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Ünnepi köszöntőt mond:
Kollár Károly polgármester és
Lukács József plébános.
Tisztelt sárisápiak!
Elérkezett karácsony ünnepe, és ilyenkor melegség
tölti el szívünket, ha egymásra és szeretteinkre gondolunk.
Karácsony megható napja nemcsak a kereszténység,
hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit emberi ünnepe is, melynek nyugalmát, gyermeki tisztaságú
meghittségét először is magunkban kell kialakítani - körülöttünk harmóniát, békességet teremtve a családban és
a nagyobb közösségben egyaránt.
Karácsony kapcsán rengeteg szép gondolatot lehet
összeszedni, de a legfontosabb mégis az összetartozás érzése. Akár most, akár majd szenteste szűk családi körben
csak akkor lehetünk igazán boldogok és felkészültek a
karácsony szép misztériumának befogadására, ha örömünket leljük egymásban. Ennél nagyobb ajándékot
nem adhatunk, és nem kaphatunk. Kívánom ennek
megélését valamennyi sárisápi lakosnak.
Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének, akkor megértettük a karácsony lényegét. Ezért örvendetes
minden alkalom, amit együtt tölthetünk kisebb-na-

gyobb közösségekben, amikor együtt készülhetünk a
szentestére.
Ezért külön öröm számomra, hogy hosszú évek óta
a szentestét megelőző délutánon lélekemelő műsorral
köszönthetjük mi is a karácsonyt és együtt örülünk a
Kisjézus megszületésének a szeretet ünnepén.
Ady Endre Karácsony című versében ezt így éli meg:
„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
imádni az Istent,
És egymást szeretni.”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok magam és a képviselő-testület nevében minden sárisápi lakosnak szeretteik körében eltöltendő áldott, kegyelemteljes karácsonyt
és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, 1békés, boldog új esztendőt.
Kollár Károly
polgármester
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„Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.”
“Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” - olvassuk János
evangéliumának kezdetén. Isten legcsodálatosabb műve az,
hogy a gyarló emberi természetünket szeretetből tökéletesíti.
Lehajol az emberhez, a teremtményhez, hogy felemelje. Isten
egy törékeny gyermekké lesz, hogy tökéletes közelségbe kerülhessen az emberrel, teremtményével.
Ki az, aki emberként le tud mondani teljesen önmagáról,
hogy másé lehessen? Nagyon ritka ez. Karácsony ünnepe, a
szeretet ünnepe meghív arra, hogy önös vágyainkról lemondva, félrerakjuk haragunkat, önzésünket, hogy odaadjuk életünket a másiknak - ahogy azt az Isten tette Betlehemben az
első karácsony éjszakáján. Az igazi ajándék ilyenkor tehát nem
a drága ruha, okostelefon, vagy ékszer. Az igazi ajándék maga
az élet: Isten önmagát adta nekünk és ezt az ajándékozást kell
folytatnunk.
Idén karácsonykor is ugyanazt ünnepeljük, mint tavaly s a
korábbi években: Jézus Krisztus születését. Az ajándék, amit

Isten ad mindig ugyanaz: Jézus, az ő Fia. S bár az ünnep lényege mindig ugyanaz, mégsem mondhatjuk, hogy Isten ne
tudna új dolgot kitalálni. Új lehetőséget kapunk idén arra,
hogy egy kicsit jobbak legyünk, egy kicsit közelebb kerüljünk
egymáshoz és Teremtőnkhöz. Új lehetőséget kapunk, hogy
növekedjünk a szeretetben. Azt viszont érdemes sajnálnunk,
ha nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha ez az év is eltelt úgy,
hogy vajmi keveset közeledtünk egymáshoz. Karácsony minden évben eljön. Engedjünk, hogy minden évben újra és újra
Isten a szeretének új oldalát mutassa meg nekünk.
Urunk, Jézus, te irántunk való szeretetből emberré lettél,
s megmutattad nekünk, hogyan kell szeretnünk nekünk is az
embereket. Érintsd meg szeretettel szívünket, hogy önzésünk
helyett úgy szeressünk mindenkit, ahogyan te szeretsz minket.
Mert karácsonyunk így lesz valóban a szeretet ünnepe.
Áldott ünnepeket!
Lukács József plébános

Az önkormányzat levele testvértelepülésünk, Jegenye lakóinak

Kedves jegenyei testvéreink!
2006 karácsonya előtt a sárisápi önkormányzat képviselő-testületében felvetődött az az ötlet, hogy az adventet és a
karácsonyt még közelebb kellene vinni az emberekhez. Ezért
advent első vasárnapjára felállítottunk egy Betlehemet a Polgármesteri Hivatal előtti téren. Aki elment előtte, láthatta a
Szent Családot kis Jézussal a jászolban, és megérezhette a várakozás örömét, hogy mindjárt itt a karácsony, Jézus születése
a szeretet ünnepe. A következő években mindig felállítottuk
ezt a Betlehemet, mert az emberek igényelték, hogy ott álljon
advent első vasárnapjától vízkeresztig, jelezve az ünnepet. A

