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Szeretettel várjuk a programokra!
Jó szórakozást kíván Sárisáp Község Önkormányzata

SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ  ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

AUGUSZTUS 17. SZOMBAT 

1300-1800 Véradás a közösségi tér büféjében 
1800 Sárisáp BSE – OBSK Oroszlány 

labdarúgó mérkőzés
2000 Sörparti
AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP

1100 Ünnepi szentmise  
1430 Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvo-

nulás a község területén a Sárisápi Bá-
nyász Fúvószenekar közreműködésével. 

1700 Kiállítások megnyitója (Közösségi tér) 
 K. Kovács József fafaragó, népi ipar-
művész kiállítása
  Spät József grafi káinak, festményei-
nek kiállítása
 Mráz László kőzetgyűjteménye
 Virág-és terménykiállítás

1745 Senior örömtánc az Őszidő Nyugdíjas 
Klub tagjainak előadásában

1800 Ünnepi műsor
 Elismerések, kitüntetések átadása. Me-

gyezászló átvétele. Köszöntőt mond Po-
povics György, a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés elnöke és Kollár 
Károly polgármester. Közreműködik 
Ughyné Végh Zsuzsanna népdaléne-
kes, a Sárisápi Bányász Fúvószene-
kar, valamint az óvoda és az iskola 
néptánccsoportja.

2000 Five Live Acapella koncertje
2100  Fénytánc. Az Ízisz Gyöngyszemei tánc-

csoport produkciója
2130  Víz-és fényshow. Tűzijáték

2200 Utcabál a Szalai Banddel

AUGUSZTUS 19. HÉTFŐ

1500 Óvoda udvara
  Zene, tánc, mese – gyermekprog-
ramok Ughyné Végh Zsuzsi népdal-
énekes, néptánctanár vezetésével 
 Kézműves foglalkozás - Óriáscsúsz-
da és légvár - Arcfestés, csillámteto-
válás

1500 Faluház udvara 

 Helytörténeti kiállítás,
  Bújj népviseletbe! – fotófal
  Palacsinta, borkóstolás

1500 Közösségi tér udvara

  Bográcsparti az Annavölgy és Sári-
sáp Kertbarátainak és Borbarátnői-
nek Egyesülete szervezésében.
  vendég: Liget Line Dance country 
tánccsoport

1800 Helyi csoportok bemutatkozása
2100 Retro parti (DJ ZimmerR)
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Június végére, július elejére megjött 
a száraz aratóidő, elkezdődhetett a leg-
nehezebb mezei munka, az aratás. Két 
jeles nap volt akkortájt a naptárban, 
amelyet a hagyomány aratónapnak 
tartott: Péter-Pál és Sarlós Boldogasz-
szony. Dédszüleink, nagyszüleink az 
aratás utolsó napján kalászos búzaszá-
rakból koszorút fontak. Az aratás vé-
geztével pedig aratóünnepet tartottak. 
Ilyenkor hosszú kocsiba befogtak négy 
lovat. A lányok és legények felugráltak 
a kocsira, és a koszorút rúdra téve vé-
gigjárták a falut vigadozva, énekelve:
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Aratóünnep 

Pítala sa mamička,
susedovho Jaňíčka,
prečo mi on ňedá pokoja.
Prečo mi pod oblokom,
pod perením klobúčkom,
slatkí boski odo mňa žádá.
(:Ale mamko, mamilenko,
čo sa pítáťe?
Či sa vi tag vašu mladosť ňepametáťe?
Aj vi sť e boli mladá,
mali ňekoho radá,
tak čo sa teraz na nás hňeváť e?:)

Learattuk, learattuk a földesúr búzáját.
Árván hagytuk, árván hagytuk tiszta búzatarlóját.
Majd leveri hideg ősszel a harmat.
Elmehet már, választhat már jobb aratót magának!

Kicsépeltük, kicsépeltük a földesúr búzáját,
Árván hagytuk, árván hagytuk tiszta búzaszalmáját.
Búzaszalma kazalba lesz berakva.
Elmehetsz már, választhatsz már szebb szeretőt magadnak.

A búza az aratás után a malomba került. Sárisápról leginkább Epölre vitték az őrölni kívánt gabonát. Az új bú-
zából sütni először augusztusban lehet, ezért Új kenyér havának is nevezik ezt a hónapot.

forrás: Kollár Mária - Sárisáp népszokásai

Egy anekdota szerint szent 
István ünnepén a szónok a kö-
vetkezőket mondta: Tavaly 
mindent elmondtam a szent Ki-
rályról, mit csak tudtam. Azóta 
semmi új nem jutott tudomá-
somra. Ezzel lejött a szószékről. 

Talán kicsit ilyen érzésekkel 
készülünk az ünnepre. Évről 

évre felelevenítjük alakját. Olvassuk az evangéliumban 
a sziklára épített ház példáját. Hálát adunk Istennek, 
hogy Istvánban olyan királyt adott, aki nem csak a tör-
vénykezéssel, hanem élete példájával is utat mutatott. 

Az ünneplés menete is a megszokott mederben fo-
lyik. A magam helyén a plébániai mise, majd a szom-
széd templom búcsúja, délután pedig a Bazilika előtti 
szentmise és körmenet. Természetesen minden közös-
ségnek meg vannak a megszokott ünneplési formái. 

Az író dolgát még az is nehezíti, hogy az ilyen újsá-
gok természete miatt jóval a megjelenés előtt kell pa-
pírra vetni a fontos gondolatokat, amikor még kevésbé 
foglalkoztat az ünnep. 

Mégis érdemes azon gondolkodni, idén mi az a fon-
tos gondolat, ami kiemelkedő, ami különlegessé teszi 
az idei ünnepet! Lehet, valakinek az intelmek egyik té-
mája lesz fontos. (Mikor is olvastam el utoljára?) Más 
egy szép találkozást vár az ünneptől. Egy rég látott 
rokon vagy barát érkezik. Esetleg olyan találkozásban 
lehet részünk, amely évről évre ennek az ünnepnek 
kapcsán jön létre. 

Szeretnék arra bíztatni mindenkit, hogy nyitott 
szívvel készüljünk az ünnepre, majd pedig keressük 
meg azt az élményt, amely megerősített, amelyre jó 
visszaemlékezni! 

Szeretettel és imával! Fülöp Ákos 
egykori sárisápi plébános

Légy áldott, Szent István király! 
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„minden más táj csak óceán,
ez itt a föld

a föld nekem”
(Kányádi Sándor)

Tisztelt Sárisápiak!

Augusztus huszadika az egyik legrégibb ünnepnapunk. 
Szent István király napja, a keresztény magyar állam alapítá-
sának emléknapja, az új kenyér ünnepe.

Szent István királyunk hatalmas alázattal és megingatha-
tatlan elszántsággal vezette nemzetét, nélkülözve mindenféle 
öncélúságot. Tettei, amelyekkel biztonságot, hitet, jövőké-
pet adott az országnak ma is példaként szolgálhatnak szá-
munkra. Első királyunk az államalapítással otthont terem-
tett minden magyarnak. Megtanította megvédeni azt, amely 
a miénk. Megvédeni azt, amely alapot szolgáltat a jelennek, 
és biztosítja számunkra a jövőt. 

Mi magyarok mindig képesek voltunk megőrizni a hitet, 
az élet szeretetét. Amikor Szent István előtt fejet hajtunk, 
nemcsak őt ünnepeljük, hanem mindazokat, akik az elmúlt 
évezredben maradandót alkottak, formálták jövőnket, éle-
tünket. A nagy nevek mellett a csendes hősöket is. Nagy-
szüleinket, szüleinket is, akik tisztességgel tették azt, amit 

a közösség, a falu, a haza megkívánt tőlük. Tették ezt tiszta 
szívvel, dolgos kézzel, mindennapi összefogással.

Szent István mellett ma azt a földet is ünnepeljük, amely 
a búzát, az új kenyér alapját adja. Azt a kenyeret, amelyet a 
föld az aratás utáni első búzából adott nekünk. Az a föld, 
amely 1000 esztendeje a magyarok közös hazája, és az is 
marad, amíg örökségül hagyjuk gyermekeink, unokáink, a 
későbbi nemzedékek számára.

