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SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 

  SSÁÁRRIISSÁÁPPII 
  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ 

24. ÉVFOLYAM   2. SZÁM  2020. augusztus

ŠŠAARRIIŠŠÁÁPPSSKKEE  
SSPPRRÁÁVVYY

Szeretettel várjuk a programokra!
Jó szórakozást kíván Sárisáp Község Önkormányzata

SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ  ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 
2020. AUGUSZTUS 20-22.

AUGUSZTUS 20. (CSÜTÖRTÖK) 

1130 Ünnepi szentmise. 
 Az Új Kenyér megáldása
 helyszín: Szent Imre Római  

             Katolikus Templom

1500 20 éves az Emlékház
 Emléktábla avatás Vibling Károlyné  

tiszteletére
 Helytörténeti kvíz
 Vendéglátás: lángos, bor, szörp

1600 Gyerekprogramok
 helyszín: óvoda udvara
 (ugrálóvár, vidám frizurák, arcfestés,  

csillámtetoválás)

1600 Bográcsparti az Annavölgy és Sári-
sáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek  
Egyesülete szervezésében 

 közben: 
 y  helyi csoportok bemutatkozása 
(Senior Örömtánc Csoport, Kristály 
Mazsorett Csoport, Equinox Mazso-
rett Csoport)
 y  hangulatkeltő muzsika  
(zenél: Tibimaestro)

1630 Kiállítások megnyitója 
 helyszín: Sárisápi Bányász Közösségi Tér

 y 60 éves a kultúrház
 y Virág-és terménykiállítás

1700 Térzene a Sárisápi Bányász Fúvószene-
kar és a Pávakör közreműködésével

 helyszín: Sárisápi Bányász Közösségi Tér  
              udvara

AUGUSZTUS 22. (SZOMBAT)

80 éves a Sárisápi Bányász Sportegyesület
helyszín: Dolina Stadion

1000 Ifjúsági labdarúgó-mérkőzések 
 A térség csapatainak közreműködésével
1000 Születésnapi tekekupa
 helyszín: Tekepálya
1400 80 éves a Sárisápi Bányász Sportegyesü-

let - ünnepi műsor meghívott vendégekkel
 Az új klubhelyiség átadása 
1445 Emléktábla avatás 
 Gurin Ferenc alapító tag emlékére 
1600 Magyar Színészválogatott – Sárisáp 

öregfiúk
 Labdarúgó-mérkőzés



2   S á r i S á p i  H í r m o n d ó

A munka sokszor szétszórja az embereket hivatalokba, 
műhelyekbe, szántóföldekre, de az ünnep összegyűjti azo-
kat, akik összetartoznak. Az ünnepek a közösség érzését 
nevelik az emberekbe. Mindig érezték a nemzetek, hogy 
mekkora ezeknek a jelentősége. A magyarság egyik legna-
gyobb ünnepe  Szent István-ünnepe, ezért szeretnénk olyan 
ünnepet ülni, amelyen az egész nemzet összegyűjti tagjait. 
Szeretnénk olyan ünneppé tenni, amelyen a legtávolabbi 
vidékek magyarjai  életében is legalább egyszer megjelenik 
nagy királyunk és az Ő munkássága. A Szent István-ünnep 
nem mesterkélt kitalálás, nemzeti történelmünk évszázadai 
érlelték meg.  A messze múlt megszentelt hagyománya.

István kétségtelenül korának és az egész magyar tör-
ténelemnek egyik legnagyobb államférfija volt. Legfőbb 
érdeme, hogy képes volt előrelátóan, ma úgy mondanák 
koncepcióban gondolkodni. Felismerte az országra leselke-
dő veszélyeket, és képes volt ezekre megfelelő válaszokat 
adni. Ha lehetett, diplomáciával, ha kellett, tűzzel-vassal. 
Egyetlen cél lebegett szeme előtt: a keresztény magyar ál-
lam megteremtése. Minden cselekedetét ez irányította. Po-
litikai, vallási és társadalmi szempontból ő teremtette meg 
Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe 
vezető utat. Népére osztatlan egészként tekintett, nem tűr-
te a pogány lázadókat, ahogy politikai ellenfeleivel is leszá-
molt, ha azok az ország egységét veszélyeztették. Nem félt 
tanulni másoktól, Európából keresztény tanítókat hívott, 
hogy az alakuló keresztény egyházat általuk is megerősítse. 
Törvényei szigorúak, de a törvényes rend megtartásához 
szükségesek voltak. Bölcsen ötvözte a keménykezű, igazsá-
gos királyt és a szelíd, keresztény uralkodót.

Első szent királyunk élete és munkássága igazolja a kö-
zösségbe, a magyarságba vetett hitünket. A közösségi ér-
dek képviselete elképzelhetetlen tervszerű munka, hosszú 
távú elképzelések nélkül. Ha képesek leszünk megfelelő 
célokat megfogalmazni és kitűzni magunk elé, az biztosít-
hatja nemzeti közösségünk megmaradását, gyarapodását 
számunkra ez a Szent István-i üzenet!

Szent István ünnepe nemcsak az államalapítás ünnepe a 
magyarság számára. Hanem a földé, a búzáé, a mindennapi 
kenyerünké. Ahhoz, hogy ez az asztalunkra kerülhessen ál-
dozatos és kemény munkát kell végeznünk az év valameny-
nyi napján. Azért, hogy ez a kenyér soha ne fogyhasson el 
az asztalunkról egyre többet és többet kell érte tennünk. 

Kívánom, hogy fáradozásunk jutalmaként minden nap 
kerüljön friss kenyér ne csak a sárisápi, hanem minden ma-
gyar család asztalára!

Kollár Károly 
polgármester

Kerüljön friss kenyér  
minden család asztalára!

Reményik Sándor: 

Mindennapi kenyér

Amit én álmodom
Nem fényűzés, nem fűszer, csemege,
Amit én álmodom:
Egy nép szájában betevő falat.
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem cifraság a szűrön,
Nem sujtás a magyarkán,
Nem hívságos ünnepi lobogó,
Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Nem pompázom, de szükséges vagyok.

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerű,
És – nincs tovább.

Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.
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Nekünk magya-
roknak gazdag lelki 
és szellemi örök-
ségünk van. Sok 
megpróbáltatást és 
nehézséget kellett 
átéljünk az elmúlt 
századokban, de né-
pünk mindig fel tu-
dott állni, és tovább 
építeni a nemzetet, 
mert országunk 
sziklaalapra épült. 
Augusztus 20-án az 
evangéliumban, Jé-

zusnak a sziklára épült házról szóló  történetet olvas-
suk. Ki építi életét sziklára? Jézus szerint, aki nem csak 
hallgatja a tanítását, hanem tettekre is váltja. Szent 
István királyunk sziklára építette saját életét, családját 
és országát, mert a katolikus egyház tanítása szerint 
szervezte az országot, ezt azzal fejezte ki, hogy a Pápá-
hoz fordult koronáért, amely az engedelmességnek a 
jele és hogy a magyar királyság független legyen.

Jézus Krisztus Egyháza a Katolikus Egyház ma is 
segít nekünk is, mint egykor Szent Istvánnak, hogy 
itt a földön egy olyan emberi közösséget építsünk, 
amelyben a Tízparancsolat és Jézus tanítása egyre job-
ban érvényesül. 

Nagyon örülök, hogy a sárisápi egyházközség védő-
szentje Szent Imre, Szent István király fia, a magyar 
ifjúság védőszentje. Szent Imrén keresztül lelkületben 
kapcsolódunk az első magyar szentcsaládhoz.

Kedves Testvérek,
most, amikor elkezdem a sárisápi lelkipásztori szol-

gálatomat, annak tudatában teszem, hogy folytassuk 
önökkel, a közösségépítő munkánkat, a családban, az 

egyházközségben és ahová éppen a Gondviselés állít. 
Nagyszerű példák állnak előttünk, akikért hálásak le-
hetünk és tanulhatunk tőlük, a sárisápi egyházközség 
életéből had említsem Rédei József atyát, aki nagy 
tiszteletben áll az itt lakók előtt, érthető, hiszen több 
évtizeden keresztül erősítette az itt élőkben a hitet, sőt 
máshonnan is jöttek hozzá lelki tanácsért.

Én is szeretnék a Szentlékek munkatársa lenni az 
itteni közösségépítésben. Ehhez elengedhetetlen a 
szentségi élet megerősítése, megújítása, még jobban 
felfedezni a lelki kincseinket, gondolok a szentgyóná-
sokra és szentáldozásokra.

Az Egyházunk hangsúlyozza, hogy minden meg-
keresztelt embernek küldetése van, hogy a Szentlélek 
segítségével egy boldogabb életet építsünk egymás kö-
zött.

