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Készülődés, ünnepi fények, meglepetések, ajándékok és 
mézes illatok. Sok gyermek számára ezt hozza a karácsony. 
De vajon mit hoz a felnőtteknek? Mit hozott tavaly nekünk, 
személyeset, és mit fog hozni az idei karácsony?

Karácsony a mai emberiség legszebb, legmeghittebb ünne-
pe. Mégis egyre gyakrabban hallani panaszt, hogy még kará-
csony ünnepét is elhomályosítja a mai világ pénzközpontú-
sága. Tény, hogy már októberben, novemberben elkezdődik 
az év legjelentősebb vásárlási időszaka. Legbensőségesebb 
ünnepünkhöz valóban a legszebb ajándékok illenek. De nem 
árt észben tartani: a pénz nem minden. Az igazi ajándék az 
élmény, az igazi lélek és a szép gondolat élménye. Bármilyen 
drága ajándékot is veszünk gyermekeinknek, szeretteinknek, 
ha lelkünkben nem gyulladnak ki igazi érzések, ha nem szü-
letnek bennünk karácsonyhoz méltó gondolatok, legfeljebb 
múló és sekélyes örömöket tudunk szerezni. Ahhoz, hogy 
igazi örömöt tudjunk ébreszteni szeretteinkben, a lélekkel, 
a szellemmel kell bensőséges kapcsolatot teremteni. Az iga-
zi szépség nem múló látszatból, hanem a lélek szépségéből és 
merészségéből fakad. 

E gondolatokkal és Pálfalvi Nándor versidézetével kívánok 
Sárisáp minden lakójának

Karácsonyi népszokások a régi Sárisápon
A karácsony a leggazdagabb szokások közé tartozik. Az em-

berek számára Krisztus születése központi eseménynek számí-
tott.

Az adventi időszakban minden reggel 6 órakor roráté misét 
tartottak, ahová az emberek örömmel jártak, hiszen ez jelen-
tette a karácsony közeledtét. Ezeket a miséket sötétben tartot-
ták, illetve tartják ma is, annak emlékére, hogy Jézus születése 
előtt lelki sötétségben éltek az emberek.

A cikk folytatása a 4. oldalon

A biblia szerint bölcsek jöttek napkeletről, Betlehembe, 
mert láttak egy csillagot s azt gondolták, hogy megtalálják az 
új királyt,  S ajándékokat hoztak neki, aranyat, tömjént és 
mirhát. 

A néphagyomány és az emberi fantázia, az évszázadokon 
át kialakult történetek, olyan színessé tették a személyüket, 
hogy neveket is kaptak e bölcsek, Gáspár, Menyhért és Bol-
dizsár, aki szerecsen király. Azt gondolom, nem véletlen, 
hogy Jézus történetébe belekerültek ezek az alakok, valami 
olyan mély gondolat van bennük, ami irigylésre méltó. S 
talán az ő személyükön keresztül sikerül egy kicsit elgon-
dolkodnunk a mi mostani karácsonyunkon.

A cikk folytatása a 2. oldalon

Keresnünk kell az örömet, 
hogy megtaláljuk!

Szívből jöjjön a karácsony

Áldott Karácsonyt 
és

Békés, Boldog Új Esztendőt!

Kollár Károly
polgármester

„Karácsony ünnepén 
az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.”

Falukarácsony

Sárisáp Község Önkormányzata és a község civil szervezetei, 

egyesületei nagy tisztelettel meghívják a község valamennyi 

lakóját 2009. december 20-án 

16 órakor a Fő téren tartandó FALUKARÁCSONYRA.

Ünnepi köszöntőt mond:

Kollár Károly polgármester és Zsiga Péter plébános.
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Hihetetlen egyszerűséggel számol be 
a Biblia a bölcsekről. Nincs róla leírás, 
hogy milyen volt az útjuk, hogy mennyi 
veszélyt kellett kiállniuk, mennyi agya-
fúrt ötlet kellett ahhoz, hogy legyőzze-
nek akadályokat és célba jussanak. Nem 
lehet ezeket a részleteket felfedezni a 
könyvben. S ha megnézzük magunkat, 
mikor előkészülünk az ünnepre, érdekel 
valakit is, a sok fáradságos takarítás, az 
ajándékok beszerzése, a sok nehézség 
leküzdése, hogy szép legyen az ünnep? 
Nem  szoktuk elmesélni a gyerekeknek, 
hogy mennyi fáradság és gond, baj és 
vesződés kellett ahhoz, hogy e pár nap 
boldog legyen! Nincs híradás arról a 
számtalan leleményességről, mit egy csa-
lád átél karácsonyra készülve. S miért? 
Mert ha az kerülne előtérbe, hogy men-
nyit fáradt valaki valakiért, akkor nem 
az ajándék értéke növekedne, hanem a 
boldogság érzése csökkenne és egy pa-
naszáradattá válna az ünnep örömszer-
zés helyett.

A Biblia megemlíti, hogy nem találták 
meg egyből a céljukat, keresniük kellett, 
elmentek Jeruzsálembe és csak utána ta-
lálták meg Jézust. Nem egyenesen vezette 
őket a csillag. 

Sok mindent keresünk a világban 
mi is, nézzünk meg egy-két gondola-
tot. Először, ami talán a leggyakoribb, 
a munkánkért kapott pénz. Úgy hívjuk 
kereset, de valljuk meg őszintén, med-
dig szoktunk örülni neki? Egy hónapon 
keresztül dolgozunk, s mikor megkap-
juk, szinte már az egész el van költve 
a fejünkben, és csak azt látjuk, hogy 
többet kellett volna keresni, mert több 
pénzre van szükségünk. Elégedetlenség 
van bennünk! Aztán ott van egy másik 
gondolat a keresésre, mikor fiatalok ba-
rátokat és szerelmet, társakat keresnek. 
Mi mindent meg tud tenni egy fiú a 
lányért, ill. fordítva. Keresi az ember 
a társat a világban, olyan sok erő kell 
egy-egy csalódás után, hogy újra legyen 
bátorságunk az újrakezdéshez. Aztán itt 
van a hivatásunk. Nagyon kevés ember 
van, aki azt csinálhatja az életében, amit 
szeretne. Milyen sok tűnődés és gondol-
kodás kellett ahhoz, hogy megtaláljuk a 
saját adottságunkat és talentumainkat, 
hogy mihez kezdjünk az életben. A mai 
ünnepen mit keresünk igazán? Vagy 
keresünk egyáltalán bármit is? Az ün-

nep csak eltelik vagy gazdagít minket? 
Ha keresünk a megszokott és kialakult 
ünneplési rítusainkban életet és örömet, 
akkor valami más lesz, mint tavaly. Ha 
családunk tagjaiban, ha rokonainkban, 
ha barátainkban és talán leginkább 
magunkban keresünk valami szépet és 
értéket, akkor olyan örömet találunk 
meg, ami mérték lesz. Gyermekkorom-
ban volt egy olyan karácsony, ahol nem 
volt veszekedés, ahol apuval és anyuval, 
s a testvéreimmel együtt készültünk 
az ünnepre. Nem ugrattuk egymást és 
nem bosszantottuk egymást, és szép volt 
minden. S a következő években vissza-
emlegettük azt a karácsonyt, ahányszor 
elrontottuk a másik ünnepét, ezt mon-
dogattuk: miért nem lehet úgy ünne-
pelni, mint akkor tettük? Nem egysze-
rű maradandót alkotni családon belül, 
de meg kell próbálni keresni a módját, 
hogy a mostani ünnep igaz és örömteli 
legyen.

