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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2010. augusztus 14-én és 15-én Szent István-nap és az Új kenyér ünnepe
keretében megrendezésre kerülő programjainkra.
2010. augusztus 14. (szombat)
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Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a község területén a
Sárisápi Bányász Fúvószenekar közreműködésével
Művelődési Ház oszlopos termében az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete virág- és terménykiállításának megnyitója,
valamint a „kert és udvar szépségverseny” eredményhirdetése,
Az olvasóteremben Farkas Lajosné - Tavaszi Katalin „Patchwork” foltvarrással készült
használati és dísztárgyak kiállítása
Sárisápi Kristály Mazsorett Csoport bemutatója a
Sárisápi Bányász Fúvószenekar kíséretében
SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
MOLNÁR FERENC – CARAMEL FELLÉPÉSE
Ízisz Lányai Hastánccsoport bemutatója
UTCABÁL – ZENE: TÁTI KOKTÉLPARTY
TÜZIJÁTÉK

2010. augusztus 15. (vasárnap)
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Ünnepi szentmise a templomban
A jegenyei gyermek színjátszókör előadása: A szabadság rabjai címmel
Óvoda udvarán Dudó Bohóc műsora, ugrálóvár, játékos szumó birkózás,
kézműves foglalkozások, arcfestés, hennázás, fodrászkodás
Faluházban lángos sütés, borkóstolás
Üzletközpont mögött íjászat
Falunapi bográcsparti megnyitója a Művelődési Ház udvarán
Falunapi bográcsparti eredményhirdetése a Művelődési Ház udvarán
SÖRPARTY A FŐ TÉREN
zenél: Borbély György és Farkas Gábor
Ízisz Junior Hastánccsoport bemutatója a főtéren
Közben 17 órakor labdarúgó-mérkőzés a Dolinában

Szeretettel várjuk a rendezvényekre!
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Tisztelt Sárisápiak
Szent István ünnepe mindig jó alkalom arra, hogy lelkünket, életünket egy
pillanatra kiemelje a hétköznapi küzdelmek világából. Magasabbra emelkedve
pedig tisztábban látjuk múltunkat, jelenünket és jövőnket, önmagunkat és a
másikat is.
Ebben a mai embert próbáló világban, melyet még a szélsőséges időjárás
által okozott károk is terhelnek, ne feledkezzünk meg az árvíz és belvíz pusztításairól és azokról az emberekről, akik
segítségre szorulnak. Sokan vannak ma
még közöttünk olyan családok, akiket a
szegénység, az értelmes munka hiánya
nehéz helyzetben tart. Ebben az ügyben
a kormánynak és minden polgárnak

össze kell fognia a karitatív szervezetekkel és másokkal, hogy a jövőben minden család asztalára jusson kenyérből
és mindabból, ami az emberhez méltó
élethez szükséges.
Szent Istvánt ezért sem feledhetjük!
Számára a jognak, a törvénynek a célja
és feladata nem volt más, mint a jó és
a rossz megkülönböztetése, az igazság és
az igazságtalanság elválasztása, a gyengék és kiszolgáltatottak védelme. Ez a
mérce mai életünk, közéletünk, politikánk, gazdasági törekvéseink tekintetében is.
Szent István és az utána jövő nemzedékek sok kín és keserv, de számos
győzelem és világraszóló siker közepette
is megtanulták, megtapasztalták az ősi
igazságot: „Tartsd meg a jó rendet, a

törvényeket és azok majd megtartanak
téged, meg a közösségedet, amikor nehéz kilátástalan helyzetbe kerülsz.”
Szent István hitt benne, hogy ebben
a világban érdemes az igazságért, a jóért
küzdeni, hogy a nemzet felemelkedésének csak ez lehet az erkölcsi alapja.
Amikor ma emlékezünk és ünnepelünk, nem feledhetjük el ezt az intelmet
sem!
Szent István hite segítsen abban,
hogy a jövő útját emelkedetten, több
igazságérzettel, de több megértéssel is
keressük.
Szép, békés, derűs ünnepet kívánok
mindenkinek!
Kollár Károly
polgármester

Maradandó értékeink
Első szent királyunk ünnepe közeledik, rá emlékezve szeretnék a testvérekkel néhány gondolatot és élményt
megosztani. Az esztergomi érsekségen
kívül, amelyet Magyarország prímási
székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és nyolc más egyházmegyét. Külön előjogokkal erősítette meg
az akkor már meglevő pannonhalmi,
Szent Mártonról nevezett monostort,
létrehozta a veszprémi és pécsváradi monostorokat, a budai, nyitrai és székesfehérvári káptalanokat, és elősegítette a
zalavári, bakonybéli, aracsi, oroszlánosi,
sári, tatai és jáki monostorok felépítését.
Ezek az egyházi intézmények, amellett, hogy a polgári közigazgatásnak is
nagy segítségére voltak, olyan központokká váltak, amelyekben virágzott az
istentisztelet, lelkesen folyt a hithirdető munka, s otthont találtak bennük
a keresztény szellemű tudományok és
művészetek, sőt a haladás előmozdítói
voltak gazdasági, szociális területen és a
földművelés terén is.
E gondolatokat és tényeket VI. Pál
pápa írta levelében, amely Szent István
király születésének és megkeresztelkedésének 1000. jubileumára fogalmazott
meg. De nem szabad elfeledni azt a
tényt sem, amit minden magyar ember
tud, hogy a Szent Uralkodó törvényben
fogalmazta meg, hogy minden tíz falu
építsen templomot.
Kedves sárisápi Testvérek! Ez évben
számomra Szent István ünnepe az építésről szól. Sokszor érezzük a mai világban azt, hogy ha valaki hatalomra kerül az az ember csak érvényesülni akar
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és egy jobb létet biztosítani magának.
Sokszor van az emberben előítélet, hogy
ha valaki fölénk kerül, az csak parancsolgatni fog és nem ismeri az én helyzetemet és csak teher és kötelezettség
lesz minden szava. Én most azt kérem,
hogy tegyük félre előítéleteinket és úgy
nézzünk Szent Istvánra, mint olyan emberre, aki jót akart. Láthatjuk tetteiből,
hogy maradandót alkotott.
Hogy megértsük Őt, ahhoz el kell
képzelnünk magunkat munka közben,
amikor feltesszük a kérdést, miért vállalom e munkát, hogy megéri-e a döntés
a fáradságot, hogy értékelni fognak-e
majd engem? Ki ne érezte volna azt,
hogy alkotni szeretne, szép kertet, otthont, egy nemes bort (hiszen nem kevés ember borászkodik), ami a saját és
szerettei örömét fokozza. Bennünk van
az alkotási vágy, csinosítjuk magunkat,
környezetünket, hogy megéljük a maradandóság és a teremtés élményét. Szent
Istvánt is az hajtotta, hogy az országa
és népe fennmaradjon, mert látott a
magyarban olyan értékeket, amik nem
pusztulásra vannak ítélve, hanem jövőre
érdemesek. S mi a saját életünkben mit
látunk ilyennek, feltesszük a kérdést,
hogy mit kell megőrizni az utókornak?
Nehéz a kérdés, mert így számot is
kell vetnünk magunkkal, értéket tudok
átadni, vagy csak megtűr környezetem?
Ez súlyos és komoly önvizsgálatot követel. Nem szabad értéktelennek lennünk,
mert akkor csak ki fognak használni
bennünket, vagy pontosabban fel fognak használni. De egy értékes embert
nem lehet becsapni, mert az meglátja