Fontosnak tartom, hogy az itteni egyházközségben 
és a civil csoportokban jó együttműködést tudjunk 
kialakítani, hiszen egymásért felelősek vagyunk, csak 
együtt tehetjük Sárisápot olyanná, ahol jó lakni.

Röviden magamról annyit mondanék, hogy a szé-
kelyföldi Kézdivásárhelyen születtem, és a környéken 
nevelkedtem. Világot látni és dolgozni jöttem Buda-
pestre, a Gondviselés úgy alakította az életemet, hogy 
az Esztergomi Papnevelő Intézetbe jelentkeztem. 
2002-ben szenteltek pappá, voltam káplán Budapes-
ten, első plébánosi helyem a közeli településen, Má-
riahalmon volt, azután kerültem Nyergesújfalura. Így 
nagyjából ismerős a környék.

Kérem a Kedves Testvérek imáját és megértését, 
továbbá Szent Imre közbenjárását, hogy együtt Isten 
segítségével munkálkodjunk mindenki boldogságán!

Tisztelettel és szeretettel: 
Szőcs László plébános

Kedves Sárisápiak, Krisztusban Kedves Testvérek!

Rendhagyó, egyénileg kézbesített szavazólapok 
általi tisztújító közgyűlést tartott június közepén 
a Magyar Vöröskereszt Sárisápi Alapszervezete. Az 
önkéntes tagok segítségével kézhez kapták Szatyina 
Józsefné leköszönő titkár az elmúlt 4 évben végzett 
alapszervezeti munkáról készített beszámolóját. 

Az alapszervezeti szintű tisztújítás során 1 fő 
elnököt, 1 fő titkárt, 1 fő vezetőségi tagot, 5 fő 
területi küldöttet, valamint 1 fő ifjúsági területi 
küldöttet választottak.

Dr. Pásztor Tibor ismét bizalmat kapva veze-
ti tovább a helyi alapszervezetet. Varga Jánosné 
személyében új titkárt, valamint Bíber Ferencné, 
Bíberné Gula Ilona, Pfluger Istvánné és Puxlerné 
Mészáros Erzsébet személyében pedig területi 
küldöttet választottak. Az ifjúsági területi küldött 
szerepét Varga Brigitta látja el a jövőben.  Megbí-
zatásuk négy évre szól. 

Knyazovics Edina

Új titkár segíti a Vöröskereszt munkáját
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Új orvosi eszközök. A Magyar Falu Program orvo-
si eszközökre kiírt pályázatán 2 999 998 Ft támogatást 
nyert Sárisáp Község Önkormányzata, amelyet a két há-
ziorvos – gyermek és felnőtt – rendelőjének, eszközeinek 
modernizálására fordítunk. A számítógép és nyomtató 
vásárlásán túl mini labor készülék, fonendoszkóp, vér-
cukormérő, légzésdiagnosztikai eszköz, EKG készülék és 
vérnyomásmérő kerül beszerzésre.

Folytatódik a Hunyadi utca felújítása. 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, a járda is fel-
újításra került, valamint az utca Gyár köz és a Köztársa-
ság köz közötti szakaszán az úttest és a járda is megújult. 
A hiányzó, harmadik szakasz felújítása a Magyar Falu 
Program keretében valósul meg. A Köztársaság köz és a 
Mező Imre utca közötti szakaszán az árkok befedésével 
kiszélesítésre kerül az úttest, amely a járdákkal egyetem-
ben új burkolatot is kap. Ebben az ütemben kerül sor a 
Mező utca Fő utcai kicsatlakozásának rekonstrukciójára 
is. A teljes beruházás költsége 46,7 millió forint, amely-
hez a pályázati támogatás 30 millió forinttal járul hozzá.

Újabb járdaszakasz újul meg. Az önkormányzat sa-
ját forrásából, 13,9 millió forintból folytatódhatott a Fő 
utcai járda felújítása. Első ütemben a Szabadság tértől a 
gondozási központig, második ütemben a volt bányate-
rületig, valamint a rekonstrukció harmadik szakaszaként 
a bányaterület végéig tartó gyalogút felújítása történik 
meg. A töredezett, repedezett beton és aszfaltozott út 
helyett térkő burkolatot kap az utca, 350 méter hosszan.

Megújul a vízvezeték. Az ÉDV Zrt.-vel egyeztetve 
még az idei évben felújításra kerül a vízvezeték rendszer 
a Fő utca Malom utca és Dolina köz közötti szakaszán. 
Ezáltal megszűnnek a gyakori csőtörések, útfelbontások. 
A vezetékjavítás után a területhez tartozó járda új aszfalt-
burkolatot kap.

Közeleg a határidő. Az önkormányzati adóhatóság 
felé 2020. II. félévben esedékes adó befizetési határideje 
2020. szeptember 15. (kedd). E napig lehet pótlékmen-
tesen teljesíteni a befizetéseket az önkormányzat adóne-
mekhez kapcsolódó bankszámláira.

A II. félévi adófizetési kötelezettségről adófizetési értesí-
tést kapnak azok az adózók, akiknek van fizetni való adójuk. 
Nem készül adófizetési értesítő azon adózók részére, akik az 
éves adó teljes összegének befizetését már teljesítették.

Magánszemélyek  
kommunális adója 58600434-11000059 

Iparűzési adó  58600434-11000073 
Gépjárműadó 58600434-11000080 
Telekadó 58600434-11041441
Pótlék beszedési számla  58600434-11000107 

Jó szerencsét! címmel érkezett Sárisápra a Dorogi 
Kerékpáros Egyesület túrája vasárnap délelőtt. Dorogról 
indulva egy 50 fős csapat kerékpározott el Sárisápra. A 
településre érkezésük után meglátogatták a bányászte-
metőt, majd a művelődési háznál frissítőpont fogadta a 
csapatot. A pihenő során Mráz László főaknász kalau-
zolta vendégeinket a bányászat világába, bemutatta szá-
mukra a helyi bányászmúzeumot. A kerékpárosok a pi-
henő után tovább indultak Csolnokon át Dorogra, ahol 
a túra zárásaként ebéd várta őket. 

Régi új vezető az óvodában. Újabb öt évre Binderné 
Haracska Piroska látja el a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 
intézményvezetői feladatait. A képviselő-testület elfo-
gadta, az óvoda tantestülete támogatta, így a következő 
öt évben biztosan folytathatja megkezdett munkáját a 
régi vezető.

Megújult a könyvtár.  A sárisápi könyvtár a 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer, azaz a KSZR 
tagja. Az idei esztendőben szerettük volna felhasz-
nálni a felújításra rendelkezésünkre álló keretünket. 
A megújulás során az volt a cél, hogy átláthatóbbá, 
világosabbá, beszélgetések, kisebb rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmassá váljon a könyvtárterem. Új 
információs pult került kialakításra, és megtörtént a 
még régi polcok, kisbútorok cseréje, bővítése is.  Fon-
tos feladat volt, hogy a települési könyvtár állománya 
beillesztésre kerüljön, kereshetővé váljon elektronikus 
úton is. Ennek érdekében elvégeztük a könyvtár tel-
jes állományának az integrált könyvtári rendszerbe, 
azaz a Textlib-be való felrögzítését. Így a tatabányai 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendszerében 
meglévő dokumentumaink kereshetővé, könnyebben 
elérhetővé váltak. A felújított könyvtár szeptember el-
sejétől várja látogatóit.

Babahinta. Új, kétüléses babahinta és hozzá kap-
csolódóan új gumitégla szőnyeg került telepítésre a 
Handlova parki játszótéren. Az eszköz telepítése mellett 
megtörtént az elhasználódott játékelemek felmérése, 
megkezdődött javításuk, cseréjük.

Hírek
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KÖSZÖNJÜK!

Tisztelt sárisápi ebtartók!

A koronavírus-járvány elleni véde-
kezésben településünkön is meg-
mutatkozott az összefogás ereje. 
Az idősek mindennapi ellátása, 
a közterületek fertőtlenítése 
vagy a textil szájmaszkok varrása 
mind-mind önkéntesek segítsé-
gével valósulhatott meg. 

Több száz pamutvászon száj-
maszk készült el egészségünk védel-
me érdekében. Minden egyes darabot 
helyi önkéntesek varrtak. Papp Péterné Teri, 
Urbanics Ferencné Tünde, Maliné Bezzeg Teré-
zia, Molnár Mihályné Erika, Polgárdiné Dávid 
Marianna, Fodor Istvánné Erzsi, Erdős Sándor-
né Jutka, Borsos Zsuzsanna és Földesi Tivadarné 
Ilonka segítsége nélkül mindez nem valósulhatott 
volna meg. 

A közterületek, forgalmas helyek, játszóterek 
fertőtlenítése érdekében az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Sárisáp tagjai hetente többször vették 
hátukra a permetezőt, küzdöttek a vírus ellen. 