Sárisáp a falunapokkal sok éve Szent István király, a 
keresztény magyar állam alapítása és az új kenyér előtt is 
tiszteleg. A hagyományok ápolásán, megőrzésén túl a ma 
Sárisápon élők, vagy innen elszármazottak által létrehozott 
értékeket is ünnepeljük. Hidat teremtünk múltunk és jö-
vőnk között. Bemutatjuk azt, amelyre hosszú évek múlva 
is büszkénk leszünk, amely tovább lendít bennünket egy 
értékekkel teli jövő felé. Üdvözöljük a régi ismerősöket, és 
mindazokat, akikkel új barátságokat kötünk, és együtt, kö-
zösségként ünnepelünk.

A Szent István Nap és Új Kenyér Ünnepének program-
jához valamennyi Sárisápon élő és hozzánk érkező vendég 
számára jó szórakozást kívánok!

Kollár Károly
polgármester

Polgármesteri köszöntő

Közeleg a határidő
Az önkormányzati adóhatóság felé 2019. II. félévben 

esedékes adó befi zetési határideje 2019. szeptember 16. 
(hétfő). E napig lehet pótlékmentesen teljesíteni a be-
fi zetéseket az önkormányzat adónemekhez kapcsolódó 
bankszámláira.

A II. félévi adófi zetési kötelezettségről adófi zetési ér-
tesítést kapnak azok az adózók, akiknek van fi zetni való 
adójuk. Nem készül adófi zetési értesítő azon adózók ré-
szére, akik az éves adó teljes összegének befi zetését már 
teljesítették.

Magánszemélyek kommunális adója
58600434-11000059 

Iparűzési adó
58600434-11000073 

Gépjárműadó
58600434-11000080 

Telekadó
58600434-11041441

Pótlék beszedési számla

58600434-11000107 

Locsolási kedvezmény
Az ÉDV Zrt. tájékoztatása alapján a házikert öntö-

zéséhez vagy haszonállat tartáshoz szükséges locsolási 

vízhasználatra eső szennyvízelvezetési díj mennyiségi 
kedvezmény igénylésével történhet. Akik a tavalyi év-
ben már igényelték, nem kell ismételten megtenniük. 
Az igénybejelentést a www.sarisap.hu-n vagy a www.
vizcenter.hu-n keresztül elérhető elektronikus bejelentő-
vel, vagy a polgármesteri hivatal titkárságán, illetve az 
ÉDV Zrt. ügyfélszolgálati irodájában átvehető nyomtat-
vány kitöltésével lehet kérelmezni. 

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibák összegyűjtését, és a szolgáltató 

felé való továbbítását a polgármesteri hivatal végzi. Kér-
jük, hogy a nem vagy hibásan világító kandeláberekről 
a hivatal valamely elérhetőségén tájékoztassák munka-
társainkat. Telefon: 06 33 518 310, E-mail: hivatal@
sarisap.hu. 

Megyejáró Hódító Túra
A Megyejáró Hódító Túrák első, őszi állomásaként 

szeptember 21-én Sárisáp várja a bakancsosokat. A ta-
pasztalt vándorokat, illetve a kisgyermekes családokat, 
időseket is külön-külön nehézségi szintű útvonal fo-
gadja majd. A túrázás mellett szeretnék településüket is 
megismertetni a szervezők. Az útvonalat a kulturális és 
természeti értékek bemutatásával színesítik. 

Van egy órád a nyáron? 
„Van egy órád a nyáron? Köszönjük, ha vért adsz!” 

címmel indított kampányt idén nyáron a Magyar Vörös-

HÍREK
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kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-je és 
szeptember 1-je között. Az aktivitás fő célja, hogy a nyá-
ri hónapokban is felhívják a fi gyelmet az önkéntes vér-
adás fontosságára, valamint arra, hogy ilyenkor is szük-
ség van a megfelelő mennyiségű vér biztosítására. Azok, 
akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kapnak, 
amelyen egy egyedi kód is található. Amennyiben feltöl-
tik a kártyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/
veradasnyar oldalra, értékes heti nyereményekre pá-
lyázhatnak, ha pedig a véradásuk tényét is megosztják a 
Facebookon, egyszerre két sorsolásban is részt vesznek. 
A kampány végén pedig további fődíjak kerülnek ki-
osztásra.

Véradásra várja az önkénteseket 2019. augusztus 17-
én, szombaton, Sárisápon a Magyar Vöröskereszt. A vér-
adásnak 13 és 18 óra között a közösségi tér ad otthont. 
Véradó lehet, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de 
még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. A 
nők négyszer, a férfi ak ötször adhatnak vért évente. Az 
önkénteseket kérik, hogy hozzák magukkal személyazo-
nosításra alkalmas arcképes igazolványukat, TAJ-és lak-
címkártyájukat. 

Folytatódnak a felújítások
A község legrosszabb állapotban lévő útszakasza, a 

Hunyadi utca felújítása már tavaly elkezdődött: akkor a 
Malom utca és a Gyár köz között új burkolattal látták el 
az úttestet, amelyet az árkok lefedésével kiszélesítettek, 
továbbá a járda is felújításra került. Az önkormányzat 
a közelmúltban nyújtott be pályázatot a Belügyminisz-

térium felé a Hunyadi utca második szakaszának re-
konstrukciójára. Pozitív elbírálás esetén akár már ősszel 
megjelenhetnek a munkagépek a Gyár köz és a Köztár-
saság köz közötti szakaszán, ahol az úttest és a járda is 
megújul.

A hiányzó, harmadik szakasz felújítását is tervezi az 
önkormányzat, amelyet a Magyar Falu Program kere-
tében valósítana meg. Az elképzelések szerint a Köztár-
saság köz és a Mező Imre utca közötti szakaszán az ár-
kok befedésével kiszélesítésre kerülne az úttest, amely a 
járdákkal egyetemben új burkolatot is kapna. Ebben az 
ütemben kerülne sor a Mező Imre utca teljes rekonst-
rukciójára is.

A Magyar Falu Program keretében további fontos 
beruházásokra pályáztunk. Az óvoda udvarán található 
polikarbonát tetőt szeretnénk elbontani, a helyén pedig 
egy új, faszerkezetes előtető kerülne kialakításra. 

Az önkormányzat még ebben az évben szeretné foly-
tatni a járdák felújítását. Saját költségvetéséből térkő 
borítást kap a Fő utca posta és a gondozási központ 
közötti, valamint a gyógyszertártól a Petőfi  utcáig tartó 
járdaszakasz. 

Leszakadt a fő téri üzletsor mögötti, Ady Endre utcát 
tartó támfal. A tavaly októberi nagy esőzések következté-
ben kialakult károk helyreállítására vis maior pályázatot 
nyújtott be önkormányzatunk. A projektre 19,18 millió 
forintot támogatást kaptunk, amelyhez az önkormány-
zat 10 százaléknyi önrésszel járul hozzá.
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Sárisáp múltja, jelene és jövője, valamint a szlovák 
nyelv és kultúra egyaránt köszönettel és tisztelettel 
tartozik Huberné Kisgyőri Katalinnak. Munkássága, 
kiemelt fi gyelemmel végzett hagyományőrző és kul-
turális tevékenysége napról-napra hagy örök nyomot 
szülőfaluja  és a szlovák nemzetiség életében. Az aktív 
pedagógiai pályától a tanév végén elköszönt. Negyven 
év után nyugdíjba vonult, de rengeteg tervvel vág neki 
az új időszaknak.

Mindig is pedagógusnak készültél? Mi volt, ki volt 
az, aki elindított ezen az úton?

Igen, mindig is tanár szerettem volna lenni. Többen is 
voltak, akik erre a pályára tereltek, de talán a legjelentősebb 
Szeiler Mária volt. Ő volt az általános iskolai orosz taná-
rom. Ő készített fel a nyelvi versenyekre. Megyei versenye-
ket nyertünk, országos versenyek dobogóin álltunk innen, 
a sárisápi iskolából. Akkor szerettem meg igazán az orosz 
nyelvet.

