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Balogh József: 
Ünnepszavak

Hó szitál, fehér táj, fenyőillat-álom,
szeretet, ajándék, békesség, karácsony.
Gyertyaláng, angyalhaj, csillagszórók fénye,
szívmeleg, puha szó: bugyolálva télbe.

Éjféli szentmise harangszava várja
azt, aki a lelkét szeretetre tárja.
Nagy kendők mozdulnak, apró lábak lépnek,
sok helyen csendül fel öröm- s hálaének.

Karácsonyi köszöntő
Az emberiség legmeghittebb ünnepéhez közeledve 

gondolataink egyre-másra elkalandoznak, hazaszállnak, 
a reményeinkben mindig meghitt, fenyőillatú karácsony 
estéhez.

Több mint kétezer esztendeje ünnepeljük a Kis Jé-
zus születését, mégsem akadt soha két egyforma szent-
este. Nem is csoda, hiszen a körülöttünk folyamatosan 
változó világ mindig új tartalommal, új felismerésekkel 
gazdagít valamennyiünket, így varázsolja mindig mássá 
a karácsonyt.

Úgy érzem, a mögöttünk maradó esztendő is nagy 
változásokat, életre szóló tanulságos felismeréseket ho-
zott mindannyiunknak. Polgármesterként éppúgy, mint 
szülőként napról-napra szembesültem lehetőségeink 
egyre szűkülő sorával. 

Meggyőződésem, hogy községünk sikeresen búcsúz-
hat 2018-tól. Most az ünnepvárás napjaiban megtisztel-
tetés számomra, hogy községünk polgármestereként egy 
olyan közösség részeként dolgozhatok, akik egymást is 
segítve, összefogva építik és formálják kis falunk jelenét 
és jövőjét. 

Az adventi várakozás időszakában az összetartozás, a 
szeretet érzése járja át szívünket, régi ismerősök, rég nem 
látott rokonok találnak újra egymásra. A mai, rohanó 
világban minden eddiginél nagyobb szükségünk van a 
szeretetre, megbocsátásra, egymás megbecsülésére. Ha 

tápláljuk egymást szeretettel, kiegészítjük egymás hiá-
nyosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé a karácsonyt! Tegyük félre az el-
lentéteket, békéljünk megy egymással! Az ünnep szép-
ségét nem az ajándékok nagyságával mérjük, hanem egy 
olyan ajándékkal, amelyből mindenki egyaránt adhat és 
kaphat. Ez a szeretet.

Minden sárisápi lakosnak, családnak áldott, békés, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag új esztendőt kívánok!

Kollár Károly 
polgármester

Sárisáp Község Önkormányzata és a helyi civil 
szervezetek, egyesületek nagy tisztelettel  
meghívják a község valamennyi lakóját  

2018. december 23-án (vasárnap) 
1600 órakor a Fő téren tartandó 

FALUKARÁCSONYRA.
Ünnepi köszöntőt mond: Kollár Károly 

polgármester, Szabó József László plébános 
és Rácz Tibor református lelkész.
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Karácsony, az Isten lehajlása hozzánk, az ölelés, mellyel 
szívéhez szorít. Soha az emberek oly közel nem jutottak egy-
máshoz, mint mikor az Isten emberré lett, hogy bevonjon az 
Ő Isteni életébe. Karácsony alatt megtapasztaljuk az Istennel 
való találkozásunkat.

A megtestesült Ige, fölemelt az emberi méltóságra: „Ha-
talmat adott nekik, hogy Isten gyermekei legyenek.” Az Ige 
megismerteti, megeleveníti és bevon az isteni létbe: „Istent 
soha nem látta senki. Az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki.”

Szent II János Pál pápát idézve: „A szeretet életté válik, 
és önmagát ajándékozza oda. Túllép az egyéni érdekeken és 
mindig a közjóra tekint, a felebarát szolgálatára, megismerve 
mindenkiben Isten jelenlétének jeleit.”

Karácsony éjszakája, a bevilágító fénysugár, az ébredő em-
ber fénysugara, az isteni szeretet csodálatos földre áradásának 
szent ünnepe, a szeretet nyelvét beszélni vágyok ünnepe - 
élete.

A szent éjszaka felvillanó csillagfényeinek közepében egy 
jászol áll, s benne a kis Jézus. A mennyország fénye, amely 
kigyulladt a karácsonyi jászol körül. Szebbet, bensőbbet el 
sem tudunk képzelni a betlehemi jászolnál. 

Karácsony csak akkor bír boldogító erővel, ha vele útnak 
indulunk és megérkezünk, megtapasztalva azt a valósságot, 
melyet ott találunk.

Szent Ágoston püspök a „Lélek beszélgetése Istennel” 
című művében írja: „Az ember semmit sem tehet az iste-
ni kegyelem nélkül, minden jót, amit az ember tesz, Isten 
kegyelméből teszi, e kegyelem nélkül csak a rosszra volna 
képes.”

Szent Ágoston magyarázatával élve; a belőle kiáradó fo-
lyamatos önközlése által, tudunk a valóságról, a cselekvésről 
és a történésről. Ezáltal jutunk a helyes ismeretre, így átlé-
nyegülünk Istenségében, személyünk átnemesül és minden 
gondolat - tett hordozza az Egy örök Isten Igéjét, annak tel-
jességében, vagy hiányosságában.

A keresztény ember legnagyobb kincse, hogy része lett az 
Isten igéjének. Ebből kifolyólag nemes voltát nem tagadhat-
ja meg, hisz Krisztust tagadná-hazudtolná meg.

Más szóval a Krisztust hordozó, a Krisztust életében meg-
valósító keresztény ember, bizonyos értelemben „megszüli a 
világban”.

Karácsony éjszakáján nem a körülményeket ragadjuk 
meg, nem a megszentelt múltra emlékezünk, hanem a szere-
tetre megnyíló jelenre nyitunk.

Isten kegyelméből, a testi szemnél sokkal többet látó szív 
szemével és szeretetével felfogni, és betelni az Igével, hogy mi 
is elmondhassuk szent János apostollal: „Mi pedig láttuk az 
ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve 
kegyelemmel és igazsággal”.

A megtestesült Ige, Isten békéjét hozta közénk. Békét Is-
ten és ember között. Jézus hidat készítet számunkra, amely 
összeköti a két partot; a mennyet a földel, embert a feleba-
rátjával.

Eljövetelével hidat vert az idő és örökkévalóság között, és 
ezzel minden ember számára lehetővé tette az örökéletben 
való részesedést, részesedést abban a teljes és elmúlhatatlan 
békében, amelynek csak Isten lehet a forrása.

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a 
jóakaratú embereknek”

Karácsony megtanít minket arra, hogy ismét emberközel-
ségbe helyezzük magunkat, hogy egymást ismét tiszta szív-
ből megbecsüljük, és szeretve szerethessük.

A karácsonyi éjszakába bevilágító fénysugár útra indító, 
küldetést és hivatást adó szózat, üzenet. Ezt az üzenetet csak 
Mária hitével fogadhatjuk be, a szív otthonába, Isten egy-
szülött Fiát, hogy megajándékozhasson a világ legdrágább 
ajándékával; Önmagával!

Istentől áldott, kegyelmekben gazdag Ünnepeket! 

Testvéri szeretettel: Kádár István lk. Jegenye.

Szánon suhant végig a falun Miku-
lás december 7-én. A Kálvária térről 
induló ünnepi fogattal a Télapó kör-
bejárta Sárisápot. Csokival, nápolyi-
val, gyümölccsel ajándékozta meg a 
gyerekeket.

A közösségi térnél az önkormány-
zat jóvoltából forró punccsal, az 
Őszidő Nyugdíjas Klub tagjainak se-
gítségével pedig süteménnyel várta a 
kicsiket és szüleiket. 

Aki kedvet érzett hozzá, közös fo-
tót is készíthetett a Mikulással. 

„És az Ige testté lett és közöttünk lakott.”

Mikulás bejárta a falut



S á r i S á p i  H í r m o n d ó   3

A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik leg-
népszerűbb misztériumjátéka. Erről a több szereplős, 
dramatikus játékról a XI. századtól kezdve van adat. Ez 
a legrégebbi karácsonyi játék, melyet a templomokban 
adtak elő. Hazánkban az első magyar szövegek a XVII. 
századból erednek, és az iskolai előadásokra íródtak.

A XVIII. századtól a paraszti betlehemezés fő alak-
jai voltak a kifordított bundás betlehemi pásztorok, 
akik énekes-táncos párbeszédes játékot adnak elő.  
A betlehemezők saját kezűleg készített jászolt hordoz-
nak magukkal, mely az egyik legfontosabb kelléke az 
ünnepi játéknak.

Régen karácsony estéjén, első – és másnapján, szil-
veszterkor, újévkor és vízkeresztkor járták a falut a bet-
lehemesek. Csengettyűszó jelezte közeledésüket. 

Szereplői a kis Jézuson kívül Jézus születésének tanúi: 
Szűz Mária, József, a Háromkirályok, angyal, pásztorok, 
ökör, szamár, bárány. Ők játsszák el Jézus születéséről 
szóló bibliai történeteket, majd átadják ajándékaikat, 
jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik őket.

Gyerekkorunk adventi emlékei közül élénken él 
bennünk, hogy a ministránsok is összeálltak, és évről-
évre megörvendeztették a családokat pásztorjátékukkal. 
A fiúkból álló csapat a karácsony előtti napokon jár-
ta a falut, és ahová csak betértek, ott lelkesen, szívből 
jövő átéléssel játszották el Jézus születését. Mindenhol 
megajándékozták őket. Csokit, narancsot, mandarint, 
mogyorót, diót kaptak, amiket igazságosan elosztottak 
egymás között. Ők ezzel a betlehemezéssel készültek 
karácsony ünnepére, felelevenítve a Megváltó érkezését.