Földesi Szilvia és Beták Bettina hóna-
pokon keresztül segítette bevásárlás-

sal, ebédszállítással a 65 év felettie-
ket, és evvel a gondozási központ 
munkatársainak munkáját is. 
Köszönet jár azoknak a lakosok-
nak is, akik idős szomszédjaik, 
ismerőseik számára vásároltak a 

boltban, a patikában. 
Köszönjük az egészségügyben és 

kereskedelemben dolgozók áldozatos 
munkáját; a pedagógusok és a szülők kitartó, 

kreatív együttműködését, valamennyi lakosunk a 
járvány elleni védekezésben való fegyelmezett ma-
gatartását! 

Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. Kérjük, 
hogy egészségünk érdekében továbbra is tartsuk 
és tartassuk be a koronavírus-járvány elleni véde-
kezésben hozott egészségügyi szabályokat.

Minden sárisápi lakosnak jó egészséget kívánok!
Kollár Károly 
polgármester 

Sárisáp Község Önkormányzat honlapján, valamint 
a „Hírmondó” újságban is folyamatosan megjelentetjük 
figyelemfelhívásainkat annak érdekében, hogy javuljon 
településünkön a jogkövető magatartás a kutyatartók 
körében.

Továbbra is azt tapasztaljuk sajnos, hogy komoly 
problémák vannak e területen. 

Tájékoztatom Önöket, hogy Sárisáp község közigaz-
gatási területén 2020. augusztus 17-től a gyepmesteri 
tevékenységet Kele Tibor dorogi vállalkozó látja el, aki 
hetente legalább egy alkalommal (amennyiben szüksé-
ges bejelentésre is) végigjárja a települést és minden köz-
területen kóborló kutyát elszállít a dorogi gyepmesteri 
telephelyre, ahol 14 napig őrzi az állatot. Amennyiben a 
kutya rendelkezik oltási könyvvel és egyedi azonosítóval 
(chip), abban az esetben az eb tulajdonosa értesítést kap, 
és kiválthatja az ebet. Amennyiben nem beazonosítható, 
de tulajdonosa ráismer a kutyájára, abban az esetben az 
oltások és az egyedi azonosítóval való ellátás költségei-
nek megfizetése mellett viheti el az ebet.

A második alkalommal befogott ebet az állattartó az 
oltási könyv bemutatásával és a tartási költségek meg-

térítése mellett válthatja ki. Ezzel egyidejűleg a gyep-
mester nem megfelelő állattartás miatt értesíti a KEM 
Kormányhivatal Esztergom Járási Hivatalának Élelmi-
szerbiztonsági és Állategészségügyi Főosztályát, valamint 
a település jegyzőjét, így megindul a hatósági eljárás, 
mely pénzbírságot von maga után.

Felhívom minden kutyatartó figyelmét arra, hogy be-
kerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos! Bekerí-
tett ingatlanon a kerítést úgy kell kialakítani, hogy az eb 
ingatlanról való kijutását és a kerítés résein a kiharapást 
biztonságosan megakadályozza. Amennyiben a kutya 
megharap valakit, vagy mások vagyonát megrongálja, 
szintén eljárás indul a tulajdonossal szemben, és az ő kö-
telessége lesz az okozott kár megtérítése.

Fontos, hogy az állattartó az ebét nyilvántartásba vé-
tel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15 
napon belül bejelenteni a jegyzőnek. 

Kérem az ebtulajdonosokat, hogy fentieket szívesked-
jenek betartani!

Takácsné Molnár Anikó 
jegyző



6   S á r i S á p i  H í r m o n d ó

Idén ünnepli 20. születésnapját a sárisápi Emlékház, 
amely a helyi szlovák családok életét mutatja be az ideláto-
gatók számára. A Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt pá-
lyázaton a ház felújítására 1 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert a Sárisápi Szlovák Önkormányzat. 
Az elmúlt hetek renoválással, takarítással teltek, számtalan 
vállalkozó és önkéntes bevonásával.

Az 1900-as évek elején épült hosszúgangos parasztház két 
évtizede ad otthont a helytörténeti kiállításnak és a közösség-
építő, hagyományőrző programoknak. A benne lévő bútorok, 
berendezések, használati tárgyak állagmegóvása azóta is fo-
lyamatos faladatot ad. Az épület állagmegóvása már nagyobb 
terhet jelentett. Sok év után szükségessé vált egy alaposabb 
felújítás, karbantartás. 

A hátsó szoba, a konyha és a gang fala a vizesedés követ-
keztében erősen mállott. A vizesedést már korábban megszűn-
tettük, de szükségessé vált a régi vakolat eltávolítása, és speci-
ális, víztaszító és szellőző vakolat felvitele a falakra, valamint 
meszelésük. A hátsó szoba burkolata beton volt, amelyet a 
hagyományoknak megfelelően hajópadlóval burkoltattuk. A 
nyílászárók is mázolásra szorultak. 

A bútorok, berendezési tárgyak, eszközök tisztítása, speci-
ális szerekkel történő szúmentesítése, ápolása is megtörtént.  
A nem kiállított tárgyak tárolása nem volt megoldott. Ennek 
érdekében szükségessé válik egy különálló, az emlékház és ud-
varának arculatába illeszkedő tároló kialakítása. A szabadban 
elhelyezett használati eszközöket egy féltető védi, amelynek 
három oldalát vesszőből fonott kerítéselemekkel tervezzük 

lezárni. A fészertető borításának cseréje már megtörtént. Így 
biztosítjuk az ott elhelyezett tárgyak megóvását az időjárás vi-
szontagságaitól. 

A felújítási, takarítási munkákat a szlovák önkormányzat 
tagjain túl Sárisáp Község Önkormányzatának munkatársai, 
helyi és térségi vállalkozók, valamint számtalan helyi önkéntes 
segítette. Ezúton is köszönjük áldozatos munkájukat!

Az Emlékház augusztus 20-án, 15 órától ünnepli meg-
nyitásának 20. évfordulóját. Az ünnepi programban em-
léktáblát avatunk a kiállítás egyik alapító tagja, Vibling 
Károlyné emlékére.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Huberné Kisgyőri Katalin 
a Sárisápi Szlovák Önkormányzat elnöke

Húsz esztendős az Emlékház

Különleges, rendhagyó tanév van mögöttünk.
 Senki sem emlékszik olyan helyzetre, amikor nem 

jártunk be az iskolába, mégis tanulni kellett, volt házi 
feladat és dolgozat.

Egyedi és megismételhetetlen tanév volt, melynek a 
lezárása is az volt.  A tanévzáró minden évben a szám-
vetés időszaka. Ilyenkor ünnepeljük azt, hogy mi min-
dent tudtunk megvalósítani, számokban is mérve azt, ki 
hogyan élt a felkínált lehetőségekkel. Ezt a számokban 
mérést tartalmazza a kék kis füzetecske, amit bizonyít-
ványnak hívunk. A 2019-2020-as tanév 181 tanítási 
napjának minden öröme, bánata, eredménye, kudarca 
ebben található.

A tanév 2. fele (a tanév 30 %-a) oly módon került 
megvalósításra (rémálmunkban se jöjjön elő többet), 
amire senki sem számított: tantermen kívüli digitális 
oktatásként. Még kimondani is rossz. Az ebben a formá-
ban megélt tanítási napok mindenki számára nehézséget 
okoztak: szülőnek, pedagógusnak, gyereknek egyaránt. 

Furcsa, idegen, embert próbáló feladat volt, de sike-
rült a tanév végére érnünk és lezárni azt. Szükség volt a 
rugalmasságra, hiszen  az oktatási folyamatban betöltött 

szerepek  megváltoztak: a szülők többsége - miközben 
munkahelyén is helytállt - pedagógussá avanzsált, a di-
ákok türelemmel és humorral tanították tanáraikat a 
különböző informatikai felületek használatára, és a pe-
dagógusok sem csak tanítottak...

A tanévzáró és ballagási ünnepség szintén a hagyomá-
nyostól eltérő módon történt. Az évzárón arra kértem a 
gyerekeket, hogyha hazamennek, köszönjék meg szüle-
iknek, hogy segítették őket a digitális munkarend során, 
ott ültek a házi feladatok elkészítésénél: magyaráztak, 
rajzoltak, ragasztottak, számoltak és küzdöttek.

Intézményvezetőként kollégáim és a magam nevé-
ben hálásan köszönöm minden szülőnek, nagyszülőnek, 
hogy támogattak bennünket, segítették csemetéiket, el-
fogadták kéréseinket, tanácsainkat, segítették munkán-
kat és elnézték hibáinkat. 

