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Községünk valamennyi 
lakójának áldott 

húsvéti ünnepeket kívánunk!

Sárisáp Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

Polgármesteri Hivatal dolgozói és a szerkesztők

Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk,  
vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, Hallelujah!

Az ünnepekre jellemző a ciklikusság. Minden évben elju-
tunk ugyanahhoz az eseményhez. Ez segít bennünket ahhoz, 
hogy a keresztyénség alapvető tanításaira nagyobb hangsúly 
kerüljön. Vannak napok, amikor az Isten értünk tett és köz-
tünk véghezvitt munkájának egy konkrét állomására, esemé-
nyére kiváltképpen gondolunk. Nem egyedül, hanem együtt, 
egy nagyobb közösségben. Ez még akkor is igaz, ha valaki 
egyénileg nem tud jelen lenni az ünneplés szimbolikus és 
kultikus eseményein. A naptárban együtt lapozunk tovább és 
együtt éljük át az óvintézkedéseket, a veszteségeket és húsvét 
eljövetelét.

A ciklikusság abban is segít, hogy nemcsak az ott és akkor 
kerül gondolkozásunk homlokterébe, hanem rétegződik, az 
egyház kétezer éves hagyománya is. Kezdve attól a naptól, hogy 
a húsvétot először úgy ünnepelték, hogy hétről hétre minden 
vasárnap hajnalban mesterük feltámadására emlékezve össze-
gyűltek istentiszteletet tartani, majd kialakult az esztendőről 
esztendőre való körforgás. Az újságot olvasók, ha egy kicsit 
elgondolkoznak, a maguk életéből is fel tudnak idézni elmúlt 
évtizedek virágvasárnapi, nagypénteki húsvéti élményeit.

Az idei húsvét is ilyen lesz, a most átélt események hang-
súlyosan beépülnek emlékezetünkbe. Már most úgy gondo-
lom, hogy a „Maradjunk otthon!” - felszólítás lesz az a hívó 
szó, ami által a mostani események, érzések előhívhatók. Raj-
tunk is múlik, hogy ebben az időszakban milyen belső lelki 
történések mennek végbe életünkben. Aggodalom, félelem, 

idegesség, vagy a szeretet, az együttérzés, a reménység kimun-
kálásának nehéz, de megvalósítható lehetőségeinek megélése. 
A nehézségek elkerülhetetlenek, a pozitív dolgokért viszont 
tenni kell.

Amikor húsvétról gondolkodunk, készülünk egy napra, és 
már hetek óta benne vagyunk a húsvéti ünnepkör böjti idő-
szakában. Az egyházi évnek ugyanis van egy követhető íve. 
Kezdődik a karácsonyi ünnepkörrel, majd húsvéttal, végül a 
pünkösdi ünnepkör zárja az ünnepes félév harmadik szaka-
szát. Krisztus első tanúi a tizenkét tanítvány és a sokaság Nagy-
péntek felé haladva egyre jobban ismerték fel, hogy kicsoda a 
Mester. Az egyéni elcsendesedésben, elmélkedésben, gondola-
taink elrendezésében módunk van ebben a lelki tevékenység-
ben elmélyedni. A húsvét tanítását végiggondolni.

A nagypéntek húsvéttal alkot egy egészet. Húsvétkor tett 
vallást Isten az ő fia mellett. A húsvét jelentősége az, hogy él 
az Úr, és a maga erejével kormányozza azt a felsőbb világot, 
amelynek örökkévaló kereteibe épen ő általa növünk bele.

A húsvét bizonyossága annak, hogy a keresztyénség, amely-
nek a Golgota a középpontja, mégsem leveretés, mégsem ha-
lál, hanem diadal és élet. Húsvét előfeltétele, alapja minden 
más ünnep evangéliumának, mert benne lett nyilvánvalóvá 
Isten üdvakaratának egész mélysége.

Áldott húsvétot kívánok minden Sárisápinak és minden 
olvasónak: 

Rácz Tibor református lelkipásztor
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 A böjti időszak köztudottan hamvazószerdával indul, 
amely szigorú böjti nap. Ezen a napon a katolikus hagyo-
mányokat követve háromszor lehet étkezni, de csak egy-
szer jóllakni. Nagyszüleink reggelire és vacsorára valóban 
nagyon kevés ételt fogyasztottak, a főétkezés az ebéd volt, 
fokhagymával, pirospaprikával, babérlevéllel ízesített bab-
leves került az asztalra. Ugyanezt a bablevest tálalták Nagy-
pénteken és Ádám-Éva napján is, amelyek szintén szigorú 
böjti napok voltak. A leves mellé mákos gubát, más csalá-
dokban túrós lepényt készítettek. 

A hamvazószerdától Nagypéntekig tartó böjti időszak-
ban szerdai és pénteki napokon is húsmentesen étkeztek, 
ilyenkor legtöbbször különböző tésztaételt tálaltak az asz-
szonyok. Tészta savanyú káposztával, súlanca - vagyis 
krumplis nudli mákos, diós, túrós verzióban, ki milyet sze-
retett. A begyúrt krumplistésztából levesbetétet és második 
fogásnak nagygombócot is készítettek. 

A többnyire bányászként dolgozó férfiak szívesen fo-
gyasztották vacsorára is ugyanezt a nagygombócot liba- 
vagy kacsazsíron kisütve, egy kis kenyérmorzsán megfor-
gatva. Savanyúsággal, teával igazán laktató étel volt, amely 
műszak előtt erőt adott a bányába induló férfiaknak. Másik 
tipikus böjti ételük a krumplikása tejjel, pirított hagymával 
szintén vacsorára került az asztalra, ennek másik variációja 
kukoricakása. A böjti fegyelem betartása jellemző volt ak-
kortájt, annál is inkább, mert ebben az időszakban kevésbé 
jutottak hozzá a különböző húsételekhez. 

