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Békesség Nektek! Ne féljetek!
Talán nincs közöttünk senki, aki ne nézne szorongva a jövő felé. Nemcsak a
gazdasági válságra gondolok, nem csak a közelgő választásokra, a növekvő terhekre,
a bűnözéstől való rettegésre, az adósságok kérdésére, hanem az alapvető élményre,
az ember elmúlására, a halálra.
Most mikor e cikket írom, hétágra süt a nap és mikor az utcára kilépve az emberekkel találkozom és köszöntjük egymást, észre lehet venni az arcokon a felszabadult
örömet, hogy lassan vége a télnek, jön a tavasz és utána a nyár.
folytatás a 2. oldalon

Szlovák Önkormányzat
Február 6-án került ismét megrendezésre a Pilisi Szlovákok bálja, amelyen Sárisápról 28-an vettünk részt.
Idén a kesztölci szlovák önkormányzat szervezésében Dorogon a Művelődési
Házban mulathattak együtt a pilisi régió szlovákjai. Jövőre a házigazda Mogyorósbánya lesz.
A zenekar vezetőjének Drága Bálintnak a kezdeményezésére február 20-án megtartottuk a hagyományteremtő sárisápi szlovák batyusbált. A talpalávalót a Sárisápi
Fúvószenekar szolgáltatta. Az est díszvendége Koltai Lajos filmrendező, operatőr volt.
A rendezvény ideje alatt Kerenszky Attila és felesége borait kóstolhatták a vendégek.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Veselú Veľkú Noc vám prajeme!
Huberné Kisgyőri Katalin
Szlovák Önkormányzat elnöke

Bányászsorsok - Bíber József visszaemlékezései I. rész
A Vörösvári Újság archívumában keresgélve felfigyeltem egy cikksorozatra, amelyet
Bányászsorsok címmel publikáltak és a helyi bányászok visszaemlékezéseit tartalmazta.
Arra gondoltam, hogy Sárisápon is számos család élete szorosan kapcsolódott a bányához az elmúlt évtizedekben és bizonyára érdemes lenne körüljárni a faluban is ezt a
témát.
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Vizeink és környezetünk
védelme
Aki olvassa a napi vagy heti sajtót,
egyre gyakrabban találkozik azzal az újságírói eszmefuttatással, mely aggódik a
világ egészséges vízellátásának a romlásán, a fejlődő országok szűkös ivóvízellátásán, az ember számára felhasználható
vízkészlet zsugorodásán, a tartós elszennyeződés terjedésén.
Olyan jövőbeni elképzelés is született, mely szerint a legközelebbi világháború már a vízért fog folyni.
A szakmai közvéleményt formálók
jelentős részébe már befészkelte magát
az aggodalom a mindennapi egészséges
vizünk okán hazánkban is. A víz, ami itt
van körülöttünk, mellettünk, alattunk,
szinte minden évben sok, olykor igen
sok, de a vizeink környezetének minőségével általában alig törődünk.
folytatás a 2. oldalon
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Békesség Nektek! Ne féljetek!
Hogy egy kicsit megértsük a húsvét vidámságát és boldogságát, mélyen
magunkba kell nézni, és el kell gondolkodni azon, mi a fontos és lényeges az
ember életében. Az ország tele van fájdalommal és keserűséggel, közelednek
a választások, eddig sok ígéretet és szitkozódást lehetett hallani a médiában,
ill. olvasni az újságokban. Az egyik fél
azt mondja jók az életkörülmények, a
másik azt, hogy nem, de mindenki azt
gondolja, hogy majd a nehézségek után
jobb lesz. Mi a fontosabb az életkörülmények, vagy az élet maga? Azt gondolom fontos, hogy hogyan élünk, és mindenkinek lelkiismereti kötelessége az,
hogy döntsön, és véleményt formáljon.
Ezért van ránk bízva az ország és a jövő.
Sokszor azt látom, hogy elveszítik az
emberek a lényeget. A vitákban fontosabb meggyőzni a másikat, mint a másik
személye, ezért életre szóló harag lesz a
közös nevező helyett. A dolgozó emberek, akik a családjukért munkálkodnak,
közben elveszítik szeretteiket. Sorolhatnám az eseteket, amely jó szándékkal
indul, de fájdalom lesz belőle.
De mi lesz a választások, a viták, a
válások és a tragédiák után és mi lesz a
halál után?
Emberileg nem tudom a választ, de
hitemmel igen. S most nem akarok téríteni senkit sem, csak el szeretném mondani, hogy milyen mély tartalommal
rendelkezik a mostani ünnep a katolikus
vallás szerint, s bízom abban, hogy ha
valaki nem is hisz Istenben ő is elgondolkodik Jézus mondatán, amikor azt
mondja: Békesség nektek! Ne féljetek,
én vagyok!

Húsvét ünnepén a keresztény emberek átélik, hogy van valaki, aki nem csak
megbocsát, hanem bátorít bennünket!
Megdöbbentő látni ezt a gondolatot az
evangéliumban. Jézus nem csak az ellenségeit szereti, akik elítélik, akik keresztre feszítik, de ki is mondja a szavakat:
Atyám bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek! Hiszen a tanítványoknak is megbocsát, akik féltek
és cserben hagyták őt! Nézzük meg, mit
tesznek a tanítványok! Jól ismert Júdás
szerepe, aki elárulja őt, senki a többi tizenegy közül nem gyanít semmit. Engedik elveszni a Mestert. Péter tette szintén jól ismert, aki sok csodát lát, aki a
kiválasztott a társai közül, megijed és fél,
tagadja még az ismeretséget is! S nem
csak halkan pusmogva, hanem esküvel,
szinte kiabál és szitkozódik! Pedig közel
három évig ott volt Jézus közelében. S
a többi apostol közül egy sincs, aki ott
volna a kereszt alatt, csak a fiatal gyerekképű János áll majd mellette. Mindenki,
akiket barátjának nevezett Jézus, elhagyták őt a példaképet, a tanítójukat. A félelem, a csalódás uralkodik bennük.
Azonban az evangélium azt írja ami túlmegy minden emberi gondolaton -, hogy a Feltámadott első szavai:
Békesség nektek! Ne féljetek, én vagyok!
Nem kér számon, nem okolja őket, nem
törleszt és nem követel semmit, hanem
reményt akar adni. Nem mondja a tagadó Péternek, hát nem megmondtam,
hogy elárulsz és a többitől sem kérdezi,
hol voltatok. Nem ígérget semmit, hanem bátorít.
Most gondolkodjunk el egy kicsit
magunkon. Ha valaki hibázik velünk
kapcsolatban, akkor olyan „jó” érzés,
hogy számon kérhetjük.

Vizeink és környezetünk
védelme folytatás az 1. oldalról

csak eldobáljuk a csoki papírját, hagyjuk a
járdára piszkítani a kutyákat, a port az utcára rázzuk, égetjük a kerti hulladékot és
sorolhatnám azt a sok apróságot, amivel
a körülöttünk lévő teret, környezetünket
károsítjuk.
Időnként lelkes környezetvédők hatásosan ébresztgetik a környezettudatot és
érnek is el bizonyos eredményeket.
A vízzel és környezetével egész másképpen kell bánni. Itt elsősorban az illetékes
hatóságoknak kellene nagyon átgondoltnak és szigorúnak lenni. Az egyes emberekben is fel kellene ébreszteni a vizeket