A 2019-2020-as tanév végén három kolléganőnk 40, 
pedagógus pályán eltöltött év után nyugdíjba vonult. 
Hálásan köszönöm, hogy intézményünk értékes tagja-
iként nemcsak tanítottak, hanem neveltek, értékrendet 
közvetítettek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Pedagógus Szolgálati Emlékéremét kapták meg mind-

Rendhagyó tanév
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hárman. Néhány mondatban a teljesség igénye nélkül, 
összefoglalom munkásságukat:

Huberné Kisgyőri Katalin
Munkatársaival szemben mindig segítőkész, őszinte, 

nyílt volt. Szívesen segítette a tanítással kapcsolatos ta-
nácsaival fiatalabb kollégáit, ugyanakkor nyitott volt a 
megújulást segítő ötleteikre. Munkáját lelkiismeretesen, 
kiváló szakmai hozzáértéssel végezte, folyamatosan hoz-
záadva az évek, évtizedek tapasztalatát.

Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a 
gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényes-
ség, pontosság, a közösségért érzett felelősség. Fejlett 
empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intel-
ligenciájának köszönhetően – melyek felelősséggel, igaz-
ságérzettel párosulnak – mindig a tanulók, a gyermek 
érdekeit tartotta a legfontosabbnak. Kiállt az igazáért és 
igyekezett a konfliktushelyzeteket kompromisszumok-
kal megoldani. Mind szakmailag, mind emberileg min-
dig készen állt az elég gyakran változó körülményekhez, 
a szülői, a gyermeki elvárásokhoz való megfelelésre.

A gondjaira bízott tanulókért felelősséget érezve ve-
zette osztályait, csoportjait. A tanulókkal kialakított 
kapcsolata mindig jó volt, szerették, bizalommal for-
dultak hozzá. A gyermekek, a szülők és pedagógustár-
sai elismerték szakmai munkáját, becsülik szakértelmét, 
melyről az eltelt 40 év alatt tanúbizonyságot tett.

Kotyka Gáspárné
Szakmailag nagyon jól felkészült kolléga, aki kereste 

az új módszereket, törekedett az igényességre. A pedagó-
gusközösség fontos tagja volt, aki tapasztalataival, érté-
kes észrevételeivel útmutatást adott a fiatalabb generáció 
számára. Szakmai, módszertani segítséget nyújtott kol-
légáinak.  

Kitartó, lendületes, szakmailag megújulásra képes, 
ritka hivatástudattal rendelkező pedagógus. 

Türelmességét, személyes példamutatását osztályfőnö-
ki munkája során is megismerhettük, hiszen a nevelés, a 
mindennapi tanítói-tanári munkájában nagy hangsúlyt 
kapott. Osztályfőnöki munkáját dicséri, hogy kitűnő osz-
tályközösségeket formált. Tanulói jól neveltek, magatartá-
sukon érezhető volt a következetes nevelői hatás.

Vargáné Urbanics Mária
Pályakezdőként a következő jellemzést írták 

róla:„kitartó, fegyelmezett, nagy munkabírásról tett 
tanúbizonyságot. Tekintélye évről-évre növekedett. Fi-
gyelmes, szerény, kulturált viselkedésével megbecsülést, 
tekintélyt szerzett magának a nevelők körében is”.

Lelkesedése, kitartása, nagy munkabírása, szerény-
sége végigkísérte pályáját. Munkatársaival szemben a 

segítőkészség, őszinteség, nyíltság jellemezte. Osztály-
főnökként is mindig a tanulók, a gyermekek érdekeit 
tartotta a legfontosabbnak. Ő is az a pedagógus, akit hi-
vatástudata, gyermek,- és szakmaszeretete, igényessége, 
felelősségérzete, a tehetséges tanulókkal való eredményes 
foglalkozás mind-mind magas szintre emelték a hosszú 
évek alatt.

Szakmailag kiválóan felkészült pedagógus, aki a Titok 
Oxford angol levelező versenyre számos diákját készítet-
te fel, bejuttatva őket az országos döntőkbe is, ahol jó 
néhány alkalommal kiváló helyezést értek el tanítványai. 
Tanulói értékálló tudást vittek a középiskolákba.

A sport mindig központi szerepet töltött be az életé-
ben. Az iskola sportéletét összefogta, szervezte, lebonyo-
lította a különböző sportági versenyeket, számos sikeres 
versenyre készítette fel tanulóinkat.

Amikor ezt a cikket írom, még javában tart a vaká-
ció, de mi pedagógusok már készülünk a következő 
tanévre. Készülünk, hiszen az új Nemzeti Alaptanterv 
szerinti helyi tanterveket kell kidolgoznunk. Az új NAT 
2020/2021-es tanévtől  az 1., 5. és 9. osztályokban kerül 
bevezetésre.

Sokan kérdezik tőlem, lesz-e iskola szeptemberben?  
Iskola természetesen lesz, de hogy milyen formában, 
azt jelenleg nem tudom. Őszintén bízom abban, hogy 
hagyományos keretek között kezdhetjük el a követke-
ző tanévet, hogy a „maradjotthon” szlogen a múlté lesz, 
és a személyes kapcsolaton alapuló oktatással végezhet-
jük munkánkat. Hiszen szükség van arra, hogy a tanító 
néni megölelhesse a kisdiákot, és a kisgyermek a tanító-
ját, hogy a tanár az összeszűkülő szemekből kiolvassa a 
„nemértést”, hogy a folyosói ügyeletben elég legyen csak 
a mutatóujj felemelése, hogy az osztályfőnök észrevegye, 
ha valami bántja diákját és még sorolhatnám hosszan, mi 
kell ahhoz, hogy az oktatás-nevelés hatékony és eredmé-
nyes legyen. Hiszem, hogy 32 kis elsősünk (8 éve nem 
volt 2 első osztályunk) megtapasztalhatja, milyen az év-
nyitó, milyen hangulata van az első napoknak-heteknek, 
és lehetőségük lesz beszokni az új élethelyzetükbe.

Addig is, míg 2020. szeptember 1-jén, kedden 8 óra-
kor találkozunk a tanévnyitó ünnepségen, kívánok min-
denkinek tartalmas, pihentető nyári napokat!

A tankönyvosztás időpontja: 
2020. augusztus 31. (hétfő)  

8 és 15 óra között.
Kollár Mária 

intézményvezető
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Az értelmező kéziszótárak szerint: „A hagyomány ál-
talában az olyan cselekvéseket jelenti, amelyek megma-
radtak az elődök örökségéből, ezáltal pedig nemzedékről 
nemzedékre továbbra is élnek, így fontos részévé válnak 
az adott közösségnek.”

Az elmúlt hónapokban sokszor hallottuk  a híreket, 
hogy hány és hány tradicionális esemény marad el a ví-
rus miatt, és átéreztük az érintettek  csalódottságát.

Kedves Sárisápiak! Sajnos minket is érint egy ilyen 
rendezvény, mely éppen 30 éve kezdett egy már több 
évszázados ünnep köré  mai formájúvá színesedni. Ez, a 
Szent Istváni államalapítás ünnepe köré szerveződő ese-
mények sorozata. 

Büszke vagyok rá, hogy 1990-ben és azóta is tagja le-
hetek egy akkor fiatal, ma már talán középkorú, de év-
tizedek óta nagyon lelkes társaságnak, akik  -szerénység 
nélkül kijelenthetem - hogy ötletgazdái és mozgatórugói 
lettek ennek a „programszervezésnek”.  

Első gondolat talán - bár már az emlékek fakulnak, 
és akkor nem lógott  a nyakunkban  analóg fényképe-
zőgép és a krónikákban emiatt kevés a nyom - a szovjet 
csapatkivonulás apropóján szervezett utcabál volt. Ne-
kiláttunk a szervezésnek, megtámadtuk a polgármesteri 
hivatalt, és sok munkával ugyan, de összeállt a sztori. 
Köszönhetően a sok segítőnek a siker nem maradt el!

Evés közben jön meg az étvágy,  hát hajrá! Tele vol-
tunk ötletekkel. A következő években kiegészülve a te-
lepülés jó szándékú segítőkész és ötletgazdag tagjaival, 
vezetésével, támogatóival bővült a repertoár. Az utca-
bál „már csak” a szórakozás főattrakciója lett. Az akkor 
indított lovas felvonulás a környék legrangosabb ilyen 
eseményévé nőtte ki magát. A programot azóta már  
óvodás, iskolás és nemzetiségi fellépők gazdagítják.  A 
kezdeti évekhez képest a helyi és környékbeli zenészek-
hez, kórusokhoz és fellépőkhöz országos művészek csat-

lakoztak. Az akkor fellőtt és legnagyobb jóindulattal is 
csak féllegálisnak nevezhető tűzijátékot profi fény- tűz- 
és vízjáték váltotta fel. Az egy napos eseményből mára 
már többnapos ünnepségsorozat kerekedett a főzőparti 
csatlakozásával. Voltak korábban kipróbált, ma épp alvó 
ötletek, mint például az ökörsütés, ami fantasztikusan 
látványos része volt a rendezvénynek, de be kell látnunk 
Sárisáp nem az ökörsütéséről került bele a híradásokba.