és átlátja a bűnös szándékot. Meg kell
vizsgálnunk magunkat, hogy mire vagyunk büszkék és mit kell megőriznünk
és átadnunk.
Szeretnék egy jelen és aktuális példát
hozni, ami nem más, mint a templom
megmentése és szépítése. Eddigi ismereteim szerint a templom értékének
megőrzéséért voltak már koncertek és
gyűjtések, de most egy olyan programot
hirdettünk meg, ami túllép egy-egy alkalmi megmozduláson. Hiszen három
évre szóló kötelezettséget jelent a templom külső felújítását megcélzó adománygyűjtés annak a 137 embernek,
akik jelen adatok szerint bekapcsolódtak ebbe a kezdeményezésbe. Örömmel
mondhatom, hogy az elmúlt 5 hónap
alatt 87 ember teljesítette ez évi vállalását. Szerintem ez megdöbbentően szép
áldozat, mikor máshol emberek küszködnek a létükért, mert az árvíz elvitte vagyonukat, házukat. S itt amellett,
hogy segítünk ezeken az áldozatokon
erőnkön felül, még jut idő, erő és pénz
megmenteni egy 250 éves történelmi és
vallási értéket. E gondolat indított arra,
hogy most Szent István király ünnepén
az alkotásról és az építésről elmélkedjek.
Hiszem, hogy korunk emberében is
megvan a készség és az akarat a maradandó értékek megteremtésére, a meglévők megőrzésére. Szent István királyunk
életének példája, annak megismerése,
felelevenítése indíthat bennünket arra,
hogy járjuk ezt a nem mindig könnyű,
de tartalmas utat életünkben.
Zsiga Péter
plébános

Tájékoztató az önkormányzati beruházásokról és fejlesztésekről
Legutóbb a tavaly augusztusi Hírmondóban adtam tájékoztatást a községben addig elkészült fejlesztésekről. Most az azóta
eltelt időszak munkálatait sorolnám fel:
- az óvodában hajtottunk végre fűtéskorszerűsítést, nyílás- a sportpálya kiszolgáló épületének fűtéséhez vásároltunk
zárók cseréjét, külső hőszigetelést: a beruházás összértéke:
automata fűtőberendezést, amely a melegvíz ellátást is
22 070 ezer forint, ebből állami támogatás 11 035 ezer
biztosítja, a beruházás összértéke 2 millió forint, valamint
forint,
társadalmi összefogással kialakítottunk két új öltözőt a
tornatermi részben, ennek az összköltsége 1,5 millió fo- az óvodához tartozik még, hogy önerőből kicseréltük a
rint,
„kisóvoda” tetőszerkezetét, ez 1 829 ezer Ft-ba került,
- játszóterek felújítására 18 millió forintot fordítottunk, eb- - a Fő út két végén építettünk két új buszmegállót, ennek a
költsége 470 ezer Ft volt,
ből pályázati támogatás 15 073 ezer forint,
- az Arany János utca egy részét láttuk el új aszfaltburkolat- - 70 db széket vásároltunk 350 ezer Ft értékben a Művelődési Házba,
tal, 17 035 ezer Ft értékben, ebből támogatás 8 517 ezer
Ft,
- új fénymásológép került beszerzésre a Polgármesteri Hivatalba 1,5 millió Ft értékben,
- a község nyolc utcájában járdafelújításokat végeztünk 888
m hosszan 8 576 ezer forintért, ebből támogatás 6 432
- a Malom utcában, a „mélyút”-ban, illetve a község más
ezer Ft,
területén árkok, átereszek kerültek kitakarításra, ennek
költsége: 1 474 ezer Ft,
- ezen kívül a Fő út két szakaszán, valamint a Május 1 sor
egy részén végeztünk járdafelújításokat önerőből 360 m
- a ravatalozó előtti területet láttuk el viacolor burkolattal, enhosszan 2 595 ezer Ft értékben,
nek értéke 1 575 ezer Ft volt, majd egy gyönyörű faszerkezetes, ablakokkal ellátott előtető is készült a ravatalozó elé,
- az iskola „C” épület tantermi részének nyílászárók cserémelynek költségeit Székesi János, Urbanics János, valamint az
jéhez nyertünk 3 670 ezer Ft-ot, a beruházás a nyár folyaönkormányzat képviselői vállalták magukra. Itt mondok kömán elkészül,
szönetet valamennyiüknek a község lakói nevében,
- folyamatban van még a sportpálya kiszolgáló épületének
tetőfelújítása és nyílászáróinak cseréje, ehhez pályázatot - jelenleg intézményeinkben a nyári egészségügyi meszelések, valamint karbantartási munkálatok folynak, melyek a
nyújtottunk be 4 938 ezer Ft értékben, az elbírálás még
mindennapi munkát nem befolyásolják.
tart,
- a faluközpont és az iskola „B” épületének hőszigetelésére
és nyílászáróinak cseréjére adtunk be pályázatot 45 642
A fent felsorolt fejlesztések is mutatják, hogy önkormányezer Ft értékben, az elbírálás még folyamatban van,
zatunk jól gazdálkodott a rendelkezésére álló pénzekkel és élni
- az orvosi rendelők teljeskörű felújítására adtunk be pá- tudott a kedvező pályázati lehetőségekkel.
lyázatot 28 721 ezer Ft értékben, ehhez 25 792 ezer Ft
Kollár Károly
támogatást nyertünk, a beruházás még ebben az évben
polgármester
megvalósul,

Találkozásom Móricz Zsigmond íróval Sárisápon
- Gurin Feri bácsi emlékirataiból 1941 év augusztus havában, mint
jegyzőgyakornok dolgoztam a sárisápi
községházán. Pallagi Pál főjegyzőnek
anyai ágon rokona volt Móricz Zsigmond, a nagyhírű író.
Rövid pihenésre, egy kis kikapcsolódásra, rokoni látogatásra jött a sárisápi
főjegyző úrhoz.
Egyik napon a főjegyzői irodában beszélgettek, amikor én aláírás végett, egy
hivatalos ügyben beléptem oda. Azért
mentem, hogy egy elkészített, már megfogalmazott levelet aláírassak a főjegyző
úrral. Meglepetésemre ott ült az ismert
író - Móricz Zsigmond - akinek sok
könyvét olvastam már. Írásai közül több
kötelező olvasmány volt a gimnáziumban. Könyvei és fényképe is szerepelt a
tankönyvekben, így azonnal felismertem őt.

Pallagi főjegyző úr úgy mutatott be
a híres írónak, hogy én vagyok a jobb
keze.
Odamentem hozzá, bemutatkoztam,
mint a falu szülöttje és elmondtam,
hogy itt helyben szeretnék jegyző lenni.
Ő kezet fogott velem és megkérdezte,
hol végeztem tanulmányaimat. Büszkén feleltem, hogy az esztergomi Bencés
Gimnáziumban érettségiztem. Móricz
elmondta, hogy hallott az iskola jó híréről, a bencés tanárok magas szintű
tudományos képzettségéről és a kiváló
nevelési módszereikről.
A főjegyző úr aláírta a bevitt levelet, s
én örömmel távoztam az irodából. Elégedettség és boldogság töltött el attól a
tudattól, hogy szerencsém volt egy ilyen
híres íróval, mint Móricz Zsigmond személyesen találkoznom, szót váltanom és
kezet szorítanom.
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Emlékezés dr. Dávid Dénesre
2010. július 9-én Sárisápon a Római
Katolikus Templomban szentmisén vettek végső búcsút a sárisápiak a váratlanul
elhunyt dr. Dávid Dénestől. A templom
zsúfolásig megtelt gyászoló emberekkel.
Halála nemcsak feleségét, gyermekeit
és unokáit rendítette meg, hanem a falubelieket is, hiszen az előző napokban
még a kertjében tevékenykedett.
Esztergomban, a szentgyörgymezői
temetőben helyezték örök nyugalomra
a 83 éves doktor urat.
Erdélyből származó család gyermekeként 1927-ben látta meg a napvilágot.
Szülei Annavölgyön laktak, édesanyja
óvónőként dolgozott a faluban. Édesapja iskolaigazgató volt Sárisápon. Fiával