Esztergomban szereztél orosz-német tanító diplo-
mát. Mi lettél volna, ha nem leszel tanár? 

Idegenvezető, de ez ma sem áll távol tőlem.
Hogyan lettél az orosz-németből szlovák szakos ta-

nár?
Piliscséven kezdtem el tanítani 1980-ban, alsós képesí-

téssel. Németül, szlovákul, oroszul alapból tudtam. Oroszt 
tanítottam is néhány évig. 

Aztán 1985-ben, Sárisápon megüresedett a szlovák sza-
kos tanári állás, így kerültem ide. A feltétel az volt, hogy 
Szegeden végezzem el a szlovák nyelvtanári szakot. Elő-
ször azt hittem, hogy felső tagozaton nem lennék képes 
tanítani, de a sors mégiscsak úgy hozta, hogy a nagyobb 
gyerekekkel is foglalkoznom kellett. Sokkal határozottabb 
fellépésre volt szükség ennél a korosztálynál. 

Nagy szereped van abban, hogy Sárisáp megőrizte, és 
a mai napig ápolja a szlovák nyelvet és nemzetiségi ha-
gyományait. Hogyan lett a helytörténet az életed része?

Amikor idekerültem Sárisápra, Vibling Károlyné, Klá-
rikával kezdtünk el együtt dolgozni. Egymás mellett volt 
a termünk, együtt mentünk fel az emeletre. Sokat beszél-
gettünk. Mindjárt egy hullámhosszra kerültünk, és őt ez a 
téma mindig is nagyon érdekelte. Akkor jöttem rá, hogy ez 
hozzám is nagyon közel áll. Ketten határoztuk el, hogy meg 
kell őrizni Sárisápon a hagyományokat, a tárgyi és szellemi 
értékeket. Az első pillanattól kezdve közösen dolgoztunk, 
együtt kezdtünk el a helytörténeti munkát. Fotódokumen-
tációkat készítettünk, tárgyi emlékeket gyűjtöttünk. Jártuk 
a falut, pincétől a padlásig. Hosszú évek munkája volt az, 
hogy 1997-ben átadtuk az emlékszobát a művelődési ház-
ban, majd 2000 augusztusában az emlékházat. Ez lett a 
végeredmény.

Ehhez kapcsolódóan vannak még álmok, tervek?
Sok mindent lehetne még tenni. Az emlékház kör-

nyékét, a hátsó udvart még szeretnénk tovább szépíteni, 
fejleszteni. Van egy adóságunk is helytörténeti körrel. A 
Zungónál történt robbanás 60. évfordulójára rendeztünk 
egy kiállítást, és az ekkor összegyűjtött anyagból – fotók-

ból, visszaemlékezésekből 
- szeretnénk egy kiadványt 
készíteni. Remélem, hogy 
a közeljövőben sor kerül-
het rá.

Hogyan vetődött fel 
először a szlovák önkor-
mányzat létrehozásának 
a gondolata, mi volt a 
legfőbb cél?

Sárisápon mindig is 
működött szlovák érdek-
képviselet. A környékbeli településeken a rendszerváltás 
után sorra alakultak a nemzetiségi önkormányzatok. Hal-
lottuk, hogy több támogatási, pályázati lehetőség áll ren-
delkezésre, de akkor még nem mertünk belevágni. 1998. 
novemberében alakult meg végül a Sárisápi Szlovák Ön-
kormányzat, hogy ezzel is gazdagítsuk a falu életét, több 
támogatási lehetőséget tudjunk kiaknázni. 

Az idei évben 27. alkalommal szervezted meg a szlo-
vákiai nyári tábort, sárisápi diákok számára. Mikor 
született meg az első tábor gondolata? 

Nagyon jó osztályom volt akkoriban, 1993-ban. Ők 
kérték egy alkalommal, hogy ne csak Magyarországon 
kiránduljunk, hanem menjünk el Szlovákiába is. Először 
elkezdtük itt a határ mentén, Patince térségében. Utána 
jött az újabb ötlet, hogy merészkedjünk távolabbi tájakra 
is. Így lett az úticél a Tátra. Az első alkalmakat még helyi 
vállalkozók segítségével valósítottuk meg, majd elindultak 
a pályázatok által nyújtott támogatások is. Azóta is ezeknek 
a segítségével tudjuk csökkenteni a szülők által fi zetendő 
önrészt.

Hány gyerek nyári szórakozását szervezted meg az 
elmúlt lassan három évtizedben?

Évente átlagosan 40 gyerek táborozik velünk Szlovákiá-
ban. A 27 év alatt csaknem 1100 gyerek kirándult velünk. 
A cél az, hogy szeressenek pihenni, túrázni, közösség ková-
csolódjon belőlük az iskolán kívül is. Az egy hetes utazások 
kiváló alkalmat biztosítanak a gyerekek nyelvi készségeinek 
fejlesztésére, az anyaország kulturális és természeti kincsei-
nek megismerésére. 

Az iskola ajtaja 40 év után, a tanév végén bezárult 
a hátad mögött. Ez csak egy kis szelete volt ugyan az 
életednek, de jelentősen megváltoztatta a mindennap-
jaidat. Milyen tervekkel vágsz bele a nyugdíjas évekbe? 

Rengeteg dologra nem jutott időm az elmúlt években, 
ezeket szeretném most pótolni. Szeretnék egy kicsit pi-
henni. Olvasni, túrázni, kerékpározni, többet foglalkozni 
magammal. A legfontosabb azonban, hogy a több ezer fel-
dolgozásra váró helytörténeti fotót, dokumentumot rend-
szerezni tudjam. Az emlékház jövőre a 20. születésnapját 
ünnepli. 

Kedves Kata! Kívánjuk, hogy élvezd az elvégzendő mun-
kát és a megérdemelt pihenést! Ehhez sok energiát és jó 
egészséget kívánunk!

Knyazovics Edina

Huberné Kisgyőri Katalin
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A 2018-2019-es tanév is mozgalmas és sikeres volt 
iskolánk életében. Számos érdekesebbnél érdekesebb 
programot kínáltunk diákjainknak, hogy kicsit megtör-
jük a mindennapok monotonitása. Ennek izgalmas és 
derűs színfoltja az új csengő beüzemelése és használata 
volt. A Szülői Közösség által vásárolt, beszereltetett dal-
lamcsengővel vidáman indulnak a reggelek, kezdődnek 
és végzőnek a tanítási órák. 

Ebben a tanévben bú-
csúztunk: kollégától, diá-
koktól és a Szülői Közösség 
vezetőjétől. A Szülői Kö-
zösség elnökeként Urbanics 
Hajnalka évekig fogta ösz-
sze iskolánk szüleit, hogy 
munkájukkal, áldozat-
vállalásaikkal segítsék in-
tézményünk működését, 
programjait. Ötleteivel, 
kitartásával, hihetetlen len-
dületességével eredménye-
sen vezette az SZK-t. Diák-
jaim, kollégáim és a magam 
nevében hálásan köszönöm 
a sok munkát, utánajárást, szervezést, a számos ajándé-
kot, melyekkel megörvendeztettek bennünket. 

Szomorú szívvel köszönök el Huberné Kisgyőri Ka-
talintól, aki szeptembertől már nem fog tanítani, jól 
megérdemelt nyugdíjas éveit kezdi meg.  

Köszönöm a 40 éve tartó töretlen lendületét, aktivi-
tását, lelkesedését. Kimagasló szerepe van abban, hogy 
szülőfaluja Sárisáp megőrizte, és a mai napig ápolja a 
szlovák nyelvet és nemzetiségi hagyományait. 

Az idei évben 27. alkalommal szervezte meg a szlo-
vákiai nyári tábort sárisápi diákok számára. Ez kiváló 
alkalmat biztosít a gyerekek nyelvi készségeinek fejlesz-
tésére, az anyaország kulturális és természeti kincseinek 
megismerésére.

A ’90-es évek elejétől a néptánc, és a hozzá kapcso-
lódó helyi népviselet hagyományőrzését is felvállalta. 
Megalapította a felső tagozatos diákokból álló tánccso-
portot, mely napjainkban is aktívan működik.