Szőke Erzsébet, Kollár Mária

Az ádventi időszak végén, amikor már a negyedik gyer-
tya is ég az ádventi koszorún, a templomot Karácsony 
szent ünnepére díszítjük fel. Ennek részeként, ahogy a 
legtöbb templomban, Sárisápon is betlehemet állítunk. 

Egy lábakon lévő asztallapra mohát teszünk, és erre kerül-
nek a szobrocskák: a betlehemi jászol a Szent Család tagjaival, 
a pásztorok állataikkal, a háromkirályok és egyéb kiegészítők, 
mint például egy vízimalom patakkal, egy kút, egy városrész-
let. Ezeket a figurákat használjuk már emberemlékezet óta, a 
pontos korukat illetően csak találgatni tudunk. A hátteret zöld 
borókafenyők adják, erre kerül fel a betlehemi csillagot jelké-
pező égősor. A borókákat általában egy-két nappal korábban 
szoktuk összegyűjteni. Régebben fából összerakott kereten 
gyalog vittünk az erdőből a templomhoz, de manapság már 
jóval könnyebb dolgunk van, traktorral vagy valamilyen más 
járművel, esetleg lovaskocsival szállítjuk be őket. Mindig gon-
dosan kiválasztjuk a legalkalmasabb példányokat, ami igen 
időigényes feladat és előfordult, hogy csak sötétedés után vé-
geztünk és kalandosra sikerült a visszaút. Volt, hogy térdig érő 
hóban vagy sárban gyűjtöttük össze a fenyőket, de arra mindig 
figyeltünk, hogy akkor se fázzon meg senki, ha esetleg nem 
jutott már idő a szokásos szalonnasütésre, amelynek a tüzénél 
megmelegíthettük magunkat.

A betlehemet általában másnap reggel a roráté szentmise 
után állítottuk fel. Előkerültek a szekrényekből a gondosan 
elcsomagolt régi szobrocskák, amelyek már kissé ütött-kopot-
tak, de gyerekként minden karácsonykor újra és újra rácso-
dálkoztunk szépségükre. A nagyobb ministránsok évről-évre 
megtanították a kisebbeket, hogy melyik figura hova kerüljön.

Történt egyszer valamikor a nyolcvanas években, hogy 
az összerakás közben szembesültünk azzal, hogy a szobrok 
alá kerülő mohaszőnyeg az előző évben leselejtezésre került.  
A nagyon hideg időjárás miatt nem volt lehetőség arra, hogy 
új mohát szedjünk, ezért más megoldást kellett találnunk. Ek-
kor merült fel a briliáns ötlet: készítsünk havas betlehemet, 
mert ilyen még biztos nem volt. Alapanyagnak hungarocellt 
daráltunk apróra és ezt terítettük szét a figurák alatt. Még a 
borókákra is jutott. Nagyon elégedettek voltunk a teljesítmé-
nyünkkel, amint a fotón ez látszik is. Viszont amit nem kalku-
láltunk be, hogy minden ember, aki a betlehem előtt elhaladt, 
kisebb hóvihart idézett elő, így egyre kevesebb hó maradt a 
betlehemen és egyre több lett a templom különböző részein. 
Ennek tükrében érthető, hogy templomtakarítók sajnos nem 
értékelték ezt az újító megoldást, és megígértették velünk, 
hogy soha többet nem kerül hó a betlehemi jászol köré.

Jurásek János, Urbanics János

Betlehemezés

A havas betlehem története
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Pallagi Pál főjegyző 1939-ben indítványozta, a községi 
képviselő testület pedig egyhangúan megszavazta a hősök 
emlékműve felállításának tervét. A testület az 1940. évi ren-
des költségvetés terhére „Beruházások” címen 2000 pengőt 
szavazott meg, fedezete a község tartalék alapja volt. Ekkor 
az emlékmű teljes költségét 10-12000 pengőre becsülték; 
ám a helyszínről még nem döntöttek, ameddig a teljes ösz-
szeg rendelkezésre nem állt. Ekkorra a Hősök emlék alapja 
számadása szerint 423 pengő készpénz és 2550 pengő 23 
fillér érték gyűlt össze.

A képviselő testület öttagú emlékmű bizottságot állított 
fel a testület tagjai közül a szobor kivitelezésének intézésére. 
A tagok Pallagi Pál községi főjegyző, Urbanics János községi 
bíró, a helybeli esperes plébános, Klimó Károly hadirokkant 
és Skrek János voltak.

A képviselők döntöttek arról, hogy Horváth Géza buda-
pesti művészt kérik fel a szobor elkészítésére.

1939. november 22-én megtekintette és jóváhagyta a bi-
zottság Budapesten a gipsz modellt. Végleges felülbírálatra 
az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács volt jogosult.

A szerződésben meghatározták pontosan a szobor ma-
gasságát, az alakok méretét és az emlékmű alapanyagát, ami 
süttői haraszti terméskő.

A művész végül 14.000 pengőért vállalta a munkát, 
1942. május 31-i határidővel, ami a Hősök vasárnapja volt.

Ekkora a Hősök emlékmű alapjában már 10373 pengő 
gyűlt össze, 4000 pengő még mindig hiányzott. A képviselő 
testület a hiányzó összeget a háztartási pénztárból előlegként 
kiutalta és egyben társadalmi gyűjtést javasoltak. Dr. Srosz 
Dezső körorvos azonnal fel is ajánlott 100 pengőt a célra.

A szobor helyszínéül a község tulajdonát képző 434 hrsz. 
közterületet jelölték ki.

1942. november 5-i testületi ülésen határozták meg a 
leleplezési ünnepség időpontját, ami 1942. november 22 
volt. Személyesen hívták meg az ünnepségre József királyi 
hercegtábornokot, aki örömmel elvállalta a felkérést.

A leleplezési ünnepség körüli teendőkről külön dön-
tés született, így pl. a fotókon történő 
megörökítésről, illetve az itthon lévő 
honvédek és tűzharcosok szerény meg-
vendégeléséről.

A méltó katonai emlékezés keretében 
az avatáskor egy-egy tank állt a tér két 
sarkában.

Az emlékmű jobb oldalára a II. világ-
háborúban addig elesett sárisápi kato-
nák neve is felkerült.

A meghívott méltóságok az emlék-
művel szemben ültek, illetve álltak. 
József Ágost főherceg jobbján Pallagi 
Pál főjegyző ült, balján Urbanics János, 
Sárisáp bírója állt. Az ünnepi beszédet 

Urbanics János mondta. Az emlékművet József Ágost avat-
ta. Személyesen helyezte el a koszorút.

Az ünnepségről a Filmhíradó 1942. decemberi száma 
is beszámolt: „Sárisápon hősi emlékművet és országzász-
lót avattak. Az emlékmű az első olyan szobor, amelyen a 
törvény értelmében, a hősi halált halt kormányzóhelyettes 
nevét is megörökítették…”

Három eredeti fotó maradt fenn, melyek a díszvendé-
geket, az avatóbeszédet mondó bírót és a veteránokat áb-
rázolják. 

Az emlékmű háborús sérüléseket szenvedett az 1944. 
november és 1945. március 23. között.

A Rákosi korszakban a címerről levésték a koronát.
Az ötvenes években eredeti helyéről áttelepítették a XIX-

es és XX-as akna bányaudvaráról a Szabadság térre.
Évtizedek óta ezen a helyen emlékezünk március 

15-dikéről. Ezért 2007. március 15-én emléktáblát helye-
zett el Sárisáp Község Önkormányzata az 1848-49-es sza-
badságharc hőseinek emlékére.

Ugyanebben az évben június 4-én emléktáblát helyezett 
el Sárisáp Község Önkormányzata a trianoni békediktátum 
által elcsatolt országrészek emlékére.

2015-ben a kutatások során felfedezett hét hősi halált 
halt katonánk neve került felvésésre.

2016-ban Szantner Gábor, a József Ágost Emléktársaság 
elnöke elkészíttette a korona másolatát, mely felkerült az 
eredeti helyére.

Szintén 2016-ban került aszfaltozásra a mellettünk levő 
út és a mögötte levő terület.

Önkormányzatunk folyamatosan ügyel arra, hogy az 
emlékmű környezete rendezett, a növények ápoltak legye-
nek. a háttér sövényét néhány napja ültették a dolgozók.

Néhány napja, november 25-én az idén hetvenhat éves 
emlékmű újraszentelése megtörtént A szertartást Marko-
vics Milán Mór százados úr, a MH 25. Klapka György lö-
vészdandár tábori lelkésze celebrálta.

Csicsmann János

A sárisápi első világháborús hősi emlékmű története
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Sárisápon is gyakori problémát jelentenek a településen 
kitett vagy szabadon kóborló kutyák. Ha bejelentés érkezik az 
önkormányzathoz, akkor a jegyzőnek el kell járnia a problé-
ma mihamarabbi megszűntetése érdekében.

Ha ismert a kóbor kutya gazdája, és a kutya a jegyzői 
nyilvántartás szerint be van jelentve, oltva, chipelve, akkor az 
ügyet hivatalból át kell adni a járásnak, hiszen megvalósítja 
a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiak-
ban: Sztv.) veszélyeztetés kutyával (Sztv. 147. §) tényállását:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterület-
re, vagy kóborolni hagyja,

b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön 

szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszó-
térre beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést követ el.

Ezen szabályok alól felmentést kapnak a vakvezető, illetve 
a mozgáskorlátozottakat segítő kutyák.