együtt biciklivel jártak be reggelenként
az iskolába.
Osztálytársai emlékében állandóan az
első padban ülő tanulóként maradt meg.
A polgári iskola elvégzése után Szegeden szerzett orvosi diplomát. Ezután
katonaorvosként szolgált, többek között
Piliscsabán is.
Először Annavölgyön, majd 1956-tól
Sárisápon gyógyította betegeit. Nemcsak
háziorvosi teendőket látott el, hanem
fogorvosként is segített páciensein. Magánrendelőjében esténként Kulcsár Andrásné Ibike nénivel kezelte a fájós fogú
embereket. Dág, Máriahalom és XII.
akna körzetét is ő látta el, ahová időjárástól függetlenül motorral járt szintén

Ibike nénivel, az asszisztensnőjével.
1961. augusztus 17-én Esztergomban feleségül vette Buttinger Ottíliát,
aki védőnőként dolgozott. Ottika néni
nemcsak a házastársa lett, hanem később
a segítő társa is, hiszen orvos írnokként
dolgozott férje mellett. A házasságukból
két ﬁú, Dénes és Gábor született.
Több évtizedes gyógyító munkájának elismeréseként 1997-ben megkapta
a „Sárisápért” Kitüntető Címet.
A betegségeket jól diagnosztizáló,
rendkívüli tudású, szigorú és következetes orvos volt. Megőrizzük emlékezetünkben!
Hunyadiné Dombovári Éva
pedagógus

Bányászsorsok II. - Üveges József visszaemlékezései
A Bányászsorsok című sorozatunk
folytatásaként Üveges Józsi bácsi készségesen vállalta a vele készítetett beszélgetést.
Dokumentációs anyaggal (végzettséget
igazoló iratok, kiváló munkájáért oklevelek), különböző tárgyi eszközökkel készült. (kobakok, lámpák)
Őt is megkérdeztük az 1947-es bányaszerencsétlenség kapcsán:
- Nekem szerencsém volt, délelőttös
voltam cserélni akartam Varga Józsival, de
ő nem akart velem, így életben maradtam!
- Hány évesen, mikor kezdett a bányában dolgozni?
- 1947. január 2-án 18 évesen segédvájárként kezdtem Annaölgyön X-es aknán
a „Zsigmondi mezőben”, ahol a szerencsétlenség volt.
(Érdekesség: A Zsigmondi mező is herceg Metternich tulajdona volt, részei gyermekeiről kapták nevüket: Leontina, Olga,
Paula és Móricz. Annavölgyön a Miklósberekben volt egy pásztor, aki tüzet rakott
és a tűz még másnap is parázslott, így jöttek rá, hogy ott szén van.)
- Hogyan haladt előre a szakmában?
- Urasági csillésként kezdtem, 13,50
Ft-os órabérért dolgoztam (1 kg lecsókolbász 20 Ft volt), később kezdtek emelkedni a keresetek, ezután lettem csapatcsillés,
segédvájár, vájár, csapatvezető vájár, frontmester.
Falazómester is voltam, igaz, nem tanított senki, de a főaknász azt mondta: Józsi, te meg tudod csinálni. Így például
Annavölgyön a munkásotthon alatt, olyan
nagy volt a víznyomás, hogy falazattal
4
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kellett megerősíteni a vágatot. 1961-ben
sikeres lőmesteri vizsgát tettem. Kiváló
munkámért több ízben is oklevelet kaptam, mind vájárként, mind frontmesterként.
- Milyenek voltak a körülmények, kikkel dolgozott?
- Népeskocsival jártunk, vastag négyszögletes gerendákon ültünk, a nagy huzat miatt egymás mögé bújtunk, hogy
ne fázzunk. 1950-től 55-ig lóvasút volt,
10-20 csillét húztak, ha kiakadt a csille és
elindult, a lovak ügyesen tudták védeni
magukat.
Minden hónapban egyszer kivitték
őket patkolni, ekkor alig láttak a napfényben. A vájárnak „pán kevir” (vájárúr) a bányában „rechtje”, tekintélye volt, a háború
előtt nem is volt nagyon olyan vájár, aki
ﬁzikai munkát végzett, inkább csak dirigáltak, utasításokat adtak. 49 vájár közül
ketten mentek továbbtanulni: Gregor Pali
és Dinnyés Gyula.
Magyarfalvi Józsi bácsi szerette volna, ha én is megyek aknász iskolába, de
nem vállaltam, pedig kevesen dolgoztak
aknászként, inkább felügyelők voltak. A
kevés pénz miatt kétszer is le akartam váltatni magam, de mindig rábeszéltek, hogy
maradjak.
Velem dolgoztak a vájár tanulók:
Jurásek Laci, Németh Feri, Bán Béla, hogy
csak néhány nevet említsek. 16 évig voltak
munkatársaim Papp Pista bácsi és Rein
Pista bácsi.
- Hány órát dolgoztak, milyen védőfelszereléseik voltak?

- Nyolc órát dolgoztunk, de 19501956-ig rohammunkák voltak, még karácsonykor is dolgozni kellett, ha nem,
akkor elvették a fele hűségpénzünket,
üdülőnket (szabadság), illetve szénpénzünket. Egy hónapban általában két vasárnapot dolgoznunk kellett. 1953-ban
elvették a karácsony másnapját és áttették
1954. május 2-ára és ekkor ezen a napon
hó esett.
Rátérnék a védőfelszerelésre, először
bőr-, majd műanyag kobak volt (egyszer
megmentette az életemet, mert rám esett
egy kő, a kobak kettéhasadt. Nyolcszor
menekültem meg a haláltól (omlás, csillekiakadás stb...)
Karbidlámpával jártunk otthonról, az
üzemben vételeztünk hozzá karbidot.
- Végezetül szeretne-e még valamit
hozzáfűzni?
- Frontmesterként 1973-ban megbetegedtem, így az akkori kedvező jogszabály
alapján (nekem 27 évem volt így 50 %-ot
kaptam a többi 17 %-ot a bánya adta)
nyugdíjba vonultam.
Igaz, hogy a X-es és a XVII-es akna akkor már fuzionált, és egy üzem lett Galcsik
igazgató vezetésével, akivel Hévízen egy
időben nyaraltunk (ekkor még nem tudtam, hogy ő lesz az igazgató), aki szerette
volna, hogy még a keze alatt dolgozzak.
Munkámat mindig megbecsülték, igaz,
hogy én is megpróbáltam saját tudásom
szerint elvégezni a rám bízott munkát, feladatokat.
Lejegyezte: Harcosfalvi Zsoltné
óvónő