Tanári munkája mellett hagyományőrző és kulturális 
tevékenységet is folytatott, mellyel megalapozta telepü-
lésünk szlovák nemzetiségi életének fennmaradását.

Nyugdíjas éveihez kívánok jó egészséget, és azt, hogy 
amire eddig nem jutott ideje azt ezután megtehesse.

2019. 06.15-én a ballagáson vendégül láthattunk a 65 
éve elballagott osztály egykori tanulói közül 11 főt, akik 
idős koruk és a nagy hőség ellenére is fi atalos lendülettel, 

jókedvvel és örömmel vettek részt az ünnepségünkön.
Megtisztelő volt számunkra, hogy ezt a jeles évfor-

dulót velünk szerették volna megünnepelni. Valószínű, 
hogy olyan útravalót kaptak egykori tanáraiktól és szüle-
iktől, ami visszavezette őket ide. Kívánom, hogy további 
életük teljen egészségben, nyugalomban, és szeretetben. 

Sárisáp Község Önkormányzata szervezésében két hé-
tig helyszínt és felügyeletet biztosítottunk a nyári napkö-
zis tábor keretén belül azoknak a diákjainknak, akiknek 
szüleik dolgoznak, így a szünidőben nem tudják meg-
oldani gyermekeik felügyeletét. A forró napok ellenére 
is színes, változatos, élvezetes programokat kínáltunk a 
gyerekeknek. Köszönet azoknak a kollégáknak, akik vál-
lalták ezt a munkát is.

Idén két kiváló kollégánk ünnepli 40 éves jubileumát: 
Kotyka Gáspárné és Vargáné Urbanics Mária. Szeretettel 
köszöntöm őket, megköszönve azt a négy évtizede tartó 
kimagasló pedagógusi munkát, amit végeztek. Bízom 
benne, hogy aktivitásuk, elhivatottságuk megmarad, és 
még évekig tagjai lesznek közösségünknek. Ehhez kívá-
nok jó egészséget, kitartást, lendületet.

Kedves gyerekek!
Már javában tart a vakáció, néhány hét, és újra ta-

lálkozunk. Bízom benne, hogy sokat vagytok a szabad 
levegőn, bicikliztek, fára másztok, élvezitek a nyarat. 
Csak remélni tudom, hogy okos, előrelátó számítógép 
használati korlátozásokkal teli pihenésben van részetek!

Szeretném, ha szeptember 2-án, hétfőn 8 órakor mo-
solygós, vidám, lebarnult gyerekekkel találkozhatnék a 
tanévnyitó ünnepségen. Addig is: élvezzétek a nyarat!

Kollár Mária
intézményvezető

Mosolygós gyerekeket szeptemberre!

A 8. osztályosok a Miénk a grund című dallal búcsúztak iskolájuktól
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A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. július 1-jétől 
26-ig zárva tartott.

Ez idő alatt zajlott le a nyári felújítás és a higiéniai 
karbantartás. 

„A” épületünk egyik csoportja, előterei és a tála-
lókonyha szépült meg a festés által. Megújult, esztéti-
kus csoportszobában várja Heni óvó néni és Kati néni 
a leendő ovisokat szeptember 3-án, kedden reggel 8 
órakor. 

2019. februárjában kibővült intézményünk egy böl-
csődei csoporttal.  A mini bölcsődét 7 kisgyermek lá-
togatja. A befogadásukat 1 kisgyermeknevelő, Mosonyi 
Erzsébet és 1 fő bölcsődei dajka Garami Béláné, Noi 
segíti. Csoportszobájuk szépen berendezett, a gyerekek 
örömére rengeteg játékkal felszerelt. A gyermekek egyre 
bátrabban érkeznek reggelente és szívesen maradnak a 
bölcsődében egészen délutánig. Dalokat, mondókákat 
tanulnak, mesét hallgatnak, ismereteket szereznek a rö-
vid tevékenységek alkalmával. Biztosítjuk felkészülésü-
ket az óvodai életre.

Nagycsoportosaink búcsúztatásával elköszöntünk a 
Szülői Közösség vezetőjétől, Pup Sárától is. Ezúton 
szeretném megköszönni lelkes munkáját, amit az elmúlt 
években az óvodás gyermekekért végzett. Nevelőtestü-
letünk és a gyermekek nevében hálánkat fejezzük ki a 

Szülői Közösség összes tagjának a sok segítségért, amit 
rendezvényeink, programjaink lebonyolításában nyúj-
tottak.  

A nagycsoportosok utolsó, közös játéka a ballagáson
Az idei tanévben 3 kolléganőnk jubilált. Ketten 25 

éves, egyikük pedig 30 éves közalkalmazotti jogviszo-
nyát ünnepelte. Vitek Jánosné, Riba Zoltánné és De-
meter Attiláné óvodánk dolgozói, akik személyében 
kedves, segítőkész embereket ismerhettünk meg. Köszö-
nöm áldozatkész munkájukat és kívánom, hogy a továb-
biakban a mindennapjaikat hassák át az apró örömök 
és sikerek. Naponta ölelje át őket szerető gyermekkéz, 
nézzenek rájuk hálás gyermek- szemek és a szülőktől el-
ismerő szavakat kapjanak. Mert kell az elismerés, kell 
a szeretet, így tudjuk megvívni a mindennapok csatáit.
Kívánok sok sikert, nagyon sok erőt, kitartást és jó 
egészséget e szép hivatáshoz!

Az elballagó nagycsoportosokat szeptember 2-án 
reggel kísérjük át az iskolai tanévnyitóra, 7:40-kor in-
dulunk az óvoda udvaráról. Szeretettel várjuk a kis el-
sősöket és szüleiket! A tanévkezdésig mindenkinek jó 
pihenést kívánok!

Binderné Haracska Piroska
óvodavezető

Óvoda hírei
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Elismerésben részesítették a Komá-
rom-Esztergom megyei, köztük az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp 
csapatát, akik részt vettek a Békés, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bi-
har és Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében keletkezett viharkárok fel-
számolásában.
A kidőlt fák, kitört villanyoszlopok, 
villámcsapások és felsővezeték-sza-
kadások fennakadásokat okoztak az 
áramellátásban, gyakorlatilag több 
mint 50 ezer háztartásban másfél 
napon keresztül nem volt áram. A 
károk felszámolása napokig tartott, 
a munkából kivették a részüket az 
ország távolabbi pontjairól érkezett 
hivatásos és önkéntes kollégák is.
Ifj . Szabó Imrétől, a sárisápi önkén-
tes tűzoltók parancsnokától meg-
tudtuk, hogy június 29-én hajnal-
ban utaztak el Kisvárdára. A négyfős 
különítményt a helyi hivatásos láng-
lovagok mellé osztották be, akikkel 
lakóházról lakóházra járva számol-
ták fel a károkat. Másnap kidőlt fák 

aprításában segédkeztek, a munka 
közben pedig kiderült, hogy a hat 
évvel ezelőtti nagy dunai árvíz idején 
a keleti-országrészben élők siettek a 
dunántúliak segítségére.
A parancsnok szerint hihetetlen 
érzés, hogy egy emberként fogott 
össze az ország a bajbajutott honfi -
társakért, amelynek a sárisápiak is 
részesei lehettek. Egyúttal köszönik 
a sárisápi önkormányzatnak, hogy 
felajánlották számukra a falubuszt, 
amellyel a szükséges eszközöket szál-
lították a helyszínre.
Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártá-
bornok, főigazgató-helyettes csütör-
tökön a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságon köszönte 
meg a résztvevők kiemelkedő telje-
sítményét, egyúttal harminc hiva-
tásos, tizenkét önkéntes, illetve hat 
társ- és együttműködő szervezet 
munkatársának adott át ajándéktár-
gyakat. Továbbá emléklapot kapott 
minden résztvevő mentőcsoport és 
önkéntes tűzoltó egyesület is.