A vízi környezet minősége általában érdektelen számunkra és rábízzuk a dolgot
a vizek esetében szerzett felületes tapasztalatra, hogy a víz csodálatos öntisztító ereje
majd rendbe hozza a dolgokat magától,
de a természet nem bír minden dolgot
megoldani önállóan, segítség nélkül.
Az egészséges környezet iránti vágy az
egyes emberekben velük születik, azonban
mi magunk sem érezzük át kellőképpen a
felelősséget saját környezetünk iránt. Mi
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folytatás az 1. oldalról
Vagy ha mi hibázunk, olyan jól esik,
ha elmarad a számonkérés. S hányszor
vágyunk arra, hogy egy szeretett ember,
azt mondja: Itt vagyok! Nem kell félned!
Milyen sokszor elegünk van a magyarázkodásokból, békét és nyugalmat áhítunk
az életünkbe.
Ezen az ünnepen el kell gondolkodnunk, hogy hány embernek jelentünk
biztonságot, s mi kikre számíthatunk
igazán!
Bízom abban, hogy az ünnep alatt
sikerül mindannyiunknak elszakadni a
nehézségektől, és így megmaradnak az
élet örömei. E gondolattal kívánok minden olvasónak Istentől áldott ünnepet.
Mindenkit szeretettel hívok a közös ünneplésre a sárisápi katolikus templomba
az alábbi időpontokban:
Nagycsütörtök - április 1-jén 1800 óra
Az utolsó vacsorára, az Oltáriszentség
alapításának ünnepére, Jézus elfogatására emlékezünk.
Nagypéntek - április 2-án de. 900 óra
Közösen végezzük a keresztutat a Kálvárián.
Nagypéntek - április 2-án 1800óra
Jézus megváltó halálára emlékezünk.
Nagyszombat - április 3-án 2000 óra
A fény, az ige, a víz és az eukarisztia
ünneplése után a Feltámadási körmenetben lesz teljes az örömünk.
Húsvét vasárnap - április 4-én de. 1000 óra
Ünnepi szentmise.
Húsvét hétfő - április 5-én de. 1000 óra
Ünnepi szentmise.
Zsiga Péter
plébános
védő környezettudatos gondolkodást.
Együtt összefogva, egymást tanítva, segítve kell kialakítanunk azt a szemléletet,
mely megalapozza a vizeink védelmével
kapcsolatos feladatainkat, teendőinket,
hogy a látszólag tiszta víz ne ássa alá egészségünket és unokáinknak, dédunokáinknak is megmaradhasson a valóban tiszta
víz, a szép vízi környezet öröme.
Őrizzük, ápoljuk és vigyázzunk együtt
vizeinkre és környezetünkre, mert erre a
mindent éltető kincsre mindnyájunknak
szüksége van.
Kollár Károly
polgármester

Nagyböjt hava – gondolatok a szenvedésről
Ha közvélemény-kutatást tartanánk
arról, hogy ki melyik ünnepet szereti
jobban, a Karácsonyt-e vagy a Húsvétot, valószínűleg a Karácsony felé
billenne a mérleg. Nem hiszem, hogy
azért, mert mindenki a téli ünnepeket
részesíti előnyben. Inkább, mert nehezebb feldolgozni a szenvedést és a halált, mint a születést. A betegséget és a
szenvedést hitetlennek s hívőnek elfogadni egyaránt nehéz. Hogy miért nehéz, arra elég könnyű megfelelni. Nem
szeretünk szenvedni, nem szeretünk
gyengének, kiszolgáltatottnak látszani.
Erősek, szépek, fiatalok, egészségesek,
bölcsek és tökéletesek akarunk maradni örökre. Az ember ebbéli törekvése
ősidők óta él.
A Teremtés kezdetén az első emberpár is azért evett a Tudás Fájáról, hogy
Istenhez hasonlóvá váljék. Azóta nem
változott sok minden. Ki ne szeretné
elhitetni másokkal és elsősorban önmagával, hogy ereje, esze, bölcsessége,
szépsége stb. mérhetetlen? Sokan próbálták ezzel az érzéssel a lelkükben az
egész világot így-úgy meghódítani. A
„szerényebbek” csak szűkebb környezetükben próbálkoztak.
Minden ellenkező törekvésünk ellenére olykor mégis meglátjuk elesett,
erőtlen, megtört, meggyötört, elhagyott önmagunkat. Valljuk be őszintén,
nem szeretjük ezt a képet. Még kevésbé
szeretjük, ha felebarátunk gyenge, és
ez jelenthet testi-lelki fogyatékosságot. Szándékosan írtam ezt a szót, hiszen a fogyatékosság hiány. Olyan hiány, amely miatt éppen nem vagyunk
Isten(ek).

Aki hosszabb időt töltött mozgássérültek vagy szellemi fogyatékosok társaságában az tudja, hogy természetesnek
kell venni a másik ember hiányosságait.
Valakinek a karja hiányzik, valakinek a
lába, valaki írni nem tud, valaki beszélni sem. Ők nem mutogattak egymásra,
nem példálóznak, hogy bezzeg az X,
miért nem így, az Y pedig miért nem
úgy. Ők tudják, hogy gyengeségükben
Isten ereje lesz teljessé. Megengedik önmaguknak ezeket a „hibákat”, és egyúttal megengedik a másiknak is.
Mi, átlagemberek hajlamosak vagyunk tudatosan vagy öntudatlanul azt
az ószövetségi felfogást követni, hogy
a betegség, a tökéletlenség és a szenvedés Isten büntetése. E régi-régi felfogás
óta azonban eltelt néhány esztendő, és
közben megjelent az értünk szenvedő
Isten-ember, aki megtanította az emberiséget a szenvedés elviselésére, sőt
a szenvedés értelmére. Jézus szerette a
szenvedő embert, mert ő maga is részt
vállalt ebben a szenvedésben. És azt
hiszem, ez a kulcsszó. A részt vállalás.
Ahogy osztozom a másik ember szenvedésében, ahogy a magam szenvedésére
sem úgy tekintek, mint sorscsapásra,
mint valami kívülről érkező rosszra,
akkor része leszek annak az egésznek,
amit világnak hívunk. Akkor ez egy
egészséges világ lehet. Egészséges, mert
a gyenge és az erős együtt élhet benne,
és elviseli, sőt viszi, vállalja egymást. Én
egy ilyen egészséges világot képzelek
magunknak.
Erről Aesopus meséje jutott eszembe
az oroszlánról és az egérről. Az oroszlán
találkozik az egérrel, s mivel nagyon

éhes, meg akarja enni. Az egér könyörgőre fogja: „Meglásd, ha bajban leszel,
kisegítelek.”
Nem hisz az oroszlán az egérnek,
mégis megkönyörül rajta. Nemsokára
az oroszlánt foglyul ejtik a vadászok.
Az egér történetesen arra jár, és kirágja
az állatok királyára tekeredett hálót. Az
apró állat beváltja ígéretét, valóban segít az oroszlánon.
Higgyük mi is el, hogy egerekkel
és oroszlánokkal teljes a világ. Hogy a
bennünk lévő egér-én az oroszlán árnyéka ugyan, mégis segítőjévé válhat.
A szenvedés, a betegség, a halál és az
ezekre való felkészülés, azaz a Nagyböjt
életünk része, mely segíti teljessé tenni
életünket.
Jurásekné Pfluger Éva

Rogier van der Weyden:
Mater Dolorosa

Húsvéti kereplő
A kereplő egyszerű, ősi népi hangszer,
az egész világon ismerik. Idiofon hangszer, azaz saját anyaga a hang forrása
(közvetlenül, kiegészítő hangforrás nélkül lehet vele hangot kiadni). A kereplő
hangjában az ősi népek őseik hangját
vélték felfedezni. A hangszer őse a zúgófa vagy „üvöltő bika”. Fajtái: kalapácsos,
bordás, szekrényes és szélkereplő.
A katolikus hagyomány szerint nagycsütörtökön a harangok Rómába mennek, ilyenkor nem lehet harangozni,
kereplővel hívják a híveket misére. A
templomtornyokba Magyarországon
több helyütt nagyméretű kereplőket helyeztek el.