2010. július 1-től megváltoztak a kedvtelésből tartott állatok tartására és
az állatokkal való bánásmódra vonatkozó szabályok
A fentieket a 41/2010. (II.26.)
Korm. rendelet állatfajok szerint részletesen szabályozza, terjedelmi okok
miatt ebből csak az általános részeket
és az ebtartással kapcsolatos szabályokat
emelném ki.
A kedvtelésből tartott állatot úgy kell
tartani, hogy az állat tartása lehetővé
tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség
kialakult élet- és szokásrendjét tartósan
és szükségtelenül ne zavarja, az állatok
ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát. A kedvtelésből
tartott állatot és annak tartási helyét az
állat tartójának naponta legalább egy
alkalommal ellenőriznie kell, és gondoskodnia kell arról, hogy a tartási hely és
a környezeti viszonyok megfeleljenek az
állatok szükségleteinek. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint
állandó zajban állatot tartani nem szabad. A különböző fajhoz tartozó állatok
csak akkor tarthatók együtt, ha azok
egymás testi épségét nem veszélyeztetik,
az együtt-tartás idegi megterhelést egyik

fajhoz tartozó állat számára sem okoz,
továbbá ha minden állat rendelkezik
olyan tartózkodási hellyel, ahol zavarás
nélkül nyugalomban táplálkozhat és
pihenhet. Agresszív viselkedésű állatokat tilos más állatokkal együtt tartani.
Csoportosan tartott állatok esetében a
tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy
mindegyik állat versengés és agresszió
nélkül egy időben hozzáférjen az etető-,
itató-, pihenőhelyhez. A kedvtelésből
tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat jellemző
mozgási igényét ki tudja elégíteni.
Eb esetében a mozgási igény az állat
mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan
tartási módra, amely lehetővé teszi az
állat kedve szerinti mozgását.
Tilos az ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen, illetve tartósan 4 m-nél
rövidebb eszközzel kikötve tartani. Csoportos tartásuk esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul
használható területet kell biztosítani.
Nem minősül csoportos tartásnak a

szuka együtt tartása a kölykeivel, azok
hathetes koráig.
Amennyiben ebet futólánccal - vagy
ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és
futó részek hosszának összege nem lehet
kevesebb 5 méternél, ezen belül a futó
rész nem lehet rövidebb 3 méternél.
Ebet állandó jelleggel kikötve tartani
tilos. A kikötéséhez, illetve vezetéséhez
használt eszközöknek az állatra történő
rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám
használható olyan módon, hogy az az
állat egészségét ne veszélyeztesse. Belterület közterületén ebet csak pórázon
lehet vezetni, és csak olyan személy vezetheti, aki az eb irányítására, kezelésére
és féken tartására képes. Közterületen a
tulajdonosnak biztosítania kell, hogy az
eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat
használni kizárólag az egyed jellemzően
agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
Flórián Józsefné
jegyző

Életképek a Gondozási Központból
Egy szép csokorba kötve szeretnénk
bemutatni a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének nyári programjait.
Tavaszi rendezvényeinket az óvodások pünkösdölő műsora zárta. Zenés
előadással kedveskedtek időseinknek,
intézményünk pedig vendégül látta a
Sári ovi kis lakóit. Ezek után teljes lendülettel vetettük bele magunkat a nyári
programjaink szervezésébe.
Június 4-én kerti szalonnasütést rendeztünk „volna”,de mivel szakadatlanul
esett az eső, ismét nappali szobánk adott
helyet ezen rendezvénynek. Remek hangulatban, nótaszó mellett fogyasztottuk
el a ﬁnom szalonnákat és kolbászokat.
Másnap, június 5-én mi dolgozók a
klubtagokkal karöltve részt vettünk a
községi juniális- és gyermeknapon megrendezett játékos kalandtúrán. Sikerült
egy színes - piros - egyenruhával felhívni magunkra a ﬁgyelmet, íme ez egy vidám tettrekész kis csapat.
Szép helyezést értünk el, melynek
nagyon örültünk. Büszkék vagyunk a
csapattagokra, számunkra a játék, a közös együttlét igazi élményt jelent. Az

eredményhirdetés után jó étvággyal fogyasztottuk el a ﬁnom gulyást, és a nyereményként kapott pezsgőt.
Június 6-án közös színházlátogatásra
mentünk a Művelődési Házba, ahol remekül szórakoztunk a vidám, bohókás
előadáson.
Klubtagjaink más alkalommal is szívesen látogatnának el hasonló előadásra,
ha itt lenne a Művelődési Házban.
Június 16-án a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat telephelyeinek
dolgozóit láttuk vendégül szakmai találkozón. Kollár Károly polgármester úr is
jelen volt és köszöntötte az egybegyűlt
szociális segítőket.
Szalonnát sütöttünk intézményünk
kertjében, és e vidám összejövetel keretein belül megismertük a társintézmények
munkáját és dolgozóit. A „megbeszélés”
olyan jól sikerült hogy elhatároztuk,
még kora ősszel megismételjük a találkozót. Több jelentkező is volt a vendéglátói szerepre.
Ha az időjárás engedi, augusztus hónapban a gondozási központ kertjében
szeretnénk főzni egy „pusztapörköltet”
időseinknek. Rögtön feladatot is adtunk

nekik, mert mindenki csak találgatni tudott az összetételét illetően, így többen
is megígérték, hogy utánanéznek a receptnek.
Nyári programjaink zárásaként a
kézműves foglalkozás keretein belül
elkészítjük a már hagyományos augusztus 14-ei lovaskocsis felvonulásra a
lovaskocsik díszeit. Az Új kenyér ünnepén való részvétellel záródnak nyári
rendezvényeink.
Ősz elején – szeptemberben - autóbuszos kirándulást tervezünk egy közeli
helyre. A kirándulást - már hagyományosan - egy cukrászdalátogatással fogjuk zárni.
Ezúton hívjuk fel községünk lakóinak ﬁgyelmét, hogy továbbra is sok
szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne ellátogatni hozzánk. Reméljük
ezzel a színes nyári programcsokorral
egy kis ízelítőt tudtunk adni változatos,
ám nem mindig ilyen könnyű és vidám
munkánkból.
Szociális Alapellátó Szolgálat
Sárisápi Telephelyének dolgozói
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Szlovák önkormányzat hírei
Magyarországi Szlovákok Napja
Lucfalva 2010. július 03.
Az Országos Szlovák Önkormányzat
minden esztendőben megrendezi a Magyarországi Szlovákok Napját egy-egy
szlovákok lakta településen.
Az idén e rendezvénynek a Mátra és
a Cserhát hegységek nyúlványainak kies
völgyében, a hegyek közé ékelődő kis
község - Lucfalva - adott otthont.
Az ünnepre az ország minden részéről érkeztek szlovák szereplők, és
érdeklődők, akik magukkal hozták hagyományos ételeiket, italaikat, ajándéktárgyaikat, viseletüket.
A Magyarországi Szlovákok Napján
ökumenikus istentisztelettel kezdődött
az ünnepség, melyet az evangélikus
templomban tartottak. Innen a szebbnél-szebb népviseletbe öltözött csoportok a szabadtéri színpadig sétáltak, ahol

“Elvégeztük, bevégeztük az aratást”
címmel gálaprogram keretében mutatkoztak be a különböző régiókat képviselő csoportok.
A Pilisi régió képviseletében a Sárisápi Szlovák Pávakör léphetett a színpadra, és az igényesen előadott aratódalaikkal méltán váltottak ki elismerést ezen
az országos rendezvényen is. Minden
régió a saját pavilonjában mutatta be az
aratási eszközeit és hagyományait.
A bemutatón kiemelt helyet kaptak