Továbbá, aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy 
nem helyez el a ház (udvar) bejáratán a veszélyes ebre utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, az szintén szabálysértést követ 
el.

Ha nem ismert a kóborló kutya gazdája, akkor az ön-
kormányzat feladata a kutya eltávolítása a község utcáiról, 
a gyepmester bevonásával. Az utóbbi intézkedésre sajnos az 
elmúlt hetekben több alkalommal is szükség volt.

Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos 
köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhe-
lyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni.

Legyünk felelős gazdái állatainknak!

Kóborló kutyák

A családok támogatásában nincs 
alku, minden lehetséges támogatást 
meg akarunk adni a gyermeket nevelők-
nek – mondta lapunknak adott évvégi 
interjújában dr. Völner Pál, Sárisáp or-
szággyűlési képviselője, az igazságügyi 
miniszter helyettese. Mint mondta, 
2019-től újabb fejlesztési lehetőségek-
re számíthatnak a kisebb települések a 
Magyar Falu Program keretein belül. 
Az ország gazdasági eredményeit ismer-
tetve arról beszélt, hogy a magyar növe-
kedési mutató európai mércével mérve 
is kiemelkedő.

Magyarország folyamatosan erősödik, a gazdasági nö-
vekedés a harmadik negyedévben elérte az ötszázalékot. 
Ez nemcsak tízéves hazai rekord, hanem európai szinten 
is kiemelkedő eredmény: ez a mértékű bővülés az uniós 
átlag több mint kétszerese, alig pár ország előz meg ben-
nünket. Emellett évről évre apad az államadósság, és a 
munkaerőpiaci adatok is bíztatóak, hiszen 3,8 százalék-
ra csökkent a munkanélküliség – mondta lapunknak az 
ország gazdasági teljesítményéről dr. Völner Pál, Sárisáp 
országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter helyet-
tese. Hozzátette, a kormány intézkedései természetesen 
fontosak, de az érdem valójában a magyar vállalkozóké, 
munkavállalóké, ugyanis az ő áldozatos munkájuk nél-
kül nem lennének ilyen kiemelkedő eredményeink. Lát-
va mindezt, nem meglepő, hogy újabb ambiciózus célt 
tűztünk ki: Magyarország 2030-ra váljon az Európai 
Unió öt legélhetőbb és leginkább versenyképes országa 
közé – mondta dr. Völner Pál, és felidézte, hogy amikor 
2010-ben átvették a kormányzást, és az ország csődközeli 
állapotban volt, sok kétkedővel találták szembe magukat, 

amikor terveiket, célkitűzéseiket ismertet-
ték. „Volt, aki kishitűségből, és volt per-
sze, aki egyszerűen rosszindulatúságból 
kétkedett. Az idő azonban minket igazolt: 
Magyarország és a magyar emberek bebi-
zonyították, hogy lenyűgöző teljesítmény-
re képesek.

A képviselő a közelebbi tervekről 
szólva beszámolt a hamarosan induló 
Magyar Falu Programról, melynek kere-
tében a kormány többek közt lakhatási 
programot indít, mellékúthálózatot fej-
leszt, valamint javítja a közszolgáltatá-
sok színvonalát – például a bölcsődék, 

óvodák, orvosi rendelők állapotát. 
Emellett mindenképpen szót kell ejteni a családok vé-

delméről szóló konzultációról is – nyilatkozta dr. Völner 
Pál, hozzátéve, hogy a gyermeket nevelők támogatásával 
kapcsolatban a kormánypártok részéről nincs alku, min-
den lehetséges támogatást megadnak a családoknak. Míg 
egyes európai uniós politikusok a migránsokban látják 
a jövőt, mi a magyar gyerekekben – mondta, és ezzel 
összefüggésben megemlítette a jövő évi európai parla-
menti választásokat is. A magyarok 2018 tavaszán már 
elmondták a véleményüket: nem akarják, hogy hazánk 
bevándorlóországgá váljon. Most azonban újra az urnák-
hoz kell járulni, mert 2019 tavaszán arról dönthetünk, 
hogy közvetlenül Brüsszelben kik képviseljék a magyarság 
érdekeit – mondta a képviselő.

A képviselő szerint mozgalmas év áll mögöttünk. 
„Mindenkinek azt kívánom, hogy az év végén legyen lehe-
tősége a szerettei körében kipihenni magát. De elsősorban 
természetesen áldott karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánok!” – mondta dr. Völner Pál.

Lenyűgöző teljesítményre képes Magyarország
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A Diótörő mesebalett immáron 
harmadik éve varázsolja Sárisápra 
a valódi karácsony hangulatát. A 
nyergesújfalui Diótörő Gyermek-
tánc Egyesület tanítványai advent 
harmadik hétvégéjén, három elő-
adással várták közönségüket. Az 
egyesületről és az ünnepi előadás-
ról Csontos Mária táncművésszel, 
a csoport vezetőjével beszélget-
tünk.

Mikor, hogyan született meg a 
gyermektánc egyesület?

A főiskola elvégzése után táncol-
tam Budapesten, Szolnokon. Hiva-
tásos táncművészként álltam a szín-
padon. 10 évvel ezelőtt megszületett 
a kisfiam, és vele együtt kelt életre az egyesület is. Azóta 
tanítottam Dorogon, Táton, jelenleg Lábatlanon is, de az 
egyesület szívét a Nyergesújfalun működő csoport adja. 
Nagyon szeretem a munkámat. Mind a gyerekek, mind 
a szülők részéről nagyon jó közösség vesz körül, rengeteg 
szeretetet kapok tőlük. Nyergesújfalu önkormányzatának 
is nagyon sokat köszönhetünk, évek óta támogatja egye-
sületünket.
Kik alkotják a Diótörő Gyermektánc Egyesületet?

Hetven, 3 és 15 év közötti gyermek táncol a szervezet-
ben. Velük több korosztályban foglalkozok, de a Diótörő-
ben valamennyien egy színpadon táncoltak.  Nagyon büsz-
ke vagyok mindannyiukra. Az elmúlt időszakban kiváló 
arany és dobogós helyezésekkel térhettünk haza az országos 
táncművészeti fesztiválokról is.
Hogyan vált Sárisáp az előadások helyszínévé?

Három évvel ezelőtt – a nyergesújfalui mű-
velődési ház felújítási munkái miatt – megfele-
lő helyszínt kerestem az előadásnak. A sárisápi szín-
pad és nézőtér adottságai tökéletesen megfeleltek 
számunkra. A helyszín pedig azóta is változatlan maradt.  
Sárisápnak köszönjük, hogy befogadta a rendezvényt, és 
mindig nagyon segítőkészek.
Miért éppen a Diótörőre esett a választás?

A gyerekek az év folyamán több alkalommal állnak kü-
lönböző előadásokkal, kisebb bemutatókkal a színpadon. 
A mesebalett azonban egy egész estét betöltő darab, amely-
ben minden, az egyesületben táncoló gyerek megmutat-
hatja tehetségét. Klasszikus mű, különlegessége, hogy teljes 
egészében a gyerekek varázsolják a színpadra. A bemutatót 
rengeteg közös gyakorlás előzte meg. Tíz éves koromban 
szerepeltem a Magyar Állami Operaházban bemutatott, 
Seregi László által koreografált Diótörőben, amely óriási 
élmény volt számomra. Ez inspirált, hogy az én tanítványa-
imnak is része legyen egy ilyen fantasztikus élményben.

Hogyan került színpadra az elő-
adás? 

Az alapötlet adott volt. Az előadást 
én rendeztem, az elejétől a végéig a sa-
ját fejemben született meg a Sárisápon 
látott darab koreográfiája. Az eredeti 
mű alapját is adó, Csajkovszkij által 
komponált zenénél maradtam. Az 
egyes zenei tételekre született meg a 
történet, váltak színpadi jelenetekké. 
Ezekhez kellett elkészíteni a koreográ-
fiát, megtervezni a lépéseket. A darab 
a jelmezek és a díszlet megszületésével 
vált egésszé. Utóbbit a nyergesújfalui 
Ady Endre Művelődési Központ Kép-
zőművész Köre készítette el számunk-
ra. 
Vannak e sárisápi tagjai az egyesü-

letnek, táncosai az előadásnak?
Sárisápi gyerekek nem táncolnak az egyesületben, de 

sárisápi nagyszülők büszkén nézhették nyergesújfalui uno-
káikat. Ha valaki azonban kedvet, tehetséget érez magában, 
szívesen fogadjuk tagjaink közé. 

Knyazovics Edina

Diótörő, gyermeklépésekkel

Programajánló
2019

Január 13. Megemlékezés a  
doni csata áldozatairól

Január 19. Nosztalgia diszkó  
az iskola javára

Január 19. Ligeti Kupa
Január 20. Koszorúzás az 1947-ben hősi 

halált halt bányászok sírjánál
Január 22. Magyar Kultúra Napja
Február 7. Véradás
Február 9. Óvoda farsangi bálja
Február 10.  Iskola farsangi bálja
Február 23. Borverseny zsűrizése
Március 2. Borverseny eredményhirdetése
Március 9. Nőnapi retro buli  

az óvoda javára
Március 15. Nemzeti ünnep
Március 22. Tavaszköszöntő
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HÍREK
Bursa Hungarica

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 
sárisápi, felsőoktatási hallgató részére - szociális helyze-
te alapján - havi ötezer forint ösztöndíjrész támogatást 
állapított meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat alapján. Az ösztöndíj folyó-
sításának időtartama 2019. évben 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév 
második és a 2019/2020. tanév első féléve), amelyet a 
felsőoktatási intézmény utal a hallgató bankszámlájára.