A Pallas Nagylexikon a következőképpen írja le a templomokban használatos harangpótló hangszert:
„A katolikus egyházban a nagycsütörtöki szentmise glóriájától nagyszombat
allelujájáig használtatni szokott zörgető
faeszköz. Kétféle kereplő különböztethető meg. Az egyik vékony deszkához
illesztett és szabadon mozgatható fakalapács, mely a nagyhét említett 3 napján mise alatt és az oltári szentségnek a
szent sírhoz való átvitelekor csöngettyű
helyett használtatik, míg a tulajdonképpeni kereplő nagyobb, szintén fából
készült zörgető eszköz és a harangokat
helyettesíti. A kereplő már a legrégibb

időkben is használtatott.”
A sárisápi templomban is egy nagyméretű kereplő helyettesíti a harangzúgást a nagycsütörtök és nagyszombat
közti időszakban.
Jurásekné Pfluger Éva
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Bányászsorsok - Bíber József visszaemlékezései I. rész
folytatás az 1. oldalról
Szerkesztőtársaim bíztatására belevágtam és elsőként anyai nagyapámat,
Bíber Józsefet kérdeztem, aki túlélője
volt az 1947. január 20-án Fábián-Sebestyénkor bekövetkezett bányaszerencsétlenségnek.
- Mikor kezdtél dolgozni a bányában?
- Bognárinas voltam. Szóltam a mesteremnek, hogy télen elmennék a bányába és nyárra visszajönnék. Ő beleegyezett, és így kerültem 1946. októberében
18 évesen 11-es aknára csillésnek.
- Hogy emlékszel vissza a bányaszerencsétlenségre, ami 3 hónap múlva
történt?
- Előtte lévő nap táncmulatságot rendeztek a Művelődési Otthonban (a régi
mozi helyén), ahol én is hajnalig táncoltam. Reggelre voltam beosztva, de
ez egyszer délutánra mentem. Gurin
Pali volt a barátom és Honti Józsi bácsi
a főaknász. Az egyes ereszke fölött voltam „kapcsos”.
Mondom a Palinak: - Együk meg a
kaját, hátha valami lesz! - mert akkor
már érzékeltük a füstöt. Honti Józsi bácsi jött és mondta, hogy menjünk le az
ereszkébe és az osztókra, és szóljunk a
többieknek is. Akkor már tudtuk, hogy
baj van.
Gula Józsi, Hajnik Feri is ott dolgo-
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zott, ők meg is haltak.
Mi feljöttünk az ereszkén az alapvágatra. Vas Józsi már a mozdonyban
feküdt ájultan, a homlokát beütötte, de
őt kihozták, megmenekült.
Azt mondta ezután Honti Józsi:
- ”Klapci, ta gyeto!” (Fiúk, erre menjetek!)
Nem láttuk, hol a tűz, csak a füstöt
érzékeltük. Hárman indultunk kifelé:
Gurin Pali, egy szegedi származású Sanyi nevű gyerek és én. A brenner-lámpa már nem világított, csak füstölt, de
a sötétben mintha nyögdécselést hallottunk volna. Jurásek Karcsi feküdt
az ellenívben a vízben. Kihúztam őt és
négyen indultunk tovább.
Menet közben láttuk Kisgyőri Feri
bácsit, aki a falazatra dőlve feküdt, ő
már nem élt.
Mentünk tovább, Karcsit ketten támogattuk, de egy idő után már nem
tudott jönni és kérte, hogy tegyük le.
Mi letettük az „ulmában”. Nemsokára
rá Pali és a szegedi gyerek is összeesett.
A karomon vittem a 2 literes kulacsomat meg a ruhámat.
Aztán már én is úgy éreztem, nem
bírom. Letettem a ruhámat, ráöntöttem a vizet és rátettem a fejemet. Többre nem emlékszem...

A dorogi bányamentők jöttek és
hoztak a 11-es lejtakna alá. Ott jó levegő volt.
A többiekkel együtt injekciót kaptam és attól jobban lettem. Tízen voltunk, akik mintegy 2 óra múlva saját
lábunkon ki tudtunk jönni Annavölgynél a felszínre.
A halottakat csillékben hozták fel.
Búcsúztatásuk Annavölgyön a Művelődési Ház előtt volt.
- Mi történt ezután?
- Megnősültem, 3 évig katona voltam Füzérradványban, ahol 16 km-es
portyázó terület volt. Úgy gondolom,
hogy az ottani jó levegőnek köszönhetem, hogy a tüdőm kitisztult és maradandó károsodás nélkül úsztam meg a
történteket.
1949-ben személyesen Rákosi Mátyástól kaptam meg a kiváló bányász
bronz fokozat kitüntetést.
Ezután visszamentem a bányába,
ahol 1980. január elsejéig dolgoztam.
Először csillésként, aztán segédvájár,
vájár voltam, majd frontmesterként
mentem nyugdíjba.
Lejegyezte: unokája,
Jurásekné Pfluger Éva

In memoriam Lengyel László
Nem megszokott búcsúztatáson vettünk részt 2010. február 20-án a sárisápi temetőben. Hét évvel ezelőtt 2003. február
2-án hunyt el – váratlan és hirtelen fájó gyorsasággal – Lengyel Lászlóné Ollé Erzsébet általános iskolánk nyugalmazott
igazgatója.
Felesége utáni fájó vágyakozásnak szakadt vége 2010. február 3-án, amikor a szerető szív, Lengyel László szíve – szintén
tragikus hirtelenséggel- megszűnt dobogni. Megrendítő volt
látni, ahogy sorra jöttek volt tanítványai, munkatársai egy-egy
szál virággal. Rövid idő alatt feketébe borult szinte az egész
sárisápi temető a gyászolók sokaságától.
Halálával nemcsak egy szerető férj, édesapa, nagyapa távozott.
Iskolai végzettsége magyar szakos tanár volt. A jelenlévők
közül jómagam is tanítványa voltam.
Nagyon jól tudjuk mit jelentett Lengyel Tanár Úrnál tanulni, neve a szakmában fogalom volt. Az általa tanítottak későbbi tanulmányaink során, illetve egész életünkre kihatottak.
Nemcsak a tananyagot tanította meg magas szinten, hanem az
irodalom, az olvasás szeretetét, életszemléletünk alakítását, a
fontos és lényegtelen dolgok közötti különbségtételt. Szigorú
és következetes volt, amivel fegyelemre nevelt. Ennek követ-

kezménye, hogy joggal volt büszke tanítványaira. Számos tehetséges ember vált közülük elismert szakemberré pl. jogásszá,
építésszé, könyvkiadóvá, tanárrá.
Büszke volt arra is, hogy kevésbé tehetséges fogékony diákjai részére is tudott annyi lelkesedést, tudást nyújtani, hogy az
érettségin megállták a helyüket.
Mindig voltak új tervei, elgondolásai, hogyan lehetne az
oktatást még jobbá, színvonalasabbá tenni. A sárisápi iskola
új épületének megépítése érdekében a minisztériumot is felkereste, a Dorogi Szénbányáknál is szerzett anyagi támogatást.
A régi iskolában, a tornaterem kialakítása is az ő kezdeményezésére történt. Az új célok megvalósítását nemcsak elvben
támogatta, pl. a futballpálya kialakításánál együtt talicskázta a
földet a segítőkkel.
1971-től a Dorogi Gimnázium tanára lett, ahol szintén
nagy elismerés övezte tevékenységét. Nyugdíjazása után is
többször hívták kisegíteni, tanított a Hell és a Bottyán szakközépiskolában is.
Lengyel László A TANÁR ÚR eltávozott, de emléke továbbra is velünk marad!
Nánai Istvánné
egy volt tanítványa
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A 2009/2010-es tanév I. féléve január 15-én fejeződött be. A II. félév január
18-án kezdődött.
A tanulók január 20-án kapták meg
a félévi értesítőket. A félév elején került
sor a 3. osztályos tanulók nyelvi beiratkozására (német-angol nyelv), valamint
a 8. osztályos tanulók továbbtanulási
lapjainak kitöltésére és továbbítására az
általuk megjelölt intézményekbe.
Iskolánk számos programot kínál a II.
félévben is a tanulók számára. Legyen az
tanulmányi verseny vagy sportverseny,
diákjaink aktív részvételükkel járulnak
hozzá a programok sikeressé tételéhez.
Tanulmányi versenyek
A Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény által meghirdetett Ward Mária komplex versenyen (szövegértés, nyelvtan, matematika, műveltségi terület, rajz) Hetzmann