A Biblia nem mondja meg, hány bölcs 
volt, de többes számot használ és három 
ajándékot említ, az aranyat, a mirhát és a 
tömjént. Innen gondoljuk, hogy nem ma-
gányosan keresték az Urat, hanem együtt 
kutatták.

Sajnos a magányos ünneplés nemcsak 
azokra értendő, akik egyedül maradtak, 
társ nélkül, akik özvegyek vagy egyedül-
állók, hanem sokszor még a családokban 
is fellelhető az idegenség és a ridegség. 
Sokszor hallani azt a panaszt, hogy 
már nem ért meg a társam, hogy nem 
tudom mit akar a gyermekem, hogy 
egyedül vagyok, pedig sokan lakunk a 
házban. A családban magányosnak len-
ni nagy kereszt! De minden magány a 
szívben kezdődik el, s nem feltétlenül a 
másik szívében, hanem a saját szívem-
ben. Amikor kizárom az embereket az 
életemből, amikor nem érzek együtt a 
másikkal, amikor az ő baja nem érdekel 
engem. A karácsony ünnepe közös ün-
nep, és csak akkor lesz örömteli, ha fel 
tudom törni a magány és a ridegség bi-
lincsét, ami rabul ejti a saját vagy mások 
szívét. Az egyház nem véletlenül teszi 
kötelezővé a vasárnapi szentmisét, mert 
lehetőséget akar adni arra, hogy a hívők 
ráébredjenek, van mellettük valaki más, 
és nem csak a saját magányos világunk 
létezik.

A bölcsek más úton tértek haza. Mert 
el akarták kerülni a gonosz Heródest Je-
ruzsálemben. 

Milyen lesz az életem és személyem 
miután elmúlnak az ünnepek? Változni 
fog valami? Az öröm, mit átéltem ma-
radandó lesz, vagy eltűnik mint a ke-
resetem, vagy csalódást hoz, mint egy 
meg nem értett szerelem? A karácsonyi 
öröm hitem szerint maradandó. Az Ige 
testté lett, és közöttünk lakozik! Erről ír 
János evangélista, s azt gondolom, hogy 
jobban kell engedni az örömnek, amit 
az Isten adott nekünk, vagy amit kap-
tunk szeretett embereinktől! Más úton 
kell járnunk nekünk is egy kicsit amint 
a bölcsek, el akarták kerülni a rosszat. 
S ezt kell nekünk is tennünk, elkerül-
ni a rosszat, amely tönkre tehet bármi 
szépet és boldogat. Más útra van szüksé-
günk karácsony után, hogy magunkon 
hordozzuk az örömet, amely gazdagít és 
értékesebbé tesz minket.

A sárisápi ünnepi miserend 
a következő:

December 24-én éjféli mise.
December 25-én 10 órakor ünnepi 
mise.
December 26-án 10 órakor mise.
December 27-én Szent család 
vasárnapján 10 órai mise ke-
retében a házaspárok megáldá-
sa és különösen a jubilánsoké. 
S bort szentelünk.
December 31-én este 18-kor év 
végi hálaadás szentmise keretében.
Január 1-én 10 órakor Mária Isten 
anyjának ünnepe.

Minden kedves Olvasónak és csa-
ládjának áldott Karácsonyt és békés Új 
esztendőt kívánok!

Zsiga Péter 
plébános 

Keresnünk kell az örömet, hogy megtaláljuk!
folytatás az 1. oldalról
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A katolikus egyház november 5-én 
tartja Szent István királyunk fia, Szent 
Imre herceg ünnepét. A sárisápi temp-
lomot Szent Imre tiszteletére szentelték 
fel, ekkor van a templom búcsúja. Az 
egyházközség az idei évben is megünne-
pelte ezt a számunkra jelentős ünnepet. 
A szentmisén a bérmálkozásra készü-
lő gyerekek Szent Imre életéről szóló 
történeteket, valamint az Intelmekből 
való részleteket olvastak fel, Zsiga Péter 
atya gondolatai is a szent életű herce-
get idézték, aki már évszázadok óta a 
magyar ifjúság példaképe. A szentmise 
után gyertyát gyújtottunk Rédei József 
atya emlékére, halálának évfordulója 
alkalmából. Ezek után az egyházközség 
tagjai a templomkertben közösen fo-
gyasztották el a már előkészített forró 
teát, forralt bort és a finom pogácsát. 
Így ünnepeltük ez évben Szent Imre 
herceg ünnepét és hogy jobban megis-
merhessük őt, idézzük fel életét:

Szent Imre herceg élete
Szent Imre herceg Szent István király 

és Gizella királyné fia. Az uralkodó há-
zaspár gyerekeiből csak kettőnek a neve 
maradt fenn: Ottó, aki valószínűleg 
1000 előtt született (a krónikák szerint 
1002 előtt keresztelték meg, és korán 
halt meg), valamint Imre neve. Életéről 
krónikák és legendák alapján vannak 
csak információk. Születésére nézve 
egyes források 1000-et jelölnek meg, 
míg a krónikák szerint 24 éves korában 
halt meg, így valószínűbb, hogy 1007-
ben született.

Nevelésére különös gondot fordítot-
tak szülei. 1015-ben Imre herceg okta-
tását átvette Gellért püspök, aki Velen-
céből Szentföld felé tartva Szent István 
udvarába került Győrszentmártonba a 
mai Pannonhalmán, és a király mellett 
maradt eredeti szándékától eltérően.

Gellért püspök hét éven keresztül 
tanította Imre herceget latinra, elvé-
geztette vele a kor legmagasabb iskolai 
fokozatait, a triviumot és quadriviumot. 
A tudományok mellett a vallásba, vala-
mint a papi élet rejtelmeibe is beavatta.

Tizenöt éves korától atyja, Szent Ist-
ván mellett nevelkedett, ahol az állam-
irányítás tudományát, a hadvezérséget, 
a diplomáciát sajátította el. Szent István 
Imre herceg nevelését annak huszonhá-
rom éves korában fejezte be.

Imre kész volt az uralkodásra, így 
megfelelő feleséget kerestek számára. A 
korabeli hagyomány három uralkodó-
házat említ, ahonnan a felesége származ-
hatott, a lengyel, horvát és görög ural-
kodóházat, írásos emlék nem maradt 
fenn. Egy biztos: szűzi életet éltek, ami 
azt is jelenti, hogy Imre herceg apja kife-
jezett kívánságára házasodott csak meg, 
de aztán is szűzies életet élt. Veszprémi 
hagyomány szerint titokban a város szé-
kesegyházának északi oldalán lévő Szent 
György-kápolna falai között tett tiszta-
sági fogadalmat.