A téli disznóvágásokból származó húst kisütötték, zsír-
ban tartósították. Május hónapban vették csak elő, amikor 
a határban megkezdődött a munka. Ekkor friss saláta is 
termett már a kertekben, amit jóízűen fogyasztottak a főtt 
krumpli és az eltett hús mellé. Csirkehús is csak augusz-
tustól októberig állt rendelkezésre, ebben az időtartamban 
volt a házilag nevelt szárnyas vágható állapotú. Így hát ma-

radtak a böjti étkek. Nagyszombaton egészen a feltámadási 
mise utánig tartott a böjtölés. Nagyszombat délelőttjét arra 
szánták, hogy friss kenyér és kalács is kerüljön a húsvéti 
asztalra. A kalácsot otthon bedagasztották, és a pékhez 
vitték kisütni. A kenyérsütés után, mikor a kemence még 
jó meleg volt, Léna néni, a helyi pék a kalácsokat is kisü-
tötte. Dél körül már lehetett is menni érte, mákos, diós 
és üres fonott kalács is készült. Másfajta krémes és egyéb 
süteményt akkoriban még nem sütöttek a faluban, később 
a papoknál, apácáknál és különböző vendéglőkben szolgáló 
cselédlányok tanulták meg és hozták be Sárisápra ezeket. 
Nagyszombat este kocsonyát fogyasztottak. A füstölt csü-
lökről lefaragták a húst, de a csülökcsontokat megőrizték, 
továbbra is ott lógtak a kamrában. Ezeket húsvét előtt ki-
áztatták, ebből főzték a kocsonyalét. Volt, aki zöldséget 
is főzött bele, mások anélkül készítették. Húsvéthétfőn a 
locsolókat is megkínálták kocsonyával, kaláccsal, reggeli 
nélkül nem volt illendő elbocsájtani őket. 

Jurásekné Pfluger Éva

Súlancától a kocsonyáig
a böjti és húsvéti időszak hagyományos ételeiről mesélt Borsos Jánosné, Marika néni

Turisztikai célú, 
információs tereptár-
gyakat telepítenek Sá-
risápon. Az Által-ér 
Szövetség Gerecse Na-
túrpark munkaszerve-
zete az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Prog-
ram keretén belül, pá-
lyázati forrásból látott 
neki az eszközök telepí-
tésének. Megyénk 29, a Gerecsében fekvő tagtelepülé-
sén kerülnek felállításra információs pontok, turisztikai 
kapuk, natúrpark értéket jelző táblák. A betontömbök 
ezeknek a jelképes Gerecse kapuknak szolgáltatják az 

alapját. Sárisápon információs pont létesül az iskola 
előtt, turisztikai kapu az újtelepi buszmegállónál, vala-
mint értékjelző táblát helyeznek el a horgásztóhoz veze-
tő út elágazásánál.

Rejtélyes betontömbök nyomában
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Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete megalkotta 2020. évi költségvetési rendeletét.

A helyi közügyek ellátását 2020-ban - hasonlóan az 
előző évhez - az önkormányzatok jövedelemtermelő ké-
pességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja. 

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az 
önkormányzati hivatal támogatása, a településüzemelte-
tési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati 
feladatok támogatása. 

Az önkormányzat működésének általános támogatá-
sára 89,2 millió, az egyes köznevelési feladatok támo-
gatására 70,1 millió, a szociális, gyermekjóléti és gyer-
mekétkeztetési feladatok támogatására 41,3 millió, a 
nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátá-
sára pedig 3,5 millió forint támogatásban részesül idén 
önkormányzatunk. 

A dologi kiadásokat az előző évihez hasonló  
szinten tervezte önkormányzatunk. Tervezett na-
gyobb beruházások, illetve felújítások 2020-ban:
Számítógépek beszerzése 

a Polgármesteri Hivatal számára 2 921 000 Ft
Urnafal 3 251 200 Ft
Temetői kerítés részleges cseréje 749 300 Ft
Fő utca 99. sz. ingatlan kerítés 2 540 000 Ft
Hunyadi utca felújítása (önerő) 32 000 000 Ft
Nádas köz felújítás  15 000 000 Ft

Vár utcai csorga 1 381 984 Ft
Fő utca járda (postától a bányáig) 12 700 000 Ft
Hunyadi utca járda 7 373 239 Ft
Szent István utca járda 1 270 000 Ft
Köztársaság utca járda és árok 1 516 356 Ft
Köztársaság utca felújítás  

Nyírfa köz - Nádas köz 10 000 000 Ft
Iparterülethez vezető út 7 620 000 Ft
Támfal építés (vis maior) 11 151 651 Ft
Településrendezési terv felülvizsgálata 10 922 000 Ft
Iskola köz parkoló 4 551 069 Ft 
Közösségi színtér vizesblokk felújítás  

és részleges nyílászáró csere 11 239 250 Ft
Gépjármű beszerzés  

(Gondozási Központ) 2 000 000 Ft

A 2020. évi költségvetési törvény szerint az idei évben 
is lehetőség lesz pályázatot benyújtani az alábbi felada-
tok támogatására:

- szociális tüzelőanyag vásárlása,
- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmé-

nyek fejlesztése (maximális mértéke 30 millió Ft),
- óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fej-

lesztés, felújítás (maximális mértéke 20 millió Ft),
- belterületi utak, járdák, hidak felújítása (maximális 

mértéke 20 millió Ft),
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.

Fejlesztésekkel teli évet terveztek képviselőink

Tisztelt Autósok!
Sárisáp lakott terület! Községünkben jelentősen 

megszaporodtak a be nem tartott sebességkorláto-
zásból, az időjárási körülmények figyelmen kívül ha-
gyásából, vagy a türelmetlenségből adódó balesetek. 
Az elmúlt hónapokban a régi bányánál álló busz-
megállónkat több alkalommal tarolták le gyorshajtás 
következményeként. Az elsőbbségadás elmulasztása 
miatt autók törték egymást. A zebrák mellett vára-

kozó, vagy azon áthaladó gyalogosok mintha nem 
is léteznének. Az utcákon parkoló autók kerülgetése 
sokszor életveszélyes helyzeteket teremt. 

Sárisáp lakott terület! Az autók legfeljebb 50 
km/h-val közlekedhetnek! A 30-as táblánál 30 
km/h-val! A zebránál a gyalogosnak van elsőbbsé-
ge! Az utca nem parkoló! Gyakoroljuk! 

Mindenkit hazavárnak. 
Mindenkit hazavárunk.

Gábor Éva és Lieber Tamás, a BEBTE tagjai me-
séltek Norvégiában tett utazásaikról március elején. 

A történetük 2017-ben kezdődött, azóta minden év-
ben visszatértek társaságukkal a sziklák, a gleccserek és a 
fjordok birodalmába. 

Útibeszámolójuk és az általuk készített fotókból nyílt 
kiállítás néhány órára mindenkit elrepített az északi or-
szágba. 

Keresztül-kasul Norvégián
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Az út szélén parkoló, járdára felálló gépjárművek 
mind a gyalogosok, mind a gépkocsik közlekedését 
megnehezítik, sok esetben lehetetlenné is teszik. Ezúton 
ismételten kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy járműveik-
kel a KRESZ szabályainak megfelelően parkoljanak, és 
amennyiben lehetőségeik engedik – rendelkeznek beál-
lóval, garázzsal, vagy ha az kialakítható – szíveskedjenek 
saját ingatlanukat használni személygépjárműveik táro-
lására. 