Mercédesz /4.a/ az összesített eredmény
alapján V. helyezést ért el. Eredményesen szerepelt még: Jurásek Jázmin,
Kismóni Kitti, Pelyva Máté, Urbanics
Anna /4.a/.
Megrendeztük a Kalmár László Matematika Verseny iskolai fordulóját 11
tanuló (4.a-4.b) részvételével. A megyei
fordulóba bejutott Hetzmann Mercédesz /4.a/ osztályos tanuló.
A Nyelvész- Nemzetközi Anyanyelvi
Tanulmányi Verseny iskolai fordulóján
2 alsós és 18 felsős tanuló vett részt.
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei fordulóján Urbanics András
/6.a/ 7. helyezést, Jurásek Janka /8.a/
26. helyezést ért el.
A magyar kultúra napja alkalmából
iskolánk felső tagozatában megtartottuk
a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép
magyar beszéd” versenyünket. A versenyen nyújtott szereplése alapján:
5-6. osztály
I. Szabó Balázs (6.a)
Szabó Kornél (6.a)
II. Csicsmann Blanka (6.b)
Urbanics András (6.a)
III. Gombola Réka (5.a)
Nagy Rebeka (5.a)
7-8. osztály
I. Jurásek Janka (8.a)
Takács Amanda (8.b)
II. Karászek Bianka (7.a)
III. Kovács Dániel (7.b)
Komora Berill (7.b)

Az első helyezést elért tanulók színvonalas műsorral készültek a községi
könyvtárban megrendezett irodalmi
délutánra.
Tanulóink közül többen készítettek
rajzot a meghirdetett rajzpályázatra.
Ebben a félévben is folytatódnak a
levelezős tanulmányi versenyek (magyar
nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem, angol nyelv)
tantárgyakból. Folyamatosan megrendezésre kerülnek a házi tanulmányi versenyeink is.
Iskolánk sportcsarnokában került
megrendezésre a kiskörzeti játékos sorverseny, amelyen 7 iskola csapata képviseltette magát. (Tát, Tokod, Tokodaltáró, Bajna, Csolnok, Annavölgy, Sárisáp)
Csapatunk /3-4. osztály/ I. helyezést ért
el.
Labdarúgó kupát rendeztünk a Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás
iskolái részére. (Csolnok, Dág, Annavölgy, Sárisáp) Iskolánk csapata /7-8.
osztály/ II. helyezést ért el.
A Budapest Bajnokság Junior kategóriában Nagy Lorina 8.a osztályos tanuló
zártirányzékú légpuska fegyvernemben
bronzérmet szerzett.
Úszástanfolyamot szerveztünk a 3.
osztályos tanulók részére. A tanfolyam
díjához hozzájárult az önkormányzat, a
Sárisáp Községért Közalapítvány és „A
sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány is.
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Az iskola hírei
Az óvónők és a tanítónők szakmai megbeszélést tartottak a tagintézmények vezetőivel az óvodában.
Az iskola pedagógusai ismét megrendezték a Művelődési Házban a már hagyománnyá vált nosztalgia diszkót
a község és a környékbeli érdeklődők számára. A rendezvény jól sikerült.
Februárban a szülői közösség szervezésében került
megrendezésre a Művelődési Házban az iskola farsangi
bálja. „Fergeteges farsangi forgatag”
A program a következőképpen alakult:
- jelmezes felvonulás, jelmezverseny
- bűvész-produkció a nagyszínpadon
- táncverseny, casino, teaház, tombola
Tanulóink egyéni és csoportos jelmezeikkel tették
hangulatossá a rendezvényt. A jelmezek ötletesek, kreatívak és látványosak voltak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Hidasiné Horváth Anna
munkaközösség-vezető
A március 15-i községi ünnepségre
tanulóink műsorral készültek. Kokárdát tűztek a mellükre, s a nemzetiszínű
zászlók alatt nagy átéléssel szavalták el a
forradalomról és szabadságharcról szóló
verseket.
Az ünnepségen közreműködtek:
Gombola Dóra, Senger Krisztina /1.o/,
Rezsnyik Bálint /3.a/, Jurásek Jázmin,
Kismóni Kitti, Pelyva Máté, Dénes Oli-

vér /4.a/, Mészáros Regina, Szabó Kornél, Urbanics András /6.a/, Csicsmann
Blanka, Dávid József /6.b/, Karászek
Bianka /7.a/, Jurásek Janka, Naár Martin, Nánai Gergő /8.a/
Furulyán közreműködtek: Vitek Virág /3.a/, Urbanics Pál /2.a/, Urbanics
Tamás /4.a/ Az ünnepség után került
sor a Művelődési Házban a „Mesék útján barangolva, csodák földjén csatan-

golva” rajzpályázat munkáiból készült
kiállítás ünnepélyes megnyitójára és az
eredményhirdetésre.
A kiállított munkák nagyon színvonalasak voltak.

Az iskolai Diákönkormányzat munkájáról
Iskolánkban a DÖK 1995-től működik. Tagjait az osztályközösségek által választott tanulók adják. Ők az osztályfőnökökkel együttműködve szervezik közösségük életét.
A DÖK célja és feladata, a tanulókat érintő, iskolai élettel
kapcsolatos kérdések véleményezése, javaslattétel a tanulói elképzelések megvalósítására, a szabadidős tevékenységek szervezése.
Összeállított munkaterv alapján dolgozunk.
Szeptember, az iskolakezdés mindig egy új megalakulást jelent. Döntöttünk az egy tanításnélküli munkanapról, amit az
idén izgalmas akadályversenyen töltöttünk el, de volt már főzéssel lezáruló kirándulás, akadályverseny, sőt számháború is.
Októberben őszi éjszakai túrán vettünk részt, ahol a telihold
sejtelmes fényében jó volt látni az alattunk elterülő falut.
November az „Egészség hónapja”, ezért egy hétig minden
napot reggeli tornával kezdtük, majd egy kedves sportversenyt
állítottunk össze tanulóinknak, ahol egymásra figyelve, egymást segítve küzdhettek kicsik és nagyok. A díj is „egészséges”
volt, minden résztvevő gyümölcsöt kapott.
Decemberben elmaradhatatlan a Mikulás-futás, izgalmas
sorsolással a végén. Nagykarácsonyba is szinte minden évben
ellátogatunk a Mikulás-házba.
A karácsonyi hangulat megteremtéséhez jó alkalom a közös
mézeskalácssütés és díszítés.
Ősszel és tavasszal autóbuszos kirándulást szoktunk szervezni. Idén az úticél Budapest volt, ahol a Jövő házában interaktív
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kiállításon voltunk, máskor a Tutanhamon kiállításon jártunk,
ez is sok élményt adott. A téltemetést idén már harmadik alkalommal tartottuk meg. A Faluház udvara volt a műsor és
bábuégetés helyszíne. A végén általunk sütött pogácsát és teát
kínáltunk, amit szorgalmas kis kezek készítettek el.
Tavasszal Föld Napi programok keretében csapatvetélkedőket tartunk több helyszínen.
Gyűjtünk elemet, sulipontot, papírt, préselünk műanyag
flakont, fém italos dobozt.
A programok előkészítésében, lebonyolításában a diákok is
segítenek, ötleteiket szívesen felhasználjuk.
Vargáné Urbanics Mária
DÖK tanárelnök