Szent István őt jelölte ki utódjául, és 
úgy nézett ki, hogy elhatározása elé sem 
a főpapság, sem Szent István közvetlen 
hívei nem gördítenek akadályt. Szent 
István felkészítette fiát az uralkodásra. 
Az “Institutio morum – Intelmek Imre 
herceghez” írásában adott személyes út-
mutatást az uralkodásra Imre hercegnek. 
(Ezt az írást, amelyet a király végrende-
letének is tartanak, századok múltán a 
„Corpus Juris Hungarici”-be, a Magyar 
Törvénytárba is felvették.)

Imre a húszas évek végén elkerülve 
szülei udvarából bizonyára elfoglalta a 
trónörökös hercegeket megillető duká-
tust (valószínűleg a bihari dukátust), és 
apja reá bízta a “királyi sereg” parancs-
nokságát is. 

II. Henrik német-római császár halá-
la után utóda, II. Konrád német-római 
császár hadjáratot indított Magyarország 
ellen 1030-ban. A győri csatában győz-
tes magyar sereget valószínűleg Imre ve-
zette. Bár a magyar sereg előtt megnyílt 
a lehetőség Bajorország felé terjeszked-
ni, Szent István nem folytatta a csatát, 
békét ajánlott a császárnak, 1031-ben 

a császár fia (később III. Henrik néven 
lett császár) Esztergomban aláírta a bé-
keszerződést. Valószínűsíthető, hogy a 
békekötésben Imre is részt vett. A béke-
kötéssel Magyarország része lett a Lajta 
és a Fisha folyó közötti terület a Morva-
mezővel együtt.

Szent István a koronát át akarta adni 
Imrének, valószínűsíthető, hogy a ké-
sőbb átalakított, koronázási palástként 
ismert miseruhát is erre az alkalomra 
készítette Gizella királyné. Imrét várva 
érkezett meg a hír, hogy Imre herceget 
vadászat közben egy vadkan halálra se-
bezte, 1031. szeptember 2-án belehalt 
sérüléseibe.

Halálának pontos helye sem ismert, 
valószínűleg egy vadkan öklelte fel a 
bihari Igfon-erdőben (az országnagyok 
kedvelt vadászterületén). Itt épült fel 
a XI-XII. század fordulóján a Szent 
Imre apátság épülete (szentté avatása 
után). Mivel a középkori szokás szerint 
a szentek halálának helyszínén monos-
tort építettek, így ez is ezt erősíti meg. 
Holttestét az akkor még épülő fehérvári 
bazilikában helyezték el.

VII. Gergely pápa 1083. november 
4-én I. Istvánnal és Gellért püspökkel 
együtt szentté avatta.

Az Intelmekből
„Uralkodjál mindnyájuknak felette 

békességesen, alázatosan, szelíden, ha-
ragnak, kevélynek és gyűlölségnek nél-
küle, mindiglen elmédben tartván, hogy 
mind az embereknek egy állapotjuk 
vagyon, és hogy semmi föl nem emel, 
hanemha az alázatosság, és hogy sem-
mi meg nem aláz, hanemha a kevélység 
és gyűlölség. Ha békességes lész, akkor 
királynak mondatol és király fiának, és 
szeretve lész mind a vitézektől. Ha ha-
ragos, kevély, gyűlölködő, békétlen lész, 
nyakadat az ispánoknak és fő jobbágy 
uraknak felébe felemeled, bizony a vi-
tézeknek ereje a királyi méltóságoknak 
lankadására lészen és idegeneknek adatik 
a te országod. Ettõl félvén, az ispánok-
nak életét jó erkölcsöknek rendtartásá-
val kormányozzad, hogy is szereteteddel 
felövezetten a királyság méltóságához 
mindiglen hívségest ragaszkodjanak, 
hogy országlásod mindiglen békességes 
legyen. ”

Jurásekné Pfluger Éva

Szent Imre herceg ünnepe
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A “Négy Évszak” Nyugdíjas klub életéből 
 Klubunk az év második felében a tagok egyéb elfoglaltsága miatt kevesebb prog-

ramot mondhat magáénak, részben időhiány, részben pedig anyagi okok miatt.
Az augusztusi falunapunkon énekkarunk szerepelt, s természetesen a főzőver-

senyen is, amin szép eredményt értünk el. Tagjaink részt vettek a csolnoki falunap 
rendezvényén, és az egészségnapi túrán is.

Októberben énekkarunk sikerrel szerepelt a “Szépkorúak Világnapja” alkalmá-
ból rendezett dorogi rendezvényen, jelenleg pedig a falukarácsonyra készülünk.

 Végezetül kívánunk áldott békés Karácsonyt, egészségben, boldogságban gazdag 
Új Évet tagjainknak, és községünk minden lakójának ! 

Üveges Istvánné 
klubvezető

Karácsonyi népszokások a régi Sárisápon
folytatás az 1. oldalról

Karácsony előtt 9 nappal az asszo-
nyok összegyűltek, és imádkoztak a 
Szent családhoz. Ezt 9 napon át végez-
ték, minden nap más családnál.

Szenteste előtti napon a gazdasszo-
nyok porhanyós lisztet hoztak, hogy 
meleg legyen, és így a tészta jól megkel-
jen a kenyérnek és a kalácsnak. Ezen az 
estén kellett megfőzni a kocsonyát.

Ádám-Éva napjának reggelén, az 
utolsó roráté mise után láttak hozzá az 
asszonyok a kenyér és a kalács sütéséhez. 
Ezen a napon a gazdák is sokat dolgoz-
tak, mert előre bekészítették az istállóba 
a 2 napra elég élelmet. Tekintettel az 
ünnep jelentőségére, a háziállatoknak is 
nagyobb figyelmet rendeltek. A kutya, 
a macska és az aprójószág 1-1 gerezd 
fokhagymát kapott, hogy egészségesek, 
erősek legyenek a következő évben. A 
jószág a takarmány mellé ostyába ra-
kott petrezselyemzöldet is kapott. Délre 
elkészült a túrós lepény, amit a család 
elfogyasztott.

Ebéd után felállították a borókát, 
szalmából csillagokat készítettek, és ara-
nyozott diókkal, ostyákkal és almákkal 
együtt feltették a fára. Mikor elkészültek 
a fa díszítésével, felakasztották a szoba 
sarkába a gerendára.

A gyerekek nem is a karácsonyfát és 
az ajándékot várták ettől a naptól. Ha 
kaptak is valamit a felnőttektől, az csak 
dió, alma, fényes aprópénz volt. Mégis 
örömmel készülődtek, izgatottan várták 
a pásztorokat. Régen nem betlehemesek 
járták végig a falut Ádám-Éva napjának 
délutánján. Tehén-, disznó- és libapász-
tornak beöltözött emberek csapkodtak 
az ostorokkal és végigtrombitálták az 
egész falut.

Akiknek voltak állatai, amelyeket 
legeltettek, oda bementek és köszöntöt-
ték a családot. A pásztorok számára egy 
üveg bort, üres kalácsot, 2 bejglit, diót 
adtak ajándékba a családok.

Rendkívül fontos volt, hogy szentes-
téig minden kölcsönkért dolgot vissza 
kellett adni tulajdonosának, és az adós-
ságot is ki kellett fizetni. Mosott ruha 
sem maradhatott a kötélen, mert úgy 
tartották, hogyha a ruha kint marad, 
akkor akasztott ember lesz  a házban.