várakozás heteiben örömmel álltak meg előtte kicsik és nagyok, fiatalok és idősek, hívők és nem hívők egyaránt.
2013-ban lehetőség nyílt arra, hogy a Budai várban évekig felállított Betlehem és a hozzá tartozó, szinte életnagyságú
szobrok hozzánk kerüljenek. Éltünk a lehetőséggel, és elhoztuk Sárisápra. Mivel így már 2 Betlehemünk lett, felmerült a
kérdés, mi legyen az előzővel?
A falu képviselő-testülete úgy gondolta, hogy az oly sok
örömet adó korábbi Betlehemünket ajándékozzuk oda más
településnek, ahol szintén örömet okozhat az ott élőknek.
Rögtön Jegenyére gondoltunk, hogy testvértelepülésünk lakóihoz
is közelebb hozzuk karácsony ünnepét. Több
jegenyei
barátunkkal
is beszélve (akik örömmel fogadták az ötletet),
megerősödött elhatározásunk, hogy vigyük el
a Betlehemünket hozzájuk.
Bízunk abban, hogy
legalább annyi örömet,
várakozással teli lelki feltöltődést ad majd nektek
is, mint amennyit nekünk adott.
Fogadjátok sok szeretettel Sárisáp község
lakóitól!
Kollár Károly
Sárisáp község
polgármestere
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Adventi délután a Gondozási Központban
Kis közösségünk életének azon jelentős eseményeit tettük
szokássá, hagyománnyá, amelyeket a klubtagok fontosnak
éreznek, mint születésnapok megünneplése, betegek meglátogatása, kirándulások, ismeretterjesztő előadások szervezése,
ünnepek méltó megtartása. Decemberben a klubtagok mindennapjait a készülődés öröme, a várakozás
izgalma hatotta át.
Ádvent a várakozás időszaka. Ilyenkor
kell hogy legyen elég
időnk a készülődésre,
ünnepvárásra. Ez a karácsony előtti időszak
hetekre megváltoztat
minket, az életünket,
de még a környezetünk képét is, otthon
és munkahelyen egyaránt. Számbavesszük
a szeretteinket, sokat
gondolunk rájuk, mivel lephetnénk meg
őket. Képeslapokat, üzeneteket, meghívókat küldünk.
Így hívtuk klubtagjainkat, vendégeinket is adventi verses,
zenés délutánra.
Már napokkal az esemény előtt feldíszítettük az intézményt, a nagytermet, hiszen ezek a díszek adják az ünnep
hangulatát.
A füzéreket, kiegészítőket, koszorúkat közösen készítettük
el, melyek az asztalra, falra, ajtóra kerültek. Egyik klubtagunktól különleges asztalterítőt és gyertyát kaptunk az ünnepekre.
Az adventi délutánra műsorukkal érkező tokodi Szivárvány
csoport tagjai teljesen belefeledkeztek a díszek megtekintésébe, melyek a közeledő karácsony hangulatát is idézték.
A lágy, lelket simogató finom zenei hangok, a megható,
örömteli versek segítettek már december 2-án a legnagyobb
szeretetünnepre, a karácsonyra készülni.
Advent négy hete lehetőséget adott arra, hogy megteremtsük magunkban a karácsonyi hangulatot, a hagyományokat
tartalommal töltsük meg, ebben sok segítséget nyújtottak az
ünnepi műsort adó vendégek.
Azt kívánjuk a községünk lakóinak, a Hírmondó olvasóinak hogy a szeretet, és a vele együtt járó békesség tegye széppé
az ünnepeiket!
Gondozási Központ dolgozói

Élet a stroke után
Ahogy közeledik a karácsony és az év vége, sokan összegeznek, számbaveszik, mi történt velük az elmúlt egy évben. Van, akinél a számadás minden év októberében jön el.
Egy, kettő, majd három év telik el egy új életben. Sokszor
úgy tűnhet, a dolgok hirtelen vesznek új irányt. Később
azonban elgondolkodunk azon, milyen előjelek voltak,
amire nem figyeltünk oda eléggé.
Hidegzuhanyként éri az embert, mikor rádöbben, hogy
bárkit el lehet veszíteni egyik percről a másikra. Legyen
szó huszonéves testvérről, vagy a negyvenes évei elején járó
szülőről. Sokszor félvállról vesszük a fáradékonyságot, nem
tulajdonítunk nagyobb jelentőséget annak, ha a fürdőben
elfelejtjük elzárni a csapot. Nem hisszük el, hogy velünk
vagy valamelyik családtagunkkal baj történhet. Mindenki éli a mindennapokat, ha kell, akkor három műszakban
dolgozik vagy napi 12 órában. Akár több ezer műszakot
is lehúz a bányában. Nem számolunk azzal, hogy a szervezetünk nem bírja az őrült tempót, amit diktálunk neki.
Hiszen mi van akkor, ha magas a vérnyomásunk? Vagy ha
hajnalban visszahúz az ágy? Akkor is dolgozni kell menni,
a mókuskereket hajtani kell, a számlákat be kell fizetni, a
gyerekeket fel kell nevelni.
Aztán jön egy este, amikor zsibbad a karunk, zúg a fejünk, nem találjuk a szavakat, a végtagjaink ügyetlenné
válnak, furcsán torzul az arcunk. Ezt már nem lehet félvállról venni, ezek a tünetek már a nagy baj bekövetkeztét jelzik: stroke is lehet. Azonnal orvoshoz kell fordulni, mentőt
kell hívni, ami ebben az állapotban nem egyszerű feladat.
Gyorsan kell felismernie a helyzetet és segítséget kell hívnia
annak, aki éppen mellettünk van. Ilyenkor minden perc
számít.
Előfordulhat, hogy heteket kell az intenzíven tölteni,
ahol az orvosok semmi jót nem tudnak mondani. Lehet,
hogy fogadnunk kell a részvétnyilvánításokat, hiszen a
szájról szájra terjedő híreket mindig egy kis változtatással
adják tovább, mikor pedig visszaérnek a családhoz, már a
legtragikusabb feltételezésekkel kell szembesülni.
A legkeményebb napokat pedig követi az új élet. A korábbi tervek átértékelődnek és új feladatok elé kell nézni,
hiszen van élet a stroke után. Hiába számolnak be az orvosok a legrosszabbról vagy keltik a falubeliek az ember
halálhírét. Kitartó gyógytorna, egy gondoskodó házastárs,
számos biztató üzenet teszi lehetővé a továbblépést. Nem
biztos, hogy minden a régi lesz. Sok dologról le kell mondani, gyógyszereket kell szedni. Korábban bármikor be lehetett ülni az autóba és el lehetett menni horgászni vagy a
rokonokat meglátogatni. Három éve úgy tűnt, ennek vége.
Minden év tartogat viszont valami újat. Az első év sok
gyógytornát, nagy sétákat, egy táncot örömszülőként a
menyasszonnyal, a második év a készülődést a nagyszülői
feladatokra, a régi hobbik újbóli gyakorlását, a horgászatot, a harmadik már a játékot az unokával. Előkerül a szobabicikli, nagyokat lehet sétálni Újtelepen, de még futni
is lehet az udvarban. Itt tartunk most. És nincs még vége.
Bucsi-Kovács Anikó
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December 13. Luca

Jeles napok a téli ünnepkörből
A téli ünnepkör e napján igen erős volt a rossz szellemek
jelenléte. Óvták a gyerekeket és az állatokat a boszorkányoktól, a rontástól. Az ablakokat bekenték fokhagymával és az
ajtóba seprűt állítottak. A női látogató balszerencsét jelentett
a háziaknak.
Ezen a napon arra is vigyázni kellett, hogy ne kerüljön el
semmi a háztól, elkergették még a kölcsönkérőt is.
Luca-nap (asszonyi) dologtiltó nap is volt. A gazdasszonyoknak tilos volt takarítani, mosni, kenyeret dagasztani. Általános hiedelem volt, hogy varrni sem szabad, mert bevarrják
a tyúkok fenekét, és nem fognak tojni.
A lányok, asszonyok gallyakat vágtak le az őszibarackfáról,
mandulafáról, majd vízbe tették, hogy Ádám-Éva napjáig kivirágozzon.
Poharakba búzát vetettek el, amely karácsonyig szépen kihajtott és a bőséget jelképezte. Díszítették vele az ünnepi asztalt és a templomi Betlehembe is vittek belőle.
Ezen a napon kezdték el készíteni a Luca-széket, ami csak
karácsonyra készülhetett el. Minden nap fúrtak, faragtak rajta
egy kicsit. Az a legény, aki az elkészült széket elvitte a templomba az éjféli misére és ráállt, felismerte a boszorkányokat és
így közülük nem választott feleséget magának.
Luca-nap estéjén és éjszakáján talpon volt szinte az egész
falu. A legények különféle csínyeket követtek el, leginkább a
gazdagokkal és a zsugori emberekkel szemben, pl. szétszedték
a szekeret, felvitték a padlásra majd ott összerakták.
A lányok-asszonyok ún. „Lucá”-nak öltöztek: fehér lepedőt
terítettek magukra, kendőt kötöttek az arcuk elé, hogy ne ismerjék fel őket és így járták a falut. Ahová bementek, megnézték, hogy van-e kereszt a falon és szenteltvíz a szenteltvíztartóban. Ahol ez nem volt meg, egy nagy fakanállal „elverték”
a gazdasszonyt. Jelképesen lefestették meszelővel az ablakot
vagy a kerítést, néhol az ólakat is, tollseprűvel lesöpörték a
falat. Így akarták a rossz lelkeket, szellemeket kiűzni a házból.