Mára a lelkes ötletelésből és egy fiatalok által megszer-
vezett utcabálból egy pontos és rögzített forgatókönyv-
vel rendelkező rendezvénysorozat lett. Köszönhető ez a 
falu mindenkori vezetésének, civil szervezeteinek, vállal-
kozóinak stb. és természetesen az ünneplő közönségnek. 

Kijelenthetjük, hogy Szent István ünnepe köré ugyan 
még igen fiatal, de közösségünk számára igen fontos he-
lyi hagyományt teremtettünk.

Sajnos idén a programok jelentős része elmarad az 
ismert körülmények miatt, de remélhetőleg ez a hiány 
motivációt is ad a jövőre vonatkozóan  még szebb ünne-
pek megtartására.

A hagyomány él, a tűz lobog. A mi és utódaink fel-
adata, sőt kötelessége a tűz táplálása.

Szép ünnepet kívánok! 
Kollár Tamás

Az úgy volt…

A Nemzeti Művelődési Intézet Közösségépítő 
kultúránk elnevezéssel bonyolította le kéthetes prog-
ramsorozatát. Az amatőr művészeti csoportok, civil 
közösségek, településvezetők, önkormányza-
ti munkatársak, kulturális intézményvezetők és 
munkatársaik számára szervezett program kereté-
ben a résztvevők színházi előadásokat tekinthettek 
meg, bejárták a lakiteleki Hungarikum Ligetet, 
valamint megtekintették a Nemzeti Művelődési 
Intézet új székházát.

A július 23. és augusztus 5-e között megvalósult 
programsorozat élményeiben naponta több száz, a 
közösségépítő munka iránt elkötelezett szakember 
és érdeklődő osztozhatott. A két hét alatt az ország 

240 településéről közel 12 000 fő vesz részt a progra-
mon. Sárisápot és szomszédos településeinket 35 fős 
küldöttség képviselte július 27-én.

Közösségépítő kultúra
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Gurin Ferenc alapítótag visszaemlékezése a  
Sárisápi Bányász Sportegyesület megalakulásáról

1940. augusztus hó 20-án az 1930-ban felépített 
Munkásotthon nagytermében hívtuk össze a labda-
rúgást szerető sárisápi lakosokat. Az alakulógyűlésre 
mintegy 120 különböző korú és foglalkozású érdek-
lődő jött el.

A községi főjegyző köszöntője után ismertettem 
a jelenlévőkkel, hogy megérett a helyzet arra, hogy a 
továbbiakban vegyünk részt egy labdarúgó csapattal a 
„Dunamenti Liga” által irányított járási bajnokságban.

Korábban már barátságos mérkőzéseken játszot-
tunk a környező faluk csapatai ellen.

A labdarúgást szeretők a környékbeli csapatokhoz 
jártak drukkolni gyalog, kerékpáron, mivel más lehe-
tőség nem volt.

Irigyeltük, hogy a faluhoz tartozó bányatelep, An-
navölgy már 1912 óta játszik a Liga bajnokságban. A 
gyűlésen résztvevő tokodaltárói Blank János szövetségi 
elnök ismertette a szabályokat, hogy miket kell betar-
tani, ha szerepelni akarunk. A pályánkat nem tartotta 
alkalmasnak, mivel az úgynevezett „Dolina” fekvése 
és formája nem volt alkalmas bajnoki mérkőzésre, 
egyrészt a felső és alsó kapufa között a szintkülönbség 
6,8 m volt. A terület oldalai dőlésben voltak. Kértük a 
szövetségi elnököt, hogy egy-két évre ideiglenesen en-
gedélyezzék, hogy ezen a pályán játszhassunk, mert a 
javaslatát, hogy Annavölgyön játszuk a mérkőzéseket 
nem tudtuk és nem is akartuk elfogadni. Nagy nehe-
zen ebbe beleegyezett. Gond volt az is, hogy nem volt 
még akkor öltöző, mosdó. Minden játékos hazavitte a 
felszerelését, és beöltözve jött a pályára. A vidéki csa-
patoknak is ezt kellett tenni, ha hozzánk jöttek.

Edzőnk nem lévén csapatösszeállítási gondjaink 
nem voltak, mert összesen 15 leigazolt játékosunk 

volt. Mindenki a megszokott posztján játszott.
Az első felszerelést Budapesten vettük meg. Vízvári 

Mártonnal két bőrönddel és hátizsákkal mentünk, és 
a Nyugati pályaudvarhoz legközelebbi sportboltban 
vettünk 13 főre cipőt, nadrágot, lábszárt és két ka-
puhálót.

Amikor a szerelésekkel az annavölgyi vasútállomás-
ra érkeztünk már az egész csapat ott volt. Szétosztot-
tuk köztük, s így már könnyebben tudtunk hazake-
rülni.

A szereléshez a Főjegyző Úr 1000 pengőt szavazta-
tott meg a képviselő-testülettel s a hiányzó 1300 pen-
gőt a játékosokkal gyűjtettem össze. Mindenki abban 
az utcában gyűjtött, ahol lakott. A mérkőzésekre 700-
800 néző jött el általában.

Mivel pályabelépő jegyek akkor még nem voltak, 
két úgynevezett mozgópénztáros járta körül a pályát, 
és kalapba gyűjtötték a pénzt. Mindenki tetszés sze-
rint dobott be pár fillért. Azért izgultunk, hogy össze-
jöjjön annyi pénz, hogy a bírót ki tudjuk fizetni.

Az alakuló gyűlésen a jelenlévők a „Sárisápi Atlé-
tikai Club” elnevezést szavazták meg. Rövidítve így 
lettünk SAC. A drukkerek „Hajrá SAC!” kiáltásokkal 
buzdítottak minket.

Az alakulógyűlésen háromtagú elnökséget válasz-
tottak meg. Elnök: Pallagi Pál főjegyző, intéző: Gurin 
Ferenc jegyzőgyakornok, pénztáros: Gimesi Fábián 
hentes és mészáros.

A csapat alapító tagjai az alábbiak voltak: Basovszki 
Lajos, Bercsényi József, Dományi Ferenc, Gurin Fe-
renc, Gurin Gáspár, Gyarmati Ferenc, Haracska Imre, 
Haracska József, Lugosi József, Pazgyera B. János, 
Szekeres Mihály, Varjú Lajos, Viszkok József, Vízvá-
ri Márton, Zgyerka József és Zgyerka Pál. Így indult 
meg a sportélet Sárisápon 1940-ben.

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasótársaság 
kezdeményezésére 2005 óta ünnepeljük. A jeles napnak 
Benedek Elek születésnapját, azaz szeptember 30-át jelöl-
ték ki az alapítók. A kezdeményezés célja, hogy a népmesék 
fennmaradjanak, a benne rejlő tanulságok, bölcsességek a 
fiatal generációk számára is megismerhetővé váljanak.

Ennek alkalmából szeretnénk összegyűjteni Sárisápon 
is azokat a meséket, történeteket, amelyek dédszüleink, 
nagyszüleink gondolataiban születtek meg és őrizték 
gyermekkorunk álmát, táplálták lelkünket. 

Várjuk a sárisápi meséket akár szóban, akár  
írásban szeptember 20-ig a művelődési házba.  
(Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár, 

e-mail: muvhaz@sarisap.hu, tel.: 06 20 443 7006)

A meséket szeptember 30-án együtt ünnepeljük.

Knyazovics Edina

Hajrá SAC!

Meseünnep
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Az 1950-es évek derekán született meg a jelenle-
gi művelődési ház megépítésének gondolata. A régi 
munkásotthon zsúfoltnak bizonyult a bányásztele-
pülés kultúrára szomjazó lakosai számára. A Malom 
utcai területen, társadalmi munkában indulhatott el 
1958-ban az épület alapjainak kiásása. Falai hatvan 
esztendeje biztosítják a helyi közösségi és kulturális 
élet elsődleges helyszínét. 

A régi munkásotthon – amely a templom szomszéd-
ságában állt – elsődleges funkciójában moziként üze-
melt, de a rögzített székek kihordása után nagyterme a 
táncos rendezvényeknek is otthont adott. A zsúfoltság 
megszűntetése érdekében vetődött fel a gondolat, hogy 
a régi munkásotthon csak moziként funkcionáljon, és 
épüljön fel egy nagyobb méretű művelődési ház. Az 
építkezés anyagi fedezetét helyi adományok és a bánya 
által biztosított forrásokból teremtették elő.