Az ünnep a karácsonyi vacsorával 
kezdődött. Régen december 24-e szi-
gorú böjti nap volt, ami azt jelentette, 
hogy azon a napon háromszor lehetett 
ugyan enni, de csak egyszer lehetett jól-
lakni. Húst tilos volt enni. Ilyen szigorú 
böjti nap ma már csak hamvazószerda és 
nagypéntek.

A vacsora előtt a gazda lement az 
udvarba, meghintette szenteltvízzel az 
ólakat, az udvart, majd a lakást és a csa-
ládot is megszentelte. Ezután a követke-
zőképpen köszöntötte a családot:

Vinšujem, vám vinšujem
tieto slávne sviatky
pána Krista narodenie,
aby vám dal pán Boh zdravie, šťastie,
hojné božie požehnanie a po smrti
Královské nebeské obsáhnutie! Amen
Pochválený buď pán Jéžiš Kristus!

A köszöntés után a család leült a 
szépen megterített asztalhoz, hogy el-
fogyassza az ünnepi vacsorát, ami két 
részből állt.

Először almát, diót, ostyát, (oblát-
ka) fokhagymát, mézet fogyasztottak. A 
dióról úgy tartották, hogyha valakinek 
rossz, kukacos a felbontott diója, ak-
kor az az illető a következő évben 
beteg lesz.

Szép szokás volt a karácsonyi alma 
szétosztása: az apa vagy a nagyapa annyi 
szeletre vágta, ahányan az asztal körül 
ültek. Így osztották szét az ostyát is, 
amit mézzel és fokhagymával ettek meg. 
Ezek után következett az igazi vacsora: a 
böjti bableves (tejfölös bableves) és má-
kos guba (pupák).

A gazdasszony a vacsora alatt nem 
kelhetett fel az asztaltól, végig ülnie kel-
lett, hogy a kotlósai jól üljenek meg a 
tojásokon a következő évben.

A vacsora végeztével a maradékot 
egy papírba tették. A fokhagymát a ka-
kasoknak adták, hogy ne verekedjenek 
egymással, a többit eltüzelték. Volt ahol 
az összes maradékot az állatoknak adták. 
Vacsora után a család tagjai otthon ül-
tek, ébren várták az éjféli misét.

A szívek melegedtek a szeretettől és az 
örömtől. Beszélgettek, énekeltek, majd 
elindultak az éjféli misére, ahová a falu 
apraja-nagyja elment. Csak a betegek és 
az öregek maradtak otthon.

Az éjféli mise után, amikor a böjtöt 
megszűntnek tekintették, a család asz-
talhoz ült és kolbászt, hurkát, kocsonyát 
ettek.

Karácsony (Vianoce) napját a csa-
lád együtt töltötte, sehová sem mentek, 
semmiféle munkát nem végeztek. Nem 
szabadott seperni, a trágyát kivinni az 
istállóból.  Az állatoknak abból a takar-
mányból adtak, amit a gazda előző nap 
bekészített. A gazdasszony nem főzhe-
tett, hanem az előző napon megfőzött 
ételt melegítette fel.

A rokoni látogatások ideje karácsony 
másodnapja volt. Ekkor köszöntötték 
egymást a rokonok, barátok, ismerő-
sök.

Kollár Mária 
tanítónő
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Kreatív oldal
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Korpai Enikő
Szeretem a karácsonyt

Várom a karácsonyt,
mert boldog és szép,
a legszebb ünnep a világon,
ezért szeretem én!

A mézeskalács elkészítve,
mindenki kedveli, főleg én,
a karácsonyfa feldíszítve
áll a szoba közepén!

Szépen terített asztalon a pulyka,
már ég a fényes gyertya,
az egész olyan érdekes és furcsa
éppen most járt itt a Jézuska!

Az ünnepi misét éberen
és izgatottan várom.
Miért nincs egy évben 
többször is Karácsony?!

Váradi Regina
Karácsony este

Újra itt a karácsony este,
kinn a tájat már a hó is belepte.
Sok gyerek várja már az ajándékozást,
de addig van még egy kis várakozás!

A konyhában készül a finom vacsoránk,
s mellé sül az ízletes kalács.
Közben a fára felkerülnek a díszek, gyertyák,
majd ünnepi fényben elfogyasztjuk a vacsorát.

Már nagyon várjuk az ajándékozást,
a kíváncsiság már szinte fáj!
Ez az év legszebb ünnepe,
melyen az egész világ együtt ünnepel.

Az iskola 4.a. osztályos tanulóinak karácsonyi versei

Budapest után, 2009. október 18-án – vasárnap – Sárisápon is megrendeztük  
az „Egészség hídja” elnevezésű, ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségügyi sétával 
színesített progra-mot, melynek ötletadója egy országos összefogás.

Ennek célja, hogy a társadalom figyelmét az egészséges életmódra, a stressz helyes 
kezelésére és a mellrák betegség elkerülésére irányítsa, egyúttal tudatosítsa a szűrő-
vizsgálat jelentőségét.

Ragyogó napsütésben, a Polgármesteri Hivatal elől indulva, az Iskola-közön és a 
Május 1 soron át érte el a mintegy 35-40 sétáló a rózsaszín szalagokkal feldíszített 
„patak-hidat”, majd a Malom utcán át a Művelődési Házba érkezett.

Itt az egészséges életmódot népszerűsítő program valamennyi résztvevője tanács-
adással egybekötött szűrővizsgálaton – vércukorszint és vérnyomás mérésen – vehe-
tett részt.

Külön köszönet Baumstark Istvánnénak, Naárné Keresztesi Mariettának és Pál 
Katalinnak a mérésben és tanácsadásban való segítségükért.

Bízunk benne, hogy első sétánkkal hagyományt teremtettünk, és évről-évre, 
mindig többen sétálunk együtt egészségünkért, a mellrák ellen!

Ligetiné Vass Éva
önkormányzati képviselő

Priegl Zsófi
A szeretet ünnepe

A karácsony remény,
gyertyák a fán,
oly szép ez az ünnep
nagyon várok rád!

A családok együtt, 
az ünnep oly szép,
s a játék, mit kértél,
ott lesz, ne félj!

A karácsony remény,
s egy csöppnyi szeretet,
jusson a Földön
minden embernek!

Legyen békés, boldog a 
karácsony ünnepe!

Séta az egészségért – rózsaszín egészségnap Kardos Anna Viktória
Karácsony napján

Karácsony napján együtt a család.
Szeretetbe borul az egész világ.
Csillogó díszeket teszünk fel a fára,
gyönyörű masnit mindenki ajándékára!

Sütemények illata járja át a házat,
a családtagok együtt vacsoráznak.
Csillagszóró ragyog mindenki kezében,
s énekeljük: Boldog karácsonyt néktek!
Ajándékot bontunk, szemünk könnyes, 
szerintem ez a legeslegszebb ünnep!
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A 2009/2010-es tanév indítása nem 
mondható hagyományosnak. Sike-
res KEOP pályázatnak köszönhetően 
11.034.586,- Ft-ot nyert intézményünk. 
Sárisáp Község Önkormányzata az elő-
zőekben említett összeggel szintén segí-
tette a beruházás megvalósulását.