Amennyiben az ingatlantulajdonos a vízelvezető árok 
lefedésével, mellékutcában kíván kialakítani parkoló-
helyet, kérjük, hogy a szükséges feltételekről a munka 
megkezdése előtt feltétlenül egyeztessen az önkormány-
zat építésügyi előadójával! Marton Boldizsár kedden-
ként fogadja az ügyfeleket a polgármesteri hivatalban. 

Amennyiben az érintett ingatlan a Fő utcán találha-
tó, a közterület tulajdonosa az állam. Az út kezelője a 
Magyar Közút Nonprofit Kft. Ebben az esetben velük 
szükséges egyeztetni. (2800 Tatabánya, Táncsics Mihály 
út 1/c, tel.: 06 34 819 450) 

A parkolási problémák megoldása mellett környeze-
tünk rendben tartása, gondozása is minden évszakban 

számos feladatot teremt. 
Az ingatlantulajdonosok feladata gondoskodni az 

ingatlanuk előtti járdaszakasz (járda hiányában egy mé-
ter széles területsáv), illetve ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, 
és más hulladékok eltávolításáról. Ez magában foglalja a 
fűnyírást, a szemét-és gyommentesítést is. 

A Kommunál-Junk Kft. munkatársai havonta 2 al-
kalommal, az általuk biztosított gyűjtőzsákokban (a 
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehe-
tők) elszállítják a zöldhulladékot. Egyéb zöldhulladékok 
elszállítására jelenleg nincs lehetőség településünkön. 
Kérjük, hogy a fentieken túl az utcára ne helyezzenek ki 
faágakat, kerti hulladékokat!

Kérjük Önöket, hogy Sárisáp rendezettsége, lakóhe-
lyünk gondozottsága, tisztasága érdekében munkájuk-
kal, kötelességük végrehajtásával segítség a kulturált és 
vonzó településkép kialakítását, fenntartását.

Köszönjük együttműködésüket!
Sárisáp Község Önkormányzata

Tegyük szebbé együtt környezetünket!

Ünnepel a kultúrház
Hatvanadik születésnapját ünnepli idén a Sárisá-

pi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár. Az év során 
több program is feleleveníti majd az kultúrház el-
múlt hat évtizedét, de folytatódnak a több éve tartó 
felújítási munkák is. 

Megújultak az épület bányász jelképeket megjele-
nítő ólomkeretes üvegablakai. Az 1984-ben felújított, 
a lépcsőházat védő és díszítő ablakok jelentősen vesz-
tettek hőtartó képességükből, és esztétikai állapotuk is 
sérült a több mint három évtized alatt. A közműve-
lődési érdekeltségnövelő pályázat sikerességének és az 
önkormányzat önrészének 
köszönhetően 1,7 millió 
forintból újulhatott meg a 
műemléki jelentőségű ab-
lakrendszer. A vasból ké-
szült szerkezetet korszerű, 
hőszigetelt - kívül fehér, 
belül barna színű - fake-
retes nyílászárókra cserél-
ték a szakemberek. Ennek 
belső felületére, segédkeret 
használatával rögzítették 
fel a természetes fény által 
életre kelt színes ablakokat.

Jelenleg is tart a közösségi tér vizesblokkjainak fel-
újítása. Nagy szükség volt a régi vezetékek cseréjére, 
hiszen 1987 óta vascsöveken érkezett az ivóvíz a mel-
lékhelyiségekbe. Ezek nagyon rossz állapotba kerül-
tek, alaposan elrozsdásodtak, leszűkültek. A vezetékek 
cseréje mellett új szaniterek, tartályok kerültek a régi, 
rosszul szellőző falak lebontása után épített könnyű-
szerkezetes wc fülkékbe. Modern hidegburkolatot 
kaptak a falak, az aljzat. Az előterekből nyíló földszinti 
és emeleti mosdók után hamarosan a volt büfé mellék-
helyiségei is megújulnak.
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Támogassa adója 1 százalékával a helyieket!
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a 

megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált ci-
vil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai 
számmal rendelkező egyháznak. Ilyen módon az idén is 
támogathatják a községünkben működő alapítványokat, 
egyesületeket, és az egyházakat. Ezt legkésőbb 2020. má-
jus 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Sárisáp Községért Közalapítvány 
Adószáma: 18607633-1-11

A közalapítvány helyi csoportok, közoktatási intézmé-
nyek kulturális és sportrendezvényeit támogatja a befolyt 
összegből. 

„A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány 
Adószáma: 18606704-1-11

Az alapítvány az iskola oktató-nevelő munkáját, a 
korszerű technikai feltételek megteremtését, szabadidős 
tevékenységeket és a hátrányos helyzetű gyerekek felzár-
kóztatását támogatja 1996 óta. 

Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány 
Adószáma: 18846003-1-11

Az alapítvány célja a sárisápi iskola tanulóinak szak-
köri, sportköri és egyéb szabadidős tevékenységek anyagi 
támogatása, eszköztárának bővítése. A tanulók részére 
szervezett vetélkedő, tanulmányi versenyek, kulturális 
rendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulások, 
táborozások, honvédelmi versenyek támogatása. 

Sárisápi Bányász Sportegyesület 
Adószáma: 19889861-1-11

Az egyesület a helyi sportélet mozgatórugója. Adójá-
val Ön is segítheti a labdarúgó és tekeszakosztály munká-
ját, támogathatja az utánpótlás nevelést.

Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület 
Adószáma: 18604173-1-11

Az egyesület tagjai önkéntes munkájukkal vigyáznak a 
két település mindennapjainak rendjére, biztosítják és se-
gítik rendezvényeink zavartalan lebonyolítását.

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és  
Borbarátnőinek Egyesülete 
Adószáma: 18615647-1-11

Az egyesület rendezvényeik finanszírozására, szakmai 
programok létrehozására és a települések virágosabbá, fá-
sabbá tételére fordítja a támogatást.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp 
Adószáma: 18748187-1-11

Az egyesület tagijai minden nap vigyázzák településünk és 
a környező falvak lakosságát. Most Ön is hozzájárulhat esz-
közbeszerzéseikhez, mindennapi munkájukhoz.

Magyar Katolikus Egyház 
Technikai szám: 0011

Magyar Református Egyház 
Technikai szám: 0066

Köszönjük segítségét!