A Malom utcában sikerült megkapni az uradalom 
volt gabonaraktárának épületét, és annak udvari részét, 
amely elegendő méretű helyszínt biztosított az új műve-
lődési otthon felépítéséhez. A munka 1958-ban kezdőd-
hetett meg, és három esztendeig tartott.

Az első kapavágások

 Az építkezés záróokmányának tanúsága szerint 1960. 
szeptember elsején, a X. Bányásznap alkalmából, más 
visszaemlékezések, feljegyzések szerint már augusztus 
20-án birtokba vehette a falu lakossága az új kultúrott-
hont.1

Az épület terveit Kummer János építészmérnök, a 
Dorogi Szénbányászati Tröszt Beruházási Osztály Épí-
tészeti Csoportjának vezetője készítette. Az épület belső 
elrendezését a tröszt gazdasági és szakszervezeti vezetői, 
valamint a helyi tömegszervezeti vezetők 1959. január-
jában közös megbeszélésen egyeztették. 

1 A sárisápi kulturotthon építésének záróokmánya.  
1960. szeptember 1.

A kultúrotthon 
színháztermét 500 
fő befogadására al-
kalmas színházte-
remmel, zenekari 
árokkal, erkéllyel, 
klubtermekkel ál-
modták meg.  A 
hatmillió forintos 
építkezés anyagi fe-
dezetét helyi ado-
mányok és a Doro-
gi Szénbányászati 
Tröszt által biztosí-
tott 3 300 000 Ft al-
kotta. 

Az építés záróokmánya 

Az épület belső díszítéseként ma is legszebb részletét 
nyújtó ólomüvegablakot kapott, az emeletre vezető  lép-
csőházban. A nyolc kazettából álló színes ablak a bányá-
szathoz kapcsolódó tárgyakat, gépeket ábrázol. Felújítá-
sára, hőszigetelt üveggel történő korszerűsítésére az idei 
évben kerülhetett sor.

A helyiek kultúrszomjának kielégítésén túl területi 
jelleggel is működött a sárisápi intézmény. A térség tele-
pülésein élők gyakran keresték fel, különösen az Állami 
Déryné Színház előadásait látogatták előszeretettel. A 
színház 1964-ben hét előadást tartott Sárisápon A kultu-
rális rendezvényeken túl beindult a klubélet; pártrendez-
vények, szakmai oktatások színterévé válik a kultúrház. 

A Nőtanács összejövetele a kultúrház előtt

Falai között működött a könyvtár, az irodalmi szín-
pad, a népi tánccsoport, a zenekar, a zeneiskola, a KISZ 
klub, a báb- a fotó- és a barkács szakkör. Számtalan csa-
ládi rendezvénynek – esküvőnek, névadónak – adott 
helyszínt. Betöltötte hivatását. „A községi pártszervezet, 
a községi tanács rendszeresen beszámoltatja a műv.ház 

Munkásotthontól a közösségi térig 
- 60 éves a művelődési ház -
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aktiváit, vezetőségét a munkájáról, és felsőbb szerveink 
felsőbb megyei szinten szintén ezt teszik, úgyhogy az 
ellenőrzés többoldalú, s az eddigi vélemények szerint 
elismerik a műv.ház munkáját, s kultúra terjesztésében 
kifejtett tevékenységünket pozitívnak ítélik.” 2

A Művelődésügyi Minisztérium 1975-ben „A kiváló 
művelődési otthon” címmel tüntette ki a sárisápi Sziklai 
Sándor Bányász Művelődési Házat. Az irányítást társa-
dalmi munkában 15-20 fős vezetőség látta el. Tagjai a 
klubok, szakkörök vezetőiből tevődtek össze. Pezsgett a 
kulturális élet Sárisápon. 

2 Gurin Ferenc: A Sárisápi Sziklai Sándor Művelődési Ház 
1965. évi munkaterve

Az elmúlt hatvan esztendőben falai között számtalan 
kulturális és családi rendezvény, ünnepség zajlott. Ter-
mei fogadták hazánk legnagyobb színészeit, zenészeit; 
szórakoztattak kicsit és nagyot, látták özvegyek könnye-
it, őrizték az első csókok titkát. Vezetői minden korban 
és élethelyzetben legjobb tudásuk szerint szervezték, irá-
nyították a benne folyó közösségi munkát.

Ezekre a pillanatokra emlékezünk azzal a kiállítással, 
amely augusztus 20-án, 16:30-kor nyílik a közösségi tér 
Olvasótermében. 

Knyazovics Edina

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Gerecsei Ter-
mészetvédelmi Tájegységének természetvédelmi őrszolgálata 
2020. április közepén kapott bejelentést arról, hogy Sárisáp 
község Akácfa utcájában az egyik villanyoszlopra egy új gó-
lyapár építi a fészket. A természetvédelmi őrszolgálat négy  
tagja április 29-én a délelőtti órákban két rendőrrel közös jár-
őrszolgálatot végeztek a Gerecse keleti területrészén. 

A helyszínen együtt gondolkoztak az E.ON Hungária 
Zrt. területgazdájával, Sárisáp község polgármesterével és 
néhány helyi lakossal. A természetvédelmi őrszolgálat tagjait 
nagy örömmel töltötte el az újonnan épülő gólyafészek látvá-
nya, illetve az utca lakóinak lelkesedése, akik saját „értékük-
ként” tekintenek a jövevényekre.

Mindig nagy öröm egy új gólyapár fészeképítéséről tu-
domást szerezni, hiszen Magyarországon megyénkben költ 
a legkevesebb gólya. Külön öröm a megye keleti területén, 
mivel az állomány nagy része a megye nyugati, kisalföldi ré-
szein található. 

A 2020-as évben 24 gólyapárról és 38 fiókáról van tu-
domása a természetvédelmi őrszolgálatnak. A 24 pár megyei 
szinten az elmúlt éveket is figyelembe véve nem tekinthető 
rossznak, de sajnos országos szinten nem számottevő. Az Al-
földön vagy Zala megyében vannak olyan települések, ahol 
15-20 pár is költ. 

Sárisápon egy fiatal (immatúr) gólyapár telepedett meg. A 
kiérkező természetvédelmi őrök arról adtak tájékoztatást az 
érintetteknek, érdeklődőknek, hogy a tapasztalatlan gólyapá-
rok első éveikben jellemzően keresik a helyüket és többfelé 
próbálkoznak a megtelepedéssel. Felmérik a terület adottsá-
gait „gólyás szemmel” és úgynevezett tanuló fészkeket, vagy 
úgynevezett „bohócfészkeket” építenek. Tanulják a fészeképí-
tés művészetét. Ezekre lehet úgy tekinteni, mint az emberek-
nél, a fiatal pároknál az első lépésekre egy közös élet során. 
Ezekben, sok esetben az adott évben nincs költés, a pár tagjai 
is megismerik egymást. 

Az egyeztetés során arról is tájékoztatást kaphattak az 
utcában élők, hogy ez a fiatal pár nem biztos, hogy itt fog 
maradni. Akár ebben az évben tovább állhatnak és akár Sá-
risápon belül vagy más településre átköltözve új fészek építé-
sébe is kezdhetnek. Arról is szó esett, hogy valószínűleg nem 

fognak költésbe kezdeni ebben az évben, mivel elég későn 
érkeztek meg a faluba. Összehasonlításképpen az ide legkö-
zelebb található táti gólyapár már április elején a fészküknél 
volt, és április közepén már a tojásokon ült a tojó madár.

A nyár folyamán történt többszöri ellenőrzések után el-
mondható, hogy a sárisápi pár jól vizsgázott. Elnyerte a terü-
let a tetszésüket. Építettek egy jó, masszív fészket. Többször 
voltak megfigyelhetők a környéken táplálkozás közben. Köl-
tésbe nem kezdtek, mint ahogy ez várható is volt. Remény-
kedhetünk, hogy 2021-es évre jó erőben és épségben érkez-
nek vissza afrikai telelőterületükről, és költésbe kezdenek. 

Az nem biztos, hogy a 2021-es évben is ugyanez a pár 
fog visszaérkezni. Gyakori a párok és az egyedek cserélődése 
a fészkeknél. Ebben az évben például a táti fészekhez április 
elején két Szlovákiában, Kassa környékén jelölt madár érke-
zett, de költésbe már egy az előbb említett jelölt és egy jelö-
letlen madár kezdett. 

Külön öröm a cikk írójának mint a Gerecse keleti részén 
élő és tevékenykedő természetvédelmi szakembernek az itt 
épülő új gólyafészek, hiszen a keleti résznek csupán Tát tele-
pülésen van hosszú évek óta költő gólyapárja. 

Ha minden jól alakul, a 2021-es évre elmondható lesz a 
Keleti-Gerecséről, hogy 2 pár költő gólyája van. 