A pályázatban foglaltak alapján a régi 
elavult fűtéscsövek és kazánok teljes cse-
réje megtörtént. 

Az „A” és „B” épület szigetelése, kül-
ső színezése, valamint az új nyílászárók 
beépítése nemcsak esztétikussá varázsol-
ta, hanem energiatakarékossá is alakí-
totta épületeinket.

 Óvodásaink számára a vándorlás, 
új csoportszoba, testületi szoba nem je-
lentett problémát. Figyelték az itt folyó 
munkát, integettek a dolgozó emberek-
nek. 

Néhány család felajánlotta segítségét, 
vendégségbe hívta a csoportokat. Ked-
vességüket köszönjük, a gyerekek öröm-
mel meséltek a látottakról.

Intézményünk dolgozói folyamato-
san takarítottak, hogy a gyerekek újra 
saját „otthonukba” költözhessenek. 

A felújítás 2009. november 30-ig 
befejeződött. December 4-én délelőtt a 
Mikulás látogatott el óvodánkba. Dél-
után, ünnepélyes keretek közt átadásra 
került a megújult intézmény. 

Községünkben élő szülők, vállalko-
zók most is és minden évben sok segít-
séget nyújtanak óvodásainknak. 

Köszönettel tartozunk mindenkinek, 
aki segítette munkánkat, valamint biz-
tosította számunkra e nagyméretű beru-
házás létrejöttét, lebonyolítását. 

Reméljük településünk valamennyi 
lakója velünk örül, hiszen szépül, válto-
zik környezetünk. 

Községünk lakóinak kívánunk békés, 
örömteli ünnepeket. 

Lakics Gyuláné 
tagintézmény-vezető

Sári óvoda eseményei

Iskolai karácsony
Az általános iskola tanulói december 22-én 13 órakor a 

Művelődési Házban tartják karácsonyi műsorukat, melyre 
minden érdeklődőt és szülőt szeretettel várnak.

Táncház
November 21-22-én ismét megszerveztük a már hagyo-

mánnyá vált intenzív néptánc tanfolyamot Szilágyiné Suba 
Éva koreográfus, táncpedagógus vezetésével a „kis” és a „nagy” 
tánccsoport tagjai részére. Évek óta minden alkalommal egy-
egy szlovák néptánc koreográfiáját sajátítják el a gyerekek, 
amit azután szabadidejükben és szakköri órákon gyakorolnak. 
A szombati napot táncházzal zártuk. A talpalávalót Erdélyi 
Molnár Klára vezetésével a Kóbor-zengő zenekar szolgáltatta.

Huberné Kisgyőri Katalin
szlovák önkormányzat elnöke

Márton-nap az iskolában
A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megrendezték az 

általános iskola tanulói és tanárai a Márton-napi felvo-
nulást. A felvételek ezen az eseményen készültek.
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A Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közalapítványhoz 
benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően idén először ve-
hettünk részt erdei iskolában. Huberné Kati néni vezetésével 
tíz felejthetetlen napot töltöttünk a szlovákiai Hronecben. 
Az erdei iskola Besztercebányától 30 km-re található, nagyon 
szép környezetben. 

Kis faházakban laktunk, ahol nem sokat tartózkodtunk, 
mert mindig érdekes programok sorozata várt bennünket. 
Összesen öt településről érkeztek a gyerekek: Sárisápról, Pi-
lisszántóról, Pilisszentkeresztről, Gerendásról és Nagybánhe-
gyesről. 

Reggelente 7-kor volt az ébresztő, reggeliztünk majd 
kezdődtek a nyelvi foglalkozások, kommunikációs gyakor-
latok. Minden délután volt valamilyen érdekes program. 
Néptáncoltunk, modern tánccal ismerkedtünk (hip-hop), lo-
vagoltunk egy farmon, a fiúk fociztak, a lányok szurkoltak.

Egyik napon divatbemutatót is tartottunk. Esténként so-
kat énekeltünk és játszottunk. Egy alkalommal tábortűznél 
melegedve beszélgettünk és sütögettünk. Este 9-kor volt taka-
rodó, fél 10-kor villanyoltás, de mi még utána is sokáig beszél-
gettünk. Sötétben már nem mertünk kimenni, mert féltünk a 
vadállatoktól. Egyszer nagyon megijedtünk, amikor Kati néni 
beszaladt a faházunkba és bejelentette, hogy éppen most sza-
ladt el egy szarvas a házunk mellett.

A hétvége kirándulással telt. Besztercebányán megnéztük a 
Piroska és a farkas című bábelőadást egy érdekes feldolgozás-
ban. Pribylinára egy skanzenba is ellátogattunk. Donovalyban 
a mesefaluban jártunk, aminek a neve Habakuky. Ez szép és 
érdekes volt, mindenkinek nagyon tetszett.

Nagyon jól éreztük magunkat, és örültünk hogy ezt a 10 
napot ingyen tölthettük el Szlovákiában.

Az erdei iskola résztvevői

Erdei iskola

Sárisáp Községért Közalapítvány
A közalapítvány 2009. január 1-jén 1 704 031 forinttal kezdte az új évet. Az év folyamán 1 090 000 Ft felajánlás érkezett a 

számlánkra a sportegyesület futballszakosztályának támogatására. 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át Közalapítványunk javára ajánlották fel. A 

befolyt összeg 515. 942 Ft volt. 
A felajánlott 1 %-ból támogattuk többek között az iskola és az óvoda által szervezett úszásoktatást, az iskola gyermeknapi 

színházi előadását, az óvoda gyermeknapi győri kirándulását. A tömegsport részére focilabdát, kézilabdahálót vásároltunk. A 
község ünnepi díszkivilágításához új motívumok megvásárlásával járultunk hozzá.  

Kérjük községünk lakóit, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák munkánkat! A befolyt összeg-
ből községünk szervezeteit, intézményeit támogatjuk, községünket szépítjük, gyarapítjuk. 

A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása Önnek semmibe sem kerül! A Közalapítványnak (községünknek, lakókör-
nyezetünknek) viszont sokat jelentene! 

Adószámunk: 1 8 6 0 7 6 3 3-1-1 1                Köszönjük!
Vass Rozália 

kuratórium  elnöke
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Fehér Klára: Lesz nekem egy szigetem 

„A szíve rémülten kalimpált. Arra gondolt, hogy szólni kel-
lene apukának. De valahogy mégse mert szólni, és egyszerre 
csak elaludt, és megint csak a szigetről álmodott. De a szigeten 
most félelmetes vihar tombolt, a fákat csavargatta a szél.”

 
Fehér Klára három kisregényében Kovács Zsoli életét, ka-

landjait követhetjük nyomon.
Az Én sose kapok levelet című történetben Zsoli 7 éves, és 

a nyarat a Balatonnál tölti. Nagy bánata, hogy ő soha, senkitől 
nem kap levelet. Ezen változtatni kell!

A második részben Zsoli már 8 éves. Unalmas az iskola és 
a lakótelep, távoli vidékre vágyik…

A történet befejezésében, Az indián kertjében, Zsoli védő-
szellemre talál, s egy valódi indián lakomával veszünk búcsút 
a fiútól és barátaitól.