Sári óvoda eseményei
Megújult intézményünk üde színfoltja lett községünknek. Elkészült Hollósy
Béla fafaragó által az óvoda új névtáblája, mely esztétikai tartalommal bír.
Vidám készülődéstől volt hangos az
épület február 12-én, hiszen a farsangi
bál kezdetét vette.
A szülői közösség segítségével az előtérben perec, fánk, tombola várta az
érkezőket. Az emeleten arcfestésen, hajszínezésen vehettek részt a gyerekek. A
„bálteremben” - az óvoda tornaszobájában - tantestületünk a Holle anyó című
mesejátékot adta elő, majd a csoportos
tánc következett. Fényképek, videofelvételek, tanúsíthatják az örömteli perceket. Tavasszal óvodásaink lelkesen készültek a rajzversenyekre, az ötletes képi
megjelenítéseket már több alkalommal

siker koronázta. Egyéni és csoportos helyezésekkel, oklevelekkel, ajándékokkal
tértek haza óvodásaink.
Óvodai és hagyományőrző ünnepeink időpontjai:
- Tavasz ébredése
- Április 23. Nemzetiségi Nap - Idősek
napja
- Április 30. Anyák napja
- Május 14. Nemzetiségi Óvodai Találkozó (Vértesszőlős)
- Május 21. Pünkösdi király, királylány
választás
- Június 4. Évzáró
Intézményünk nyári takarítási szünete:
2010. július 5 - 2010. július 30-ig
tart. Megkérjük a kedves Szülőket, hogy
a csoportvezető óvodapedagógusoknak

jelezzék, ha július hónapban a gyermekek elhelyezése problémát okoz, ugyanis
előzetes megbeszélést követően az annavölgyi óvoda ebben az időszakban fogadni tudja óvodásainkat.
Szép tavaszi napokat, sok locsolót,
húsvéti tojást kívánunk községünk lakóinak!
Lakics Gyuláné és a
Sári Tagóvoda testülete

„Gyerekszáj”
1. Nagy örömmel lép a csoportszobába az egyik kisfiú:
”Az állatkertben láttam efelántot.”
2. A kezdő kiscsoportosoknál „gunyi” építés folyik, az
asztal alatt már benn ül 3
gyerek. Az óvó néni kérdezi:
- Ki lakik ebben a házikóban?
Kitekint az egyik kisfiú és válaszol: - Hát én, ő, ő, meg ő.
3. Kiscsoportos mesél a barátainak:
”Láttam egy képet, amin a
mókus volt az izomfasirta.”
4. A gyerekcsoport sétál: - Óvó
néni, mi csak autóval szoktunk sétálni - mondja az
egyik kisóvodás.
5. Bőszen az egyik óvodás:
„Az apukám puskája meg
van töltve fűszerrel.”

Kinyílott az aranyeső,
virul már a tulipán.
Húsvéthétfő napján bizony
nem hervad el a szép lány.
Lenge szellő friss harmatot
szárítgat a virágon.
Azt a legényt, ki meglocsol
piros tojással várom.
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Gondolatok a megújult az Ifjúsági Klubról
Közeleg a Húsvét, a feltámadás, a
természet megújhodásának ünnepe. A
megújulás vágya és képessége azonban
a természettel ellentétben az emberben
nincs évszakhoz, ünnephez kötve. Az
ember képes arra, hogy az emlékek között barangolva, egy-egy régi és el nem
feledett helyszint, eseményt, cselekedetet gondolatban felidézzen. Bizonyára
már nagyon sokan feltették maguknak
azt a kérdést, hogy ami a múltban jó
volt, azt miért nem tudjuk a mában
megismételni. Sok válasz létezik. Az
egyik ilyen válasz „ Kétszer ugyanabba
a folyóba nem lehet lépni” .Való igaz , a
víz elviszi léptünket, csak az emléke marad. Az ember mégis újra és újra élheti a
múltat csak másik folyót kell keresni. Az
igaz, a folyó nem lesz ugyanaz! De a vízbelépés öröme megismételhető és felül
is múlható. Sokan felteszik most azt a
kérdést, miért is ragadtam tollat és írom
le ezeket a gondolatokat.
November végén, december elején
fiatalokból álló baráti társaság gondolta
úgy, él a nekik felajánlott lehetőséggel és
birtokba veszik a Művelődési Ház - sok
emléket őrző - Ifjúsági Klubját. Először

bátortalanul, egy kicsit ijedt kíváncsisággal néztek körül. Majd a szemekben
felcsillant az öröm, a boldog várakozás
fénye.
Addig a napig ezek a fiatalok az
Újtelepi játszótéren a padokon ülve
beszélgettek, bolondoztak, örültek egymásnak. A novemberi hidegebb idő
beköszöntével azonban a játszótér már
nem volt alkalmas ezekre a találkozókra.
Úgy gondolták, hogy egy kis tűz felmelegíti fázó kezeiket.
Ez a tűz volt az, ami elindította ezeket a fiatalokat a megújulás felé. A saját
és az Ifjúsági Klub megújulása felé.
Tudom, hogy ezek a falak már sok
boldog tekintetet láttak.
Szerelmek szövődtek, melyek még
ma is tartanak, szerelmek szakadtak
meg és alakultak barátsággá. Barátságok
köttettek és ezek a barátok vérre menő
csocsó csatákat vívtak egymással. Sorolhatnám tovább, de nem teszem. Azért
nem folytatom, mert nem az emlékek
felidézése a lényeg. A fentebb leírtak adják a lényeget.
Köszönhetően ezeknek a fiataloknak
újra élhettem azt a hangulatot, derűt,

szeretetet, amit őrzök a mai napig.
Hiszem, hogy mindenkiben meg
van megújulás képessége. Ehhez meg
kell találni azokat az emberi értékeket,
amelyeket őrzünk és át akarunk adni az
utánunk következőknek, hogy újra élhessük azokat. Melyek ezek? A szeretet,
a közösséghez tartozás vágya és öröme, a
tenni akarás.
Ma 10-12 rendszeres látogatója van
a Ifjúsági Klubnak. Heti két alkalommal van nyitva, pénteken és szombaton
17-20 óra között. Mindenkit szívesen
látunk, aki szeret társaságba járni, vagy
éppen egyedül van, és társaságra vágyik.
Hogy mit lehet csinálni? Csocsó, rexasztal, zene, sakk áll a játszani akarók
rendelkezésére. Ám nyitottak vagyunk
minden kezdeményezésre
Természetesen kellett az újra induláshoz segítség is, kellett a Polgármester Úr
és a Képviselő-testület hite és bizalma.
Támogatták és támogatják elképzeléseinket, megtesznek mindent, hogy a fiatalok jó körülmények között tölthessék
szabadidejük egy részét.
Szekeres Tibor
önkormányzati képviselő

Sárisápi térségi borverseny
Sárisápon a Művelődési Ház színháztermében 2010. február 27-én 25. alkalommal rendezett jubileumi borverseny
ünnepélyes eredményhirdetését tartotta
a 215 fős tagsággal rendelkező Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete. Csütörtökön
lehetett nevezni a határon túlra és Pest
megyére is átnyúló térségi borversenyre.
31 település 147 bortermelőjének 346
bormintája indult a versenyen.
Az 5x3 tagú zsűri pénteken bírálta a
borokat. A szombati ünnepélyes eredményhirdetésen tíz település polgármestere, jegyzője, alpolgármestere és országgyűlési képviselők jelentek meg, akik a
saját településükről érkezett és legjobb
eredményt elért borásznak különdíjat is
hoztak magukkal.
Sárisápon a BORVERSENY egyben
a szakma és a kultúra napja is. A nagy
esemény résztvevői nyitányként közösen
énekelték el a rendező egyesület himnuszát, a BORDALT Kanóczki János
tangóharmonika kísérete mellett. Már
hagyomány, hogy sárisápi szereplők köszöntik műsorukkal a vendégeket. Mivel a borverseny nemzetközi volt, ezért a
szereplőgárda is az volt, ugyanis a párkányi KISBOJTÁR NÉPTÁNCEGYÜT
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TES tette igazán színessé a programot.
Fellépett továbbá ifj. Macza Péter két
szólóénekkel és ifj. Tóth György szavalattal. A rendezvény végén a résztvevők
együtt énekelték el a Bányászhimnuszt.
A hivatalos rész első felében a megjelentek visszaemlékeztek a 25 éves sárisápi borászkodás múltjára Stikker László,
a Művelődési Ház egykori igazgatója
közreműködésével. Ezt követően a régi
borászok arcképeinek kivetítése mellett
Kollár Károly sárisápi polgármester emléklapot és gravírozott poharat adott át
az azóta elhunyt borászok családtagjainak (35 fő), valamint a még élőknek,
összesen 84 személynek. Örömünkre
szolgált, hogy az emléklapra jogosultak
többsége elfogadta a meghívást és megjelent a rendezvényen.
Az ünnepségen felszólalt és köszöntötte a megjelenteket Nyergesi Rezső, a
VINUM ISTER-GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND nagymestere,
majd VIKUKEL LÁSZLÓ, zsűritag értékelte a versenyző borokat, és ismertette
a zsűri közösen kialakított véleményét.
A borverseny eredményhirdetése során
22 arany-, 76 ezüst-, és 86 bronzérem,
valamint 61 elismerő oklevél került kiosztásra a versenyző 199 fehér-, 110 vö-