Helyi adók, bérleti díjak
Nem változik a helyi adók mértéke a jövő évben – 

erről döntött legutóbbi ülésén Sárisáp Község Képvise-
lő-testülete. A telekadó, a kommunális adó és a helyi 
iparűzési adó mértéke január elseje után is megegyezik a 
2018-as adatokkal. Ugyancsak nem emelkednek az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjai, vala-
mint a termek-és közterületek használati díjai.

Rezsicsökkentés
A kormány döntött a téli rezsicsökkentésben koráb-

ban nem részesült, kiépített gázhálózattal rendelkező 
településeken fával és szénnel fűtő háztartások egyszeri 
támogatásáról. A 2018. október 15-éig beérkezett igé-
nyeket a Belügyminisztérium összegezte. Ez alapján 
Sárisáp 177 háztartása jelezte fűtőanyag igényét. A Sá-
risápra érkező teljes támogatási összeg 2 124 000 fo-
rint. A Belügyminisztérium a költségvetési támogatást 
a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül egy 
összegben folyósítja az önkormányzat számára. Az ön-
kormányzat szerződést köt a tüzelőanyagot természet-
ben biztosító vállalkozással, amelyben rögzítésre kerül, 
hogy a támogatásban részesülő háztartásoknak legké-
sőbb 2019. december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag 
átvételének lehetőségét. A részletekkel kapcsolatban az 
önkormányzat értesíteni fogja az érintetteket.

Temetőgondnok
Új gondnoka lett a sárisápi temetőnek. A sírkert te-

rületén felmerülő problémákkal kapcsolatban ezentúl 
Papp Jánoshoz fordulhatnak a hozzátartozók. Ezentúl 
ő gondoskodik a temető és a ravatalozó, valamint azok 
környékének tisztántartásáról, takarításáról, szükség ese-
tén a fűnyírásról, hulladék elszállítatásáról. A közlekedő 
utak és a parkoló takarítása, télen a kézi síkosság-mente-
sítési feladatok ellátása is az munkakör új betöltőjének a 
feladata. Telefonos elérhetősége: 06 30 852 6987.

Szent Borbála Emlékérem 
A Szent Borbála napi országos központi ünnepség ke-

retében Prof. Dr. Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter a „Szent Borbála érem” kitüntetést ado-
mányozta Mráz László főaknász részére lelkiismeretes, 
bányászattal kapcsolatos tevékenységéért. Gratulálunk 
az elismeréshez!

Szünetel a zöldhulladék-szállítás 
A községgazdálkodás munkatársainak 2018. december 

1. és 2019. március 31. között SEMMINEMŰ KERTI 
HULLADÉKOT NEM ÁLL MÓDJUKBAN ELSZÁL-
LÍTANI. A Vertikál Zrt. munkatársai 2019-ben első al-
kalommal február 25-én, hétfőn végeznek zöldhulladék 
begyűjtést, az erre rendszeresített, lebomló zsákokban. Kér-
jük, hogy a zöldhulladékos zsákokat, növényi maradványo-
kat a közterületről szíveskedjenek eltávolítani, komposztál-
ni, vagy gondoskodni azok megfelelő elhelyezéséről

Gazdagodott a könyvtár állománya
178 darab új könyvvel gazdagozott az idei évben könyv-

tárunk állománya. Az alkotások többségének a szakmai 
irányítást végző Komárom-Esztergom Megyei József At-
tila Könyvtár, míg 18 kiadványnak a megvásárlását a he-
lyi önkormányzat támogatta. Az új művek először a friss 
könyvek polcára kerülnek, hogy a törzsolvasók is könnyen 
megtalálják a legújabb szerzeményeket. Itt külön téma sze-
rint rendezik a könyvtárosok őket - krimik, csajos könyvek, 
hazai írók, életmód, történelem - evvel is megkönnyítve a 
választást.  A kiadványok néhány hónap után kerülnek be 
a betűrendes részbe. 

Borbála nap
Borbála napi megemlékezést és koszorúzást tartott a Bá-

nyász Szakszervezeti Szövetség Sárisápi Nyugdíjas Alapszerve-
zete és Sárisáp Község Önkormányzata a bányász emlékmű-
nél, december 4-én. Szent Borbála a bányászok védőszentje 
és vértanú a keresztény kultúrában, a tizennégy segítőszent 
egyike. Az ünnepség után a nyugdíjas bányászokat pogácsá-
ra, üdítőre, baráti beszélgetésre invitálta Nánai István elnök.

Megújulnak a mosdók
Várhatóan az év első hónapjaiban megújulnak a közös-

ségi tér – művelődési ház – vizesblokkjai. A régi vezetékek 
cseréjére nagy szükség van, hiszen az 1987-es felújítás óta 
vascsöveken érkezik az ivóvíz a mellékhelyiségekbe. Ezek 
nagyon rossz állapotba kerültek, alaposan elrozsdásodtak. 
Alig engedik át a vizet. A felújításra a tervek szerint – az 
épület korszerűsítésének újabb lépéseként – januárban és 
februárban kerül sor.

Advent az óvodában
A dorogi játszóház Mikulásához látogattak a Sári Óvoda 

gyermekei december 6-án. A gyerekek először élménnyel 
gazdagodtak, birtokba vehették a játszóházat, kalácsot et-
tek, teáztak. A játék után csoportonként mentek a Miku-
láshoz a kicsik, aki ajándékkal várta őket. A legkisebbek az 
óvodában, saját környezetükben találkozhattak a télapóval. 

Az ünnepi közeledtével minden csoport önálló mű-
sorral, foglalkozással nyitotta meg a csoportszobák ajtóit 
szüleik előtt. A Süni csoport Luca napján búzát ültetett, 
a Ficánkák karácsonyi műsorral, teával várták szüleiket, a 
Kisvakond csoport kreatív foglalkozásra invitálta a felnőt-
teket. Üdvözlőlapot, betlehemet készítettek.
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Fenyőfabegyűjtés
A Vertikál Zrt. 2019. január 11-én és január 25-

én, pénteki napokon elszállítja a fenyőfákat. A növé-
nyek közvetlenül a komposztáló telepre kerülnek, így 
fokozottan figyeljünk, hogy azokon ne maradjon dísz, 
szaloncukor. Kizárólag a csupasz fenyőket fogják tudni 
begyűjteni. A szállítást mindkét napon reggel 6 órától 
kezdik meg a járatok.

Zöldhulladék szállítás 2019.
A Vertikál Zrt. munkatársai februártól novemberig 

havonta 1 alkalommal elszállítják a zöldhulladékot, ki-
zárólag a polgármesteri hivatalban átvehető biológiailag 
lebomló zsákokban. A hulladékok közvetlen komposz-
tálótelepre kerülnek beszállításra, ezért az egyéb zsákban 
kihelyezett növények nem kerülnek begyűjtésre. Kör-
nyezetünk megóvása érdekében kérjük, hogy a háztar-
tásban keletkezett zöldhulladékot szíveskedjenek kom-
posztálással is csökkenteni.
• február 25. (hétfő)
• március 25. (hétfő)
• április 23. (kedd)
• május 27. (hétfő)
• június 24. (hétfő)

• július 22. (hétfő)
• augusztus 27. (kedd)
• szeptember 24. (kedd)
• október 22. (kedd)
• november 25. (hétfő)

Az újrahasznosítható hulladékok gyűjtése 
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás 

napján reggel 6:00 óráig a megszokott módon (bekö-
tött, áttetszőbb zsákban) kihelyezi az ingatlana elé az 

elkülönítetten gyűjtött anyagokat. A szelektív hulladé-
kokat bármilyen áttetszőbb zsákban, vagy a szelektív 
hulladékgyűjtésre rendszeresített gyűjtőedényben elszál-
lítja a járat. A VERTIKÁL emblémával ellátott áttetsző 
zsákokat a helyi önkormányzatnál vehetik át a lakosok.

Szelektív hulladékszállítás
Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is 

havonta két alkalommal végzi a háztartásonkénti szelektív 
hulladékgyűjtést az előre meghirdetett szállítási napon. 
Sárisápon a hónap második és negyedik szerdai napján.

Papír 
Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva 
Kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmeti-

kai cikkek tiszta papírdobozai, színes és fekete - fehér 
újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefon-
könyv, Tetra Pak dobozok (tejes, üdítős dobozok). 

Műanyag és fém
Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva 
Színes és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdí-

tős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai 
(pl. samponos, öblítős, mosogatószeres) 

Tejfölös, joghurtos, margarinos dobozok 
Reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia 

(zsugor és strech). 
Öblített alumínium italos dobozok, tiszta alufólia, 

tisztára mosott konzerves dobozok 

• Bíboros Úr augusztusban felmentette Écsy Gábor 
atyát Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent 
Erzsébet Karitász központ vezetése alól. Gábor atya 
ezentúl a Katolikus Karitász országos igazgatójaként 
végzi szolgálatát. Az Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye Szent Erzsébet Karitász központ vezetésére 
Csorba Gábor állandó diakónust (mérnökként dolgo-
zó 5 gyermekes édesapát) nevezte ki. 

• A Szent Imre Karitász csoport – a vöröskereszt helyi 
szervezetével egyetemben - szeptemberben ismét ru-
hát gyűjtött, illetve konyhai eszközöket, melyekből 
novemberben börzét szervezett. 

• Szent Erzsébet ünnepén megszentelt kis „Erzsébet ke-
nyereket” osztottunk szét a szentmise végén, illetve az 
idős, beteg testvéreinknek juttatták el a karitász tagok. 