Kollár Gyuláné született Üveges Ilona a napokban 
ünnepelte 100. születésnapját. Ila mama, ahogy család-
ja körében nevezik, 1920.03.21-én született Sárisápon 
kilencgyermekes családban. Testvérei közül Hubácsek 
Károlyné Hermina Sárisápon él, aki maga is 92 éves. A 
családi legendáriumban nyilvántartják, hogy anyai nagy-

mamája Üveges Gáspárné, 
aki 1870.04.24-én szüle-
tett, szintén néhány hónap 
híján 100 évet élt meg. Ila 
nénit a faluban közked-
velt, vidám személyiség-
ként ismerték, aki szíve-
sen vállalt lakodalmakban 
sütést, szépséges tortákat, 
nagyon finom süteménye-
ket készített. Kiváló ízlése 
miatt számos esetben kér-
ték meg, hogy segédkezzen 
a menyasszonyok felöltöz-
tetésében, amit ő örömmel 
el is vállalt. Jó kézügyességét kihasználva a 60-as években 
„harisnya szemfelszedéssel” is foglalkozott.

Ila mama jelenleg lányával él Budapesten, születés-
napját családja és rokonai körében ünnepelte. 

Isten éltesse őt!

100 éves születésnap
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A Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére tavaly 
indult el az országban a Komatál Program, egy régi, szép 
hagyományt felelevenítve, amely a keresztszülők, barátok 
mára már feledésbe merült segítségnyújtását jelenti a csa-
ládoknak, a gyermekágyas kismamának. A komatál, ko-
makendő átadása egy olyan gesztus, amely nem csupán az 
étel adományozásáról szól, hanem a baráti segítségnyújtás-
ról, a kismama és kisbaba meglátogatásáról, a családok és 
a családi kötelékek megerősítéséről, az újszülött közösségi 
bevonásáról.

A program keretében az újszülött családjáról gondoskod-
nak a rokonok, ismerősök vagy akár teljesen idegenek is. Ná-
lunk, Sárisápon úgy mondták, hogy „dokútába megyünk” 
vagyis a szó szerinti fordítás szerint a „sarokba”. A kifejezés 
onnan ered, hogy régen az édesanyát és az újszülöttet egy 
sarokban különítették el, néhol lepedőkkel elválasztva. Így 
biztosítottak az anyukának és a kisbabának egy kis nyugodt 
zugot. Borsos Jánosné Marika nénit és Csicsmann Jánosné 
Magdi nénit kérdeztük erről a régi szokásról.

Mikor megszületett a kisbaba, másnap reggel már vitték 
is megkeresztelni. Az édesanya otthon feküdt, pihent (6 hé-
tig). A keresztmama, a nagymama és a bábaasszony vitték a 
templomba az újszülöttet megkereszteltetni. Már a keresztelő 
napjának reggelén a keresztmama vitte a családnak a reggelit 
(tejeskávét, Frank kávéból, kelt kuglófot és pálinkát az édes-
apának) díszes, hímzett vagy damaszt kendőbe csomagolva. Az 
első ebédet is a keresztmama vitte: húslevest és csirkepaprikást 
nokedlival és egy üveg finom házi bort szép, díszes, csiszolt 
üvegben. A következő 6 hétben a rokonok beosztották egymás 
közt, hogy ki mikor visz ebédet az újszülött családjának

Kezdetben a közelebbi rokonok, majd a távolabbiak gon-
doskodtak a család ellátásáról. Az édesanya dolga csak az volt, 
hogy az újszülöttel foglalkozzon, a 6 hét alatt kipihenje a szü-
lés fáradalmait. A komaság még a rokoni köteléknél is erősebb 
volt, nagy becsben tartották egymást a komák. 

Sárisápi Szlovák Önkormányzat

Dokútába megyünk

Népek táncai címmel szervezett táncházat február 
7-én a Sárisápi Szlovák Önkormányzat. Célunk az 
volt, hogy betekintést nyerjünk más népek, nemze-
tiségek kultúrájába. A rendezvény alkalmával kicsik 
és nagyok együtt tanulhatták meg hat nép tánclé-
péseit. A péntek esti mulatság résztvevői a szlovák 
táncok mellett német polkát, görög szirtakit, szerb 
kólót, valamint makedón és orosz lépéseket sajátít-
hattak el. Magyarországon tizenhárom nemzetiség él. 
Valamennyiünk számára fontos, hogy megismerjük 
és tiszteletben tartsuk az ő hagyományaikat, szoká-
saikat, kultúrájukat, zenéjüket, táncaikat. Ezáltal mi 
magunk is gazdagabbak leszünk, függetlenül attól, 
hogy a többségi magyar nemzethez vagy valame-
lyik nemzetiséghez tartozunk. Szilágyiné Suba Éva 
táncpedagógus közreműködésével ízelítőt kaptak 
az érdeklődők a különböző zenékből és táncokból. 
A farsangi időszakot ünnepelve Kunné Magdi és 
Süvegesné Ani jóvoltából siska várta a rendezvény 
résztvevőit.

Népek tánca

ÖRÖMTELI HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

KÖZSÉGÜNK LAKÓINAK!

Sárisápi Szlovák Önkormányzat

VESELÉ  VEL'KONOCNÉ  

SVIATKY PRAJAME 

KAZDÉMU OBYVATEL'OVI 

NASEJ DEDINY!

v

v

v
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A Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
nevében sok szeretettel köszöntjük Önöket.
Szeretnénk néhány szóban tájékoztatást adni az idei 

évben már lezajlott és tervezett programjainkról.
Minden évben tartunk legalább egy német nemzeti-

ségi táncházat, mely az idén január 18-án került meg-
rendezésre a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár 
oszlopos termében. A táncokat Priegl Éva mutatta illetve 
tanította be a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A 
nem nagy létszám ellenére nagyon jó hangulatban telt 
el a délután.

Az idén is terveink közt szerepel a májusfa felállítása, 
melyet május elsején szeretnénk megvalósítani szintén a 
Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár udvarán. A 
részletek és programok még egyeztetés alatt állnak, ezért 
erről majd a plakátokon tájékoztatjuk Önöket. 

Az ősszel megrendezésre kerülő szüreti bálunknak is 
megvan az időpontja: 2020. szeptember 12-én várunk 
mindenkit a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár 
nagytermébe, ahol a kultúrcsoportok műsora után a Die 
Adlersteiner sramli zenekar gondoskodik a jó hangulatról.

Minden programunkra várjuk Önöket sok 
szeretettel.

a Sárisápi Német  
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői

Tisztelt Olvasók! Kedves sárisápi lakosok!