Reméljük a legjobbakat, és várjuk a további gólyák meg-
telepedését!

Krajcsovszky Bence 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

természetvédelmi őrkerület-vezető

Gólyapár Sárisápon
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Idén nyár közepén valami új vette kezdetét a falu tör-
ténelmében! Sokak számára talán ismeretlen technikai 
sport egyik futamát rendezhettem meg a sárisápi kaolin-
bánya területén. Rengeteg munka, felkészülés volt a hát-
térben mire sikerült mindent úgy összehangolni, hogy 
egy tökéletes versenyhétvégét tudhassak magam mögött.

De ne szaladjunk ennyire előre, ismerjük meg mi is az 
a triál motorsport!

A legtöbb embernek ha elmondjuk, hogy triál, akkor 
azért eszükbe jut, hogy „ja igen, láttam a televízióban, az 
az amikor a sziklákon ugrálnak” vagy „tudom, az, ahol 
nincs ülés a motoron…”.

Voltaképp valami hasonló, de azért nemárt, ha egy 
kicsit jobban megismerjük ezt a sportot. 

A triál szó maga angol eredetű, és nyers fordításban 
próbatételt, megpróbáltatást jelent. Ez már maga tük-
rözi miről is szól ez a technikai sport, vagyis ebben a 
sportban a legfontosabb az ember és a gép közötti tö-
kéletes összhang! Szokták úgy is emlegetni, mint a mo-
torsportok egyetemes formája. Ebben a sportban nem 
a sebesség a döntő, hanem az, hogy a pilóta mennyire 
uralja a motorkerékpárt, mennyire tud precíz, pontos 
parancsokat adni a kezelőszerveknek (gázkar, kuplung, 
első és hátsó fék) és mennyire jó az állóképessége, egyen-
súlyérzéke. Épp ezért tartják 
a legnehezebben elsajátítha-
tó motorsport ágnak. Hogy 
valaki sikert tudjon elérni, 
sok-sok év gyakorlás és még 
több év gyakorlás szükséges! 
Ebben a sportban nincs tech-
nikai tuning, itt ténylegesen 
az emberen van a hangsúly!

A triálsport kialakulását 
tekintve a legősibb motor-
sportforma. Egészen az első 
világháborúig nyúlnak visz-
sza a gyökerek, amikor is a 
háború elmúltával a motoros 
futárok elkezdték tudásukat 
fitogtatva versenyekké alakí-
tani a megmérettetéseiket! (és 
innen ered maga az elnevezés 
is). Az első legrangosabb ver-
senyek között szerepeltek a 
hatnapos viadalok (six days 
trial), mely versenyek a mai 
napig is megrendezésre kerül-
nek.

A triál versenyeken különböző területek kijelölésével 
(ezeket nevezzük szekcióknak) alakítjuk ki a pályát  úgy, 
hogy a szekciókon belül folyamatos egyirányú haladás 
során kell a különféle akadályelemeket (sziklák, farön-
kök, partfalak, vízmosások…) leküzdeni (átmotorozni 
rajtuk) úgy, hogy ne essünk el, ne rakjuk le a lábunk, és 
így tovább. Természetesen aki leteszi a lábát az hibapon-
tot kap, a verseny győztese pedig az lesz, aki a legkeve-
sebb hibapontot gyűjti be az egyébként roppant megter-
helő 4-5 (!) órás futam alatt.

Hazánkban a triálsport a kilencvenes évek közepétől 
van jelen, de átütő sikert eddig nem igazán tudott el-
érni. 1997-től vagyok jelen a hazai és nemzetközi triál 
versenysportban. A sportban elért sikereim és tapaszta-
lataim alapján 2019 őszén kért fel a Magyar Motorsport 
Szövetség vezetése, hogy irányítsam, illetve építsem fel, 
hangoljam össze nemzetközi normák szerint a hazai triál 
szakágat.

Miután a komplett szabályrendszert sikerült átdol-
gozni, jöhetett a következő lépcső a verseny helyszínek 
megtalálása, kijelölése. Majd ezek után a versenyzők to-
borzása, és a legfontosabb, az utánpótlás-nevelés!

Versenyhelyszín tekintetében óriási szerencsénk van, 
mivel Sárisápon van egy olyan Európában is ritkaság 

Triál bajnoki futam Sárisápon
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számba menő terület, amely a triálsportnak maga a pa-
radicsom! Ez pedig a kaolinbánya. A terület tulajdonosa 
(Pup Attila és Társai Kft.) már az első megbeszélésünk 
alkalmával is rettentő segítőkész és támogató hozzáállást 
mutatott ahhoz, hogy a triál versenysportnak (természe-
tesen szigorú szabályozások között) egy edző és verseny-
pályája kerüljön kialakításra a kaolinbánya területén be-
lül. Ezt a segítőkész hozzáállást a versenyzőim nevében 
ezúttal is nagyon köszönöm!

És elérkezett július 18., a hazai triál bajnokság idei 
második fordulójának napja, melyet már az új helyszí-
nen, a sárisápi kaolinbánya területén sikerült megren-
dezni!

Négy országból (Magyar, Szlovák, Osztrák, Francia) 
összesen 27 versenyző nevezett be a viadalra. Az időjárás 
szinte tökéletes volt, nem túl meleg, és csak pár csepp 
eső frissítette még az elején a szekciók bemotorozását. 
Nagy öröm volt számomra, hogy két francia versenyző is 
tiszteletét tette nálunk, akik -  mint megtudtuk pár éve  - 
még a junior világbajnokság és a felnőtt Európa bajnok-
ság aktív versenyzőik voltak! Ez látszott is a versenyen 
mutatott teljesítményükön a fiatalabbik francia (Jean 
Hudry) az egész verseny alatt mindössze négy hibapon-
tot gyűjtött be! Nem is kell mondani, hogy Ő volt a 
sztár a nézők körében, amint végzett egy szekcióval már-
is mentek hozzá közös fotót kérni felnőttek, gyerekek! 

A triálsport egy igazi látványsport! Itt a néző szin-
te megérintheti a verseny közben a motorost (persze 
nem szabad), és mivel itt nem a sebesség a lényeg, 
hanem az emberi tudás, ezért itt közelről lehet meg-
csodálni a versenyzőt, aki egy autó méretű sziklára 
ugrik fel és ugrik le úgy, hogy közben nem esik el és 
még csak a lábát sem teszi le a lábtartóról! A versenyre 
(ami egyébként ingyenesen volt látogatható) kilátoga-
tó nézők hamar megtalálták a leglátványosabb szek-
ciókat, és pillanatok alatt belakták azok környékét. 
Voltak akik kisszékről figyelték, voltak akik plédet 
is hoztak, megint mások sziklákon ülve csodálták, 
amint a versenyzők a fizika törvényeit próbálják meg 
átírni, több kevesebb sikerrel!

Maga a verseny mondhatni tökéletesre sikeredett, 
köszönhető az alapos és gondos előkészületeknek. 
Nem csak a hazai, hanem a külföldi versenyzők és a 
kilátogató sportszakemberek is elismerően nyilatkoz-
tak a helyszínről és a rendezésről egyaránt.

A nap zárásaként, hogy a fáradalmak kicsit enyhítve 
legyenek a versenyzőkben és a nézőkben, fantasztikus la-
cikonyha (kétféle csapolt sör), kürtös kalács, vattacukor 
mellett az egyik legnagyobb élményt a 18.00-kor kez-
dődő élő rock koncert nyújtotta! A Long Road együttes 
hatalmas, közel két órás koncertet adott elő, melyre még 

a fővárosból is érkeztek lelkes rajongók!
A bemutatkozó verseny nagyon jól vizsgázott, oly 

annyira jól, hogy a tervek szerint idén még két bajnoki 
forduló kerül megrendezésre (szeptember 19 és október 
17), valamint elkezdődött a 2021-es évi FIM Europe 
Triál Európa Bajnokság egyik futamának Sárisápon tör-
ténő megrendezésének szervezése is!

A Magyar Motorsport Szövetség Triál Szakágának 
nevében szeretném megköszönni a támogatóknak a se-
gítséget:

-Pup Attila és Társai Kft.; Sárisáp Község Önkor-
mányzata; RHS Dj Team; DuoDekor Esztergom; Sári-
sáp ÖTE; Black Birds MBK; DeMész Bau Kft.

És külön köszönöm a falu lakosságának türelmét, 
támogatását valamint, hogy kilátogattak a versenyre,  - 
kicsit kiszabadulva a mindennapok igája alól  - részesei 
voltak ennek a hagyományteremtő versenynek!

Török János 
Triál Szakágvezető 

Magyar Motorsport Szövetség
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A nyár slágere a kovászos uborka, de ahhoz, hogy 
ropogós maradjon, érdemes követni néhány szabályt:

• Mindig frissen szedett, apró vagy közepes uborkát 
tegyünk az üvegbe!

