkül.

Az indulókat zsíroskenyérrel várjuk. Ebédet – egy tál ma-
gyaros gulyáslevest - 500 Ft-ért biztosítunk. Kérlek, étkezési 
szándékodat legkésőbb az indulásnál jelezd.

Nevezés: www.hoditoturak.hu/regisztracio

Kamerája folyamatosan feltűnik a helyi rendezvénye-
ken. Községünk számtalan megörökített pillanatot kö-
szönhet neki az elmúlt években.  Juhász Lajos tíz esztende-
je önként fotózza a sárisápi rendezvényeket, észrevétlenül 
az objektív elé terelve arcokat, épületeket, hangulatokat. 
Három gyermek édesapja. Annavölgyről Budapestre köl-
töztek feleségével, majd 2008-ban Sárisápon találták az 
otthonukat.

Hogyan került először fényképezőgép a kezedbe?
A munkám során – villamos-

mérnökként – folyamatosan szük-
ségem van a gépre. Transzformá-
torállomásokat fotózok. A saját 
gépemet első gyermekem születése-
kor vásároltam meg. Eseményfotó-
zásra a felújított sárisápi templom 
átadásán hívtak először. Nagyné-
ném kért meg, hogy örökítsem 
meg ezt a szép alkalmat. Majd jött 
a falukarácsony, és azóta még több 
száz rendezvény. 2017-ben 45 ese-
mény.

Tanultad?
Nem. Hivatásszerűen végezni a 

fotózást sosem volt célom. Nehéz 
szakma a fotósé. Nem szeretném, 
hogy egy esküvőn elvesszen akár 
egyetlen fontos pillanat is. De érde-
kes összedolgozni más fotósokkal, 
videósokkal. Erre már sokszor volt 
lehetőségeim. Ilyenkor gyakran 

egyeztetünk, hogy ki hol dolgozik, mit rögzít éppen. Érdekes 
szembenézni a kihívásokkal is. Egy kétnapos falunap rögzítése 
az egyik legnehezebb feladat az évben. Nem szeretnék lema-
radni semmiről, jól át kell gondolni mikor hová megyek.

Sokszor a fényviszonyok miatt nehéz fényképezni a temp-
lomban, a művelődési házban a nagy belmagasság és a dekorá-
ciókat tartó damilok okoznak időnként fejtörést.

Készültek kedvenc fotók, voltak emlékezetes pillanatok?
Minden sorozatnak megvan a maga 

története, mindhez hozzá tudnék fűz-
ni egy-két mondatot. Képek kereszte-
lőtől, esküvőn át egészen a temetésig 
készültek. Számtalan önkormányzati, 
egyházi, civil és egyéb szervezet kéré-
sére fényképeztem. Kiemelni nehéz 
lenne bármelyiket, az csak a többiek 
rovására lehetne.

A munkát önként végzed. Mi moti-
vál Téged ebben?

Szeretnék kedvet csinálni a helyi-
eknek a rendezvényekhez. Egy-két év 
után rájöttem, hogy van egy kemény 
magja a sárisápi eseményeknek. Ők 
sok helyen ott vannak, rájuk mindig 
lehet számítani. Szeretném, hogy má-
sok is kedvet kapjanak a fotóim által, 
és csatlakozzanak a helyi közösségi 
élethez, kimozduljanak otthonról.

Knyazovics Edina

Hódító Túrák – Sárisáp

Villamosmérnök a kamera mögött