A „Lucák” ahogy járták az utcákat, kosarukból dióval, tökmaggal, cukorkával kínálták a kíváncsiskodó gyerekeket, akik
ijedten bújtak meg édesanyjuk szoknyája mögött.
A Luca-napi mondókák a hajdani hitvilág szerint termékenységet, szaporulatot biztosítottak.
Luca, Luca, kity-koty tojjanak a tyúkok.
Annyi kolbászuk legyen, hogy kerítést lehessen fonni.
Annyi csibéjük legyen, mint égen a csillag,
annyi zsírjuk legyen, mint kútban a víz!
Vas legyen fazékjuk, cin legyen tányérjuk,
ólom legyen kanáljuk, csikós legyen a lovuk.
Borjas legyen tehenük, malacos legyen disznójuk,
A lánynak szép mátkát, a legénynek azon szerint!
A jókívánságokat kaláccsal, almával, kolbásszal köszönték
meg a háziak.
Huberné Kisgyőri Katalin
szlovák önkormányzat elnöke

Keszthelyiné Máté Ágnes
„Az év Szociális Dolgozója”
díjban részesült
Keszthelyiné Máté Ágnes a Sárisápi Gondozási Központ vezetője ez év októberében az idén először kiosztásra kerülő „Az év Szociális Dolgozója” cím
tulajdonosa lett.
A díjat a dolgozók és a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézményvezetőjének ajánlása alapján a Dorogi Kistérségi Társulás határozata után,
annak elnöke adományozza.
Ági 1986 óta dolgozik a személyes gondoskodást nyújtó ellátás területén
községünkben. Diplomája, majd szakvizsgája megszerzése után munkáját az elmúlt évek alatt szakszerűen és lelkiismeretesen, pontosan végzi. Az emberi érték
tisztelete és a szociális szakma iránti alázata határozza meg munkáját.
A díj átadása kapcsán Ági elmondta, hogy az igazi, valódi elismerés az volt, amikor a gondozási központba járó
idősek is megköszöntötték és kifejezték örömüket. Hangsúlyozta, hogy mindezt megértő, segítő családi háttér valamint a kollégák együttműködő támogatása nélkül nem lehetett volna elérni.
Szívből gratulálunk és további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Szerkesztők
4
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Márton-napi ünneplés
Szent Márton névnapját, egy kis összejövetellel ünnepeltük
meg a sárisápi óvodában. Az óvó néni röviden elmesélte a gyermekeknek Szent Márton legendáját, kiemelve a ludakkal való
kapcsolatát. Óvodásaink mondókákkal, dalokkal, tánccal köszöntötték Márton napját, majd rövid sétát tettünk a falu utcáin. Saját készítésű lámpásokkal a kézben vonultak gyermekek,
szülők, nagyszülők. Sétánk közben süteménnyel, cukorkákkal
kínáltuk a piciket, nagyokat.
Visszaérve az óvodába kellemes hangulatban folytatódott az
este, zsíros kenyér, meleg ital, és az elmaradhatatlan sütőtök
várta az ünneplőket.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Sári Óvoda
minden dolgozójának, és a Szülői Közösség tagjainak, valamint támogatóinknak:
Székesi Kft., Wibling Józsefné, Varga Mártonné, Kollár
Zöldséges, Ligeti Pék Kft.
Az óvoda Szülő Közössége nevében
Kovács Lilla

Mikulás-nap
A Sári Óvodában a kezdő kiscsoportosokhoz megérkezett a várva várt Mikulás. A nagyobb óvodások ”Mikulásbusszal”
a solymári játszóházba utaztak, ahol tartalmas délelőttöt töltöttek el a Mikulással.
Köszönettel tartozunk a Sárisáp Községért Közalapítványának, és az óvoda Szülői Közösségének.
Lakics Gyuláné intézményvezető
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Nyugdíjasok a számítógép előtt
A számítógépes tanfolyam gondolata még nyár elején vetődött fel a nyugdíjas klubban, de nagy érdeklődés volt a kézimunka szakkörben is. Teltek, múltak a hónapok, de nem
történt semmi. Augusztus végén kértem Csicsmann János
igazgató urat és Kollár Károly polgármester urat, tegyék lehetővé, hogy még a kora őszi időben elkezdhessük a foglalkozásokat. Az igazgató úr, kérésemre bemutatott Zgyerka Mónika
tanárnőnek, akivel megbeszéltem, mit szeretnénk. Mindnyájunknak van valamilyen gépe, használni is tudjuk valamen�nyire, de többet szerettünk volna tudni a működéséről. Mónika elvállalta a tanfolyam levezetését. Úgy gondolta, hogy 10
alkalommal a legfontosabbakat megismerteti velünk. Az igaz-

gató úr felajánlotta, hogy a számítógépes termet, ill. a gépeket
ingyen használhatjuk. Köszönet érte neki is és a polgármester
úrnak is. Novemberben heti 2 alkalommal tartottuk az órákat, kedden és csütörtökön 2 órától fél 4-ig.
A tanárnő nagy türelemmel és hozzáértéssel foglalkozott
velünk. Figyelembe vette korunkat és képességeinket. Amikor
megkérdeztük tőle, hogy ugye a gyerekeknek sokkal könnyebben megy, ő azt felelte, hogy ők bátrabbak. Nekünk még az egér
használata is problémát okozott. Nem oda ment a nyíl, ahova
akartuk. Bár nem ment minden könnyen, de nem adtuk fel. Jó
érzés volt, hogy minden alkalommal többet tudtunk meg erről
a csodálatos világról. Azt hiszem, hogy nem voltak haszontalanok ezek a foglalkozások. Nekünk inkább szórakozásra és a családdal való kapcsolattartásra kellenek ezek az ismeretek, de jó,
ha másra is tudjuk használni a számítógépet. Nagyon hasznos,
hogy bármit meg tudunk nézni, amire kíváncsiak vagyunk. Sok
ismeretre tettünk szert, ami majd használat közben fog segíteni.
Büszkék vagyunk arra, hogy még ilyen korban is van igényünk
az új technika megismerésére, befogadására. Kilencen kezdtük
el a tanfolyamot és nyolcan fejeztük be. Még egyszer köszönet
mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez a képzés megvalósulhasson, különösen Mónika tanárnőnek, mert nem kis türelem kellett hozzánk.
A csoport tagjai: Dombovári Károlyné, Farda Lajosné,
Gyarmati Ferenc, Gyarmati Ferencné, Hoffman Zoltánné,
Nánai Istvánné, Papp Alajosné, Túri Györgyné.
Papp Alajosné