Szlovákiai táborozás
A támogatásoknak köszönhetően
idén megszervezhettük a 18. szlovákiai
táborozást az általános iskola felső tagozatos tanulói számára.
Június végén 40 gyerek egy hetet
töltött a szlovákiai Rajecké Teplicén.
A táborozó gyerekek feladatai között
szerepelt egy riportkészítés is. Az egyik
„család” a következő élménybeszámolót
készítette:
Riport a táborozókkal
Riporter: Itt vagyunk Rajecké Teplicén
a Paradise Hotelben, ahol sárisápi
általános iskolás tanulókat kérdezek
meg az itteni élményeikről. Sziasztok! Szeretnék néhány dolgot kérdezni a táborról!
Táborozó 1: Nagyon szívesen válaszolunk.
Riporter: Mi volt a legkedvesebb élményetek?
Táborozó 2: Nekem a selmecbányai bányamúzeum tetszett, mert izgalmas
volt megtapasztalni, hogy milyen
kemény munkát végeztek a föld
alatt dolgozó emberek.
Kicsit hideg és sötét volt, de ez nem
okozott problémát. Még lámpát,
esőkabátot, bányászkobakot is kaptunk.
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községünk nevezetességeiről, ünnepségeiről készült fényképek.
A Pilisi régió pavilonját meglátogató vendégeket sütemények, pogácsák
sokasága várta, és a közös nótázást az
ízletes sárisápi borok kóstolása zárta.
Valamennyien csodálatos percek, örömteli órák, varázslatos élmények emlékével tértünk haza, bízva abban, hogy
jövőre ismét találkozunk.
Szekeres Tibor
önkormányzati képviselő

Táborozó 6: Nekem Sztrecsnó vára és
az 1709 m magas hegycsúcs a NagyKrivány tetszett a legjobban, annak
ellenére, hogy a nagy melegben
mi egy kicsit lassabban haladtunk,
mint a többiek.

Riporter: Mit láttatok még az első napon?
Táborozó 3: Szent Antalban egy gyönyörű vadászkastélyban tettünk látogatást.
Riporter: És neked mi tetszett a legjobban?
Táborozó 4: A legizgalmasabb a keddi
túrázás volt a Jánosík hasadékokban,
ahol vízeséseken, létrákon, és köveken
haladva, tehettük próbára erőnlétünket. Újdonság volt a késő esti bátorságpróba, amikor is kiderült, hogy
sötétben még a szentjánosbogár is
félelmetes.
Riporter: Biztosan maradandó élményt
nyújtott a tutajozás a Vág folyón, a
faragott betlehem és a lanovkázás is.
Táborozó 5: Igen, felidézve az elmúlt
egy hetet rengeteg csodálatos helyen jártunk. Kiemelném a falumúzeumot Csicsmanyban, ahol
sok érdekes dolgot tudtunk meg a
régi nagycsaládok életmódjáról. Itt
készítették a híres posztó lábbeliket.

Riporter: Az utolsó napra is volt program?
Táborozó 7: Igen, egy kellemes sétával
feljutottunk a Harmanyeci cseppkőbarlangba, ahol a 6 °C kissé
hűvösnek bizonyult. 1046 lépcsőt
másztunk meg a barlangtúra végéig.
Riporter: Jönnétek jövőre is?
Táborozó 7: Természetesen, itt a helyünk. Várnak ránk az újabb kalandok.
A táborozás támogatói:
-

Határon Túli Szlovákok Hivatala
Országos Szlovák Önkormányzat
Sárisápi Szlovák Önkormányzat
Sárisáp Község Önkormányzata
A „sárisápi gyermekek jövőjéért”
Alapítvány
Huberné Kisgyőri Katalin
szlovák önkormányzat elnöke

Fronthatások
A legelső, több ezer éves írásokból tudjuk, hogy már az ókori népek igen nagy
jelentőséget tulajdonítottak a természeti
jelenségeknek. Tudták például azt, hogy
a Hold ciklusai befolyásolják a vizek- a
tengerek árapály-dagály viszonyait, ilyenkor a halak nagyobb rajokban találhatók
a partok közelében, így a halászzsákmány
bőségesebb, és ilyenkor igyekeztek öszszegyűjteni annyi élelmet, hogy az a következő holdtöltéig elég legyen családjaik
számára.
Ahogyan a mai világban az anyagi jólét, úgy annakidején a biztosított táplálék jelentette a család megelégedettségét,
örömét. Bizonyára mindannyian hallottunk Mózest naggyá tévő - egyébként a
fáraók idejében történt - hét bő és azt
követő hét szűk esztendő történetét,
ami ugyancsak egy hosszabb, jó termést
biztosító év után bekövetkezett éhínség
okozta emberek százezreinek pusztulását
hozó szárazság eredménye volt.
Ezeket elöljáróban csak azért írom le,
hogy tisztán lássunk: természeti katasztrófák nemcsak napjainkban sújtották
földünket, változó periodicitással a hét
bő esztendőt mindig legalább hét mostanában inkább négy, és annak többszöröse
követi.
A front az időjárás azon hirtelen változása, amit felettünk a magasban keringő
különböző hőmérsékletű és páratartalmú
légtömegek lassabb, vagy gyors mozgása
vált ki. Ezen változások legfőbb jellemzője a légnyomás hirtelen emelkedése, vagy
esése, a levegő páratartalmának, hőmérsékletének ingadozása. Ezen cikk aktualitását időjárásunk rendkívüli változékonysága, szélsőséges ingadozása adja.
A frontváltozások kivétel nélkül ha-

tással vannak minden emberre. Másképp
eszik, alszik egy kisbaba, nyűgösebb ha
meleg van, különösen ha a hőmérséklet
ingadozás meghaladja napi átlag 10 fok
Celsius értéket. Ugyanúgy igaz ez az iskoláskorú gyermekek órán nyújtott teljesítményére, szünetekben egymás iránti
jó viselkedésére, akárcsak a pedagógusok
irántuk tanúsított türelmére is. A felnőttek munkahelyi teljesítményét is nagyban
befolyásolja általános állapotuk, ami a kipihentségen, ingerlékenységen, egyéni érzékenységen is múlik. Idősebb korban a
betegségek viselik meg jobban az embereket többek között a fronthatások függvényében is. „Biztos front van!” mondjuk,
ha valaki ingerültebb, esetleg képességei
és az átlagon alul teljesít, de ha megfájdul
a fejünk, ha felmegy, ha lemegy a vérnyomásunk, akkor is hajlandóak vagyunk
fronthatásra hivatkozni.
Tény az, hogy statisztikai adatok is
alátámasztják a frontelméletet, saját tapasztalatomból is mondhatom, hogy
amennyiben egy nap legalább két egymástól független kiugró vérnyomást
mérünk, úgy aznap számolhatunk még
több magas vérnyomással, illetve ennek
következtében kialakuló, sokszor végzetes kimenetelű történéssel is. A szív- és
érrendszeri betegséggel küzdőket viselik
meg legjobban a hirtelen frontváltozások.
Ügyeletben - főleg a 24 órás ügyeletben - lehet legjobban tapasztalni, hogy
amikor olyan jellegű front van, akkor
beindulnak a pszichés betegek, ilyenkor
jóval több ilyen beteghez történik hívás,
min más napokon.
A frontokra való válaszkészségünk
erősségét, illetve milyenségét - azt hogy
ki milyen frontra érzékeny - vegetatív idegrendszerünk stabilitása és ér-