Kiránduljunk, nyaraljunk címmel hirdetett rajzpályázatot Sárisáp Község Önkormányzat Oktatási, Kul-
turális és Sport Bizottsága. A helyi iskola és óvoda gyermekein kívül Únyról, Dágról és Annavölgyről is érkez-
tek alkotások. A legtávolabbról utazott rajz 250 kilométert tett meg Sárisápra, Bekecsről küldték a felhívásra. 

A kilencvenkettő pályamű 
közül húszat díjazott a zsűri.

Baranyi Péter minden év-
ben különdíjban részesítette a 
különleges alkotásokat. 

Az ő emlékére a bizottság 
tagjai emlékdíjat hoztak létre, 
amelyet az idén Arnold Noel, 
6 éves sárisápi ovis alkotása 
érdemelt ki. 

Valamennyi pályázónak és 
díjazottnak köszönjük a rész-
vételt, és gratulálunk munká-
jához!

Rajzpályázat
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Idős korban egyre fontosabbá válik az idő hasznos 
eltöltése. A tevékeny mindennapok által az idősek soká-
ig aktívak maradhatnak, megőrizhetik testi-lelki egyen-
súlyukat. A sárisápi gondozási központ munkatársai a 
szociális alapellátás mellett tartalmas, színes programo-
kat kínálnak az ellátottaknak. Ábrahámné Farkasdi Eri-
ka, szakgondozó mutatja be mindennapjaikat.

Nappali ellátottjaink különféle foglalkozásokon vehet-
nek részt. A mozgással kísért dalok, mondókák segítenek 
megtornáztatni fáradt tagjainkat, a légzőgyakorlatokkal pe-
dig megőrizhetjük tüdőnk kapacitását, továbbá segítenek 
az ellazulásban. Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadják 
gondozottjaink a társasjátékokat, szívesen dominóznak, 
kártyáznak. Ez jó alkalom a társas kapcsolatok elmélyítésé-
re is. A kreatív foglalkozások során remek alkotások szület-
nek, melyek a faliújságunkat díszítik. 

Mindig az évszaknak vagy az aktuális ünnepnek meg-
felelő képek, rajzok színesítik a társalgónk falát. Az utcán 
sétálva bárki megcsodálhatja ablakainkat, melyeket szorgos 
kezek csinosítanak, mindig új ruhába öltöztetnek. Ezenkí-
vül építünk, vágunk, gyúrunk, kirakózunk, s olykor meg-
örvendeztetjük magunkat egy kis finomsággal gyümölcssa-
láta vagy sült sütőtök formájában. 

Érdeklődéssel hallgatjuk Horti Stefánia előadásait írók-
ról, költőkről, színészekről, melyeket nagy gondossággal 
összeválogatott képekkel vagy hanganyaggal illusztrál. Csü-
törtökönként pedig dalra fakadunk, vagy zenét hallgatunk. 
Vidámság és humor fűszerezi mindennapjainkat. Egy jót 

beszélgetni egy remek társaságban pedig igazán hasznos 
időtöltés, emellett jobban megismerhetjük, megérthetük 
egymást. Talán kis közösségünkben ez a legnehezebb és 
egyben legfontosabb feladat: egymás elfogadása.

Virággal és dallal köszöntjük fel a születésnapjukat, név-
napjukat ünneplő tagjainkat. Az ünnepekre alkalomhoz 
illő műsorral készülünk, ilyen volt februárban a farsangi 
mulatság, ahol ötletes jelmezeket öltöttünk magunkra, 
majd elfogyasztottuk a farsangi fánkot. Ezután jólesett 
egy-egy táncot lejteni élő zenére Janovich István jóvoltából. 
Napokig beszélgettünk a farsangi mulatságon átélt élmé-
nyekről, miközben az elkészült fotókat nézegettük. Nőnapi 
rendezvényünkön zenét, verset és egy megható történetet 
hallgathattak meg a hölgyek. 

Végül minden kedves olvasót szeretnénk megörvendez-
tetni a hóvirágos alkotásokkal, amik jelenleg társalgónk 
ékei. 

Ábrahámné Farkasdi Erika 
szakgondozó

Tevékeny mindennapok az aktív időskorért

Megalakult a Sárisápi Nyugdíjas Klub. Negyvenegy alapító 
taggal január 22-én létrejött a helyi nyugdíjasokat összefogó 
informális, azaz nem hivatalosan bejegyzett szervezet. Létszá-
munk azóta szépen növekedett, jelenleg ötvenketten vagyunk. 
A létrejött klub vezetőségébe négyünket választották - Kreisz 
Istvánnét, Pál Józsefnét, Sámsoni Terézt és Varga Sándornét -, 
így közösen hozzuk meg a klubéletet érintő döntéseket. 

Célunk a Sárisápon élő nyugdíjas emberek összefogása, kö-
zös programok megvalósítása, szabadidejük hasznos eltöltése 
és a korosztályhoz méltó, hasznos programok megvalósítása. 

Havonta egy alkalommal, minden hónap első keddjén tar-
tunk klubnapot a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyv-
tárban. Emellett többször is találkozunk, hiszen kötetlenebb 
programokkal is színesítjük napjainkat. 

Részt vettünk a csolnoki, a dorogi és a Sá-
risápi Bányász Nyugdíjas Alapszervezet által 
szervezett farsangi bálokon, aktívan megje-
lentünk a község rendezvényein. Ha szükség 
van segítségre, szívesen vállaljuk a feladato-
kat.

Szeretnénk nagyon jó kapcsolatot kiépíte-
ni a helyi szervezetekkel, az önkormányzattal. 
Megismerni egymás munkáját, támogatni 
egymást. 

Az éves terveinket az évszakokhoz, ünne-
pekhez, közösségi rendezvényekhez igazod-
va állítottuk össze. Sok kültéri programot is 
szervezünk.

Megalakult a Sárisápi Nyugdíjas Klub
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Mozgalmasan telnek a Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let Sárisáp mindennapjai. Nem volt ez másképp az 
elmúlt esztendőben sem. 

A múlt évünket, mint korábban már beszámoltunk 
róla, egy „új” fecskendővel kezdhettük, mely sokkal ha-
tékonyabb a káresetek felszámolásában. 

A múlt évben is számos riasztást kaptunk, volt köztük 
avartűz, autótűz, műszaki mentés, lakástűz, állatmentés 
(ló, cica), betegmozgatás, helyszínbiztosítás a tűzszeré-
szeknek, gázvezeték szakadás…

Programok szervezésében is bővelkedtünk pl.: 
TeSzedd mozgalomhoz csatlakoztunk, autóégetés és 
-oltás bemutatót tartottunk, második alkalommal csat-
lakoztunk a Kihívás Napja országos sporteseményhez. 
Részt vettünk Sárisáp rendezvényein (gyereknap, falu-
nap, falukarácsony), környékbeli falunapokon, valamint 
a Gerecse Mentőcsoport Minősítő gyakorlatán.