Íjászverseny
A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola íjászai fővel részt vettek az évadzáró lábatlani versenyen
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége által kiírt pályázatnak köszönhetően szeptember végén 10 felejthetetlen
napot töltöttünk a szlovákiai Hronecben, erdei iskolában.
Sárisápról 12-en utaztunk el Kati nénivel, rajtunk kívül
még 5 településről Csabacsűdről, Dunaegyházáról, Bükkszentkeresztről, Pilisszentkeresztről és a szerbiai Hlozsaniból
érkeztek diákok.
A szállásunk
egy gyönyörű erdővel körülvett
területen
volt.
Minden
reggel
7-kor keltettek,
745-kor
pedig
már reggelizhettünk.
Délelőttönként
nyelvi foglalkozásokon vettünk
részt, amelyeken
csak szlovákul beszéltünk, így sok
új kifejezéssel gazdagodott nyelvtudásunk. A tanárok
nagyon kedvesek
voltak.
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Délutánonként különféle sportvetélkedőket, közös játékokat szerveztek számunkra. Mindig vegyes csoportokban
versenyeztünk, hogy jobban megismerjük egymást.
Hétvégén a Magas-Tátrába kirándultunk, ahol a gyönyörű Csorba tónál túrázhattunk, felelevenítve a nyári táborozás élményeit.
Egy napot egy betyár tanyán töltöttünk, ahol betekintést
nyerhettünk a juhászok életébe, megkóstolhattuk a frissen
készült sajtot, majd megismerkedhettünk a sajtkészítés
mozzanataival, Zsombor ki is próbálhatta a kis korbácshoz
való sajt nyújtását és sodrását. Martint tiszteletbeli betyárrá avatták, fogadalmat is kellett tennie. A homlokát zsírral
kenték be, hogy a boszorkányokat távol tartsa. Hagymát
kellett ennie, hogy egészséges legyen.
Ebédre juhtúrós galuskát kaptunk. Lovagoltunk, ostort
pattogtattunk, lovasszekérrel körbejártuk a vidéket.
Esténként sokat táncoltunk és énekeltünk, számos élmén�nyel gazdagodtunk. Szoros barátságokat kötöttünk a többi
iskola tanulóival. Utolsó este felejthetetlen búcsúbulit tartottunk. Csütörtökön reggel szomorúan és fájó szívvel indultunk
haza. Jövőre ismét szívesen részt vennénk az erdei iskolában.
Köszönjük a lehetőséget!
Hegedűs Emese, Horváth Katinka Jázmin, Izsó Barnabás,
Jurásek Jónás, Kollár Kata, Orgován Fanni, Papp Sára,
Pfluger Martin, Schüller Zsombor, Tutervai Brigitta,
Urbanics Pál, Zsombok Eszter

Bakancsban a világ körül - Gyalogtúra a Grand Canyon mélyére
Farkas Tünde élménybeszámolója
Remélem, néhányan még emlékeznek rám a 70-es 80-as
évekből, amikor a szüleimmel Sárisápon éltem. Apám sokak
által szeretett és becsült állatorvos volt a faluban. Ott jártam
általános iskolába, majd bejártam Esztergomba a Dobó Katalin Gimnáziumba, utána pedig orvosi egyetemet végeztem
Debrecenben. Immár 12 éve Philadelphiában élek és dolgozom, a University of Pennsylvania egyik kórházában sebészeti
patológusként. A sok munka mellett nagyon szeretek túrázni,
kajakozni, kerékpározni és utazni közeli és távoli országokba. A facebook jóvoltából többen is követik utazásaimat a világ körül, ennek kapcsán felkérést kaptam, hogy osszak meg
Önökkel néhány élményt.
Kezdjük a világ egyik természeti csodájával, és tartsanak
velem a Grand Canyon mélyére! Mindannyian megismerkedtünk a Grand Canyon látványával a földrajzórákon, meg az
általános iskolában, és megtanultuk, hogy a Kolorado folyó
vájta ki a gyönyörű hegyeket a Kolorado fennsíkjába évezredek folyamán. Kevesen tudják, hogy a víz munkája csak hozzáadott ehhez a folyamathoz, mert a Föld kezdetekor történt
geológiai folyamatok nélkül a Kolorado legfeljebb egy mély
árkot tudott volna kivájni, amit soha senki észre se venne.
Itt szeretnék néhány adatot mellékelni. A Canyon átlagosan 4000 láb mély, legmélyebb pontján 6000 láb mély, 277
mérföld hosszú és 134 km széles a legszélesebb pontján. A
kanyonon át lehet gyalogolni a déli peremről (2014 m tengerszint felett) az északi peremre két különböző ösvényen a
Kolorado folyóig (South Kaibab és a Bright Angel), majd a
folyótól fel az Északi peremre (2438 m a tengerszint felett)
csak egy ösvény vezet, a North Kaibab ösvény. Az út „mindössze” 34 kilométer, de ebbe be kell kalkulálni az 1.6 km-es
szintkülönbséget lefelé, majd ugyanazt felfelé. A nap korán
kezdődött számomra a Grand Canyon déli peremén lévő kis
turista faluban. Az első kilométerek fehér és vörös földrétegek
és sok növény között vezetnek. Hamarosan szemünk elé kerül
az első nevezetes kiszögellés a Cedar Ridge. Gyönyörű ez a
kanyonba beívelő vörös szikla a zöld
fenyőivel és bokraival a hihetetlenül
kék éggel a háttérben. Ez az első hely
ahonnan már a belső kanyon hatalmas méretét érzékelni lehet. Innen
újabb zegzugos ösvényen keresztül
lehet lejutni a platóra. Az út nagyon
érdekes, mert szinte minden fordulónál megváltozik a kőzetek színe.
A növényzet egyre ritkább lesz és
megjelennek, majd eltűnnek a kaktuszok. Nem szabad elmulasztani az
ösvény melletti kövek alapos vizsgálatát, mert rengeteg őslény maradványát lehet felfedezni. Az ösvény hirtelen nagyon meredekké válik ezen a
ponton, és elkezdjük a leereszkedést
a folyóhoz, amit innen már lehet
látni. Ott nagyon meleg van, bőven
30 fokban kell gyalogolni, nincsen
árnyék és száraz a levegő. A látvány