Fehér Klára Budapesten született, először újságíróként is-
merték meg a nevét az országban. Később írt regényeket, el-
beszéléseket, humoreszkeket, drámákat, a 60-as évek elejétől 
pedig férjével, Nemes Lászlóval együtt útikönyveket. Ezzel a 
könyvével a hét éven felüli gyerekeknek nyújt önfeledt szóra-
kozást.

Stephenie Meyer: Twilight –Alkonyat

Az Alkonyat Meyer első regénye, amellyel az írónő azonnal 
tinédzserek és fiatal nők millióit hódította meg.

A sorozat további részei: az Újhold (könyvtárunkban már 
megvan), a Napfogyatkozás (decemberben tervezzük beszer-
zését) és a Hajnalhasadás. A könyvekben Isabella Swan törté-
netét ismerhetjük meg.

Bella - édesanyja újabb házassága után - apjához, Forks 
kisváros rendőrfőnökéhez költözik. Az új iskolában egyvalaki 
kifejezetten ellenséges vele. Ő Edward Cullen. A közeli indián 
rezervátum lakói ijesztő dolgokat mesélnek a fiúról és család-
járól.  Bella mindezek ellenére óhatatlanul beleszeret Edward-
ba. Ezzel viszont az élete kerül veszélybe.

„Nagyon lassan hajolt felém, és közben egyfolytában a sze-
membe nézett. Aztán hirtelen, de nagyon gyöngéden hozzá-
simította hideg arcát a nyakam tövében lévő gödröcskéhez. 
Akkor sem bírtam volna moccanni, ha akarta volna. Hallgat-
tam Edward egyenletes lélegzetét, néztem, ahogy a napsugár 
és a szél játszik bronzszínű hajával, amely a legemberibb volt 
rajta.”

Az Alkonyat című kötetet több mint 5.5 millió példányban 
adták már el eddig, húsz nyelvre fordították le. Az Amerikai 
Könyvtárosok Szövetsége beválasztotta a legjobb tíz, fiatalok-
nak szóló irodalmi mű közé. 

Kaland, romantika, fantázia, remek jellemek, árnyalt vi-
szonyok, friss stílus, humor. Egy olyan világ, ahonnan kilépni 
szívszorító érzés.

Katona Gabriella
könyvtáros

A községi könyvtár ajánlja

Kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal! Ősz végi, téli 
sétáinkon gyűjtsük be a természet által ingyen kínált táplálék-
kiegészítőket. A forgalomtól messze eső dűlőutak mentén, a 
Törött-hegy oldalán, az erdőszéli bokrosokban gyűjthetünk 
kökény-, csipkerózsa- és galagonyatermést.

A csipkebogyót sokféleképpen fogyaszthatjuk: teát, lek-
várt, szörpöt, mártást, levest, likőrt, bort, pálinkát is készít-
hetünk belőle. Az áttört csipkehúst keverhetjük joghurtba, 
kefirbe, illetve ásványvízbe. 

Ha teát szeretnénk készíteni belőle, a következőképpen 
járjunk el: a szárított termést áztassuk be szobahőmérsékletű 
vízbe egy éjszakára. Majd szűrjük le és ízlés szerint édesítsük 
mézzel vagy nádcukorral. Forrázni tilos! 

A-, B1-, B2-, P- és K-vitamin található benne, de leg-
fontosabb hatóanyaga a 
természetes C-vitamin. A 
C-vitamin erősíti a vérerek 
falát, szilárdítja a kötőszö-
vetet, fokozza a szervezet 
védekezőképességét, ellen-
állását a fertőzésekkel, be-
tegségekkel szemben. Meg-
előzésként segíti a csontok 
erősödését, szilárdságát és a 
csontképződést.

A galagonyát a “szív gyógynövényének” is nevezik, mert 
bizonyítottan jó szíverősítő és szívnyugtató. Jótékony hatás-
sal van a fáradt, túlterhelt, stresszben élő szívre, javítja a szív-
izomsejtek aktivitását, serkenti a 
szívizom vérellátását. Teakeveréke 
értágító és vérnyomáscsök-kentő 
hatású, fogyasztása javallt koszo-
rúérbetegségek esetén. Segít a vér-
keringési problémák enyhítésében, 
visszaszorítja az érelmeszesedés 
kialakulását. Öregkori szívpana-
szokra, illetve a szívizmok degene-
rációs megbetegedéseire ajánlott 
galagonyatea és galagonyatartalmú 
ké-szítmények fogyasztása.                   

A galagonyatermést teának úgy készítjük, hogy 10-12 bo-
gyót 2-3 dl vízzel leforrázunk. Tavasszal virágzáskor szedett 
levelét, v irágját i s ha sználja ha sonló célr a a  nép i gy ógyászat.                                      

A galagonya terméséből gyümölcszseléket és mártásokat 
lehet készíteni.

Galagonyalekvár készítésekor a megtisztított piros bogyó-
kat főzés előtt nyomkodjuk szét, és annyi vizet öntsünk rá, 
hogy egyharmadáig ellepje, tegyük hozzá a cukrot majd főz-
zük puhára. Utána szitán törjük át, és lassú tűzön állandóan 
kevergetve, sűrítsük. A tetejére tegyünk pici tartósítót.

A természet ízletes kincsei: csipkerózsa, galagonya, kökény
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 A kökény termése apró, kékesfekete, hamvas, csonthéjas vadgyümölcs. Szeptemberben érik. 
Éretlen termésének húsa erősen fanyar ízű. Akkor érdemes gyűjteni a gyümölcsöt, amikor a dér 
már megcsípte, ekkorra megpuhul, fanyarságából veszít, és enyhén édes íze lesz.

A szárított virágokból készített forrázat vízhajtó és enyhe hashajtó hatású, valamint húgyúti 
betegségek ellen használható. C-vitaminban gazdag terméseit október végén szedjük, ha már 
kissé megcsípte a dér. A termésekből készített lekvár, bor, pálinka vagy likőr betegségek után 
kiváló roboráló szer, immunrendszer- és idegerősítő. Zsírcsökkentő hatású, fogyókúra esetén 
nélkülözhetetlen. Méregtelenítő és vértisztító hatása miatt bőrkiütések megszüntetésére is alkal-
mazhatjuk. Fájából sétapálcát és golfütőt készítenek. 

Jurásekné Pfluger Éva

Az utóbbi időben jelentősen elszaporodott a környékün-
kön néhány bűncselekmény, amelynek kapcsán szükségesnek 
érezzük a településen élők tájékoztatását!