Ifjoncainkkal is igyekeztünk gyakorlatozni, elméleti 
foglalkozásokat tartani. A kötelező 50 órás közösségi 
szolgálatot is többen teljesítették nálunk.

A sárisápi jótékonysági vásár alkalmából igyekeztünk 
mindent megtenni Papp-Szebeni Liza gyógyulásának 
elősegítéséhez. A kislányt tiszteletbeli tűzoltónkká avat-
tuk.

Az egyesületet 2019-ben támogathatták először adó-
juk 1 %-ával.

Szeretnénk megköszönni a múlt évi támogatást, adó 
1% felajánlást minden pártolónknak!

Az új évet is sikerült erősen kezdenünk, ugyanis egye-
sületünk egy csapatszállító kisbusszal gazdagodott. Ez az 
autó szintén a bevált módon került a csapathoz (auszt-
riai tűzoltóságtól). A tavalyi évben csapatunk elutazott 
Kisvárdára, az ország bajba jutott 
részére, hogy segítsük a katasztró-
favédelem munkáját a viharkárok 
gyors felszámolásában, akkor még 
az önkormányzat autóját használ-
va. 2020-tól már bármilyen messze 
eljuthatunk segíteni, ha baj van, 
a saját autónkon. Március elején 
ezért a munkánkért elismerésben 
részesültünk.

Egyesületünk a Nemzeti Együtt-
működési Alap által kiírt pályá-
zatán támogatást nyert egy akku-
mulátoros feszítő-vágó berendezés 
beszerzésére a Pirotex Kft. segít-
ségével. Ezzel az eszközzel nagyon 
hatékonyan tudunk beavatkozni 
baleseteknél, műszaki mentések-
nél. Használatához egy tűzoltó 

szükséges csupán, mely a mi esetünkben (nincs kötelező 
szolgálat) nagy előrelépés.

Az idei évben is számos programmal készülünk mind 
a falubeliek, mind a környékbeliek és csapatunk számá-
ra is. Ezek közül kiemelném, hogy ausztriai barátaink 
Seiseneggből idén újra ellátogatnak hozzánk, melynek 
alkalmából érdekes programokkal várjuk majd az érdek-
lődőket, a részletekkel később jelentkezünk az ÖTES 
Facebook oldalán. 

2020. május 20-ig rendelkezhetnek adójuk 1 %-ról. 
Köszönjük, ha idén is megtisztelik vele egyesületünket! 

Bankszámlaszámunkra történő utalással közvetlen 
módon is támogathatják egyesületünket: 11740092-
21168468

Az idén már az Instagramon is követhetnek minket!
Idén is várjuk a tenni és segíteni akaró önkénteseket. 

Légy te is tűzoltó!
Szabó Imre

ÖTES elnök

Az ÖTES hírei
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Népies nevei: füles bagol, fü-
les bagoj, füles bagó. Legköze-
lebbi rokona a réti fülesbagoly.

Az erdei fülesbagoly hazánk 
leggyakoribb bagolyfajtája. Kör-
nyezetünkben is gyakori. Nehéz 
megfigyelni. Kedvelt élőhelye a 
tűlevelű erdő, de vegyes erdőben 
is megtalálható.

Testmérete: hossza 35-37 cm, 
szárnyfesztávolsága: 90-100 cm, 
tömege: 250-300 gr. A bagoly 
puha tollazatának köszönhetően 
nesztelenül repül, ezáltal nagy-
mértékben csökken a szárnya 
által keltett zaj. Költéskor hall-
hatjuk a hím énekét. Néhány 
másodpercenként ismétlődő hu-
hogó hangból áll. A fióka nyá-
vogáshoz és a zár nyikorgásához 
hasonló jelt ad magáról.

Nappal ritkán látjuk repülni, ág tövében ülnek, mint 
egy ágcsonk, mintázatával a fakérget utánozza. Az erdei fü-
lesbagoly főként pockot fogyaszt, de a cickányokkal, erdei 
egerekkel és patkányokkal is táplálkozik. A fiókák táplálá-
sára a hím néha rovarokat, bogarakat - főleg cserebogarat 
-. fog. Éjjel kitűnően lát és hall. Amint megneszel egy kis 
zajt, halálos pontossággal csap le rá. A nász tavasz elején, 
néha február végén megkezdődik. Az erdei fülesbagoly más 
madarak, például varjak és szarkák elhagyott fészkét veszik 
birtokba és helyrehozza őket. Előfordul, hogy sík terepen, 

a talajon alakítja ki fészkelő he-
lyét. A tojó 4-6 tyúktojásnál ki-
sebb tojást rak. A hím nem vesz 
részt a kotlásban, hanem ellátja a 
családját táplálékkal. Legkésőbb 
30 napos korukra tudnak repül-
ni, majd 60 nap elteltével önál-
lóvá válnak.

Gondolta volna?
Ha nappal felbukkan egy 

erdei fülesbagoly, néha kisebb 
madarak verődnek össze, hogy 
hangosan szidják, és egyesült 
erővel elkergessék. Hűvös téli 
éjszakákon kisebb erdei füles-
bagoly csapatok gyűlnek össze, 
hogy pihenjenek, és így melegen 
tartsák egymást. Az erdei füles-
bagoly akár 270 fokkal is el tud-
ja fordítani a nyakát.

Bagoly példa-beszéd.
Bagoly is azt gondolja, hogy sólyom az ő fia.
Bagoly is bíró a házában.
Éjjel jár, mint a bagoly.
A bagoly azért sír, mert otthon felejtette a rengő bölcsőjét.
A bagoly mindig az asszony képe, a gerlice a szüzességé.

Tisztelettel:
Stefán László 

természetbarát

Az év madara: erdei fülesbagoly (Asio otus)

Tizenhat csapat száztíz indulója négy versenyszámban mérte össze tudá-
sát a Fighting Kempo stílus által rendezett XV. Esztergom-kertváros Kupán 
2020. március 8-án, Esztergomban a Pézsa Tibor Sportcsarnokban. A ver-
senyzők Formagyakorlat, Light Contact, Submission és Kempo Full Contact 
kategóriákban bizonyították felkészültségüket. A kempo egy távol-keleti 
harcművészet, mely ötvözi a karate, a thai box, a judo, a birkózás, az aikido és 
több más harcművészet legjavát. A Sárisápi Fighting Kempo csapatából négy 
versenyző vett részt a rangos megméretettésen. 