Aktív tűzoltók
A segítségnyújtáson túl aktív civil 
közösségként működik az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület Sárisáp, azaz az 
ÖTES. A három évvel ezelőtt ala-
kult szervezet szívesen lát új tagokat 
is soraiban. Várják azoknak a jelent-
kezését, akiket érdekel a tűzoltók 
munkája, szeretnének segíteni baj-
ba jutott embertársaiknak, szívesen 
lennének tagjai az önkéntes tűzoltók 
csapatának. 18 év felett bárki jelent-
kezhet az ÖTES csapatába. 

Forrás: www.hidlap.hu

Kitüntették a sárisápi 
önkéntes tűzoltókat

A nyári forróság idején megszaporodik a szabadtéri 
tüzek száma. Az erdők mellett a saját kertünkben is 
óvatosan bánjunk a tűzzel!
Avar és kerti hulladék égetése
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hul-
ladék égetése. A tiltás alól Sárisáp Község Önkormány-
zata helyi rendeletében ünnepnapok kivételével - hétfőn 
és pénteken - felmentést adott. Égetni kizárólag növényi 
eredetű, száraz hulladékot szabad. Kérjük, hogy csapa-
dékos időjárás idején még az engedélyezett napokon se 
gyújtsanak tüzet! 

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcso-
zás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűz-
hely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási 
tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berende-
zések, eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon 
belül az általános égetési szabályok betartása mellett tör-
ténhet. Ezek röviden a következők:
 nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még 

ki nem hűlt parazsat, hamut;
 gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas 

anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartá-
sáról;

 az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, 
meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt.

A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb 
esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és 
vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafi gyelés.

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját 
és fi gyeljen az alábbiakra:

 Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
 Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
 Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vi-

zet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskü-
lönben a szélben visszagyullad!

 Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rak-
ni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat 
továbbvinni!

 Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
 Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!

Eldobni 1 másodperc. Eloltani 100 óra. Helyreállí-
tani 100 év.

Figyelmesen a tűzzel!
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„Tanúságtételed önmagad örö-
kös föláldozása legyen; gyengéden 
megjelenni mindenütt és olyannak 
lenni, mint Isten mosolya” 

(Szent Pio atya)
Rózsikával szinte együtt nőttünk 
föl. Gyermekkorunk egybefonódott, 
unokatestvérekként sok közös csalá-
di, rokoni élmény köt össze minket. 
Most mégsem családtagként kérde-
zem. Nyugdíjba vonulása okán a Sá-
risápon eltöltött évekről, emlékeiről 
és jövőbeli terveiről beszélgetünk.

- Rózsika! Mesélj nekünk elő-
ször arról, hogyan kezdődött! Sokan 
gondolják, hogy a gyógyszerész már a 
pólyában kémcsövekkel játszik.

- Igen, ez valóban így lehet. 
Velem a kémiát már az általános is-
kolában megszerettette Papp Alajos 
tanár úr. Ezért is folytattam középis-
kolai tanulmányaimat a Nyergesújfa-
lui – akkori nevén – Gimnázium és 
Vegyipari Szakközépiskolában. Érett-
ségi után is a kémiával kapcsolatos 
továbbtanulási lehetőségeket keres-
tem. A Veszprémi Vegyipari Egyetem 
vegyészmérnöki Kara után érdeklőd-
tem, de a családom – és elsősorban 
édesapám – véleménye szerint a ve-
gyipari pálya nem igazán nőnek való 
hivatás, ezért végül a Gyógyszerésztu-
dományi Kart választottam, ami szin-
tén megfelelt a természettudományos 
és kémiai érdeklődésemnek. Az egye-
tem megkezdése előtt azonban még 
szükséges volt biológiai ismereteim 
bővítése. Ehhez sok segítséget kaptam 
barátaimtól, egykori iskolatársamtól, 
miközben a sárisápi patikában asszisz-

tensként dolgoztam és ismerkedtem a 
szakmával, hivatással.

1981-ben szereztem diplomát 
a SOTE Gyógyszerésztudomá-
nyi Karán és kezdetem dolgozni a 
tokodaltárói patikában, kezdetben 
beosztott gyógyszerészként, majd 
gyógyszertárvezetőként. 

Hét évet töltöttem el itt, ezután 
kerültem át Sárisápra, és vettem át a 
patika vezetését Nemeskéry Edvinné 
utódaként.

2009-ben gyógyszerész doktori 
minősítést szereztem, és napjainkig, 
azaz nyugdíjba vonulásomig vezettem 
az 1996-ban privatizált és azóta a régi 
nevét viselő Fekete Sas Patikát.

- Akik itt járunk látjuk, hogy 
ez a munka szinte 24 órás szolgálatot 
igényel. Ilyen elfoglaltság mellet meny-
nyi szabadidőd marad, és azt mivel töl-
töd? Van-e valamilyen hobbid?

- Valóban nincs sok szabad-
időm. Azt a keveset, ami van elsősor-
ban a családommal töltöm. Szeretek 
olvasni, színházba járni, a sport nagy 
kedvelője vagyok. Idő hiányában az 
élő sportrendezvényekre, mérkőzé-
sekre nem tudok eljutni – pedig de jó 
lenne -, de a televíziós közvetítéseket 
igyekszem fi gyelemmel követni. Ked-
vencem a kézilabda, kosárlabda, röp-
labda és hát mindenekelőtt a tenisz és 
a vízilabda! 

Szerettem volna többet utazni, 
világot látni, de az időhiány ebben 
meggátolt. Talán majd most (és átsu-
han egy mosoly az arcán).

- Azért a hivatásod gyakorlása 
mellett mindig szakítottál időt a közéle-
ti szereplésre  is.

- Igen, igyekeztem a falu éle-
tében is aktívan részt venni. Szívesen 
és örömmel vállaltam munkát Sárisáp 
Községért Közalapítványi kuratóri-
umi elnökeként, és a helyi választási 
bizottság elnökeként is. Vallásos ne-
veltetésem és világnézeti hitvallásom 
szerint a helyi egyházközség életében 
is próbáltam tevékenyen részt venni. 
Nagy megtiszteltetés ért, amikor az 
egyházközség tagjai beválasztottak az 
egyházközség képviselő testületébe.

- Sok minden megváltozik most 

Beszélgetés a nyugdíjba vonuló 
dr. Vass Rozália gyógyszerésszel

körülötted, és átalakul az életed. Mik a 
terveid? Merre vezet tovább az út?

-   Esztergomba szándékozom köl-
tözni a testvérem és a családja köze-
lébe. Remélem, nővérem unokáira is 
bőségesen jut időm ezután. Igyekszem 
pótolni az eddig elmulasztottakat: 
sokat szeretnék olvasni, kirándulni, 
utazni és ha tehetem sportrendez-
vényekre is kijárok majd szurkolni 
a magyar csapatokért. Hivatásomat 
is folytatni szeretném. Ha igény lesz 
rá szívesen vállalok  helyettesítést is. 
Örömmel jövök majd vissza ide ro-
konaimhoz, barátaimhoz, ismerőse-
imhez, hiszen Sárisáp a szülőfalum, 
ahová mindig hazahúznak az emlékek 
és az emberek szeretete.

- Beszélgetésünk végén engedd 
meg, hogy feltegyek még néhány rövid 
kérdést. Van-e olyan álmod, ami még 
nem valósult meg?

- Elégedett lehetek, mert a be-
tegek mindig bizalommal és szeretet-
tel voltak irántam, és erre nagyon jó 
visszaemlékezni.

Mint mondottam elégedett va-
gyok, és nagyon köszönöm a falu

lakóinak az irántam tanúsított 
bizalmat, az Önkormányzat segítő 
együttműködését és a házi orvosok-
nak a köztünk kialakult jó szakmai vi-
szonyt. Nem utolsó sorban szeretném 
hálámat és köszönetemet kifejezni 
mindenkori munkatársaimnak segí-
tő és áldozatos munkájukért. Velük 
együtt tudtam a szolgálatomat mara-
déktalanul ellátni.

- Mire sajnálod az időt Rózsi-
ka?

- Rövid lesz a válaszom: a vá-
sárlásra (újabb mosoly)!