viszont kárpótol mindezekért, mert eljutottunk a kanyon legősibb részére (2000 millió éves). Az ösvény mellett több száz
méter mély a szakadék, fölöttünk kiálló peremek, és időnként
félre kell állni, amikor öszvércsapat vonul el mellettünk. A folyó olyan közelinek tűnik, egyszer csak egy rövid alagút végén
láthatóvá válik a híd. Ekkor már 5 óra kemény túra áll az ember mögött és 40-45 fokos hőség tombol a kanyon alján. Alig
vártam, hogy lejussak a másik partra, ahol végre vízszintesen
kell folytatni az utat a Phantom Ranch-re, ahol nagyon egyszerű körülmények között, de légkondicionált szobában lehet
megszállni. Jólesne egy frissítő mártózás a folyóban, de a víz
nagyon hideg. Másnap reggel korán folytattuk a túrát, ezúttal
felfelé. Hajnalban keltünk, átkelés a másik hídon majd 4 km a
folyó mellett, amíg eljutottunk a Bright Angel (Fényes Angyal)
ösvényig, ami visszavisz a Déli-peremhez. Onnan tovább vezet az út az „Ördög dugóhúzójához” (Devil’s corkscrew), amit
a neve tökéletesen kifejez. Nagyon meredek, nagyon keskeny
és forró, mint a pokol. A hátizsákom külső zsebében tartott
vizem ihatatlanul meleg lett, és a lábaimból elfogyott az összes
erő mire felértem a következő szintre. A patakba mártottam az
ingemet, hogy lehűtsön, ismételve minden alkalommal, amikor a patak elérhető volt. Néhány órán belül árnyas „Indián
kert”-hez értem ahol ivóvíz, padok és kövér mókusok hada
fogadott. (a legtöbb mókus agresszívan viselkedik, kilopja az
ember kezéből az ennivalót és pestissel fertőzött). Innen már
csak 6 kilométer felérni a Déli-peremhez, ahogy az ember felnéz, a meredek sziklafalra akkor realizálja, hogy hol is van, és
milyen csodálatos élményben van része, és az egyre fáradtabb
és fájóbb izmai csak hallgassanak és élvezzék az immár egyre
rövidebb időt, amit a kanyonban tölthetnek. Egyszer csak elfogytak a fordulók és a túra befejeződött. Immár kétszer (!)
tettem meg ezt az utat, egyszer két nap alatt, legutóbb egy nap
alatt. Ha van jelentkező túratársnak elmegyek megint.
A cikk eredeti verzióban és teljes terjedelmében számos fotóval
megtekinthető a községi honlapján.
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Ünnepekre hangolva
Betoppanva a Trendezőbe kellemes karácsonyi hangulat fogad, csak úgy vonzanak a különböző harmonikusan berendezett enteriőrök. El is feledkezem egy pillanatra miért is jöttem.
- Lakics Krisztinát kérdezem az ünnepi készülődés kapcsán: Neked hogyan zajlik ez az időszak?
Az adventre, karácsonyra való készülődés az első helyen áll
nálam az esküvői dekorációkészítéssel egyetemben. Nagyon
szeretem, annak ellenére, hogy nemcsak saját magam és családom részére készítek különböző kompozíciókat, hanem sok
kedves vásárlóm számára is. Elég mozgalmas időszak minden
évben, mégsem kopott meg a varázsa. Ugyanolyan lelkesedéssel állok hozzá minden egyes munkámhoz, mint ahogy gyermekként a fa előtt álltam.
- Milyen ötletekkel tudjuk ilyenkor szebbé varázsolni
otthonunkat?
Amennyiben trendkövetők szeretnénk lenni, használjunk
természetes, natúr díszeket idén. Nyugodtan keresgélhetünk
a régi dolgok között: padláson, kamrában, udvaron igazi kincsekre lelhetünk, melyeket kis átalakítással gyönyörűvé varázsolhatunk. Gondolok itt: öreg ládára, bőröndre, kosárra,
kannára, melyekhez a kertben összegyűjtött toboz, örökzöld
ágak megfelelő alapnak szolgálhatnak; a már meglévő, vagy
idén vásárolt hangulatemelő elemekkel kiegészülve. Egy kedves vásárlóm két ódon ládikóval állított be, amit a bejárati
ajtaja elé szánt. Beindult a fantázia, és már készültek is a terményekkel, farönkökkel megrakott tárolók.

- Mi kerüljön az ajtóra?
Itt is kiléphetünk a megszokott keretek közül; használhatunk nem feltétlenül oda illő tárgyakat. Ezt az alapot például már 2 éve pakolgatom ide-oda, nem volt szívem kidobni.
Most kopogtatót készítettem belőle. Ez a „valami” történetesen egy cipőkanál.
- Úgy tudom, nem kizárólag Sárisápról vannak felkéréseid, mesélnél erről bővebben?
- Igen, mivel a virágkötészet mellett dekorálással, és lakberendezéssel is foglalkozom, ilyen jellegű feladatokkal is megkeresnek, főleg Budapestről, illetve környékéről.
Így került sor egy óriási adventi koszorú elkészítésére,
a Duna Tv számára. Irodaházak és lakások dekorációját is
szívesen végzem, melyek közül több is megjelent különféle
lakberendezési magazinokban. (Otthon, Szép Lak, Modern
Házak Lakások) Érdekes feladat volt a Néprajzi Múzeumban
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kiállított adventi koszorú, vagy a Vajdahunyad várában a Bálint-napi csokor, és az ehhez kapcsolódó térelem megalkotása
is. Örömmel készültem a Bútorvilág, BNV Trendsziget, Lakáskultúra élőben és SIRHA kiállításokra, ahol vagy virágkötészeti bemutatót tartottam kedves lakberendező ismerőseim
felkérésére, vagy munkáimmal egészítettem ki a hangulatosan
berendezett tereket. Már több éve vendégeskedem éppen aktuális trendeket követő díszeimmel együtt a Lakberendezők
Országos Szövetségének karácsonyi rendezvényein, mely események már a szívemhez nőttek.
- Adventi koszorú témában mit javasolsz?
Választhatjuk az egyházi liturgikus színeket: a lilát és a
rózsaszínt, hozzáillő kiegészítőkkel; de koszorúnk készülhet
a tipikus „karácsonyi otthon” hangulatban, tehát fehérrel,
pirossal, zölddel. Idén a zöldek különböző árnyalatai is teret
hódítanak, itt a fagyöngy árnyalatait vehetjük alapul. Mályvát
(pasztell rózsaszínt) is használhatunk tompa ezüstös csillogással; vagy kombináljunk fehéret kis arannyal (igazán elegáns
hatást érhetünk el így). A mélyebb árnyalatokat kedvelőknek
bordót és lilát ajánlok.