rös-, 33 rozé- és 4 sillerbor között.
Champion díjat nyert a sárisápi Motesiczki Ottó 2008-as évjáratú jégbora.
A borversenyről a legtöbb érmet Solymosi Attila pilisvörösvári borász vitt el.
A kiosztott 22 aranyérmet a következő borászok borai szerezték meg:
Solymosi Attila 3, Vitek János 2, Varga
Zoltán 2, Motesiczki Ottó, Nizl József,
Hacskó György, Szórád Ágoston, Góra
Ferenc, Valkovics Ferenc, Varga Fábián,
Balog János, Hudák József, Gurgulits
Mihály, Benyó Mihály, Simon Sándor,
Czuth János, Barics László, ifj. Gódor
István 1-1.
Az aranyéremben részesült borászok
az oklevél mellé gravírozott poharakat
kaptak a borbarátnőktől.
A díjak kiosztását vacsora, majd
borkóstoltatás, szakmai beszélgetés és
vidám nótázás követte. 300-an vettek
részt a zsúfolásig megtelt ünnepi rendezvényen.
A borversenyről készült fotók és az
éremlista megtekinthető a www.sarisap.
hu galériában!
Schummel Tamás
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesület elnöke

Téli, tavaszi programok a Szociális Alapellátó Szolgálatnál
Az év kezdetén az alábbi programokkal
színesítettük az intézményünkhöz tartozó
idősek mindennapjait. Kanadai útibeszámolót tartott egyik dolgozónk. Ennek
hatására az idősek is beszámoltak a saját
utazási élményeikről. Híres színészekre
emlékeztünk, fotókon megtekintettük Latinovits Zoltán és Bujtor István síremlékét.
Februárban a klubtagok nemzetközi farsangi batyus bálra voltak hivatalosak. A tiroliak hozták az italt, a szlovák házaspárok
a siskát, a skót pedig a családját. Háremhölgyek hastánccal szórakoztatták a vendégeket. Country zenészünk ,,sajnos” gitár
nélkül érkezett, így a zenéről magunknak
kellett gondoskodnunk. A zene hallatára
a cigányasszony azonnal szeretett

volna táncra perdülni, de lekötötte a figyelmét a következő jelmezes, a holland
virágáruslány, aki megpróbálta becsempészni a tavaszt. A tavasz illatára megjelent a vietnámi rizsszedő is. A jól sikerült
mulatság hírére még egy muzulmán nő is
ellátogatott hozzánk.
Március 8-án egy szál virággal és dallal köszöntötték a hölgyeket a klub férfi
tagjai.
Az 1848. március 15-én kitört forradalom és szabadságharc emlékére irodalmi körünk felelevenítette az akkori eseményeket. Felolvasták 12 pontban, hogy
mit kíván a magyar nemzet. Elszavalták a
Nemzeti Dalt, részleteket idéztek fel Petőfi
Sándor naplójából, majd közösen Kossu-

Tájékoztatás a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet életéről
Nyugdíjas Bányász Alapszervezetünk 290 fő körüli taglétszámmal az
egyik legnagyobb civil szervezet községünkben. Az alapszervezet tagjai aktív
közreműködői a helyi ünnepségeknek,
szórakoztató rendezvényeknek.
Az alapszervezet a dorogi székhelyű Bányász Szakszervezeti Szövetség
(BSZSZ) tagjaként, de önállóan működik településünkön.
Az éves tagdíj maradt 1300 Ft, aminek a 10% át a BDSZSZ-nek utaljuk
át. A többi tagdíjból a tag halála esetén
6000.-Ft segélyt biztosítunk az elhunyt
családjának. Szerény anyagi helyzetünkből adódóan karácsony előtt a rászo-

rulók közül 77 tagtársunknak 2000
Ft támogatást tudtunk biztosítani
a bizalmiak javaslata alapján.
Alapszervezetünk üdülési lehetőségei is
szerényebbek lettek az elmúlt évekhez
képest. Már csak a komáromi gyógyfürdőben tudunk egy-egy hetes pihenést
biztosítani. Az elmúlt évben 16 fő részesült üdülési lehetőségben. A korábbi
években ezek az üdülések ingyenesek
voltak, azonban az anyagiak ezt ma már
nem teszik lehetővé. Az üdülési díj tagoknak 13000 Ft, a nem tag hozzátartozónak 20000 Ft. Közös programjaink
során minden hónap utolsó szombatján
kirándulás keretében elsősorban meleg-

th nótákat énekeltek. A húsvéti ünnepet
megelőző napokban többféle foglalkozáson vehettek részt tagjaink:
- kép-montázs készítés, faliújság díszítés,
- tojásfestés, tojásfa készítés,
- húsvéti népszokások, locsolóversek felelevenítése.
Májusra meghívást kaptunk, a Sári
Óvoda pünkösdi király- és királylány választására és az azt követő táncmulatságra.
A féléves programunk nyár eleji szalonnasütéssel zárul, ahova a klubtagok
mellett a házi segítségnyújtásban részesülőket is hívjuk és várjuk.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
a Hírmondó olvasóinak!
Alapellátó Szolgálat dolgozói
vizes fürdőket keresünk fel, amelyen a
nem tagok is részt vehetnek. E kirándulások után érdeklődők Keszthelyi
Károlynál kaphatnak bővebb tájékoztatást.
A tagság egyre korosabbá válását
jól mutatja, hogy egyre többen érik el
az 50 illetve a 60 éves tagságot. Ennek
ellenére a taglétszámunk nem nagyon
mutat csökkenést, hiszen az újonnan
nyugdíjba vonuló dolgozók kérik az átigazolásukat közénk. Szívesen fogadjuk
a más gazdasági egységekből nyugdíjba
vonulókat is, mivel a bányászat gyakorlatilag megszűnt és tagutánpótlás már
csak innen várható.
Nánai István elnök

Tisztelt Sárisápiak!
Köztudott, hogy magyar múltunk
és értékeink már ezer éves gyökerekkel
rendelkeznek és értékeinket megőrizni fontos feladat. Nem csak alkotnunk
kell otthont, lakást, hanem a ránk bízott
javakat megfelelő módon kamatoztatni
kell és őrizni. A község egy sajátos értéke
a közel 250 éves templom! Ha egy kicsit
játszunk a számokkal, akkor 1000 éves
történelmünk negyedét átélte. S most
rajtunk múlik, hogy ezt az értéket meg
tudjuk-e tartani ill. fel tudjuk-e újítani. Az egyházközségi képviselő testület
tagjaival arra az elhatározásra jutottunk,
hogy a válságos idők ellenére önerőből
szeretnénk rendbe hozni a templom
külsejét. A Főegyházmegye az elmúlt
évtizedben többször segített az azonnali intézkedést igénylő munkák elvégzése során, így sikerült a plébánia és a
templom tetőszerkezetét ill. a templom
belső festését felújítani. Magánszemély
adományából sikerült kivitelezni a
templom külső világítását is. Sajnos a
következő években Főegyházmegyénk