- Utolsó kérdésem: mit változ-
tatnál meg a világon, ha bármit meg-
tehetnél?

-    Az emberek egymáshoz való 
viszonyulását, olyan értelemben, 

hogy fi gyelemmel, szeretettel és 
türelemmel legyenek egymás iránt. 
Ne az irigység és a féltékenység, ha-
nem a tolerancia és a megértés domi-
náljon mindennapjainkban. 

Megtapasztaltam, hogy csak ezek 
jelentenek maradandó értéket az  éle-
temben.

Ligetiné Vass Éva 
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Szlovákiában táboroztak
Huszonhetedik alkalommal, idén a Magas-Tátra meghó-
dítására indultak  a sárisápi iskolások. Huberné Kisgyőri 
Katalin, a Sárisápi Szlovák Önkormányzat elnöke szer-
vezésében idén harmincöt felső tagozatos tanuló és négy 
felnőtt kísérő indult útnak. A nemzetiségi nyelv gyakor-

lásán túl az egy hetes program kirándulások, hegyi túrák, 
várlátogatások során ismertette meg a gyerekeket északi 
szomszédunk természeti és kulturális értékeivel. Élménye-
iket versben foglalták össze.

Tábor na Slovensku 2019

Pályáztunk és izgultunk,
idén vajon indulhatunk?
Mikor megjött a pozitív válasz,
kezdődhetett a program vadászat.

Huszonegyedikén útra keltünk, 
35 gyerek tartott velünk.
Szabolcs bácsi az útvonal jó ismerője,
türelmesen mosolyog a rosszul levőkre.

Selmecbányán föl, le sétáltunk,
majd Zuberecen elfoglaltuk szállásunk.

Szombaton az irányt a Pribylinai Skanzen felé vettük,
majd a Stanišovská barlang járataiba ereszkedtünk.
Odalent teljes volt a sötétség,
fejlámpánkból áradt ki a fényesség.

A harmadik napot játékkal kezdtük, 
majd Tricklandiáról a fotókat a világhálóra lőttük. 
Ótátrafüred trükkországa, elvarázsolt kastélyt rejt magába’,
itt mindenki beleesik az illúziók csapdájába.

Szent Iván éjszakáján tüzet gyújtottunk,
amit vidáman énekelve át is ugrottunk.
Szepes várát alaposan bejártuk,
ürgéket most csak elvétve láttunk.

Lanovkával a Bachledová dolinába utaztunk,
ahol a fák fölötti lombkorona ösvényen sétáltunk.
Tériszonyunkat legyőzve a kilátóba mentünk,
ahol a kifeszített hálón gond nélkül átkeltünk.  

A Jánošík szurdok túrájára éveket vártunk,
de megérte, a létrákon vidáman mászhattunk.

A tavalyi kiszáradt vízesésért kárpótlásul, 
idén a Kis-Fátrában hűs zuhatagok mentén kószáltunk.

Tatrapolis szép emléke visszahívott,
a tulaj idén vadnyugati szerkóban fogadott.
Dodzsem, trambulin, vonatozás, 
ráadásul aranymosás. 
Az új SETÉT tagok fogadalmat tettek,
hogy a hegyekben ezentúl aktívak lesznek.

Szlovákia hegyei közt jól telt a hetünk,
semmi sem rontotta el a kedvünk.
Mi voltunk a sárga, zöld, kék, piros és narancs család.
Jövőre a Tátra újra visszavár!

a táborozó gyerekek és kísérőik: 
Éva néni, Marika néni, Márta néni és Kati néni
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Szlovákiában táboroztak
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A nyári szünet nem telhet el hit-
tanos tábor nélkül. Július első heté-
ben az óvodások és az alsó tagozato-
sok napközis tábor keretében vették 
birtokukba a Sárisápi Plébániát. 

A napközis tábor témájának ve-
zérfonalát az „indián misszió” adta. 
Szabó József László plébános minden 
reggel közös énekléssel, beszélgetés-
sel indította a napot.  A hét során a 
lányok egyéni ötletek alapján meg-
festett lepedőkből, míg a fi úk bodza-

gallyakból készítettek indián sátrat. 
Fonalból, tollakkal, gyöngyökkel 
díszítve megalkotta mindenki az 
egyéni kis indián sátrát, megvarrt kis 
csónakját. A sportvetélkedőn a tábo-
rozók összemérhették ügyességüket. 
A szerdai nap a kirándulás jegyében 
telt, Péliföldszentkeresztre barangolt 
a kis csapat. A 300 éves templom-
ban József atya a gyerekeket bevonva 
szentmisét mutatott be. Ezt köve-
tően felsétáltunk a kálváriadomb-

ra, ahol számháború, rókavadászat 
mozgatta meg a kirándulókat. A me-
leg nyári napon a frissítő forrásvizet 
is felkerestük a zarándokhelyen. A 
táborzáró programra készülve fej-
díszeket és jelmezt is készítettünk 
a gyerekekkel. Péntek délután a tá-
borozók kis műsort mutattak be 
szüleiknek, majd közös uzsonnával, 
fagyizással zárult a napközis tábor.

A Jóisten fi zesse meg segítőink és 
az adományozók nagylelkűségét, kö-
szönjük, hogy széppé és tartalmassá 
tették ezt az egy hetet, hogy egy jó 
közösséggé formálódva fejlődhet-
tünk Isten és az emberek javára is.

Reméljük, mindenki jól érezte 
magát, és jövőre ismét  találkozunk! 

Kollárné Mázsi Krisztina

A Komárom-Esztergom Me-
gyei Önkormányzat a megyei 
identitás program keretein belül 
azt a célt tűzte ki, hogy a megye 
különböző területein élő embe-
rek megismerjék egymás értéke-
it, kultúráját, hagyományaikat és 
ezáltal tartós emberi kapcsolatok 
alakuljanak ki. A program során 
60 Települési Közösségfejlesztési 
Találkozó valósul meg két esz-
tendő alatt.

A falvak, városok a volt Komá-
rom és volt Esztergom várme-
gyéből párokat alkotva mutat-

koznak be egymásnak. Sárisáp 
társának Almásfüzitőt választotta 
ki a megyei önkormányzat. Az 
idei évben Almásfüzitőn látják 
vendégül a 45 fős sárisápi kül-
döttséget. A szeptember 7-ei 
találkozón megismerhetjük a 
Duna menti település helyi ér-
tékeit, római kori táborukban 
interaktív módon kaphatunk be-
pillantást hagyományaikba. Al-
másfüzitő küldöttségét a tervek 
szerint 2020. június 27-én látjuk 
vendégül községünkben.

Knyazovics Edina 

Ringassunk együtt!
Ringató foglalkozás indul ősztől 
Sárisápon. A legkisebb gyerekek 
és családjuk számára megálmodott 
foglalkozások célja, hogy oldott, 
szeretetteli légkörben a kisgyerme-
kes szülőkkel megismertessék a ze-
nei nevelés lehetőségét. A szülők és 
a gyerekek átéljék a közös éneklés 
és játék élményét.
Nem a gyerekek megtanítása, nem a 
fejlesztés a cél! Mindenekelőtt a fel-
nőttekben szeretnének kedvet ébresz-
teni az énekléshez.  Segítséget, bátorí-
tást adni, útmutatást az értékes zenei 
anyag válogatáshoz.
Emellett fontosnak tartják, hogy a 
gyerekek művészeti, ezen belül zenei 
nevelése elkezdődjön már a legkisebb 
korban, érzékennyé, fogékonnyá vál-
janak a gyerekek a jó zene, a művé-
szetek iránt. Ezért élő énekszóval, 
mondókákkal, dajkarímekkel, hang-
szerjátékkal veszik körül őket, és ha 
kedvük van, bekapcsolódhatnak az 
ölbéli játékokba is.
A Ringatókra 0-3 év közötti gyereke-
ket és szüleiket várja ősztől a Sárisápi 
Bányász Közösségi Térben Ughyné 
Végh Zsuzsanna foglalkozásvezető. 

Knyazovics Edina 

Hittanos tábor 2019.