- Gondolom, akinek ez az írott formátum kevésnek bizonyul nyugodtan felkereshet személyesen is.
- Természetesen. Szívesen segítettem, és segítek mindenkinek, akár tanácsokkal is, hogy egységes meghitt hangulat
lengje be a decembert.
Így zárásképp együtt kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt! Teljenek az ünnepek egészségben, szeretetben
együtt a családdal!
Lakics Krisztina és
Friedrichné Kurinyecz Csilla

Fogas Páros
Friedrichné Kurinyecz Csilla riportja dr. Székely Orsolya fogorvossal
és fogtechnikus férjével Biszak Mihállyal

Örömünkre szolgál, hogy kis falunkba új fogorvos és
fogtechnikus érkezett. Ezúton szeretnénk őket a Sárisápi
Hírmondó hasábjain keresztül megismertetni Önökkel.
Szeretném, ha röviden bemutatkoznának a falu lakóinak.
Biszak Mihály fogtechnikus vagyok. Az erdélyi
Kovászna városban születtem. A fogtechnikusi szakképesítést a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen szereztem. Az iskolapadok elhagyása után Brassóban kezdtem meg a pályafutásomat, ahol elsajátítottam
az alapismereteket. Új kihívásként Svédországban képeztem tovább magam. Egyéves ott-tartózkodásom alatt
sikeresen tudtam felhasználni és továbbfejleszteni, az
addig szerzett tudást.
Következő évben feleségem, Székely Orsolya fogorvosi diplomát szerzett a marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen. Az ő szülővárosában, Szatmárnémetiben telepedtünk le, hogy itt folytassuk közös életünket.
Hogyan segítik egymás munkáját?
A csapatmunka korábbi tapasztalatokon alapszik.
Szatmárnémetiben saját fogtechnikai labort alapítottam, és innentől kezdve együtt tudtunk dolgozni.
Feleségem magánrendelőben tevékenykedett. Közben
számos neves belföldi, valamint külföldi továbbképzésen vett részt. 2011-ben sikeresen nyelvvizsgázott angol
nyelvből.
Az együttes munkát mindig megelőzi egy közös kezelési terv felállítása, így a végeredmény nemcsak hatékony, de precíz és gyors is. Az esetleges hibák korrigálása
is leegyszerűsödik az ilyen partnerkapcsolatban.

Biztosan sok ember kíváncsi az angliai munkájukra. Hogy érezték ott magukat?
Anglia nagy vonzerővel bírt, és bír a mai napig mindenki számára, ezért az új kihívás adottá vált. Három
év közös munka után óriási változást jelentett belecsöppenni egy idegen kultúrába. Eredetileg végleg szerettünk
volna kitelepülni. Ott az anyagi biztonság adott ebben a
szakmában, ami rengeteg előnnyel járt. Azonban számos
kulturális különbséggel kellett megbirkóznunk. Egyre
jobban hiányoltuk a családot, a nyarat és nem utolsó
sorban az erdélyi konyhát. Annak ellenére, hogy az angolok eléggé befogadóak, mégsem éreztük magunkénak
a szigetországot. Így született meg a döntés közösen
arról, hogy eladó praxist keressünk Magyarországon.
Közelebb kerültünk családtagjainkhoz is, és az erdélyi
ízekkel is gyakrabban találkozhatunk.
Mi alapján választották Sárisápot?
Elsősorban azt szerettük volna elérni, hogy a fogorvosi rendelő szomszédságában legyen a fogtechnikai labor
is. Több fogorvosi praxist is megkerestünk, végül a Sárisápon újonnan épült Inkubátorház kínált jó lehetőséget
egy megfelelő fogtechnikai labor kialakítására. Sikeresen
megnyertük a pályázatot, és ebben a hónapban már elkezdem a munkámat is.
Mint óvó néni kérdezem, mit tanácsolna a szülőknek, hogyan szerettessék meg a fogápolást gyermekeikkel?
Az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy mindenképpen a megelőzésre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez alatt az időben elkezdett megfelelő szájápolást
és rendszeres szűrővizsgálatot értek.
Így már óvodás korban megismerik
a gyerekek a fogorvost, kialakul egy
bizalom, ami a későbbiekben sem
alakul át szorongássá. A jövőben szeretnék bevezetni fluorkezelést (fogzománc erősítő kezelést) a gyermekeknek, amely hosszú távon nagyon
látványos eredményt hoz. Ezen kívül
oktató órákat tervezek az óvodában
és az iskolában is, a mindennapi megfelelő szájápolásról. A szülőknek is azt
tudom tanácsolni, hogy fordítsanak
kellő odafigyelést saját fogaik egészségére, és azok ápolására, hiszen a gyermekeknek a szülő a követendő példa.
Végül egy angolból fordított közmondással élnék.
„Nem kell minden fogat ápolni, csak
azokat, amelyeket meg szeretnénk tartani.”
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Kisvasút
Ki nem álmodott gyermekkorában
arról, hogy űrhajós lesz, vagy orvos,
hajóskapitány, tűzoltó, vagy mozdonyvezető. Szerintem mindenki.
Így volt ezzel egy csillogó szemű,
göndör hajfürtű gyermek is, aki ma
már felnőtt, férj és családapa.
Molnár Márk Sárisápon lakik a Hunyadi János utca vége felé. Szabadidejét mégis a Börzsöny egyik legszebb, ha
nem a legszebb részén, a kemencei kisvasútnál tölti. Gyerekkori álmának beteljesüléseként mozdonyt vezet, pályát
gondoz, turistákat kalauzol. Teszi ezt
ellenszolgáltatás nélkül, a vasút iránti
szeretettől hajtva.
Hogy kezdődött a vonatok, a vasút iránti gyermeki érdeklődés?
Annavölgyön töltöttem a gyermekkorom első kilenc évét. Szüleimmel gyakran sétáltunk a Pálinkás táró felé, a villanyhajtású mozdonyok zakatolva, kattogva
húzták a szénnel teli csilléket. Minden alkalommal 100 db-ot.
Akkoriban még látogatott kirándulóhely volt a Miklós-berek. A homokvasúti síneken egyensúlyozva mentünk hóvirágot
szedni. Ezek mellett még működött a kaolini dízeles kisvasút is,
ide is lejártam nézelődni.
1984-ben a Balatonnál nyaraltunk és egy esős napon, amikor
fürödni nem lehetett, kocsival fedeztük fel a környéket. Kereszteztük a Balatonfenyvesi-kisvasút nyomvonalát és csodálkozva
láttam, hogy az ismerős mozdony nem tehervagonokat húz
maga után, hanem gyerekek zsivajától hangos személyszállító
kocsikat. Természetesen nekem is azonnal fel kellett szállnom
rá. Megilletődve, de boldogan vártam, hogy elinduljunk.
Egyszer csak meghallottam az oly jellegzetes kattogást, melyet az egymás után mozduló, kocsik adnak ki. Amíg a bányavonatoknál ez azt jelentette a számomra, hogy elmegy, eltűnik
az oly csodált szerelvény, addig itt Balatonfenyvesen a világ tárult ki előttem, hisz utazhattam a VONATTAL.
Ezek a kezdeti élmények vésték belém a vasút szeretetét
1984-ben megszűnt a kaolini kisvasút. Fájó szívvel hallottam, hogy felszedik a síneket.
A bányabezárásokat követően 1987-ben a bányavasút is megszűnt. Ekkor, de nem ezért költöztünk Esztergom-kertvárosba.
Itt is lejártam a kertvárosi állomásra, ahol csodálattal néztem
a pöfögve közlekedő gőzmozdonyokat.
Azt gondolnám, hogy ilyen élmények után a mozdonyvezetői szakma következne.
Nem így lett. Családi indíttatás, biztatás alapján építőipari iskolát végeztem, és jelenleg is a családi vállalkozásban dolgozom.
Kötődésed a vasúthoz megmaradt ennek ellenére?
Továbbra is rendszeresen jártam vasúttal kapcsolatos kiállításokra, modellbemutatókra, olvastam könyveket, kiadványokat.
Így ismerkedtél meg a kemencei kisvasúttal is?
1994-ben egy kiállításon találkoztam a Kisvasutak Baráti
Köre Egyesület szórólapjával. Rögtön megragadott a látvány,
hisz a kaolini vasúti pályáról oly jól ismert mozdonytípust láthattam a kiadványon.
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Az egyesületbe 1997-ben léptem
be. Ezek után a szabadidőmet az ország
erdei vasútjainak felkeresésével töltöttem. Az ország valamennyi vonalát bejártam, azon utaztam.
Hogyan indult a Kemencei erdei
vasút?
Egy régi nyomvonal felújítását tűztük ki célul azzal a szándékkal, hogy
beindítsuk a vonatközlekedést a turisták számára.
2000 év elején kezdődött meg a
nyomvonal rekonstrukciója. Önkéntesek szorgos munkájának köszönhetően
2000. július 29-én átadtuk az 1800 m
hosszú pályaszakaszt. Rá egy évre az
egyesület mozdonyvezetői tanfolyamot
szervezett, melyet sikeresen végeztem
el. 2001 óta - 13 éve - folyamatosan