• Kerüljük a jódozott só használatát!
• A kovászolásnak nem tesz jót a tűző nap, árnyékba 

tegyük az üveget!
• Jobb, ha nem tartjuk végig magas hőmérsékleten, 

amikor már majdnem elkészül, tegyük hűtőszek-
rénybe az uborkát!

• Sokan nem tudják, hogy az uborka kenyér nélkül is 
ugyanúgy elkészül, ez a manapság oly divatos fer-
mentált uborka. 

• Vannak, akik szeretnek másféle fűszereket is hasz-
nálni, pl. feketeborsot, mustármagot, tormát, ba-
bérlevelet, koriandert.

• A legfinomabb kovászos uborkát akkor készítet-
tem, amikor az uborka már az üvegben volt, és ki-
derült, hogy elfogyott a kenyér. Volt viszont kovász 
a hűtőben, abból került bele egy kanálnyi. 

Hozzávalók (egy 5 literes üveghez):

2,5 kg uborka
2 csokor kapor
1 szelet kenyér
3-4 gerezd fokhagyma (ízlés szerint)
kb. 2 liter tiszta víz
1 liter vízbe egy evőkanál só

Az uborkát alaposan megmossuk, a két végét le-
vágjuk. Mindkét végét bevágjuk keresztben, egymásra 
merőlegesen ejtjük a vágásokat. A kimosott üveg al-
jába tesszük az egyik csokor kaprot és a fokhagymát, 
majd szép sorban elhelyezzük az uborkákat. A tetejére 
teszünk egy szelet kenyeret, és lezárjuk a másik csomag 
kaporral. 

Kimérünk 2 liter vizet és elkeverünk benne 2 evő-
kanál sót, ezzel felöntjük az uborkát. Ha egy-két deci 
víz még hiányzik, kipótoljuk, hogy tele legyen az üveg. 
Az üveget kitesszük meleg, de árnyékos helyre, semmi-
képp ne érje a tűző nap. Időjárástól függően 1-2 nap 
múlva már kivehetjük belőle a kenyeret, addigra bein-
dult a folyamat. 

Amikor látjuk a színén, hogy majdnem elkészült, 
áttesszük az uborkákat egy edénybe, ami befér a hűtő-
be, és leszűrés után visszaöntjük rá a levét. A kovászos 
uborka így akár egy hónapig is eláll – persze ha nem 
fogy el addig...

Stefán Helga (Hémangi)

A jó kovászos uborka titka

A Dunazug Kalandkönyvének írása közben alaposan 
bejártam a Gerecse környékét, és egykori bányamérnök-
ként alaposan beleszerettem a térségbe, és el is kezdtem 
gyalog, bringával, futva bebarangolni, majd bekopogtam a 
csolnoki, sárisápi, annavölgyi „hivatalba”: kibővíthetném-e 
a kalandfutásaim körét a Gerecse dombvidékére, a Pilis, 
Balaton-felvidék, Bükk és Börzsöny után. Így tartottuk 
meg az első Gerecse Bányász Futást 2019 nyarán, pokoli 
hőségben 21 és 6 kilométeren csolnoki rajttal, frissítővel 
Annavölgyön és Sárisápon, döntően erdei utakon, elég sok 
szinttel és látványos szakaszokkal.

A kezdetek dacára elég sokan rajthoz álltak mindkét tá-
von. A rövid, 6000 méteres távot a kisebb kihívást keresők 
számára találtuk ki: a Sárisáp és Csolnok között, hosszan 
elnyúló Mókus-hegyet kellett megkerülni, helyenként ma-
gas fűben, keskeny ösvényeken, a végén a csábító pincék 
között is elfutva.

A félmaraton idén változik: sikerült Tokodot is bevonni, 
így a Nagy-Getéről lefelé menet végigfutunk majd a telepü-
lésen és onnan kapaszkodunk föl a Hegyes-kő oldalában, és 
csak eztán köszöntünk be Annavölgyre majd Sárisápra, és a 

híresen szép kilátással bíró focipálya mellett hullámzunk át 
a Janza-patak vizéből táplálkozó kis tavakhoz.

Idén a járvány miatt őszre tettük át, és ha már szeptem-
ber, akkor összekötöttük a dátumot a bányásznappal (szept-
ember 5. szombat). Ennek szellemében elfutunk majd több 
bányász jelkép mellett: a csolnoki bányászház 1000 m után, 
az annavölgyi csille a kanyarban 12 000 m, Sárisápon a mű-
velődési ház és az előtte álló bányász emlékmű 16 000 m, 
átfutunk az egykor nyüzsgő XII-es akna kis településén, és 
messziről föllátunk majd a IX-es aknához, ahol munkatá-
bor működött évekig.

A versenyen idén gyerekeknek is szervezünk futást: ovi-
sok és kisiskolások is versenyezhetnek. Ha szeretnél nevezni, 
keresd föl a KALANDFUTAS.HU oldalt, és ha augusztus 
10-ig nevezel, névre szóló kerámiamedál is jár majd neked. 
De jelentkezhettek majd a helyszínen is: 2020 augusztus 
ötödikén, szombaton 9 óráig.

Jó szerencsét! - édesapám, olajbányászként ezt harsogta 
mindig a telefonba.

Balogh Tamás 
a verseny ötletgazdája és szervezője

Bányász Félmaraton
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Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes lakossági 
ügyfelek számára lehetőség nyílik a nyergesújfalui hulladékudvarban a következő fajtájú és mennyiségű hulladékok 
elhelyezésére.

Cím: 2536 Nyergesújfalu, 019/11 hrsz. (volt Tesco áruház mellett)
 Hulladék fajtája Elhelyezhető mennyiség
Műanyag, papír, üveg, fém, textil csomagolási hulladékok Korlátlan
Inert (építési és bontási) hulladék Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék Ingatlanonként évente 3 m3

Személygépjármű gumiabroncsa Ingatlanonként évente 4 db
Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Ingatlanonként évente 5 kg
Elektronikai hulladék Ingatlanonként évente 100 kg
Zöldhulladék Évente legfeljebb 3 m3

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!

A Nyergesújfalui Lakossági  
hulladékudvarunk esetén:

• Szombat 8:00-13:00
• Települések, melyek a társaságnál érvé-

nyes lakossági hulladékszállítási és ár-
talmatlanítási szerződéssel rendelkező, 
tartozásmentes lakosai beszállíthatnak: 
Annavölgy, Bajót, Csolnok, Lábatlan, 
Mogyorósbánya, Nagysáp, Nyergesújfa-
lu, Sárisáp, Süttő, Tát, Dunaalmás Duna-
szentmiklós, Neszmély

Telefonszám: 06 33 313 084
E-mail: ugyfelszolgalat@eszkozkft.hu

Fontos elérhetőségek

Hulladékudvar fogadja a lomokat

Sárisápi Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06 33 518 310
E-mail: hivatal@sarisap.hu

Sári Óvoda és Mini Bölcsőde
Telefon: 06 33 518 322
E-mail: ovoda@sarisap.hu

Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola
Telefon: 06 33 518 324
E-mail: iskola@sarisap.hu

Sárisáp Bányász Közösségi Tér és Könyvtár
Telefon: 06 33 518 330
E-mail: muvhaz@sarisap.hu

Gondozási Központ
Telefon: 06 33 518 325
E-mail: gondozasi@sarisap.hu

Családsegítő - Juhász Katalin
Telefon: 06 33 518 338
E-mail: csaladsegito@sarisap.hu

Felnőttorvos - Dr. Pásztor Tibor
Telefon: 06 33 518 328

Gyermekorvos - Dr. Maradi Attila
Telefon: 06 33 518 327

Védőnő - Szabóné Kurucz Aranka
Telefon: 06 33 518 326

Fogorvos - Dr. Székely Orsolya
Telefon: 06 33 518 329

Posta
Telefon: 06 33 508 350

Gyógyszertár
Telefon: 06 33 450 499
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Egy lebilincselően izgalmas este a Föld körül Vujity Tvrtko-val. 

Az év motivációs előadása rengeteg nevetéssel, még több kalanddal 

és a legyőzhetetlen erővel. 

Jegyek elővételben online a

www.tixa.hu oldalon,

valamint az előadás

helyszínén, a közösségi

térben vásárolhatók.

Jegyár: 

3000 Ft/fő

Egy este, ami felemel és

sokkal erősebbé tesz! Egy

este, amit soha nem fog

elfelejteni!

SÁRISÁPI BÁNYÁSZ KÖZÖSSÉGI TÉR 

ÉS KÖNYVTÁR

TVRTKO UTOLSÓ 

ELŐADÁSAINAK EGYIKE