„Megyénk körül megyünk körül”
Almásfüzitőn vendégeskedünk
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Hégli Lajos 1878-ban szüle-
tett Sárisápon. Szülei: Hégli Má-
tyás és Basovszki Borbála, mind-
ketten római katolikus vallásúak. 
Foglalkozása földműves. (https://
familysearch.org)Tudomásom sze-
rint nem maradt fénykép róla.

Felesége, Basovszki Apollónia 
1887-ben született. Gyermekeik: 
Mária (1906. augusztus 15-22.), 
Ferenc (1907. augusztus 21. – 
1909. március 10.), Ilona (1910. 
január 14. – 1915. december 03.), 
Apollónia (1912. december 1.), Ro-
zina (1915. augusztus 3.), Pál (?).

A 7. honvéd huszárezred sapkajelvénye
(forrás: http://kituntetes.webnode.hu)

1890-ben vonult be tényleges ka-
tonai szolgálatra Szombathelyre, a 
11. császári és királyi huszárezredhez. 
A háború második évében, 1915 
augusztusában hívták be a 7. hon-
véd huszárezredhez Pápára. Valószí-
nűleg ekkor léptették elő tizedessé. 
Novemberben az orosz frontra ke-
rült Bukovinába. Ott részt vett a 
rarancei ütközetben. (A magyar 
huszár, Budapest, 1936, életraj-
zok, 45. o.)

1916-ban Dornawattrához ve-
zényelték. Ott, a román harctéren 
megbetegedett. Betegségével egy 
évig, 1917 őszéig ápolták. Akkor 
felmentették katonai szolgálata 
alól. (A magyar huszár, Budapest, 

Hégli Lajos

1936, életrajzok, 45. o. ) Leszerelt, 
és újabb behívót már nem kapott a 
háború során.

Kitüntetései: Károly Csapatke-
reszt és Háborús Emlékérem. (A 
magyar huszár, Budapest, 1936, 
életrajzok, 45. o.)

1951. október 14. déli 12 órakor 
Sárisápon halt meg. Halálának oka 
májrák. A sárisápi temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. (https://
familysearch.org)

Testvéröccse, Hégli Mátyás 
(született: 1884. november 18, 
anyja neve: Malárik Katalin), az 
orosz fronton, a 26. császári és 

királyi gyalogezredben szolgált. 
A Pietrokov környéki harcok-
ban hősi halált halt. (https://
familysearch.org)

Kérem Hé gli Lajos és Mátyás le-
származottjait, aki bővebb informá-
ció birtokában van, vegye fel velem 
a kapcsolatot!

Bibliográfi a

A magyar huszár, Budapest, 1936. 
Szerk: Ajtay Endre, Péczely László, 
Reé László

Egyéb forrás:
https://familysearch.org
http://kituntetes.webnode.hu/

„Büszkeségem, hogy közétek tartozom! József főherceg ezredes 1907” 
(A magyar huszár 1936-os kiadás)

Karitász Hírek
Változás történt a Sárisápi Szent Imre Plébánia Karitász Csoportjának 
élén. Gregor Jánosné lemondott tisztségéről. Ezúton is köszönjük ed-
digi sok éves, lelkiismeretes munkáját! A csoport új vezetője Tapasztó 
Istvánné, helyettese Juhász Lajosné, pénztárosa Pfl uger Istvánné lett. 

Pünkösdkor tizenhat családnak segítettünk szeretetcsomaggal a plébá-
niai közösség adományaiból. Köszönjük hozzájárulásukat! 

A ruhatár júliustól kéthetente szerdánként 15 és 17 óra között tart nyit-
va, de igény szerint fel lehet keresni Tapasztó Istvánnét 06 30 260 6429 
vagy Pfl uger Istvánnét a 06 30 269 9936 telefonszámon.

Az ősz folyamán ismét ruhagyűjtést és ruhabörzét  rendezünk.

Karitász csoport
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K. Kovács József fafaragó mun-
káit sokfelé megcsodálhatjuk a 
világon. Térségünkben, de a hatá-
rainkon túl is. Sárisáp a bányász te-
metőben lévő kopjafát és a bányász 
szakszervezet faragott címerét kö-
szönheti neki.

A népművész jelenleg Csolno-
kon él, de az Alföldön született, 
Nagykerekin. Sokat tanult az ot-
tani emberektől, akik ismerték a 
természet minden rezdülését, a 
mindennapi élethez szükséges esz-
közöket jobbára maguk készítet-
ték. Az ő világlátásuk egész életé-
ben elkísérte. 

1971-től volt a Dorogi Szénbá-
nyák dolgozója  2006-os nyugdíjba 
vonulásáig. Fafaragással 57 évesen, 

2005-ben kezdett el foglalkozni. 
Mestere dr. Kovács József népi 
iparművész, a népművészet meste-
re. Munkáiban a népművészeti ha-
gyományok folytatása mellett főleg 
a bányászattal kapcsolatos témák 
dominálnak. Tagja a Komárom-
Esztergom Megyei Népművészeti 
Egyesületnek. Eddigi munkájának 
elismeréseként 2016-ban „Művé-
szeti Nívódíj” kitüntetésben ré-
szesült. Alkotásai megtalálhatóak 
a környék bányásztelepülésein, de 
Németországban, Romániában, 
Angliában és Kanadában is. 

Kiállítása szeptember végéig lá-
togatható a Sárisápi Bányász Kö-
zösségi Tér és Könyvtár épületé-
ben.

Népies nevei: széki gólya, széki 
szarka, gólyalábú töcs, gyöngyvér lile.

A Földön élő 10 896 madárfaj 
többségéről elmondható, hogy fész-
ket épít vagy másokét foglalja el.

Néhány faj fészek nélkül rakja le 
tojásait, amiket a saját testével me-
lenget mindaddig, míg a fi ókák ki 
nem kelnek. Vannak azonban olyan 
madárfajok is, amelyek a szaporodás-
nak még különösebb módját válasz-
tották, nevezetesen: nem építenek 
fészket, nem kotlanak, nem fogadják 
el mások üresen álló építményeit, és 

nem törődnek a fi ókák nevelésével 
sem. Közismert képviselője a kakukk.

A gólyatöcs fészke nem több mint 
egy kikapart, sekély mélyedés, amit 
növényi törmelékkel bélel ki. Fé-
szekalja 3-5 tojásból áll. Főleg vízi 
rovarokat és más gerincteleneket szed 
össze a víz színéről és a partról.

A gólyatöcs elegáns,  nagytermetű 
gázló madár, de mégis a miniatűr gó-
lyára emlékeztet. 

Összetéveszthetetlen a hosszú, pi-
ros lábaival, fehér altestével és fekete 
szárnyaival. Ragaszkodik a viszonylag 
kopár, sekély vízállású, szikes tavak-
hoz. Fő költő területe a Duna-Tisza 
köze, a Tiszántúl és a Hortobágy, de 
költ a Dunántúlon, a Kis-Balaton és 
a Fertő tó mellett is.

Európai állománya vonuló, fő te-
lelő területe Nyugat-Afrika.

Gondolta volna? Testméreteihez 
viszonyítva valamennyi madárfaj kö-
zül a gólyatöcsnek van a leghosszabb 
lába, kivéve a fl amingókat. A tojá-
sokon ülő madár hosszú, piros lába 
sajátos V alakban megtörve a háta 
mögé nyúlik.

Fából faragott világ

Az év madara a gólyatöcs 
(Himantopus himantopus)

Magyarországon a gólyatöcs po-
puláció az 1990-es évek előtt mind-
össze 30-40 pár volt. A Magyar Ma-
dártani Egyesület hathatós szakmai 
és anyagi támogatása révén az állo-
mány napjainkra 200-1000 pár közé 
becsülhető. A világ állománya 450-
780 ezer egyedre becsülhető. A Vörös 
Könyvbe is bekerült.  Magyarorszá-
gon fokozottan védett, természetvé-
delmi értéke 250 000 Ft.               