• Az ősz folyamán egy Csongrád megyei gazda kedvez-
ményes áron burgonyát és savanyúságot ajánlott fel 
a Főegyházmegyei Karitász részére, melyből karitász 
csoportunk is részesült. Néhány rászoruló családnak 
tudtunk így burgonyát és savanyúságot adni. 

• December 8-án a Fő téren a COOP üzlet előtt ismét 

élelmiszert gyűjtöttünk. Az adományok a rászoruló 
családok karácsonyi csomagjába kerültek egy kis édes-
séggel és gyümölccsel együtt, melyet december 21-én 
adtunk át a családoknak egy kis ünnepség keretében, 
ahol sok játék is gazdára talált.  

• Ebben az évben is több alkalommal látogattuk beteg, 
idős embertársainkat, akiket az ünnep előtt egy kis ka-
rácsonyi ajándékkal leptünk meg, illetve elbeszélgetve, 
meghallgatva őket időnket adtuk nekik.

• Karitász raktárunk a tél folyamán zárva tart, de ha va-
lakinek szüksége van segítségünkre, akkor bátran hívja 
a 20/773-85-40 telefonszámot.

Köszönjük az adományokat, melyek segítették szebbé, 
jobbá tenni a családok karácsonyát!

         Nagy dolgokat tenni nem tudunk, 
         csak kicsiket nagy szeretettel”

Kalkuttai Boldog Teréz Anya

Áldott karácsonyi ünnepet és szeretetben bővelke-
dő, békés új évet kívánunk !

Gregor Jánosné 
a sárisápi Szent Imre Karitász Csoport vezetője

Hulladékgyűjtés 2019

A Karitász hírei
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Nemzetközi gyermektalálkozó és honvédelmi verseny
Az I. világháború befejezése 100. évfordulója alkalmából

2018. október 5-7.    Pákozd - Velence

A Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány és a Honvéd-
ség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szer-
vezete szervezésében, a Katonai Emlékpark Pákozd 
– Nemzeti Emlékhely és a Drótszamár Park és Kem-
ping támogató együttműködésével 2018. október első 
hétvégéjén került megrendezésre a Nemzetközi Gyer-
mektalálkozó és Honvédelmi Verseny.

A gyermektalálkozó elsődleges célja az volt, hogy az 
első világháború befejezése 100. évfordulója alkalmából 
egy olyan programot valósítson meg, melynek során az 
egykor együtt vagy éppen egymás ellen harcolt népek, 
országok fiatal képviselői találkozhassanak, barátkozhas-
sanak, együtt játszanak és versenyezzenek.

Az első alkalommal megrendezett esemény szervezése 
során – a támogatások hiányában – nem mertünk túl na-
gyot álmodni, ezért 2018-ban csak a szomszédos orszá-
gok kaptak meghívást. Ausztriát leszámítva valamennyi 
meghívott ország képviseltette is magát. Szlovákiából 
(Nagytárkány), Ukrajnából (Munkács), Romániából 
(Temesvár és Gyergyószentmiklós), Szerbiából (Kishe-
gyes) és Horvátországból (Zágráb) érkeztek résztvevők 
a gyermektalálkozóra, s ők egészültek ki sárisápi, nagy-
sápi, kápolnásnyéki, székesfehérvári és pákozdi diákok-
kal. Sárisápot kilenc fős rendező stáb és három gyermek 
képviselte.

Október 5-én délután, a Katonai Emlékparkba tör-
tént beérkezéssel vette kezdetét programunk. Helyben 
sütött, friss, meleg lángossal fogadtuk vendégeinket.

A hivatalos köszöntésre és a rendezvény megnyitásá-
ra 17 órakor került sor. Dr. Görög István úr, a HTBK 
Székesfehérvári Szervezete elnökhelyettese, a Katonai 
Emlékpark ügyvezetője, és Takács János, Pákozd Nagy-
község polgármestere köszöntötte a résztvevőket. A tele-
pülések, illetve az iskolák bemutatása következett.

Szürkületkor a Drótszamár Park és Kempingben el-
foglaltuk a szállást és megvacsoráztunk. A szállás elosz-
tásának elve volt, hogy a négyágyas szobákban két-két 
város diákjai legyenek együtt. A nyelvi különbségek nem 

okoztak nehézséget, mivel a temesvári csapatot kivéve 
mindenhol volt magyarul is tudó gyermek, illetve az an-
gol nyelv ismerete biztos alapot adott a beszélgetésekhez.

Az esti túránk célpontja a Bence-hegyen nemrég épült 
kilátó volt. Onnan együtt csodáltuk meg a Velencei-tó 
és környéke éjszakai fényeit.

Másnap a Katonai Emlékpark volt a Honvédelmi 
Verseny központja, melyen sorsolt és különböző színű 
kendőkkel jelölt, vegyes csapatok vettek részt.  

Olyan játékokat melegítettünk be, melyek sikeres 
teljesítésének alapfeltétele volt az együttműködés, az 
együtt tevékenykedés.

Következett az akadályverseny. Volt íjászat, légpuska 
lövészet, katonai akadálypálya, morze, vízvezeték-építés, 
fegyver szét- és összeszerelés, tárazás, torony építése ka-
tonai tárgyakból, gránáthajítás, mocsárjárás. A hosszú 
versenyt délben ebéddel szakítottunk meg.

Este a közösségi térben folytatódott programunk. A 
meghívóban azt kértük, hozzanak magukkal egy-egy első 
világháborús katonadalt, melyet el is énekelnek. Erre 
került sor az est első részében. A dalok között közösen 
emlékeztünk a háború lövészárokharcaiban szenvedett 
katonákra, az áldozatokra, a sokat szenvedett hátorszá-
gokra. Ekkor lehetett talán legjobban érezni, hogy az ott 
lévő gyermekek között nincs különbség, a jelentős föld-
rajzi távolságok és az eltérő nyelvek ellenére egyformán 
fontosnak érzik a békét, s kölcsönösen tisztelik egymást.

A nap zárása a Raptor lézerharc játékot volt.
Vasárnap délelőtt a Velencei Hajóállomásról kellemes 

sétahajókázásra indultunk a tavon. Itt csatlakozott hoz-
zánk Pásztor László ezredes, Szlovákia katonai attaséja.

Ebéd után elköszöntünk a kempingtől. 14 órakor 
megtörtént a verseny eredményhirdetése, a Miskahuszár 
lábánál. Ezzel a Nemzetközi Gyermektalálkozó és Hon-
védelmi Verseny véget ért. 
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Megújult, gazdagodott a Gondozási Központ
2018 első félévében komoly átalakítási, felújítási, 

korszerűsítési munkák folytak a Gondozási Központ 
épületében. A Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Programnak (TOP pályázat) köszönhetően felújí-
tásra került a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó 
Szolgálat fenntartásában működő intézmény.  

Augusztus hónap a visszaköltözésről szólt. Az idős 
klubtagok kíváncsian várták a költözés napját. Kor-
szerű, barátságos helyet sikerült kialakítani számuk-
ra.  Nagy volt az öröm és az elégedettség, amikor elő-
ször léphettek be az otthont adó intézménybe. 

Szeptembertől minden napunk az idősek klubja 
programterve szerint alakult.

A hosszú, kellemes ősz lehetőséget adott egy sza-
badtéri kerti rendezvény- szalonnasütés- lebonyo-
lítására.  Megismerkedtünk az új kerti sütő-, főző-, 
grillező hellyel. Megtapasztaltuk a fű puhaságát, gyö-
nyörködtünk a telepített évelő növényekben.  Kint 
tartózkodásunk alatt – miután megettük szalonnán-
kat - elterveztük, hogy jövőre mivel ültetjük be a 
megemelt virágágyakat. 

Teljesen akadálymentesített lett a bejutás a belső 
helyiségekbe, melyek tágasak, gyönyörűek, világosak. 
Az ablakok könnyen nyithatók, mérsékelt szellőzte-
tésre az ablakszárnyak bukóra állítása ad lehetőséget. 
Szeles időben már nem mozognak a függönyök és 
nem kell a nyakunkra jövő huzattól tartani.  Az új, 
kényelmes ülőgarnitúrát bátran tehettük a nyílászá-
rók közelébe. Körbefonja a nappali szobát, és körbe 
öleli az idősek derekát is. Marasztalja őket még akkor 
is, mikor a szintén pályázati pénzösszegből vett Opel 
mikrobusz érkezik értük, és indulni kell haza. 

A nappali szobánk az új berendezések ellenére is 
igen tágas, így elfogadtunk, helyet adtunk egy fel-
ajánlott szekrénysornak és egy ágynak. A napközibe 
tettünk egy új, könnyen nyitható – csukható foglal-
koztató asztalt is. Ezt körbeülve a tagok kényelmesen 
elférnek az állandó foglalkozásokon: társasjáték, érzé-

kek (hallás, látás, szaglás, íz-érzék) fejlesztése, memó-
riajáték, rajzolás, festés, ragasztás, zenehallgatás. 

A nyárias ősz kirándulásra is hívogatott. Már a Bá-
nyász-napi megemlékezés kapcsán felmerült az igény 
egy dorogi kirándulásra, ahol az elsődleges úti-cél a 
Bányászati Emlékház megtekintése volt. Az idegenve-
zetőnk Solymár Judit mutatta be a gyűjteményt, és a 
délelőtt hátralévő részében is velünk tartott. Vele lá-
togattuk meg a Bányásztemplomot, a Jubileum teret. 
Ő beszélt az 1938-ban épült Szénoltárról és az utána 
emelt bányászati emlékműről. A délelőtt zárásaként 
meghívtuk magunkkal a Kovács Cukrászdába egy kö-
zös süteményezésre. 