Piroska Márk élete első versenyén 3. helyezést ért el szoros küzdelemben, a 
6-7 évesek Light Contact 30 kg-os kategóriájában. 

Orgován Luca szintén élete első versenyén 5 évesen győzött 6 éves fiú el-
lenfele ellen Light Contact 20 kg-ban. 

Nagy Norbert senior kategóriában nyert első megmérettetésén, Light 
Contact 90 kg-ban. 

Füle Ferenc pedig a Light Contact mellett a Kempo Full Contact kategó-
riában is technikás bunyóval győzött, felnőtt 75 kg-ban. 

A sárisápi versenyzők összesen 4 arany és 1 bronzéremmel járultak hozzá 
a Fighting Kempo csapat végső győzelméhez a csapatversenyben. Felkészítő 
edzők: Pokorni Milán és Pokorni Gábor. 

Pokorni Milán

A legfiatalabbak sikere
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 TEKE HÍREK
Falubajnokság

12 csapat és összesen 75 játékos részvételével 8. alkalommal 
került megrendezésre a teke falubajnokság. Az idei évben győzel-
met a Kertbarátok csapata veretlenül, meggyőző teljesítménnyel 
szerezte meg, első alkalommal állhattak fel a dobogó legmaga-
sabb fokára. A csapat tagjai: Wibling Józsefné Mancus, aki már 
ötszörös csapat győztesként rutinosan emelhette magasba a ku-
pát, hiszen előző években 4 alkalommal a Borbarátnők csapatával 
nyert, valamint Révész Andrea, Kurinyecz Gábor; Mráz László; 
Bercsényi Sándor; és Horváth Zoltán Rossy. A képzeletbeli do-
bogó második fokát a Rettenthetetlenek csapata foglalta el egy 
fantasztikus utolsó fordulós győzelemmel, Mülhammerné Vali 
vezetésével. A harmadik helyre egy hatalmas hajrával a Teketória 
csapata küzdötte fel magát Pfluger Éva csapatkapitány irányítá-
sával. A Teketória a bajnokság folyamán megdöntötte a Borba-
rátnők négy éve felállított csapat pályacsúcsát, valamint Jurásek 
Jónás, a csapat tagja, az utolsó fordulóban beállította a férfi pá-
lyacsúcsot (188).

 A bajnokság zárásaként egyéni és páros versenyekre is sor ke-
rült. A nők egyéni versenyében Pfluger Éva 145 fás teljesítmény-
nyel első helyezést ért el. Második lett Dévity Adél 139 fával, a 
harmadik helyen Demeter Ramóna szintén 139 fával végzett. A 
férfiak versenyét Gurin Patrik 166 fával nyerte, a második Fin-
ta Balázs 163 fával, harmadik Husek Krisztián 161 fával. A női 
páros győztesei meggyőző fölénnyel Révész Andrea és Demeter 
Ramóna, a férfi párosoknál Horváth Zoltán és Farkas Csaba dia-
dalmaskodott egyetlen fával megelőzve a második helyezetteket. 
A vegyes párosok versenyét Demeter Dorina és Horváth Richárd 
nyerte. Különdíjat vehetett át az iskolás korosztályból az ötödi-
kesek közül Kékesi Dominik, Lőrinc Szilárd, valamint Erdei Bo-
tond, aki idén e korosztály legjobbja volt.

Országos iskolabajnokság
Az országos iskolabajnokság Komárom-Esztergom megyei 

fordulóján a nem igazolt kategóriában nyolc fővel vettünk részt, 
csodás eredményekkel térhettünk haza. Dévity Adél általános 
iskolás kategóriában a lányoknál megyei bajnok lett. Az ezüst 
és a bronzérmet is sikerült megszereznünk ebben a kategóriá-
ban Buzánszky Annának és Elekes Jázminnak köszönhetően. A 
fiúknál is elhódítottuk a megyei bajnoki címet, Haracska Áron 
állhatott a dobogó legfelső fokára, második Gurin Szabolcs, és 
a harmadik Csobolya Milán lett. És itt még nem ért véget az 
éremeső. A középiskolás kategóriában a megyei bajnoki címet 

Csobolya Adorján szerezte meg. A három arany, kettő ezüst és 
kettő bronzéremmel Sárisáp szerepelt a legjobban a megyében. 
Nagyon büszke vagyok a gyerekekre! 

Az iskolabajnokság területi versenyén, ahol már Fejér, Győr-
Moson-Sopron, és Veszprém megye is bekapcsolódott a leg-
jobbjaival, szintén sikeresen szerepeltünk, hiszen Buzánszky 
Anna bronzérmet szerzett a nagyon erős, nívós mezőnyben, és 
Haracska Áron szintén felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Négyes torna
Négy különböző helyszínen két hónap alatt lezajló verseny-

sorozaton is megméretik magukat a sárisápi tekés gyerekek. A 
küzdelmek Tatabánya, Bábolna, Oroszlány és Székesfehérvár pá-
lyáin folynak. Három fordulón már túl vagyunk. A lányoknál a 
Buzánszky Anna negyedik helyen áll jelenleg, neki van esélye a 
dobogóra kerülni az utolsó fordulóban Székesfehérváron. A fiuk-
nál az „A” kategóriában Csobolya Adorján vezet és drukkoljunk 
neki, hogy sikerüljön megszerezni a bajnoki címet! A „B” kate-
góriában Gurin Szabolcs csak picivel van lemaradva a második 
helyen, mögötte Haracska Áron a harmadik helyen áll. Székesfe-
hérvári utolsó fordulóban egy jó eredményben bízom. 

A pálya
Sárisápon egy régi borítású, műgyantás pálya működik, ame-

lyet megpróbálunk különös gonddal megóvni. Gyermekeinknek 
is nagy kihívás versenyben maradni azokkal a társaikkal, akik 
szerencsés módon az ország különböző részein modernebb bevo-
natú pályákon edzhetnek. Sajnos a tekepálya tetőszerkezete is rö-
videsen felújításra szorul, az eső már több helyen is megtalálta az 
utat befelé. Ez lenne a legsürgetőbb feladat, aztán ezt követhetné 
a borítás és a gépek felújítása. Bár Sárisáp Község Önkormányza-
ta magára vállalta az épület teljeskörű üzemeltetésének költségeit, 

azonban egy nagyszabású felújítás nem 
fér bele a költségvetésbe. Bárcsak lét-
rejöhetne egy olyan összefogás, amely 
lehetővé tenné, hogy legalább a tető 
javítási munkálatait elvégezhessük… 
A pályát használjuk amíg lehet. Re-
mélem szeptembertől ismét elindul-
hatnak a gyakorlások. Eredményeink, 
múltunk és az élmények, amelyeket a 
pályán közösen átélhettünk mind Sári-
sáp történetét színesítik. Bízom benne, 
hogy ez a jövőben is így lesz.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívá-
nok a falu minden lakójának! 