zékenysége határozza meg. A hirtelen
légnyomásingadozás, ami velejár mind a
meleg, mind a hidegfronttal, csak ellentétes előjellel főképp a keringési-, vérnyomás-, anginás panaszokat, fejfájásokat
okoz. A levegő páratartalmának megváltozása főleg a légzőszervi betegek tüneteit
ronthatja, ilyenkor gyakoribbak a fulladásos panaszok. A hirtelen hőingadozás
a szervezet hőháztartásának extrém befolyásolásán keresztül okozhat szerteágazó
tüneteket, panaszokat. A pszichiátriai
betegek rendkívül törékeny lelki egyensúlyának felborításához elég csak egy kis
vegetatív idegrendszeri változás, erre még
rájön az, hogy ők a panaszaikat sokkal intenzívebben élik meg mint mások, illetve
mint amekkora az a valóságban és ettől
szó szerint ”bepánikolnak”.
Természetesen, mint minden másra,
erre is talált már megoldást az orvostudomány, amennyiben teljesen nem is,
de javarészt a tünetek többségét igen jól
befolyásoló gyógyszereink vannak, saját
tapasztalatból mondhatom, hogy akinek
eddig felírtam, szinte kivétel nélkül mindenkinek bevált.
A probléma lényegét inkább a frontváltozások gyakoriságában látom, és
tudnunk kell, hogy ezért mi magunk
is felelősek vagyunk. A klímaváltozás,
ami egyértelműen az időjárás szélsőséges megváltozását előidézi, részben a mi
hosszú éveken és folyamatosan elkövetett
nemtörődömségünknek is az eredménye.
Környezettudatosabb életmóddal, szemléletváltással sokat tehetnénk ez ügyben,
de ez már egy másik igen hosszú cikk témája lehetne.
dr. Pásztor Tibor
háziorvos

Pedagógusnapi meglepetés
Pedagógusnap alkalmából a Csolnok
és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, valamint a Sárisápi
Tagiskola Szülői Közössége szerezésében
a térség pedagógusai és óvónői 2010.
június 6-án a Turay Ida Színház előadásában tekinthették meg a „Csak semmi
szex, angolok vagyunk” című darabot
Sárisápon a Művelődési Házban.
A fennmaradó jegyeket a Szülői Közösség tagjainál lehetett megvásárolni.

A Művelődési Ház nagyterme megtelt a pedagógusokkal, óvónőkkel és a
színházi előadás iránt érdeklődőkkel.
Kollár Károlynak Sárisáp község polgármesterének és Bérces Józsefnek Csolnok
község polgármesterének, (egyben a
Közoktatási Társulás elnöke) a köszöntő
szavai mélyen megérintették a pedagógusokat és az óvónőket. A nagyterem
és a színpad színházteremmé változott
át erre az estére. A díszlet és a jelmezek
összhangban voltak egymással.

A színészek játéka meggyőző, hangulatos és lendületes volt, melyet a közönség reakciói is igazoltak. Úgy gondolom, hogy akik eljöttek az előadásra
élményekben gazdagodtak, s jól érezték
magukat.
A pedagógusok és az óvónők nevében szeretném megköszönni az előadáson való részvétel lehetőségét, a kikapcsolódást, a kellemes estét.
Hidasiné Horváth Anna
munkaközösség-vezető
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Kedves leendő Első Osztályosok!
Még javában tombol a nyári szünidő,
remélem kellemesen telnek napjaitok,
de biztosan többször is eszetekbe jut a
kedves óvoda, s talán néha már az iskolára is gondoltok.
„Ki korán kel, aranyat lel!” – így szól
a közmondás. Hát készüljünk fel együtt,
időben az izgalommal várt első iskolai
tanévre!
Engedjétek meg, hogy néhány jó tanáccsal segítsek nektek és szüleiteknek,
hogy zökkenőmentesen vágjunk neki az
első osztálynak.
A beiratkozáskor szüleitek megkapták az ajánlott eszközök, felszerelések
listáját. Ezeket jó lenne még az iskolakezdés előtt megvásárolni. Melyek ezek?
Emlékeztetőül néhányat felsorolok.
Matematikához: négyzetrácsos füzet,
korong, pálcika, számkártya, számegyenes, játékóra…
Magyar nyelv és irodalomhoz:

vonalas füzet, írólapok, szépen író graﬁtceruza (HB-s), postairon, színes ceruzák, toll…..
Technikához: 1. osztályos technikakészlet, színes papírkészlet, olló, ragasztó, gyurma…
Rajz tantárgyhoz: rajztömb, rajzlapok, színes ceruzák, zsírkréta, ecset, vízfesték, tempera…
Testneveléshez: tornacipő, rövidnadrág (ha lehet fekete), fehér póló.

Kedves Szülők!
A technika, a rajz és a testnevelés felszereléshez jó lenne zsákot varrni, hogy
az eszközök egy csomagban legyenek. A
felszerelésekre és a zsákokra kerüljön rá
a gyermekek neve és óvodai jele.
Nagyon fontos a tisztasági csomag
beszerzése is! A tisztasági csomag tartalmazzon szappant, kicsi törülközőt, WC
papírt, ivópoharat, papírzsebkendőt.

A füzetcsomagot a gyermekek ajándékként kapják meg Sárisáp Község
Önkormányzatától. A tankönyvek megvételére augusztus végén az iskolában
lesz lehetőség a jelzett időpontokban.
Az időpontokat az iskola ablakán, illetve
a kábeltévé képújságjában tesszük közzé.
Az első osztályosok várható létszáma
18 fő. A szlovák nemzetiségi nyelv oktatása is folytatódik.
Az első tanítási nap 2010. szeptember 1-jén lesz. A tanévnyitó ünnepségre
ugyanezen a napon reggel 8 órakor kerül sor.

Kedves Gyerekek!
Találkozzunk szeptember 1-jén ¾
8-kor az óvoda udvarán, s együtt sétálunk át az iskolába!
A szünidő még hátralévő napjaira jó
pihenést, hasznos időtöltést kívánok:
Farkas Lászlóné
tanító néni

Szemelvények a Kertbarátok és a Borbarátnők életéből
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és
Borbarátnőinek Egyesülete idén is gazdag
programokat kínált tagjainak és szimpatizánsainak az első félév során.
Sikeres 25. Jubileumi Térségi Borversenyünkről már beszámoltunk a Sárisápi
Hírmondó előző számában.
Közgyűlésünkön megválasztottuk az
egyesület új tisztségviselőit, ugyanis a régiek megbízatása idén lejárt. A hét tagú
Elnökség és a háromtagú Felügyelő Bizottság csak egy elnökségi tag személyében
változott, a többiek négy évre ismételten
vállalták korábbi betöltött tisztségüket, amelyet a Közgyűlés
szavazásával jóváhagyott.
Bartus Éva Mária lemondott elnökségi tagságáról munkahelyi lekötöttsége miatt, helyette Wibling Józsefnét választottuk meg.
Érdeklődő és mindenre fogékony kertbarátaink, hogy kellően fel tudjanak készülni kertjeik, gyümölcsösük és szőlőjük
szakszerű műveléséhez, felfrissíthették szakmai ismereteiket és
újakkal lehettek gazdagabbak azon a négy előadáson, amelyet
a Bayer, a Syngenta, a Cheminova és a BASF növényvédőszer-forgalmazók területi képviselői tartottak a Művelődési
Házban. Ezek az előadások hasznosak voltak azért is, mert az
előadókkal a résztvevőknek lehetőségük nyílt egyéni kérdésekre is választ kapni. A projektoros vetítések pedig érthetőbbé és
szemléletesebbé tették a szakmai tájékoztatásokat.
Elvégeztük tavasszal - immáron hagyományosan – a köz-
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téri díszfák koronaalakító ritkítását. Két
kirándulást szerveztünk, melyek közül a
korábbi a Budapesti Kertészeti Egyetem
Dísznövény Szakkiállítás és Vásárának megtekintése volt.
Borutat a Duna-Tisza közére szerveztünk, mivel csapatunk ide eddig még nem
jutott el. Nevezetesen Kiskőrösre látogattunk, ahol megtekinthették a résztvevők
először a Petőﬁ Szülőház és Emlékmúzeumot és a Szlovák Tájházat, majd megkóstolhatták az István Borház jellegzetes alföldi
borait. 60 fő jött el erre a túrára. Itt kérek
elnézést attól a 20 főtől, akiket a túljelentkezés miatt sajnálatunkra nem vihettünk magunkkal.
Örömmel számolhatok be arról, hogy egyre több ﬁatal tagtársunk is részese a bor utaknak, tehát vannak követőink a
borkultúra megismerésében és a nótázásban, a közösségi hangulat teremtésében is.