A mindennapjaink mégis csak az idősek klubjában 
zajlanak.  A már korábban említett foglalkoztató asz-
tal mellett terveztük meg a Márton-nap programját. 
Szakítottunk a hagyománnyal, és a vígasságon gu-
lyáslevest ettünk, és almáspitét desszertnek. Az al-
mahámozásban,- pucolásban,- reszelésben időseink 
segítettek. A vendégek szórakoztatására a Gondozási 
Központ dolgozói előadták a Ludas Matyi című me-
sejátékot. 

Gyorsan elérkezett a december és máris kopog-
tatott a Mikulás.  Jóelőre megüzente, hogy érdekes 
történetekkel készüljünk a fogadására. A történeteket 
meghallgatta, és még jegyzetelt is. Ajándékba készítet-
tünk, ragasztottunk számára egy Mikulás-montázst. 

December közepére az intézmény vendégeket hí-
vott adventi áhítatra. A piliscsabai Páduai Szent Antal 
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárai és tanulói nyújtottak át verses, zenés 
műsort, mely megható és felemelő volt, a teremben 
éreztük az ünnep melegét, fényét közelségét. Az éves 
programunk az óévbúcsúztató délelőttel zárul majd 
a 2018-as év utolsó munkanapján.  Programjainkkal 
szeretnénk kedvet ébreszteni, szívesen várjuk a jövő 
évben régi és új tagjainkat.

Thier Veronika 
helyettes szervezetiegység-vezető

A rendezvényt követően kértük a részvevőket, rö-
viden írják meg tapasztalataikat, véleményüket, vala-
mint a székesfehérvári és sárisápi szervezők egy sze-
mélyes találkozás keretében értékelték a programot. 
Kijelentjük, hogy a Nemzetközi Gyermektalálkozó és 
Honvédelmi Verseny teljesítette alapcélját, lehetősé-
get teremtett a különböző országokban élő fiatalok 
találkozására, a kapcsolataik kiépítésére és barátsággá 
erősítésére, valamint az első világháború befejezése 
centenáriumán felkeltette a fiatalok hadtörténelmi 
érdeklődését, s ezzel együtt megerősítette bennük a 
béke fontosságát. 

Nem csak a szervezőkben, hanem a résztvevőkben 
is megfogalmazódott a folytatás szükségessége. Igény 
merült fel, hogy évente két alkalommal is találkoz-
hatnánk, egyszer ugyanitt, a másik alkalommal pedig 
váltakozó helyszíneken, a most részt vett országok-
ban. Ez még a jövő kérdése, de Zágrábból megüzen-
ték, hogy ők is szeretnének otthont adni hasonló ren-
dezvénynek.

A szervezők nevében: Csicsmann János 
ötletgazda és társszervező



S á r i S á p i  H í r m o n d ó   11

Szlovák advent
Advent első vasárnapján – immár hagyományosan - ismét 

együtt ünnepeltek Komárom-Esztergom Megye szlovákjai.
Az adventi koszorún Popovics György a Komárom-Eszter-

gom Megyei Közgyűlés elnöke gyújtotta meg az első gyertyát 
december 2-án. Köszöntőjében kiemelte mennyire fontosak 
a megyében élő nemzetiségek, mennyire fontosnak tartja a 

nemzetiségi nyelv, az értékek és a hagyományok megőrzését, 
megtartását és továbbadását.

Községünkből 50 fő vett részt az adventi találkozón. Zo-
boraljáról érkezett folklór csoportok mutatták be a téli jeles 
napokhoz fűződő szokásokat.

Színvonalas műsoruknak köszönhetően élményekben gaz-
dag délutánban volt részünk.

A program teázással, baráti beszélgetéssel zárult.

Sárisápi Szlovák Önkormányzat hírei

Csehországi táncosok Sárisápon
A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének meg-

hívására Magyarországra látogatott a csehországi FS Púčik 
szlovák folklórcsoport december második hétvégéjén. Három 
helyszínen léptek fel hazánkban, a turné első állomása volt 
Sárisáp. A brünni együttes fergeteges műsorával kápráztatta el 
a lelkes közönséget. A vendégeket Ján Varšo a Határontúli 
Szlovákok Hivatalának elnöke, és Király Katalin a  
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgató-
ja köszöntötte. A sárisápi nézőkön kívül eljöttek a környék-
beli szlovák települések érdeklődői is.

Požehnané, radostné Vianoce a štastný,  
zdravý Nový rok prajeme každému  

obyvateľovi našej dediniy. 
Šarišápská Slovenská Samospráva

Áldott, boldog karácsonyt és sikeres,  
egészségben gazdag új esztendőt kívánunk  

községünk valamennyi lakójának.
Sárisápi Szlovák Önkormányzat

Egyesületünk idén naptár készítésbe fogott. A 2019-es 
évre vásárolhatnak nálunk A3 méretű, az ÖTE képeivel 
színesített naptárat, mellyel egyesületünket támogathat-
ják. A naptár ára 3000 Ft. Megrendelni a +3630/275-
1802 telefonszámon vagy az ÖTE Facebook oldalán üze-
netben tudják. Támogatásukat előre is köszönjük!

2019-től már egyesületünk is fogadhatja adójuk 1%-
át, mellyel szintén segíthetik munkánkat. Adószámunk: 
18748187-1-11.

Szeretnénk felhívni figyelmüket a tél beköszöntével 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra:

- Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a szén-
monoxid érzékelő fontosságára! Az erősen kihűlt 
fűtőberendezés begyújtása esetén a kémény felme-
legedéséig és a kéményhatás beindulásáig mérgező 

égéstermék áramolhat vissza. Előzzük meg a bajt!
- Használjunk szénmonoxid-érzékelő berendezést! 

Egyesületünknél is meg tudják vásárolni a bevizs-
gált és megbízható szénmonoxid érzékelőt! 

- Az útviszonyoknak megfelelő abroncsokkal indul-
janak útnak, számos baleset elkerülhető ezáltal!  
A gépjárműveket ellenőrizzék át, fagyálló ablakmo-
só folyadékkal töltsék fel, a hűtővizet is ellenőriz-
zék, egy meleg pokrócot be lehet készíteni a bizton-
ság kedvéért, és az üzemanyagtank is meg legyen 
töltve, egy esetleges állás idején is tudjanak fűteni. 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp 0-24-ben ri-
asztható, ha bárkinek is gondja lenne. +3630/204-7516 
+3630/275-1802 

Balesetmentes közlekedést és Békés ünnepeket 
kíván mindenkinek az ÖTES csapata!

Az ÖTE Sárisáp hírei
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Tisztelt Olvasók!
A Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat ne-

gyedik éve rendezi meg kulturális programjait, melye-
ket egyre többen ismernek meg. Tavasszal táncházak, 
májusfaállítás, ősszel a környező települések német 
nemzetiségi tánccsoportjai által fűszerezett svábbál, 
majd a Márton-nap és végül a Mikulás sem maradhat 
el egyik évben sem. A programok egytől egyig gyer-
mekközpontúak, de valamennyi korosztály megtalálja 
a neki való elfoglaltságot. Éppen ezért továbbra is sok 
szeretettel várunk mindenkit a megrendezésre kerülő 
programjainkra, kortól, nemzetiségtől függetlenül. Így 
az év vége felé, az ünnepekre hangolódva nyugodt ké-
szülődést, békés együttléteket, szeretetteljes napokat 
kívánunk mindannyiuknak.
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet Önöknek!

Janovichné Fetter Gizella 
elnök

 
            

A Német Nemzetiségi  
Önkormányzat hírei

Így védjük kutyáinkat szilveszterkor

Minden évben 1500-2000 kutya kóborol el szilvesz-
terkor a petárdázás és tűzijáték miatt. Sok kutya retteg a 
villámlástól, dörgéstől, petárdától, tűzijátéktól. Szilvesz-
terkor az egész országban hozzátartozik az óév búcsúzta-
tásához a petárdázás és a „házi” tűzijátékok. Az emberek 
többségének ez tetszik, viszont a kutyák egy része számá-
ra hatalmas sokkot jelent, és félelmükben elszökhetnek, 
elkóborolhatnak. A felelős kutyatartáshoz tartozik az is, 
hogy megóvjuk kedvenceinket ezektől az „ártalmaktól”. 
Ehhez szeretnék néhány praktikus ötletet adni.

Reggel vagy délelőtt sétáltassuk, mozgassuk meg a 
kutyánkat, mert ha fáradt, akkor nyugodtabb. Ha tud-
juk róla, hogy fél a petárdától, akkor mindenképpen 
már kora délután vigyük zárt helyiségbe, ahol kevésbé 
hallatszik be a kintről jövő hang, nem látható a fény, és 
nem tud elszökni sem (pl. garázs, kamra, kazánház stb.).  
A kennel csak akkor javasolt, ha olyan a kialakítása, hogy 
a kutya nem tud kiszökni, kimászni belőle. A megkötés 
sem jó megoldás, mert menekülés közben megsérthe-
ti, felakaszthatja magát. Ha nagyon fél az állat, akkor 
semmiképpen ne hagyjuk magára! Ha a kertben tartott 
kutyánál biztosak is vagyunk, hogy megfelelő a kerítés, 
és nem tud kiszökni, akkor se hagyjuk kint a félős álla-
tot, mert sokszor extrém dolgokra is képes lehet annak 
érdekében, hogy kijusson a kerítésen! Ilyenkor súlyos 
sérülést is okozhat magának.

Legvégső megoldásként megpróbálhatunk állatorvos-
nál szerzett nyugtatót, vagy nyugtató hatású homeopá-
tiás készítményt adni az állatnak. Ezeknél két probléma 
fordul elő: az egyik az adagolás kiszámítása, a másik, 
hogy nem tudjuk pontosan, mikor is hat a nyugtató. Ez 
azért van így, mert a kutyáknál (méret, fajta, kor miatt) 
az egyedi tevékenység között nagy különbség van, ami 
igen megnehezíti az adagok kiszámítását.