Az ünnepek közeledtével fokozottan vigyáznunk kell érté-
keinkre, ezért ennek elősegítéseként a „trükkös lopásnak” ne-
vezett bűncselekmény néhány elkövetési formáját szeretnénk 
bemutatni:

- Az elkövetők magukat valamelyik közüzemi szolgáltató 
dolgozójának kiadva (víz, gáz, villany, kábeltévé, stb.) 
becsengetnek a sértettekhez, azok figyelmét elterelve 
pedig különböző értéktárgyakat, pénzt tulajdonítanak 
el a lakásból;

- Az elkövetők becsengetnek az általában idős, egyedül 
élő sértettekhez és 20.000,- Ft-os bankjegyet szeretné-
nek felváltatni. Miközben a sértett felváltja a pénzt, ki-
figyelik, hogy azt hol tárolja, majd figyelmét elterelve 
eltulajdonítják azt;

- Az elkövetők magukat rendőrnek kiadva becsengetnek 
a sértetthez, majd „lefoglalják” a sértett bankjegyeit, 
mondván, hogy azok hamisak;

- Az elkövetők azt mondják a sértetteknek, hogy szíve-
sen megvásárolnának tőle valamilyen tárgyat, 20.000 
Ft-os bankjeggyel fizetnek, majd miközben a visszajá-
ró összegre várnak kifigyelik, hogy a sértett hol tárolja 
a pénzét és figyelmét elterelve eltulajdonítják azt;

- Az elkövetők tüzelőanyagot értékesítenek a sértettek-
nek, még nagyon segítőkészen be is hordják azt az ud-
varba, de a megvásárolt mennyiség töredéke a kifize-
tett mennyiségnek (úgynevezett kosaras árusok);

- Az elkövetők valamelyik civil szervezet nevében ado-
mányt gyűjtenek, azonban ők nem a szervezet tagjai 
(valamelyik vallási gyülekezet, gyermekétkeztetés, 
gyermekrák alapítvány, stb.);

- Az elkövetők telefonon felhívják a sértetteket valami-
lyen telefontársaság nevében, hogy pénzt nyertek, csak 
vásároljanak mobil feltöltő kártyát és annak a számát 
diktálják be neki.

A fent leírt esetek egytől egyig megtörténtek. Az elkövetők 
története általában minden esetben más és más, azonban a lé-
nyeg a sértettek figyelmének az elterelése valamilyen fedőszto-
rival, majd az otthon tartott pénz eltulajdonítása.

Azért, hogy megelőzzük az ilyen eseteket: 
- Ne tároljanak otthon nagyobb összegű készpénzt!
- Ne bízzanak meg idegenekben!
- A közüzemi szolgáltatókkal telefonon, vagy levélben 

tartsák a kapcsolatot!
- Kérjenek igazolványt a gyanús személyektől!
- Figyeljék meg a gyanús személyeket (testalkat, ruhá-

zat)!
- Ha a gyanús személyek gépkocsival érkeznek jegyezzék 

fel az autó rendszámát!
- Ne engedjék be a gyanús személyeket a lakásukba!
- Ha elutaznak otthonról szóljanak a szomszédoknak, 

vagy valakinek, akiben megbíznak, hogy figyeljen a 
házukra!

Ha bajba kerülnek haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget 
a 107-es vagy a 112-es ingyenesen hívható segélyhívó számon 
és próbálják megőrizni az elkövetők által hátrahagyott nyo-
mokat (ujjnyom, lábnyom, eszköznyom, stb.)!

Ezúton kívánunk békés, boldog karácsonyt!
Dorogi Rendőrkapitányság

Felhívás!

Általános iskolai 50 éves osztálytalálkozónk volt 2009. október 31-én Sárisá-
pon. Sajnos nem tudott mindenki eljönni, ám osztályfőnökünk, Lengyel László 
tanár úr gyengélkedése ellenére is megtisztelt bennünket.

Lányainkat virággal, a tanár urat ajándékkal köszöntöttük, mécseseket gyúj-
tottunk elhunyt tanáraink és osztálytársaink emlékére.

Az iskolai beszélgetést a Művelődési Házban folytattuk vacsorával, tortával, 
süteményekkel, fényképekkel, jó borokkal. Kanóczki János zenéje mellett nagyon 
kellemes, vidám estét töltöttünk el.  Köszönetet mondunk a szervezőnek és Barta 
Lajosnak szponzori tevékenységéért. Mindenkinek köszönjük megjelenését, azt, 
hogy kíváncsi volt osztálytársaira és eljött Budapestről, Tatáról, Nyergesújfaluról 
stb. Jó volt együtt lenni! Mikor találkozunk újra? – ezzel a kérdéssel búcsúztunk.

Gregor Ferenc

50 év…
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Káposzta gyors savanyítással, házilag

Egy tetszés szerinti káposztát vékonyra gyalulunk, majd 
egy megfelelő méretű edénybe teszszük. Közétehetünk ízlés 
szerint babérlevelet, tárkonyt, borsot vagy egyéb ízesítőt, de 
el is hagyhatóak!

Felöntjük 1 liter vízhez 1 evőkanál só keverékével, amit 
előzőleg felmelegítünk a gyorsabb érlelés miatt (nyáron el-
hagyható!) annyival, hogy ellepje a káposztát.

A tetejére hámozott, karikára vágott krumplit teszünk, be-
takarva vele a káposztát. Ezek után én egy megfelelő tányérral 
enyhén lenyomatom az egészet, hogy takarja a lé.

3 nap múlva rendelkezésünkre áll a finom, vitaminokban 
gazdag, kellemes savanyított káposzta, amit a krumplikarikák 
eltávolítása és leszűrés után tetszés szerint felhasználhatunk. 
Ha valaki savanyúbban szereti, még 1 napot hagyhatja érle-
lődni.

Az egész levelek savanyításához a fej káposztát rövid időre 
forrásban lévő vízbe tesszük, kivéve leszedjük az így megpu-
hult leveleket, majd az előbb ismertetett módon járunk el, 
beletéve a savanyító lébe a leveleket is.

Az így elkészített káposzta leszűrve, a hűtőben kb. 1 hétig 
tárolható, de le is fagyasztható.

A leszűrt lé felhasználásról eredeti, általunk megkóstolt, 
barátnőmtől kapott recept:

Húsgombócos csorba

Egy kicsontozott csirkéből a csontokat, apróra kockázott 
1 nagy szál répa, petrezselyem, kisebb zeller és 1 nagy fej 
hagyma(egészben) kíséretében főni teszünk 2 l vízben. Fűsze-
rezzük delikáttal, borssal, kaporral, csomborral és lestyánnal 
(1-1 kis ág vagy kiskanál-lestyánból nagy csokor akár friss, 
akár szárított!)

3 hámozott, apróra kockázott paradicsomot (vagy 2 kanál 
pürét) felforralva 1 l korpaciberében a leveshez adjuk. Közben 
elkészítjük a gombócokat! 

A csontról leszedett húsokat apróra daráljuk (esetleg 2x 
is). Elkeverjük 1 fej apróra kockázott, vajon üvegesre párolt 
hagymával, 2-3 kanál rizzsel, 1 tojással, só, bors, vegeta, ba-
zsalikom és zöldpetrezselyemmel. Vizes kézzel gombócokat 
formálva, belefőzzük a levesbe. Ha kész, a csontokat kiszedve 
besűrítjük 1 tojássárgája (fehérjét a gombóchoz használom 
fel) és 2 dl tejföl keverékével.

Tálaláskor tejfölt, citromot, csípős paprikát kínálok mellé.  
Tejföl nélkül tálalva (a léből is kihagyva) kiváló, zöldségleves-
szerű állaggal!

A  korpaciberét  ki szoktam váltani a kovászos, vagy vizesu-
borka levével. Mindig tartok kéznél 1-2 műanyag flakonnal, 
késhegynyi szalicillel a tetején sokáig eláll, és fűszerezni is ki-
váló! Akkor csak lestyán kell a levesbe. Savanyúkáposztalé is 
jó!