Az idei borversenyünkre annyiban ki kell térnem viszont,
hogy azon megjelent Nyergesi Rezső, a Vinum Ister – Granum
Regionis Borlovagrend Nagymestere, aki arra buzdította a látottak és tapasztaltak alapján az Önkormányzatot és az Egyesületet felszólalásában, hogy vállaljuk el közösen 2012-ben a
Borlovagrend Vándor Borversenyének megrendezését, ezzel is
emeljük és vigyük tovább településünk, Sárisáp hírnevét. Azóta a helyi döntések a Borlovagrend Nagytanácsával karöltve
megszülettek, így 2012 áprilisában Sárisápra jönnek az Eurorégió legjobb borászai boraikat megmérettetni. Egyesületünk
munkájának elismerése az, hogy a Borlovagrendbe borlovagot
javasolhatunk Sárisápról.
Hogy időben megismerjük az elvárásokat a rendezést illetően, meghívást kaptunk április 23-án Nagymarosra a VI.
Ister-Granum Eurorégiós Vándor Borversenyre, ahová 3
sárisápi borász: Marcsó József, Motesiczki Ottó és Varga József is elvitte borait. Mindhárman érmet szereztek boraikkal.
Borászaink május 22-én neveztek boraikkal a „Pilisi Szlovákok” 5. Szent Orbán napi Borversenyére, Piliscsévre is,
mint minden megelőző itteni borversenyre. Bár Sárisáp a
Gerecsében fekszik, de ilyenkor a Pilisben a helyünk. Idén
10 borászunk 25 bormintával nevezett és mindenki szerzett
érmet. Kiemelem a nevezők közül Horváth Zoltán és Mali Ferenc ifjú borászunkat, akik most először szerepeltek Sárisápon
kívül. Serleget kapott Vitekné Sitku Mária a verseny legjobb
vörös boráért, a 2007. évjáratú Cabernet Franc fajtájával.
Június 5-én a SÁRISÁPI JUNIÁLIS-on is ott voltunk két
csapattal is. Borbarátnők néven a hölgyek, kertbarátok néven
pedig a ﬁúk szerepeltek. A borbarátnők idén elsők lettek, ami
nem újdonság, viszont a kertbarátok a tavalyi utolsó helyről
idén feljöttek az 5. helyre – ez viszont csak igen szívós és kitartó akarással volt elérhető!

Eredményhirdetés után a győztes borbarátnők „némi” kertbarát segítséggel éneklik az egyesület himnuszát, a bordalt.

Június 12-én az Annavölgyön megrendezett Megyei Polgárőr Napon aktivistáink segítették a rendezvény sikeres és
eredményes lebonyolítását. A gasztronauták csapata a kemencék körül serénykedett, készítette a különféle lepényeket. A
sárisápi tagok feladata a pogácsa, a bor és az üdítő kiszolgálása
volt az 500 fős vendégseregnek.

Vezetőségünk felhívja a falu minden lakójának és tagtársainknak a ﬁgyelmét arra, hogy idén jubileumi 10. alkalommal
rendezzük meg a Virág- és Terménykiállítást a Művelődési
Házban. Kérjük Önöket, hogy hozzák el a kiállításra bemutatni egymásnak legszebb virágaikat; kertészeti, gyümölcs- és
szőlőterményeiket; feldolgozott termékeiket. Ismét megrendezzük a régi borászati és mezőgazdasági eszközök bemutatását. Továbbá díjazzuk községünkben a legszebben parkosított
udvart és a legszebben művelt kertet.
Várjuk a kiállításon részt venni szándékozó kedves lakótársak jelentkezését aktivistáinknál és természetesen minden
érdeklődőt a falunapokon kiállításaink helyszínén.
Schummel Tamás
egyesület elnöke

Labdarúgó híradó
Tisztelt sárisápi lakosok, támogatóink, szurkolóink!
A 2009 év őszi szezonjának gyenge szereplését a tavaszi
idényben nem sikerült kiköszörülni. Annak ellenére sem,
hogy a véghajrára már úgy szerepelt a csapatunk, ahogy azt
szeretnénk. Nagyon sok új játékost kellett beépíteni, és sajnos
a sérülések is alaposan közrejátszottak a vártnál gyengébb szereplésben. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, hiszen a szezon végén már egy egységes, szervezett Sárisápot láthattunk.
A rengeteg munka, amit a ﬁúk elvégeztek a téli felkészülés
során, megtérülni látszik. A nyári holtidőben sikerült a távozók helyére olyan ﬁatalokat igazolni, akik beleillenek szakmailag és morálisan abba a csapategységbe, ami kialakult az
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elmúlt bajnokság végére. Honti József vezetőedző, és Hegyi
Csaba pályaedző vezetésével olyan szakmai munkával készültek játékosaink az új bajnoki év őszi szezonjára, amely bizakodásra ad okot. Hisszük, hogy csapatunk nagyon sok örömet
fog okozni szurkolóinknak.
Az utánpótlás nevelésben is történt némi változás.
Gombola Gábor vezetésével egy olyan bázist szeretnénk kialakítani, amely vonzó lehet a helyi, és környékbeli ﬁatalok
számára. Azon környékbeli községek ﬁataljainak, ahol jelenleg
nincs lehetőség versenyszerű labdarúgásra, lehetőséget biztosítunk az utazás megoldásával arra, hogy
megfelelő szakmai munka mellett tanulják a labdarúgást. Mindent meg fogunk
tenni a jövőben, hogy a helyi gyerekek
sokkal nagyobb létszámban vegyenek
részt a sárisápi labdarúgás életében.
A Sárisápi Bányász Sportegyesület július 31-én ünnepelte megalakulásának
70. évfordulóját. Ünnepi közgyűléssel és
színvonalas sportprogramokkal vártuk az
érdeklődőket. Neves, egykori játékosok
tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel.
A „sárisápi sportért” emlékplakettet
kaptak: Gurin Ferenc és Szekeres Mihály
alapító tagok, id. Haracska Ferenc, Ujasi
János, Pﬂuger István, Piroska József egy-

kori sportelnökök, Berze Ignác a tekeszakosztály és Blázsik
Ferenc a futballszakosztály főszponzoraként.
Id. Bercsényi Sándornak és Ligeti Ferencnek posztumusz
emlékplakettet adományozott az egyesület. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik az alapítástól a mai
napig önzetlenül dolgoznak azért, hogy a helyi ﬁataloknak
színvonalas sportolási lehetőséget biztosítsanak.
Tittmann János
SE elnök