Abban az esetben, ha mégis elszökik, elveszik kedven-
cünk, akkor a következőket tehetjük:

• osszuk meg a fényképét a közösségi portálokon,
• legyen kutyánkban chip (ami 4 hónapos kortól köte-

lező), mert a chippelt kutyák 80-90%-a néhány nap 
alatt megkerül;

• keressük fel a közelünkben lévő gyepmesteri telepe-
ket, menhelyeket (Dorog, Esztergom), hátha ott van 
az eb;

• Ha mi találunk kóbor ebet, akkor jelezzük az önkor-
mányzat, menhely, állatorvos felé; ha szelíd, fogjuk 
be, és olvastassuk le a chipet állatorvossal, így gyor-
san értesíthetjük a gazdáját.

• ha nincs chip a talált kutyában, akkor vegyük fel a  
kapcsolatot az állatmenhellyel, állatvédő szervezetekkel.

dr. Kollár Sándor 
állatorvos
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Sárisápiak a Nagy Háborúban
Ludvig Simon

1889. február 17-én szü-
letett Sárisápon. Foglalkozása 
kőszénbányász. Szülei, Ludvig 
György és Haracska Apolló-
nia, római katolikus vallásúak. 

1912. április 24-én házaso-
dott. Felesége Gurin Katalin 
1891. szeptember 25-én szü-
letett. Házasságukból született 
gyermekeik: Lajos, Ferenc, 
Károly és Anna. 

Egy fennmaradt fényképen 
hadba vonulása előtt barátai 
búcsúztatják. Középen lóhá-
ton Ludvig Simon puskát tart kezében. Jobbján Piroska Jó-
zsef és Malárik József áll, balján a lovat Kurucz Flórián tartja. 
Mögöttük bámészkodó gyerekek, kazal, gazdasági udvar.

Sárisápi legények búcsúztatják hadba vonuló társukat.

A kép még békeidőben készült, mert Lajos fia anyaköny-
vében 1914 áprilisában, a szülői rovatban, ez a szöveg szere-
pel: „Ludvig Simon gya-
logos katona, Győr...” 

Tehát valamikor 
1912-1914 között, már 
házasemberként töltötte 
kötelező sorkatonai szol-
gálatát. Továbbá a bejegy-
zés arra enged következ-
tetni, hogy Ludvig Simon 
az esztergomi császári és 
királyi 26. gyalogezred 
katonája volt. Ugyanis, 
1914. augusztus 5-ig a 
hadkiegészítő kerület köz-
pontjában, Esztergomban 
csak a III. zászlóalj és a ki-
egészítő pótzászlóaljkeret állomásozott. Az I, II. és IV. zász-
lóalj a győri békehelyőrségben diszlokált. 

E három zászlóalj egyikének katonája volt a háború kitö-
résekor Ludvig Simon.

Egy másik fennmaradt fénykép a fronton készült. Ko-
rabeli szokás volt, hogy a hadi fotográfusok által készített 
fotókat képeslap formájában kapták meg a katonák. Ez a 
fénykép is postai úton került haza. Ludvig Simon egy sátor 
előtt ül, levelet ír, és a távolba tekint. A háttér nem kivehető, 
a beállítás azt sugallja, hogy valószínűleg műtermi fotó.

Szlovák nyelvű  képeslaprészlet Ludvig Simon kézírásával
 Rendfokozata gyalogos. Figyelemre méltó különleges 

formájú sapkajelvénye, amelyet sajnos nem tudtam azono-
sítani. A kép alatti felirat szerint a szerb fronton készült. A 
hátoldalon szlovák nyelvű üzenet a családnak.

Később – 1917 szeptembere után  – orosz hadifogságba 
esett. A Krímben volt hadifogoly.  Nem tudjuk, pontosan 
mikor tért haza Oroszországból.

A harmadik kép, ami Ludvig Simont ábrázolja, az I. világ-
háborús hősi emlékmű avatásán készült 1941 novemberében. 
Ezen a képen a veteránok között áll. Két kitüntetése biztosan 
felismerhető: a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem (Kisezüst) 
és Károly Csapatkereszt. A hajtókáján vagy egy jelvényt visel, 
vagy egy felismerhetetlen harmadik kitüntetés minijét.

Ekkor már ismét hadban áll az ország. Két év múlva pe-
dig ideért a front. Kora miatt mentesült a katonai behívás 
alól, de a sötét pincében újra hallhatta a csatazajt. Neve a 
civil áldozatok listáján szerepel néhány más I. világháborús 
veteránnal együtt. Talán nem véletlen, mert a Nagy Háború 
frontjain hozzászokott a lövedékek süvítéséhez, a gránátok 
dörrenéséhez. Nem félt ezektől. Emellett hajtotta a köteles-
ség. 1945. február 8-án este hét órakor vizet húzott a kútból 
az állatoknak, amikor a németek lelőtték.

 Ludvig Simon halotti anyakönyve  
(forrás: https:\\familysearch.org)

A 80 napig tartó sárisápi ostrom 37. napján halt meg.  
A falut kettészelő front miatt 1945. március 23. után temet-
ték el végső nyughelyére a sárisápi temetőben. Hitvese két 
hónappal később, május 26-án követte a túlvilágra. 

Csicsmann János
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Kevés olyan lehetőség van, amellyel gyereket és felnőt-
tet egyaránt olyan egyszerű és mégis megkapó módon 
lehetne meggyőzni a madárvédelem fontosságáról, mint 
a téli etetőn szorgoskodó éhes madarak látványa. Van va-
lami megindító abban, mikor zúzmarás téli reggeleken 
a cinegék, zöldikék, feketerigók, verebek, meggyvágók, 
tengelicék és társaik sorban ülnek az ágakon és csillogó, 
vágyakozó szemekkel néznek az ablak felé, várva, hogy a 
kinyúló kéz eleséget szórjon az etetőbe.

A rohanó világban élő ember így kerül közel a ter-
mészethez, és nem rombol, szemetel, hanem segíteni 
próbál.

Mikor kell elkezdeni az etetést?
Az időjáráshoz kell igazodni. Általában november kö-

zepétől, de ettől elkezdve folyamatosan kell etetni a tél 
végéig. Hirtelen lehűléskor és legfőképpen hóeséskor. A 
legkedvesebb eleség a madaraknak a napraforgó és a dió. 
A diót összetörve – cicák elöl védve – a földre szórjunk. 
A feketerigó és a vörösbegy részére sokféle konyhai hul-
ladék is megfelel, de leginkább az almát szeretik. A föld-
re helyezett eleségre megjelennek a harkályok, rigófélék, 
léprigó, énekes rigó, fenyőrigó, néha még ökörszem is 
jön. A napraforgót az ablakhoz közel, felakasztott etető-
be tegyük, így tudjuk legjobban megfigyelni a széncine-
gét, kékcinegét, barátcinegét. A cinegékhez hasonlóan a 
napraforgót szereti a csuszka is, de jobb híján lenyeli a 

feketerigó is. Adhatunk szalonna bőrkét, de hideg, fa-
gyos időben lógathatunk a faágra egy darab nyers húst 
is, azon örömmel hintáznak az éhes madarak.

Külön kell említeni az őszapó cinegéket, mert ők nem 
tudják föltörni a gyenge csőrükkel a napraforgót. Nekik 
lehet venni „madárkalácsot” műanyaghálóban. Rendkí-
vül kedves madarak az őszapó cinegék. Télen 10-15 fős 
csapatban jönnek, hogy el ne veszítsék egymást, vékony 
csivitelő hangon beszélnek társaikhoz, így vonulnak 
kertről kertre.

A téli hidegben táplálkozó madarak könnyű zsákmá-
nyai a macskáknak, ezért védekezni kell, mert egy idő 
után úgy tűnik majd, hogy a macskák téli etetésével fog-
lalkozunk. Gyakori, hogy az etető helyen megjelenik a 
karvaly, kis sólyom is, persze nem a napraforgóra van 
szüksége.  Ebben az esetben olyan helyre tegyük az ete-
tőt, ahol sűrű bokor van a közelben, hogy a madarak el 
tudjanak rejtőzni a veszély elől. 

Vigyázzuk, óvjuk a madarainkat, mert ők a mi ingyen 
munkásaink!

Szeretettel kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és 
jó egészségben telő boldog újesztendőt  

minden kedves Lakosnak!

Tisztelettel:
Stefán László, természetbarát

A madarak téli etetése

Sporthírek
Ismét győzelemmel térhetett haza Nardelotti Zoltán az EMF 

Muay Thai Antalya Open versenyről, Törökországból. - Három 
mérkőzést vívtam, mind a hármat török ellenféllel. Az első és a 
második mérkőzésemet sikerült idő előtt befejeznem, majd a 
döntőt 3:0-ás pontozással megnyernem. Nagyon nagy élmény 
volt ismét a Magyar Muay Thai válogatott csapatnak a tagja 
lenni – nyilatkozta Zoltán.

Az Év Egyetemista Sportolója kitüntetést vehette át 
Nardelotti Zoltán a Testnevelési Egyetem épületében Dr. Szabó 
Tünde, sportért felelős államtitkár asszonytól november végén. 
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A nagyszabású ünnepségen minden sportág egyetemista, vagy 
főiskolás érmese díjazásra került. Fantasztikus érzés, hogy szak-
szövetségünk sportolója ilyen dicsőséget hozott a magyar muay 
thainak – adta hírül a Magyar Muaythai Szakszövetség.