Májgaluskás csorba

Bármilyen húsos csontból (csirke, pulyka, disznó, mar-
ha) csontlevest készítünk az előzőhöz hasonló módon, mikor 
megfőtt, hozzáadunk még 1 zöld, 1 sárga csöves paprikát, és 
2-3 hámozott paradicsomot, apróra kockázva, (nyáridőben 1-
2 marék darabolt zöldbabot és zöldborsót, mirelit is jó) vala-
mint a korpaciberét.

Ha nincs más megoldás, borkősavval vagy citromlével is 
savanyíthatjuk, csak akkor több szálasfűszert használjunk! 
(kapor, csombor, bazsalikom,  lestyán -lelke a csorbának-)

2 felvert tojásba belekaparunk 4-5 csirkemájat (esetleg 
1 doboz 5-10 dkg-os májkonzervet) borsot, delikátot, majo-
rannát, búzadarát téve hozzá, grízgaluskát (daragombócot) 
készítünk. 10-15 perc elteltével beleszaggatjuk a levesbe, meg-
főzzük. A csontokról leszedett húst visszatesszük, és tejföllel 
gazdagon elkeverve tálaljuk.

Molnár Sándorné - Rozi

Házi receptek olcsón

Megújult a községi honlap
Tisztelettel ajánljuk minden érdeklődőnek községünk megújult honlapját, melynek elérhetősége

www.sarisap.hu
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Az a megtisztelő felkérés érkezett 
hozzám a polgármester úrtól, mondjam 
el a véleményem a „Hírmondó” hasáb-
jain  labdarúgó csapatunk kapcsán.

Ennek próbálok eleget tenni.

Ha valaki most arra számít, mélyen 
beleásom magam a kialakult helyzet 
elemzésébe, vagy netán minősíteni fo-
gom a játékosaink, vagy az edző mun-
káját, az téved.

Arra sem szeretnék kitérni, hogy  az 
őszi szezon végén kieső helyen állunk a 
csoportban, mert ugye azt úgy is min-
denki tudja, akit a statisztika érdekel.

Én inkább abba az irányba vinném 
el a Kedves Olvasót, hogy véleményem 
szerint miért tartunk itt.

Előre bocsátom, hogy azok az em-
berek, akik szerepet vállalnak a sárisápi 
futballban, szerintem mind egyet akar-
nak, és egy irányba gondolkodnak, ha a 
csapatról van szó.

Ami az alapvető gondot és generális 
problémát jelenti az az, hogy mi mind-
annyian azt hittük, hogy az NBIII. 
semmivel sem másabb, mint a megyei 

bajnokság, csak esetleg erősebb csapa-
tokkal mérkőzünk.

Kérem, rá kellett jönnünk, hogy 
nemcsak a csapatot kell erősítenünk, 
hanem magunkban is a hitet, hogy mi 
ettől még nem lettünk más emberek, 
nem lettünk jobb futballisták, és talán  
jobb edző sem, mint „tegnap”!!!

Mert ugye mi is történt?
Semmi olyan, 

amitől megváltozna 
az életünk…csupán 
azt gondoltuk töb-
ben, mérettessék 
meg a csapat maga-
sabb szinten.

Az első évben  vérmesebb reménye-
ink voltak a helyezést illetően, aztán 
ahogy telt az idő, úgy fogyott az esély 
erre. 

A második évben megerősítettük a 
keretet, az edzőpárost, és még sem jöttek 
az eredmények. Lehet, hogy túl gyorsan 
akartuk a sikert? IGEN!

De a közhangulat, az interneten ke-
resztüli mocskolódás és a sikertelenség 
miatt változtatnunk kellett.

És az idei bajnokság…
Azt gondolom az elmúlt három év 

legerősebb keretével neveztünk a baj-
nokságra. Valami még sem „gömbö-
lyű”… Az is lehet, hogy nincs szeren-
csénk, nem úgy pattan…..

Az a mondás jut eszembe, hogy an-
nak van szerencséje, aki tesz érte…meg 
ugye a jó kapusnak…meg akkor befelé 
fog pattanni….

A mi példánk is  azt bizonyítja, hogy 
még többet kell dolgoznunk, hogy si-
keresek legyünk, hogy több legyen az 
örömünk abban a JÁTÉKBAN, amit 
mindannyian szeretünk, és  még akkor 
is a MI csapatunk a SÁRISÁP-SIKÉR, 
ha kieső helyen zárta az őszt és másokkal 
ellentétben - akik kívülről, névtelenül és 
a háttérből teszik - sohasem bántanánk 
ŐKET…..

Sok sikert, jó egészséget kívánok 
minden sárisápi polgárnak!

Blázsik Ferenc

SIKÉR Kft. ügyvezetője

futballszakosztály fő támogatója

Tisztelt Sárisápi Polgárok! Kedves Sportbarátok!

Az őszi fordulók befejeztével a baj-
nokság félidejében a táblázat 3. helyét 
foglalja el a csapat. Az összes otthoni 
mérkőzésünket megnyertük, idegenbeli 
mérlegünk egy győzelem, egy döntet-
len és két vereség. A vesztes mérkőzések 
közül a Bábolnán játszott alkalmával 
az ellenfél is, és mi is új pályacsúcsot 
gurítottunk. Eddig megfeleltünk saját 
elvárásainknak, de a tavaszi folytatás-
kor nagy feladat lesz ezt az eredményt 
megtartani. Kezdésként az első három 
mérkőzésből kettőt a most előttünk álló 

csapatokkal játszunk. A tavaszi fordulók 
februárban indulnak. 

Az utóbbi időszak legkedvezőbb fej-
leménye az utánpótláskorú játékosok 
szereplése.

A felnőttek mezőnyében Farkas 
Csaba egy alkalom kivételével minden 
mérkőzésen biztosan verte ellenfelét, és 
nyerte a csapatpontot. A Dorog Városi 
Tömegsportbajnokság küzdelmei is be-
fejeződtek. Négy ifjúsági versenyzőnk 
- Bíber Tamás, Farda Gergő, Haracs-
ka Patrik, Szőnyeg Kristóf -  a felnőt-

tek mezőnyében derekasan helytállt, és 
megvan az esélyük arra, hogy egyre ja-
vuló teljesítménnyel jövőre több pontot 
szerezzenek. 

Az idén már csak az évzáró évértékelő 
csapatrendezvény van hátra, ezért most 
ezt az alkalmat megragadva kívánunk 
a szakosztály nevében minden sárisápi 
sportbarátnak boldog ünnepet és sikeres 
új esztendőt!

Hajrá Sárisáp!
Bercsényi Sándor

Sárisápi BSE Tekeszakosztály 

Tekeszakosztály

Szerkesztők: Farkasné Bánhidi Zsuzsanna, Harcosfalvi 
Zsoltné, Jurásekné Pfluger Éva, Molnár Sándorné

Felelős kiadó: Kollár Károly polgármester

Nyomdai munka: Táltos Nyomda, Győr 
Tördelés: Kollár Gábor János

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Esztendőt Kívánunk 

községünk minden lakójának!

Sárisáp Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, a Polgármesteri 

Hivatal Dolgozói

ellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Esztendőt Kívánunk