nem tud anyagilag segíteni, ezért csak
a saját erőnkre és az esetleges pályázati
lehetőségekre tudunk támaszkodni. Az
egyházközség a saját mindennapi életével kapcsolatos költségeket elő tudja
teremteni, de egy ilyen nagy munka
sikeres elvégzése szélesebb összefogást
igényel. A külső felújítás azért is fontos lenne, mert így meg tudnánk óvni
a falak vizesedése által a templombelsőt.
A várható költség előzetes számítások
szerint több mint 10 millió Ft, amit
reményeink szerint három év alatt sikerülhet összegyűjteni. Mostanáig közel
100 ember jelezte, hogy szívesen segít és vállal áldozatot ez ügyben olyan
módon, hogy 3 éven keresztül havonta
2000 Ft-ot (esetleg többet) adományoz
erre a célra. Itt szeretném megköszöni az
ő döntésüket és ígéretüket, de mivel ez
a költségeknek csak egy részét fedezi, további segítséget szeretnénk kérni, hogy
ezt a történelmi értékünket megóvjuk.
Ezért örömmel fogadunk minden jelentkezőt, aki a kezdeményezésünk mel-

lé állna és anyagilag is tudja támogatni
ezt a célt. Természetesen a fent említett
mód (2000 Ft/hó) csak irányadó, mert
minden segítséget akár kisebb összegeket, vagy egyszeri befizetéseket is hálás
szívvel megköszönünk.
Az érdeklődők további információért
fordulhatnak a plébánoshoz, Zsiga Péter atyához személyesen vagy telefonon
20/8231757 ill. az egyházközségi képviselő tagokhoz.
A pénzadományokat - amelyeket egy
elkülönített számlán fogunk kezelni – a
plébános, Szőkéné Papp Marika sekrestyés, ill. a pénztáros, Borsos János gyűjti. További befizetési lehetőségek (pl.
átutalás) kidolgozása folyamatban van,
erről később adunk tájékoztatást.
Előre is köszönöm az adományokat
és bízom abban, hogy az utókor számára
sikerül példát adnunk, hogy összefogással megmenthetjük a ránk bízott értékeinket. Egyházközségi képviselőtestület
nevében:
Jurásek János és Borsos János
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Futballszakosztály
Mint minden új szezon előtt, ez alkalommal is hatalmas
várakozás és érdeklődés övezi a csapat felkészülését, szereplését
az első fordulóktól kezdődően.
Ha lehet ezt még fokozni, akkor ezen tavasz még hangsúlyosabb lesz az eddigieknél, mivel idén lesz 70 éves a község
labdarúgó szakosztálya. Sajnos elég szerény helyen zártuk az
őszi szezont, tehát jobban kell teljesíteni az elkövetkezendő 13
fordulóban.
A legelső és markáns változást a Honti József nevével
fémjelzett szakmai erősítés jelentheti, aki helyi származású
labdarúgóként ért el a magyar első osztályig, és lett sikeres
edző több csapatnál is. Nagy szerepe lesz a csapat életében, és
munkájával profi szakmai hátteret tud biztosítani a csapatnak.
Továbbra is mellette dolgozom, mint a csapat régi edzője, és
megpróbálok szakmailag felnőni a feladathoz.
Immáron a hatodik évadot kezdjük meg tavasszal és ahogyan lenni szokott, nem maradhatott el az átigazolási szezonban a csapat reformja sem. Ismét sokan elhagyták a csapatot,
de többen érkeztek is, így talán minőségileg magasabb szintű
labdarúgókat sikerült igazolnunk.
Távozott: Szalai Norbert (Tát), Sováb Zoltán(Szlovákia), Bazsika Norbert, Pisont István(Blasz), Mohácsi Rudolf(Vecsés),
Bábszki Ádám(Tát).
Érkezett: Bitó Tibor (Bkv Előre) és Joós Gábor (Pápa) kapusok. Magyar Attila (Blasz), Máj Gábor és Németh Attila (mindketten Környe) - védők. Szőlősi Ferenc és Horváth
László (Bp.Honvéd II.) - középpályások. Korozmán Gergely
(Blasz) - csatár és nem utolsó sorban felépült sérüléséből Jurásek Károly is.
A szakmai munka január 12-én kezdődött, azóta 52 edzésen van túl a csapat. Mióta a harmadik vonalban szerepel az
együttes, ennyi edzésre nem volt példa. Halkan jegyzem meg,
szükség is van rá, mert mindenképpen bent kell maradni, ősztől pedig - ha a társaság együtt marad - a dobogót tűztük ki
célul. Elsőre merészen hangzik, de a szakmai stáb mottója: a
munka meghozza a gyümölcsét.
Az edzőmeccsek közben volt lehetőség kísérletezni is, hiszen a sárisápi fiatalok is becsülettel dolgoznak, meggyőződésünk, hogy értékes, és egyenrangú tagjai az együttesnek.
A felkészülés vége picit beárnyékolja a 8 hetes munka si-

kerességét, mivel sajnos egyre-másra sérülnek meg játékosaink. Szőlősi Ferenc az utolsó edzőmérkőzésen talpcsont törést
szenvedett, 6 hét után kezdi csak a rehabilitációt. Horváth
László még edzeni sem tudott a súlyos combizom húzódása
miatt. Mali Gábor részleges bokaszalag szakadást szenvedett,
Jurásek Károly az utolsó előtti edzésen sérült meg, Korozmán
Gergelynél magas vérnyomást állapítottak meg, Zsemberi Gábort is térdproblémái hátráltatják a munkában, Szító Péter és
Millner Márk utolsó éves a főiskolán, csak töredékét végzik a
munkának.
Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy bíznunk kell
magunkban és az elvégzett munkában. Reményeink szerint
hatékonyabbak leszünk tavasszal és küzdelmes, eredményes
mérkőzésekkel csalogatjuk majd vissza a nézőinket.
Nem utolsó sorban kell megemlítenem a munkánkhoz segítséget nyújtó szponzorok mérhetetlen bizalmát, amely nélkül igen nehéz dolgunk lenne. A Sikér Kft. biztosított a csapat
számára - a többségi támogatáson felül - egy 3 hétvégéből álló
edzőtábort, ami felbecsülhetetlen értékű a közösség részére,
ebből csak profitálhat az együttes.
Hála a falu vezetésének már szépen épül az új öltöző és
megfelelő körülményeket teremt a színvonalas munkához.
Köszönjük a sok önzetlen munkát és ígérjük a csapat nevében, a pályán ezt megháláljuk!
Hegyi Csaba
edző

Tekeszakosztály
A tavaszi fordulók eddig lejátszott négy találkozója során két győzelem és két vereség született. Ha a hátralévő otthoni
mérkőzéseinket megnyerjük, és legalább egy idegenbeli győzelmet is sikerül elcsípni, akkor hosszú idő után végre újra érmes
helyezést érhet el a csapat.
A Dorog városi tömegsportbajnokságban szereplő ifjúsági játékosaink is megszerezték első győzelmüket a tavaszi szezonban,
így egyre jobb eredmények születnek. Most már nem a 200 fa elérése a cél, hanem a 230-240 fa feletti minél jobb teljesítmény
60 vegyes gurításból.
A szakosztály életében az utóbbi időszak legjelentősebb eseménye a január 23-án megrendezett megyei teke diákolimpia
volt. Előtte felkészülésképpen nagylétszámú általános iskolás diák látogatta az edzéseket. Ez az érdeklődés a rendezvény után is
megmaradt, és a mai napig edzésnapokon sokan (lányok, fiúk vegyesen) ismerkednek a sportággal. Ez az aminek a legjobban
örülhetünk, hiszen a vidéki kisebb szakosztályokban mindenütt komoly gond az utánpótlás nevelés, a fiatalok megtartása.
Ezért a sárisápi tekesport érdekében kérjük az ifjúsági korosztály játékosait és az érdeklődő diákokat, hogy legyenek kitartóak,
szorgalmasan látogassák az edzéseket.
Lelkes szurkolóinkat pedig továbbra is várjuk hazai mérkőzéseinkre! Hajrá Sárisáp!
Bercsényi Sándor
Sárisápi BSE Tekeszakosztály
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Játék!!! - „Honlap-kvíz”