Bajnokként térhettünk haza Handlovából
Ötödik alkalommal rendezte meg szlovákiai testvértelepülé-

sünk, Handlová a Karola Matiaška Emléktornát november 10-
én. Az általános iskolás alsós korcsoport számára rendezett lab-
darúgó tornán Sárisápot két csapat képviselte. Az 1-2. osztályos 
gyerekekből álló csapat az 5 indulóból a 2. helyen végzett, míg 
a 3-4. osztályosokból álló a 7 induló csapat közül bajnokként, 
az 1. helyen zárta a kupát. 

A „Gólkirály” címmel Kollár Ádám térhetett haza, míg a 
„Legjobb Kapus” cím szintén Sárisápra került. Jónás Balázs ér-
demelte ki. A bajnokság vándorkupáját a csapat nevében Párká-
nyi Martin vette át.

A Rally2 bajnokai
Madari Imi és Haracska Tomi nem feltartott kézzel, hanem 

teljes nyugalommal utazott el a Nyíregyháza Rallye-ra, ahol bíz-
tak abban, hogy minden úgy alakul, ahogy ők azt eltervezték, és 
bajnokként térhetnek haza az év utolsó versenyéről. Nos a ter-
vek, ha nem is könnyen de megvalósultak, Imi pedig roppant 
boldog lett volna a verseny másnapján, ha bajnokként magasba 
tudta volna emelni a gyorsasági szakaszokon megfáradt kezeit. 
A különösen nehéz évadzáró futamról Madari Imrével beszél-
gettünk.
Az 5-ös géposztály bajnoki címe volt a tét számotokra, a Nyír-
egyháza Rallye-n. Hátrányban voltatok Várnai Dávidékkal 
szemben, 4 pontot kellett ledolgoznotok. Hogyan készültetek 
a Nyíregyháza Rallye-ra?

Annak ellenére, hogy a bajnoki címért kellett harcba száll-
nunk, nem izgultuk túl a felkészülést, a szokásos tervekkel vág-
tunk neki a nyíregyházi kiruccanásunknak. Az volt a legfon-
tosabb, hogy kikapcsolódjunk, jól érezzük magunkat, a többi 
pedig úgy gondoltuk, hogy majd jön magától. Az autónkat 
természetesen alaposan átnéztük, megpróbáltuk 100%-os álla-
potban feltenni a trélerre. A pályák teljesen ismeretlenek voltak. 
A tervünk annyi volt, hogy mindenképpen érjünk el a célig, 
versenyezzünk egy jót, hozzuk ki magunkból a maximumot, de 
semmiképpen sem úgy, hogy eredménykényszer alatt, feszülten 
autózunk. Azt hiszem ezeknek a kritériumoknak tökéletesen 
megfelelt a Nyíregyháza Rallye.
Sőt! Még egy ezüstérmet is sikerült összehoznotok az 5-ös 
géposztályban, amivel megszereztétek a bajnoki címet. Mi-
lyen volt a nyíregyházi hétvégétek?

Annak ellenére élveztük az autózást, hogy már a péntek esti, 

belvárosi gyorsasági szakasz végére megállt a szervószivattyú az 
autóban. Ha egy negyed fordulatnál többet fordítottam a kor-
mányon, akkor az azonnal megmerevedett a kezemben. Más-
nap reggel igyekeztünk orvosolni a hibát, a szervizben leeresz-
tettük az olajat a rendszerből, frisset töltöttünk bele, de nem 
lett ettől sem jobb, kénytelenek voltunk megbarátkozni azzal a 
gondolattal, hogy tényleg egy másik szervószivattyút kéne kerí-
tenünk valahonnan, de azonnal. Mivel ez lehetetlen volt, szervó 
nélkül indultunk el az összes szombati gyorsaságira, valamint a 
hosszú etapokra. Minden szakaszt nehéz volt így teljesíteni, de 
a 25 kilométeres Újhuta-Bózsva-Telkibányát egyenesen brutális 
volt. A szakasz végére is, de a nap végére különösen elfáradtam. 
Miután szembesültünk a helyzettel, és azzal, hogy nem lesz ná-
lunk pótalkatrész, azonnal leredukáltunk mindent, semmi nem 
érdekelt, kizárólag a célba érkezés. A Várnai-Szabó páros saj-
nálatos kiesését követően kezdtünk el csak számolgatni, hogy 
hová kéne beérkeznünk, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat, és 
behúzzuk a bajnoki címet. Úgy kalkuláltunk, hogy az 5-ös gép-
osztály bronzérme is elég lehet, a power stage harmadik helyével 
együtt. Ezt nem kis erőkifejtés árán sikerült elérnünk, sőt még 
jobb is lett az eredményünk a vártnál, mert a dobogó második 
fokát szereztük meg a géposztályunkban. Legnagyobb meglepe-
tésünkre szervó nélkül is sikerült egy gyorsaságit megnyernünk, 
ennek különösen örültünk, de a bajnoki cím megszerzése okán 
felhőtlen volt a boldogságunk. Együtt örültünk a csapatunkkal 
a célban. Én is nagyon örültem, bár szerintem ez nem látszott 
rajtam a nap végén, mert őrületesen elfáradtam. A szálláshe-
lyünkre érve csak annyi erőm maradt, hogy lezuhanyozzak, az-
tán gyakorlatilag beájultam az ágyba. De megérte, mert végre 
van egy bajnoki címünk a Rallye2 Bajnokságban! Azért éljük 
meg különösen nagy sikerként a győzelmünket, mert a nyolc 
futamból mindössze négyen álltunk rajthoz. Igaz ezeket kivétel 
nélkül megnyertük, és közülük hármat másfélszeres pontok-
kal értékeltek. Így sikerült bajnoki címet szereznünk. Nagyon 
büszke vagyok a csapatunkra, Tomira, a szervizes barátainkra és 
hálásak vagyunk a szponzorainknak az összes segítségért.
Mit lehet tudni a jövőtökről?

Egyelőre semmi konkrétumot nem tudok az autóversenyzős 
jövőnkkel kapcsolatban mondani. Más jellegű terveim vannak, 
amit nem biztos, hogy össze tudok egyeztetni a rallye-val. 2019-
ben neki szeretnék kezdeni az új műhelyem építésének, emellett 
nem hiszem, hogy túl sok időm és lehetőségem marad a ver-
senyzésre. Ezt olyannyira komolyan gondolom, hogy a Szilvesz-
ter Rallye-ra már kiadó a Renault Clionk, bérbe lehet venni.

forrás: rally2.hu/Salánki Gábor
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2018. november 9-én Komáromban került megrendezésre 
a 2017-2018-as sportlövő Diákolimpia megyei döntője. Kate-
góriánként a megyei egyéni legjobb három és a legjobb csapat 
versenyzői jutnak tovább. Közülünk hat sportlövő jutott az 
országos döntőbe, négyen megyei bajnokként. A döntőre dec-
ember 8-án került sor a Tolna megyei Bonyhádon. Rebeka és 
Fanni esélyes a dobogóra is, sajnos csapatunk nem lesz, mert 
Sára nem tud részt venni a döntőn.

Egyéni:
III-IV. leány nyílt lpu 20 

1. Dénes Rebeka SKKIÁI 164
2. Vitek Róza Árpád-házi  122

III-IV. fiú nyílt lpu 20 
3. Tóth László  SKKÁI  134
4. Pál Botond  Árpád-házi 131
5. Urbanics Ferenc  SKKÁI  127

V-VI. leány nyílt lpu 20
1. Orgován Fanni  DKG  181
2. Varga Izabella DKG  173
3. Papp Sára  DKG  152 

Csapat:
V-VI. leány nyílt lpu 20

1. DKG (Orgován-Varga-Papp) 506 

A Magyar Sportlövők Szövetsége és a Honvédelmi 
Sportszövetség által közösen kiírt négyfordulós bajnokság 
első győri, komáromi és sárisápi fordulóján nyolc verseny-
zőnk vett részt. Az országos döntőre a legjobb négy ver-
senyzőt neveztem. Sajnos Izabella nem tudott részt venni, 
helyette Lacit választottam. Mind a négy sportlövő dobo-
gós helyezést ért el. Rebeka harmadik, Laci második lett. 
Sára először győzte le versenyen Fannit, de sajnos 1 körrel 
megelőzték, így lemaradt a bajnoki címről. Két ezüst- és 
két bronzéremmel tértünk haza.

Csicsmann János

Dobogós eséllyel várjuk a döntőt

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket  

és boldog új esztendőt 
kívánunk  

községünk minden  
lakójának!

Sárisáp Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete, a  

Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
valamint a Hírmondó szerkesztői

Sárisáp Község Önkormányzata,  
valamint Annavölgy és Sárisáp Kertbarátai-

nak és Borbarátnőinek Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját  

baráti körével együtt a
Sárisápi Bányász Közösségi Térben (műv. ház)

2018. december 31-én 20 órától tartandó

SZILVESZTERI BATYUS BÁLJÁRA
Zene: Misi & Zsolti

Belépőjegyek elővételben 2 500 Ft-ért kaphatók, amely 
tartalmaz 1 pohár pezsgőt és egy pár virslit kenyérrel.

Asztalfoglalás a belépők vásárlásának sorrendjében.
Szervezők:

Annavölgyön:  Bukó Gábor 06 30/204-8095
Sárisápon:    Bercsényi László 06 30/520-2934                                                           
 Jurásek János 06 30/241-6032    
 Mali Sándor 06 30/579-1246                                                                               
 Schummel Tamás 06 30/385-6631
 Wibling Józsefné 06 30/976-3545  
 A rendezők minden érdeklődőt és szórakozni vágyót 

megtisztelő szeretettel várnak!