Stefán László

Sétálj velünk!
Autómentes Nap Sárisápon

Idén szeptember 16. és 22.
között tizenhetedik alkalommal
rendezik meg az Európai Mobili-
tási Hetet, amelynek célja, a kör-
nyezetbarát és fenntartható köz-

a lekedés népszerűsítése. Európa
legnagyobb közlekedési-környe-
zetvédelmi kampánya évről évre
népszerűbb Magyarországon,
2018-ban is több mint 260 tele-
pülés vett részt a programokban.
AAz idei évben Sárisáp is csatlako-
zik a kezdeményezéshez.

A kampány egy összeurópai
kezdeményezés része, amely ki-
fejezetten az ésszerű közlekedés
gazdaságnövelő hatásaira helyezi
a hangsúlyt. A közlekedésért fe-
lelős tárca régóta azon dolgozik,
hogy a kerékpárutak folyamatos
építésével, a közösségi és az elővá-

k rosi közlekedés szolgáltatásainak
fejlesztésével  hozzájáruljon ehhez
a fontos célhoz. A program támo-
gatására pályázatot nyújtott be ön-
kormányzatunk az Innovációs és
Technológiai Minisztériumhoz. 

Az idei év mottója: „Sétálj ve-
lünk!”. Témája: a gyaloglás, a nem
motorizált  közlekedés. Az egész
héten át tartó rendezvénysorozat
az óvodásoktól az idősekig sarkall-
ja majd településünk lakosságát a ja majd településünk lakosságát a

A környezetbarát közlekedésre. A
részletes programot hamarosan
közzétesszük.

Knyazovics E dina



S Á R I S Á P I  H Í R M O N D Ó   15

Izgatottan vártam az I. Gerecse Dombvidék Bányász 
Félmaratont, mert érintette azt a szakaszt is, ahol tizen-
évesen futni kezdtem: a sárisápi focipálya és a csolnoki 
pincék közti utat. Tizenöt évvel ezelőtt nem is gondol-
tam volna, hogy egyszer még háromgyerekes anyuka-
ként jövök ide vissza félmaratont futni. 

Évekig hosszabb-rövidebb kihagyásokkal jártam el 
kocogni, két éve azonban a mindennapok része lett a 
futás. Orvosi felügyelet mellett még a harmadik váran-
dósságom alatt sem hagytam fel ezzel a mozgásformával. 
A babakocsis futás pedig lehetővé tette, hogy a gyerekek 
mellett is gond nélkül be tudjam ezt a sportot illeszteni 
a napirendembe. Tavaly tavasszal, a harmadik szülésem 
után kezdtem versenyekre járni és egyre jobb eredmé-
nyeket elérni. Ősszel már két órán belüli félmaratont 
futottam és kipróbáltam magam terepen is, egy tatabá-
nyai szervezésű túra 30 km-es távját teljesítettem futva. 
Idén tavasszal eljutottam a maratonig, terepen pedig a 
solymári Szénás Kör 31 km-es távját futottam 4 órán 
belül, az Esztergom Ultra Trail-en pedig váltótársammal 
56 km-t teljesítettünk, és a dobogó tetején állhattunk. 

Elég felkészültnek éreztem magam a Bányász 
Félmaratonhoz, 2 és fél órás teljesítést remélve álltam 
a rajthoz Csolnokon. Az útvonal első harmada addig 
ismeretlen volt számomra. A Getére vezető szűk, nyom-
vályús, meredeken emelkedő ösvényt a hegyről levezető 

sziklás, köves rész kö-
vette. Nehéz, techni-
kás pálya, ahol hiába 
próbáltam tartalékol-
ni, a változásokkal és 
kihívásokkal teli te-
rep, valamint a tűző 
napsütés annyira ki-
merített, hogy a már 
ismert és jól futható 
szakaszokon is lassan 
haladtam, végül 3 óra 
alatt teljesítettem a 
versenyt. 

A hamarosan induló tatabányai Turul Trail instant 
kör a Bányász Félmaratonhoz hasonló paraméterekkel 
bír, megfelelő gyakorlópálya lesz számomra az idén, 
hogy felkészülhessek a következő sárisápi érintettségű 
versenyre. Nagy örömet jelentett az otthoni utcákon 
futni, ismerős arcokat látni a frissítő pontokon. A kiváló 
szervezés, a gyönyörű panoráma és a kihívásokkal teli 
pálya miatt biztosan visszatérek még bizonyítani. Jövő-
re szeretnék a félmaratonisták közt dobogós lenni, hogy 
büszkék lehessenek rám a szülőfalumban.

Bucsi - Kovács Anikó

Anyaként, futva

Lovaskocsis felvonulás
A Szent István napi lovaskocsis felvonulás az idei év-

ben is szeretettel várja a gyerekeket, felnőtteket, lovaso-
kat. A menet a falu Annavölgy felőli végétől haladva, 
teljes hosszában végigjárva érkezik meg a faluközpont-
ba. Az iskola néptánccsoportja zenével, tánccal 
csalogatja a nézelődőket. A menetet a 
Sárisápi Bányász Fúvószenekar 
kíséri, kisvonaton utazva.

Azok, akik részt 
kívánnak venni a 
lovaskocsis felvonu-
láson, népviseletben 
vagy ünnepi öltözet-
ben legyenek 14:30-
kor a volt diszkó 
előtt. A felvonulásra 
igyekvőket az idén 
különleges autó-
busz szállítja az in-
dulás helyszínére. A 
KNYKK Zrt. jóvoltából egy 
Ikarus 55-ös, faros busz indul 
14 órakor az újtelepi buszmegállóból, 

amely minden megállóban felveszi az utasokat. A retro 
busz 18 óráig a falu központjában mindenki számára 
megtekinthető lesz.
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Közönségdíjas fo-
cista.  Az MLSZ Ko-
márom-Esz te rgom 
Megyei Igazgatósága 
ünnepélyes díjátadó 
gála keretében adta át 
a megyei labdarúgás 
legjobbjainak járó el-
ismeréseket. A 24 Óra 
közönségdíját Kopányi 
Ádám, a Sárisápi BSE 
labdarúgója vehette át 
a megyei I. osztályban. 

Rekordtámogatás. 
A 2018-2019-es szezonban is rekordösszegű TAO támo-
gatásban részesült a Sárisápi Bányász Sport Egyesület. 
Húsz millió forint gyűlt össze az egyesület számlájára. 
Ötven százalékát közösségi helyiségük kialakítására, míg 

a fennmaradó részt utazási költségek, edzői bérek, eszkö-
zök, új mosógép beszerzésére, valamint az ifj úsági csapat 
edzőtáboroztatására fordítja a vezetőség.

Öregfi úk, győztesen. Sárisáp csapata ismét megnyer-
te az öregfi úk kispályás focitornáját, amelyet az idén a 
felvidéki Farnadon rendeztek. Négy évvel ezelőtt bor-
versenyre hívtak meg bennünket a farnadiak. Ezen az 
összejövetelen jött az ötlet, hogy rendezzünk focitor-
nát öregfi úk részvételével. Először Farnadon, majd Sá-
risápon és Dunaszentmiklóson fociztunk, és most újra 
visszatértünk a Felvidékre – nyilatkozta Kollár Károly 
polgármester, aki szintén a csapatot erősíti. A négy vá-
logatott – Farnad, Dunaszentmiklós, Szomód, Sárisáp 
- jövőre Szomódon találkozik.

Sárisáp BSE – OBSK Oroszlány. A Magyar Kupa 
következő fordulójára 2019. augusztus 17-én, 18 órakor 
kerül sor a Sárisápi Bányász Sport Egyesület pályáján.

Sporthírek

Immár 17. alkalommal a budapesti szlo-
vák nagykövetségen szervezték meg a ha-
gyományos gazdasszony találkozót. Az idei 
összejövetel témája a lakodalmas kalács volt. 
Sárisápot Bíber Ferencné, Bözsike képvisel-
te. Bárány, kuglóf és diós-mákos bejgli került 
konyhájából az asztalra.

Szlovák
gazdasszony találkozó
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Szerkesztők: Jurásekné Pfl uger Éva, Knyazovics Edina, 
Ligetiné Vass Éva, Takácsné Molnár Anikó
Felelős kiadó: Kollár Károly polgármester
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