Játékra hívjuk a Sárisápi Hírmondó olvasóit! Községünk
honlapján
– www.sarisap.hu –
található információkkal kapcsolatban teszünk fel kérdéseket.
A helyesen válaszolók között kisorsolunk egy naptári évre
szóló bérletet a Sárisáp-Sikér SE bajnoki mérkőzéseire; egy Sárisáp feliratú pólót és egy Sárisáp történetéről szóló könyvet.
A megoldásokat – a válaszoló nevének és címének feltüntetésével - április 15-ig kérjük elküldeni, vagy beadni a Polgármesteri Hivatal titkárságára.
1./ A honlap községet bemutató oldalán rövid leírást olvashat Sárisáp múltjáról, így a falu nevének eredetéről is. Vajon
honnan származik a község nevében szereplő „Sár” előtag?
a/		 a régi magyar „Sar” víznév származéka;
b/		 az ismert női névből ered;
c/		 egy környékbeli barlang nevéből származik;
d/		 Szent Imre herceg nevezte el így;
2./ Ha alaposan átböngészi a honlapot, azt is megtudhatja
hányan éltek itt, milyen nemzetiségű emberek; milyen a község infrastruktúrája, milyen földrajzi paraméterek jellemzik
ezt a helyet… de vajon tudja-e, milyen tengerszint feletti magasságban fekszik Sárisáp?

a/		
b/		
c/		
d/		

410 m
93 m
150 m
174 m

3./
A
honlapról
tájékozódhat
a
községi
sportéletről
is.
A
Sárisápi
Bányász
Sport Egyesület két szakosztállyal működik. Tudja-e kik a
szakosztályvezetők?
a/		 Kollár Károly és Tittmann János;
b/		 Gurin Tibor és Szabó Csaba;
c/		 Bercsényi Sándor és Blázsik Ferenc;
d/		 Bercsényi Sándor és Szabó Csaba;
4./ Olvashatja a honlapon a Sárisápi Hírmondó eddig megjelent számait is. Tudja-e hány évfolyam jelent meg eddig?
a/		 idén jelenik meg a 11. évfolyam;
b/		 idén jelenik meg a 14. évfolyam;
c/		 idén jelenik meg a 12. évfolyam;
d/		 idén jelenik meg a 13. évfolyam;
A sorsolást követően a nyertesek névsorát a Kábel TV képújságában, illetve a honlapon is olvashatják.
Kellemes időtöltést!
Ligetiné Vass Éva

Polgárőrség felhívása
A Sárisáp Annavölgy Polgárőr Egyesület kéri azokat a középkorú és fiatal bányász nyugdíjasokat, akik szívesen
áldoznák szabadidejük egy részét közösségi célra, jelentkezzenek tagjaink sorába!
Sajnos az elmúlt időszak eseményei azt bizonyítják, hogy nem elegendő a hétvégi szolgálat, olykor hét közben, és napközben is szükség van a polgárőrökre. A munkaidő-beosztások mellett nem mindenki tud hét közben
szolgálatot vállalni, szükség van az egyesület létszámának növelésére.
Várjuk azok jelentkezését, akik némi szabadidővel hozzá tudnak járulni az egyesület munkájához, községeink
közbiztonságához.
Kun Csaba
SAPE elnöke
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Sárisápi kábel-tv
Tavaszi – nyári műsornaptára
MÁRCIUS 27. (szombat) 17°°
ismétlés: március 30. (kedd) március 31.(szerda)
TÉMA: Borverseny a Művelődési Házban
Március 15. – Nemzeti Ünnep – Megemlékezés és koszorúzás a Szabadság téren
MÁJUS 1. (szombat) 17°°
ismétlés: május 4. (kedd) május 5. (szerda)
TÉMA: Amatőr rally-verseny a Törött hegyen
Idősek napja, Nemzetiségi nap a
Művelődési Házban
MÁJUS 29. (szombat) 18°°
ismétlés: június 1. (kedd) június 2. (szerda)
TÉMA: Régiós tavaszi túra
Zenekar jubileumi ünnepsége
JÚNIUS 26. (szombat) 18°°
ismétlés: június 29.(kedd) június 30. (szerda)
TÉMA: Ballagás az óvodában és az iskolában
Községi juniális és gyermeknap

Hozzávalók: 1 kg liszt, 10 dkg rétesliszt, 6 dl tejföl, 1
dl tej, 1 dl olaj, 1 ek. cukor, 1 ek. só, 1 cs. 11 grammos
szárított élesztő, 2 tojás
Töltelék: kb. 30 dkg sonka, 20 dkg krinolin, vagy
virsli, 4 db lilahagyma, 1 fej fokhagyma, 0,5 dl olaj, 10
dkg margarin, 20 dkg sajt, őrölt bors
Elkészítése: a folyékony hozzávalókat meglangyosítjuk, majd hozzáadjuk a többit is, jól összedolgozzuk,
majd duplájára kelesztjük.
Amíg kel, elkészítjük a tölteléket: a sonkát vékony kockákra vágjuk, és kevés olajon megsütjük (nem pirosra!).
A krinolint is vékony, apró kockákra vágjuk, és 1-2 percre rádobjuk a sonkára, ízlés szerinti mennyiségű őrölt
borssal megszórjuk.
Ha készen van, kiszedjük és a visszamaradt zsiradékban megolvasztjuk a margarint, belereszeljük az egy fej
fokhagymát. A lilahagymát vékonyra szeljük.

JÚLIUS 24. (szombat) 18°°
ismétlés: július 27. (kedd) július 28. (szerda)
TÉMA: Térségi honvédelmi nap
Trianoni megemlékezés a Szabadság téren

Ha megkelt a tészta, 4 részre osztjuk. Vékony téglalappá nyújtjuk, megkenjük a margarinos fokhagymával,
megszórjuk sonkával, lilahagymával, sajtot reszelünk rá,
és összetekerjük.

AUGUSZTUS 28. (szombat) 18°°
ismétlés: augusztus 31. (kedd) szeptember 1. (szerda)
TÉMA: Falunap – Szent István nap
Új kenyér ünnepe

Trapéz alakúra vágjuk, tepsibe rakjuk. Letakarva kelesztjük még kb. fél órát. Megkenjük tojással, szórunk rá
reszelt sajtot, szezámmagot, köménymagot, és 190 fokos
előmelegített sütőben sütjük.

A Kábel TV szerkesztői a műsorváltozás jogát fenntartják!

HIRDESSEN KÖZSÉGÜNK HONLAPJÁN
www.sarisap.hu
 ingyenes apróhirdetés,
 ingyenes vállalkozói megjelenés,
 bannerhirdetés (banneres hirdetés)
a honlap nyitóoldalán
Részletes információ:
 ktv@sarisap.hu e-mail címen,
 község honlapján,
 Kábeltévé Kft. irodájában ügyfélfogadási időben
kérhető.

Szerkesztők: Farkasné Bánhidi Zsuzsanna,
Jurásekné Pfluger Éva, Ligetiné Vass Éva
Felelős kiadó: Kollár Károly polgármester
Nyomdai munka: Táltos Nyomda, Győr
Tördelés: Kollár Gábor János
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Sonkás tekercs
/vadrózsa/

Sárisápi Hírmondó

Megjegyzés: Én kenyérsütő gépben dagasztottam,
kelesztettem, és házi sonkával készítettem. Fantasztikusan finom lett!
Az utolsó tekercsnél a margarinos fokhagyma után
megkentem tejföllel, utána tettem rá a sonkát, hagymát,
sajtot. Annak sokkal szaftosabb lett a tölteléke. Szerintem úgy még finomabb.
A tejföl kicsit lehúzza, nem lesz olyan magas, de nagyon ízletes. Ebből a mennyiségből kb. 50 db lesz!
Molnár Sándorné

Községünk valamennyi lakójának
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk:
Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Polgármesteri
Hivatal Dolgozói