Tekeszakosztály hírei
2005. után 2010-ben megint bronzérmesek vagyunk! Nem akárhogy, az
utóbbi négy évben rendre a negyedik
helyezést értünk el, de most végre sikerült a dobogós helyet megnyernünk.
Mit is jelent ez nekünk? Nagyon
büszkék vagyunk, mert egy hét fős csapattal értük el ezt az eredményt, (egy
mérkőzésen hat embernek mindig játszania kell) szemben a többi csapattal,
akik játékoskerete több mint tíz fős. Ez
a kis csapat egyedüliként veretlen maradt a hazai pályán ebben a mezőnyben,
amit nem mondhat el még a bajnokcsapat sem magáról. Az utolsó fordulóig
harcban voltunk az első helyért, de azért
így sem vagyunk szomorúak, mert végre
meg van a hőn áhított kupa és az érmek.
Ezúton is köszönöm minden játékostársamnak: Bercsényi Sándornak, ifj.
Farkas Csabának, Fenyvesi Róbertnek,
Kollár Károlynak, Varga Gézának, Zsolnai Györgynek a hozzáállását és hogy
egy szép eredménnyel öregbítettük a
tekések hírnevét.
A következő idénytől átigazol hozzánk Jaskó Gábor a dorogi csapatból
és szeretnénk beolvasztani a csapatba a
négy ﬁatalt, akik négy éve edzenek velünk. Remélem velük tovább erősödik a
csapat.
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Utánpótlás: az év elején került megrendezésre Sárisápon a megyei diákolimpia. Köszönöm Csicsmann János
tagintézmény-vezetőnek, hogy az 5. és
6. osztályosokat elküldte a tekepályára.
Úgy gondoltam, hogy ebben a korosztályban kereshetünk valamit. Három-négy hét alatt megtanulták a teke
alapjait és főleg a 6. osztályos lányok
révén több érmet is szereztünk. A tanév végén megköszöntem a gyerekeknek
a részvételt és azt, hogy szakítottak időt

a tekére. Nem beszéltünk a folytatásról.
A következő hét elején szokás szerint
mentem a kisebbik ﬁamért az oviba
és legnagyobb meglepetésemre kb. 10
iskolás állt a tekepálya előtt. Ezek a ﬁúk-lányok azóta is eljárnak tekeedzésre.
Hát így kezdődött…. és remélem még
sokáig tart, mert nagy szükségünk van
az utánpótlásra.
Gurin Tibor
tekeszakosztály

Kovászos uborka másként

Kovászos uborkaszerű

Egy üveg aljára kaprot, 1-2 gerezd fokhagymát
teszünk. Belerakjuk a megmosott, hosszában kicsit
bevagdalt uborkákat, és a tetejére is teszünk a kaporból. Ráöntünk ízlés szerinti sós vizet, majd egy
hámozott krumplit karikára vágva. Letakarjuk egy
tányérral, és 3 nap múlva leszedjük a burgonyát,
addigra beérik az uborka, és nagyon ﬁnom, ropogós uborka lesz belőle!

Egy zacskóba beleteszünk 3-4 db zsenge, behasogatott uborkát, megszórjuk apróra vágott kaporral, 1-2 gerezd (ízlés szerint) aprított fokhagymával
és egy mokkáskanál sóval. Bezárjuk a zacskót erősen egy befőttesgumival, az egészet jól összerázzuk,
hogy mindenhová jusson a hozzávalókból, hűtőbe tesszük, 6-8 óra múlva fogyasztható a nagyon
ﬁnom kovászos uborkára emlékeztető saláta, bizonyos éttermek nagy szeretettel készítik és adják
ételeikhez!

Isteni tepsis hús
ebédre, vacsorára

Csodakiﬂi

Hétvégén, vagy este fáradtan hazatérve nehéz háromfogásos menüt készíteni. Ne is töltsünk órákat a konyhában! Íme
egy harminc perc alatt elkészíthető mennyei étel!
Hozzávalók: (4 személyre)

Hozzávalók:
50 dkg liszt,
25 dkg vaj vagy margarin,
2 tojás sárgája,
2 teáskanál ecet,

8 szelet karaj (vagy 80 dkg pulyka,

1 csipet só,

csirke mell vagy combﬁlé)

2 doboz tejföl.

3 dl. tejszín
20 dkg sajt, reszelve
só, piros paprika, kevés liszt és olaj

A töltelékhez: dió, mák vagy lekvár + citromhéj, valamint
a két tojás fehérje.

Elkészítés:

Elkészítés:

A húsokat kiklopfoljuk, besózzuk, paprikás lisztben megforgatjuk, és egy serpenyőben, kevés olajban hirtelen kisütjük.
Egy tepsiben egymás mellé fektetjük a kisütött húsokat, megszórjuk a reszelt sajttal és meglocsoljuk a tejszínnel. Az olajat,
amiben kisütöttük a húsokat rácsorgatjuk a tetejére. 180 fokos sütőbe tesszük, s 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük.
Amíg a hús sül, elkészülhet egy petrezselymes krumpli vagy
egy nagy adag zöldsaláta köretnek, s máris asztalhoz ülhetünk.

A lisztet 15 dkg vajjal, sóval, ecettel, tojássárgájával kidolgozzuk, 4 részre osztjuk és egyenként vékonyra nyújtjuk. A
maradék 10 dkg vajat megolvasztjuk, rákenjük a kinyújtott
tésztára, felcsavarjuk, mintha bejgli lenne és így pihentetjük a
hűtőben másnapig.

Italajánló: Egy jó fröccs ﬁnom, könnyű, fehér borból!

Lusta lángos
Hozzávalók:
1 kg liszt
5 dl tej
5 dkg élesztő

2 dl tejföl
1-1,5 evőkanál só
pici cukor, a sütéshez: olaj

Elkészítés:

Cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt, és a többi hozzávalóval összeállítjuk. Lisztezett deszkára kiszaggatjuk,
kb. 15-20 percig kelesztjük, majd forró olajban kisütjük.
Ha a tészta sok lenne, olajozott nejlon tasakban 1 hétig
a hűtőben eláll. A nyári szünetben még a nagyobb gyerekek is szívesen készítenek belőle lángost!

Másnap a rudakat felszeleteljük kb. 1,5 centi vastag karikákra, kinyújtjuk a karikákat egyesével, rátesszük a tölteléket,
összetekerjük, kiﬂit formázunk belőle és kisütjük.
Ha már kicsit hűlt, porcukorban megforgatjuk.

Szúnyogírtás vaníliás cukorral
Van egy jó tapasztalatom amit kipróbáltam, bevált, és
úgy gondoltam megosztom VELETEK is.
A szúnyogok mindannyiunk nagy ellensége. Nem
kell drága spray-t és különböző riasztókat vásárolni, a
legegyszerűbb megoldást ajánlom.

A SZÚNYOGOK NEM BÍRJÁK
ELVISELNI A VANÍLIA ILLATOT!

Minden helyiségbe tettem egy zacskó vaníliás cukrot
- ez nem is kerül sokba - és eltűntek a betévedt szúnyogok. Próbáljátok ki!
Molnár Sándorné
Rozy
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Nyári kavalkád
Iskolai ballagás
Iskolai ballagás

Gyermeknap az óvodában

Gyermeknapi kisvonatozás

Községi juniális
Úrnapi körmenet

Községi juniális
Óvodai ballagás

Szerkesztők: Farkasné Bánhidi Zsuzsanna, Haracska Tünde, Harcosfalvi Zsoltné,
Jurásekné Pﬂuger Éva, Ligetiné Vass Éva, Molnár Sándorné
Felelős kiadó: Kollár Károly polgármester
Nyomdai munka: Táltos Nyomda, Győr - Tördelés: Kollár Gábor János
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