vagyok mozdonyvezető.
A gyermekkori álom beteljesülésén túl, az erdei vasútnak
köszönheted a családodat is?
Igen. A már említett Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagjának jelentkezett Tóth Gábor.
A hétvégeken gyakran magával hozta lányát is, aki hasonló
érdeklődést mutatott a vasút iránt. E közös érdeklődésnek, és
szimpátiának köszönhetően lett a feleségem Tóth Gabi és született meg Koppány fiunk.
Eddig a múltról esett szó. Milyen terveitek vannak a kisvasútnál?
Szeretnénk a jelenlegi 3800 m hosszú nyomvonalat tovább
bővíteni. Ehhez hidakat, átereszeket kell felújítani. Összesen
7200 m-re lehetne bővíteni pályaszakaszt. Reméljük, hogy sikerülnek terveink, és szélesebb körű szolgáltatást tudunk nyújtani. Tevékenységünket figyelemmel kísérhetik a www.kisvasutak.hu honlapon.
Egy kéréssel szeretnék a tisztelt olvasókhoz fordulni! Akinek
régi fényképe van a valamikori bányavasutakról, vagy a kaolini
kisvasútról, az kérem, jelezze a Polgármesteri Hivatalban. A képeket digitalizálás után visszaadnánk tulajdonosaiknak.
Végezetül szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket, és boldog
új évet kívánok a község lakóinak!
Molnár Márk
A beszélgetést lejegyezte: Szekeres Tibor

MEGÚJUL A LIGETI PÉKSÉG
A falu lakói örömmel tapasztalják, hogy az utóbbi fél évben a faluközpontban - a most felépült Inkubátorház mellett - számos épület megújult, új arculatot kapott. Nemrég
fejeződtek be a Ligeti Pékség központi telephelyének felújítási munkálatai is, erről kérdeztük Ligeti Andrást, a pékség
ügyvezetőjét.
- Hogyan értesültetek a pályázati lehetőségről? Hogy zajlott
le a beruházás?
Egy barátomon keresztül értesültem a hírről, miszerint
pályázati forrás nyílt térségünkben az 5000 lakos alatti településeken működő vállalkozások fejlesztése céljából.
A kistérség csolnoki székhelyű Leader központja által támogatott és az MVH által finanszírozott, uniós forrásokra
támaszkodó beruházás 60%-os támogatottsággal és 40%os önerővel párosulva adott lehetőséget a megújulásra.
Fontosnak tartom, hogy a beruházás teljes mértékben
sárisápi székhelyű kivitelezők közreműködésével valósult
meg idén áprilistól mostanáig.
Célunk volt - a pályázat fő irányvonalának megfelelve az üzem esztétikai megújulásán túl, az épület energetikai
optimalizálása is.
- Hányan dolgoznak a pékségben és ebből mennyi a helyi
lakos?
Összesen 23 alkalmazottnak adunk munkát, ezek nagy
része sárisápi lakos. A járás területén - illetve Szlovákiában
- lévő hat boltunkban viszont ott élő, helyi eladók dolgoznak.
Már a felújítás előtt is, és most is fontosnak tartjuk a
munkahelyek megtartását, illetve új munkahelyek teremtését.
- Így év végéhez közeledve az ember bizonyára mérlegeli az
elmúlt évet. Milyen évet zárt a vállalkozás?
2011 óta minden évet pozitív mérleggel zár a Ligeti Pék
Kft., és elmondhatjuk azt is, hogy évenként növekvő árbevételt produkálunk.
Legfőbb partnereink között található egy hazai élelmiszerlánc több üzlete, megyénk szociális intézményei, Esz-