Gurin Tibor
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Futólépésben a maraton felé - interjú Rejtélyi Rajmunddal
Az egyik közösségi oldalon böngészve 

hónapokkal ezelőtt napi szinten belebot-
lottam egyik kedves ismerősöm poszt-
jaiba, aki akkoriban nagy lelkesedéssel 
életmódváltásba kezdett, és rendszeres 
futásra bíztatta barátait, ismerőseit is. Ez 
a lendület azóta is tart Rajmundnál, sőt 
újabb és újabb célokat tűzött ki maga elé.

- A tavalyi év nagy változásokat hozott 
számodra. Mi volt ennek az oka, és mi-
lyen pozitív hatásai voltak ennek a vál-
tozásnak?

- Eljutottam arra a pontra, hogy a mér-
leg 100 kg-ot nyomott alattam. Egyáltalán 
nem tetszett, amit láttam, úgy éreztem, 
most kell változtatnom rajta. Eleinte csak 
megválogattam, hogy mit egyek. Nem diétáztam. Később szá-
molni is kezdtem a kalóriákat. Kiderült, hogy gluténérzékeny 
vagyok, ezért el kellett hagynom mindenféle gabonát. Ezáltal 
kiestek az étkezésemből a pékáruk, tészták, helyette zabkását, 
gyümölcsöket, zöldségeket, húsokat fogyasztok. Az életmód-
váltásban a legnagyobb eredményt nem a sport hozza, hanem 
mindig az étkezés. A fogyás nem fog jól működni és nem is 
lesz tartós csupán a sport segítségével, ha közben nem figye-
lünk oda az étkezésre. Ezzel párhuzamosan persze sportolni is 
elkezdtem. Különböző kihívásokat kerestem magamnak. Azt 
vallom, hogy csak úgy tud az ember előre lépni, ha folyama-
tosan célokat tűz ki maga elé. 7 hónap alatt 25 kg-ot sikerült 
leadnom. Ezek után különböző futóversenyeken is elindul-
tam. Először egy 5 km-es távon, majd egy 6 km-es terepfutás 
következett, aztán kitűztem egy félmaraton teljesítését.

- A sport olyannyira a mindennapjaid részévé vált, hogy 
egy helyi futóverseny szervezését és lebonyolítását is felvál-
laltad.

- Így igaz. A tavalyi évben október 20-án az Országfutás 
elnevezésű országos kezdeményezéshez csatlakozva Sárisápon 
is sikerült összehozni egy sikeres futórendezvényt. Az önkor-
mányzat és néhány helyi vállalkozó támogatását élveztük az 
eseményen, amelyért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 
A faluból és a környező településekről több mint 50 főt sike-
rült megmozgatnunk. 

- Jól érzékelem, hogy egy idő után misszióddá vált 
mások bevonása az általad elkezdett rendszeres sportte-
vékenységbe?

- Valóban így van. Azt gondoltam, hátha mozgásra tudom 
bírni a többieket is. Eleinte munkatársaimat, barátaimat pró-
báltam bevonni. Párom, Reni kezdettől fogva velem tartott 
és támogatott ebben az elhatározásban, amiért nagyon hálás 

vagyok neki. Aztán egyre többen lettünk, 
jó kis csapat alakult.

- A tavalyi sikeres rendezvény után 
az idei évben is megszervezitek az 
Országfutást?

- Nagyon szeretnénk egy hasonló futó-
rendezvényt idén is. Az önkormányzattal 
egyeztetve valószínűleg a szeptemberre ter-
vezett egészségnap keretein belül kerül sor a 
futás lebonyolítására.

-Tudom, hogy jelenleg is egy kihívás-
ra készültök edzőtársaiddal együtt. Mi 
lesz az?

- 2019-ben kollégáimmal összefogva egy 
5 fős csapattal beneveztünk a Spartan Race 
elnevezésű versenyre, amely egy népszerű, 
extrém terepfutóverseny különböző akadá-

lyokkal nehezítve. Sikeresen teljesítettük a távot, de idén még 
felkészültebben szeretnénk rajthoz állni. Ezért rendszeresen 
edzünk a versenyre, folyamatosan használjuk az iskolaudvaron 
lévő street workout pályát, amelyen erőnléti edzést végzünk 
saját testsúlyos gyakorlatokkal, guggolások, húzódzkodások 
stb. vannak programon. Három versenyen szeretnénk részt 
venni, áprilisban egy 10 km-es távon, júniusban 21 km-en, 
és októberben egy 5 km-es versennyel zárnánk a szezont. Erre 
készülünk jelenleg.

- Az átlagember lelkesedése sokszor nem elég kitartó a 
sportban, az életmódváltásban. Milyen tanácsot adnál 
azoknak, akik bele szeretnének vágni ebbe?

- A motivációt fenntartani nagyon nehéz dolog. Mindig 
apró lépéseket kell tenni. Az első lépés, hogy elkezdi az ember, 
aztán az, hogy nem hagyja abba. Ez a legfontosabb! Ezután 
folyamatosan szükség van a kisebb célkitűzésekre. Például: 
Ebben a hónapban minden nap sportolni fogok! Ez egy jó rö-
vidtávú cél. Hosszútávú célokat is ki kell tűzni, mert az tartja 
fenn hosszútávon a motivációt. Idén nekem is van a Spartan 
Race-en kívül egy hosszútávú célom. Ősszel szeretnék lefutni 
egy teljes maratont. Távlati céljaim között pedig szerepel, hogy 
5 éven belül szeretnék létrehozni egy saját konditermet Sárisá-
pon. Nem kimondottan a szó hagyományos értelmében vett 
konditermet, hanem egy funkcionális edzőtermet. Ott pedig 
szeretnék edzéseket, különböző versenyekre való felkészítése-
ket tartani. Ezen kívül tervbe vettük azt is, hogy elindítunk 
egy sárisápi futókört. Saját tapasztalatból tudom, hogy egyedül 
nehéz elkezdeni a futást. Ezért is használtam az Instagrammos 
és Facebookos posztjaimban az #együttmindenkönnyebb# 
hashtaget. Ez tényleg így van! Az embernek kell egy társ, egy 
csapat, aki a nehéz napokon magával húzza.

Jurásekné Pfluger Éva