tergom, Dorog és Tata közétkeztetése és számos magánkézben lévő környékbeli bolt.
Úgy gondolom, hogy a vállalkozás a szakmai hagyományokra támaszkodva, de a modern kor elvárásainak megfelelve azt a tradíciót követi, amit az üzem alapítója, édesapám Ligeti Ferenc is mindig magáénak vallott.
- Milyen terveitek vannak a jövőt illetően?
Nemrég választottak meg a Magyar Pékszövetség KözépDunántúli régiójának társelnökévé, és a Magyar Pékszövetség elnökségi tagjává. A szervezet aktív résztvevőjeként a
jövőben szeretnék minél több szakmai tudást és tapasztalatot szerezni, ezt pedig felhasználni a pékség folyamatos
fejlesztése érdekében.
Az üzem külső megújulása után a következő időszak
feladata lesz a géppark modernizálása, amit hasonlóan az
idei beruházáshoz, szintén uniós támogatás elérésével képzelünk el.
Természetesen a karácsony közeledtével a legfőbb célunk, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű ízletes mákos és diós bejglivel lássuk el vásárlóinkat az ünnepekre.
A Ligeti Pék Kft. valamennyi dolgozója nevében áldott,
békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk a Sárisápi Hírmondó olvasóinak!
Jurásekné Pfluger Éva

Tekeszakosztály
A Sárisápi Bányász Tekecsapat őszi
szereplése november végéig: hat győzelem és négy vereség. Hátravan még
három forduló, ebből kettőt szeretnénk
még megnyerni. A 2014-2015-ös bajnoki évben is a dobogós helyek valamelyike a célkitűzésünk. A második
Tatabánya mögött kettő pont a lemaradásunk, így a harmadik helyen várjuk a
folytatást. A csapat összetétele változott,
Ifj. Honti János régi-új játékos vállalta
Varga Géza pótlását, aki térdproblémái
miatt kevesebb mérkőzésen vesz részt.
Két fiatalember, Bíber Tamás és Gurin
Patrik szeptembertől gőzerővel edz, őket
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már tavasszal, a felnőtt csapatban látnánk szívesen.
Utánpótlás: 15-20 fiatal látogatja hétről-hétre az edzéseket, fiúk és lányok vegyesen. Szeretnénk minél több versenyt
szervezni, mert ez jelenti a legnagyobb motivációt számukra.
Minden évben, februárban rendezzük a megyei diákolimpiát,
ahol hagyományosan jól szerepelnek a sárisápi gyerekek, ezen
kívül már ötödik alkalommal vesznek részt október végén a
Halloween kupán. A falubajnokságban két csapattal indultak
és nagyon várják már a következőt. December hónapban tervezünk egy Mézeskalács-kupa versenyt, és mézeskalács készítést, sütést is. Reméljük az elkövetkező években ez is hagyománnyá válik.

Falubajnokság: A tavaly 12 csapatot felvonultató mezőnyből nagyon jó és színvonalas bajnokságot sikerült összehozni.
Várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését 12 éves kortól
99 évesig (minimum 5 fő egy csapat), ha valaki szeretne játszani, de nincs meg a létszám azoknak is találunk társakat. Jelentkezési határidő az év vége, a bajnokság kezdete január 9-én
lenne. A pálya fűtéskorszerűsítése megkönnyíti az edzéseket és
a versenyeket, minden csütörtökön szeretettel várunk bárkit,
aki szeretne megismerkedni ezzel a sportággal.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok a falu minden lakójának!
Tekecsapat nevében: Gurin Tibor

SPORTEGYESÜLET - UTÁNPÓTLÁS
Sportegyesületünk labdarúgó-szakosztálya utánpótlás
csapatainak őszi programjairól szeretném a kedves olvasókat
tájékoztatni.
Játékosaink létszáma fokozatosan növekszik, köszönhető
ez annak, hogy megfelelő körülmények között tudjuk a gyerekeket felkészíteni. A jó eredményeink és a családias légkör
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kitartó, lelkes gyerekek,
akik régebben tagjai a közösségnek sokszor új társakat hívnak az edzésekre.
Csapatainkban a sárisápiakon kívül dági és annavölgyi
játékosok is szerepelnek, köztük két lány. Az edzéslátogatottság és a hozzáállás példás, úgyhogy mindenkinek csak
így tovább!
Nagyon mozgalmas és zsúfolt idényen vagyunk túl, ahol
a gyerekek minden megmérettetésen remekül szerepeltek
és helytálltak, joggal lehetünk rájuk büszkék. Játékosaink
az óvódásoktól kezdve a 13. évesekig az MLSZ által kiírt
Országos Bozsik Egyesületi Program keretein belül U7U9-U11-U13-as korosztályokban mérték össze tudásukat
a környékbeli csapatokkal hétről-hétre. Ezeken a tornákon
elsősorban a felszabadult, örömteli játék a cél, ezt kell, hogy
tudatosítsuk a gyerekekben. Nem az eredmény a fontos,
hanem hogy hasznosítsák az edzésen tanultakat, szokják a
versenyhelyzetet, legyenek szép, látványos megoldásaik, remek egyéni teljesítmények.
Mivel a csapat eredményeit nem
számolják, az aznap legjobban teljesítő játékosokat díjazzák egy oklevéllel.
A presztízs azért már itt is fontos, a
gyerekek persze megjegyzik az eredményt és egy kevésbé jól sikerült
mérkőzés után fűti őket a visszavágás
lehetősége, és ha ez megvan, az öröm
a duplájára nő.
Az U14-es korosztályunk már bajnokságrendszerben játszik szeptember
közepétől minden hétvégén, itt több
korcsoport játékosai szerepelnek, ők

heti két edzéssel és hétvégenként két mérkőzéssel eredményes időszakon vannak túl. Mivel most szerepeltünk először
ebben a bajnokságban, nem volt különösebb elvárásunk
és tapasztalatunk sem, így a megszerzett győzelmek csak
több sikervágyat és önbizalmat adtak. Ez így ment egészen
az utolsó mérkőzésig, ahol „már csak” döntetlenre futotta,
talán a hosszú szezon végére mentálisan elfáradtunk. Végül
8 győzelemmel és 1 döntetlennel vezetjük a tabellát, és ezt
szeretnénk a jövőben is megőrizni.
Hálásak vagyunk azoknak a szülőknek a közreműködéséért, akik tevékenyen részt vettek a közös programokon és
támogatják gyermeküket, hogy focizhassanak, mert ezáltal
segítik egyesületünket, hogy ez a népszerű és sikeres sport
tovább fejlődjön településünkön.
Továbbá köszönjük az általános iskola pedagógusainak
a megértését, hogy hozzájárultak ahhoz, a gyerekek minél
sikeresebben részt vehessenek ezeken a sokszor hétköznapi
futballeseményeken és bízunk benne, hogy ez nem megy a
tanulás rovására.
Várjuk továbbra is azokat a gyermekeket, akik még nem
csatlakoztak hozzánk és szeretnének focizni.
Gombola Gábor utánpótlásedző
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