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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2014. augusztus 15-16-17-én a Szent István-nap
és az Új kenyér ünnepe alkalmából
megrendezésre kerülő programjainkra.
augusztus 17. (vasárnap)

augusztus 15. (péntek)
2100 -2400
SÖRPARTY a fő téren
IN DIRETTA zenekar koncertje
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augusztus 16. (szombat)
1500
1700

1745
1800
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2100
2300

Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a község területén a Sárisápi Bányász Fúvószenekar közreműködésével
Kiállítások megnyitója a Művelődési
Házban
• Annavölgy Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete Virág- és Terménykiállítása
• „Dédanyáink konyhája” kiállítás
• I. világháború kirobbanásának 100.
évfordulója alkalmából emlékkiállítás
Térzene a Fő téren - a Sárisápi Bányász
Fúvószenekar és a Kristály Mazsorett
Csoport bemutatója
SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ ÚJ
KENYÉR ÜNNEPE
TOLVAI RENÁTA - FELLÉPÉSE
UTCABÁL ZENE:
BAJNAI LET-SHOW BAND zenekar
TŰZIJÁTÉK

1700
1830
1900
1930

Ünnepi szentmise a templomba
Óvoda udvarán Dudó Bohóc műsora, ugrálóvár, játékos szumóbirkózás,
arcfestés, hennázás, fodrászkodás
Faluház udvarán lángossütés,
borkóstolás
Művelődési Ház udvarán Az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete szervezésében
bográcsparti Szikra László humorista
közreműködésével
Közben: a tokodi PÁ-DI-DI
táncegyüttes műsora
Sárisáp-Tokod Megyei I. osztályú
labdarúgó-mérkőzés
Bográcsparti eredményhirdetése
Dolinában
A csolnoki Dimenzió tánccsoport
bemutatója
SÖRPARTY ZENE: BORBÉLY
GYÖRGY és FARKAS GÁBOR
Közben fellép a tokodi PÁ-DI-DI
és a Crazy-Dance táncegyüttes
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Szeretettel várjuk a programokra!
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A földön élünk, de országunk az égben van
“A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől
sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis saját városaikban, nem beszélnek külön, szokatlan nyelven, nem
is élnek másoktól jellegzetesen különböző életmódot. (…) A
földön élnek, de országuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk fölülmúlja a törvényeket. (…) Ami a testben a lélek, az a kereszténység a világban.”
(Epistola ad Diognetum, 6, PG 58:478, Diognétoszhoz írt
levél, I. század, részletek).
Mit jelent ma kereszténynek lenni? - tehetjük fel a kérdést államalapító Szent Királyunk ünnepén, aki elültette a
kereszténység magvait a magyar nemzetben. Ez a mag kikelt, szárba szökkent, és Jézus szavai szerint kell, hogy bőséges termést hozzon. Egy évezred tapasztalata, hogy kereszténységünk formálta, gazdagította nemzetünk életét. Ezer
év, és mi ennek az időnek örökösei, továbbvivői vagyunk.
Mit jelent tehát ma kereszténynek lenni? Felismerni azt,
hogy a világban élünk, de céljaink már túlmutatnak e világ
határain. Jézus főpapi imájában a tanítványaiért könyörög,
akik “nem ebből a világból valók”, küldetésük mégis ide szól.
Mindannyian tehát, akik keresztények (vagyis Krisztus-követők) vagyunk, tudomásul kell vennünk, hogy küldetésünk
Istentől jön, és azokhoz szól, akik körülöttünk élnek. Fel kell
ismernünk, hogy a körülöttünk lévő világ Isten teremtménye,
ajándéka és világi tevékenységünkkel is segítenünk kell egymást a szentebb életre. Világban elfoglalt helyünkkel, szakértelmünkkel, munkánkkal segítjük Krisztus ügyét a világban.
Egyénileg és közösségben is ki kell állnunk azon értékek
mellett, melyek kultúránkat, identitásunkat kialakították,

formálták. Jobbítanunk kell a világ intézményeit és a bűnre
csábító életkörülményeit. Erények gyakorlásával az igazságot és igazságosságot kell szolgáljuk. Ha így teszünk, valódi
erkölcsi értékekkel fogjuk átitatni a kultúrát és az emberi
alkotó munkát. Jézus kívánsága szerint így válik alkalmassá
a világ szántóföldje, hogy befogadja az isteni Igét.
Kereszténységünknek legfontosabb tulajdonsága az
öröm. Öröm, hogy Isten tervében részt vehetünk, Ő az,
aki küld bennünket: “Isten munkatársai lehetünk”. Ez az
öröm kilépésre ösztönöz minket. A templomból kilépni az
emberek közé, új utakat és helyszíneket felismerve közvetíteni az evangéliumot, Jézus tanítását. Ez a “kilépő” Egyház a
missziós tanítványok közössége (Ferenc Pápa: Evangelii Gaudium - Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása).
Kezdeményeznünk kell, megtenni az első lépést az emberek felé: félelem nélkül, elébe menni a másiknak, keresni a
távollévőket, meghívni a kirekesztetteket. Ezen tettek által
Krisztus és az Egyház, vagyis mi keresztények belehelyezkedünk a többi ember életébe.
Ezzel az örömmel kell kitárni közösségünk kapuját. Súlyos bűn és felelőtlenség, ha meg akarjuk tartani magunknak Isten örömhírét. Ha viselkedésünkkel kirekesztünk
másokat, ha megbotránkoztatunk. Ha nem vagyunk megszólítóak és megszólíthatatlanak vagyunk.
A földön élünk, itt kell tevékenykednünk, szabadon,
örömmel. De sose felejtsük: hazánk az égben van. Ez az,
amit Szent István átadott örökségünkként mindnyájunk
számára.
Lukács József plébános

Bokodi Sándor-díj

Az önkormányzat 2014. évi beruházásai

Idén a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác-termében adta át a földművelésügyi miniszter, Fazekas Sándor
a Bokodi Sándor-díjat. Egy fiatal gazda mellett községünk
gazdáját, Horváth Károlyt érte a megtiszteltetés, hogy átvehesse a díjat. A néhai Bokodi Sándort megjelenítő kis portrészobrot Győrffy Sándor Munkácsy-díjas szobrász készítette,
melyet magyar népzenei kísérettel nyújtottak át a gazdáknak.
Gratulálunk, további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk
neki!

Mint minden évben, úgy ebben az esztendőben is az augusztusi Hírmondó hasábjain tájékoztatom községünk lakóit az ezévi
terveinkről és a községünkben folyó munkálatokról.
A tavalyi évben megkezdett két legnagyobb beruházásunk
lassan a végéhez közeledik, vagyis az inkubátorház, valamint a
két napelem-erőmű a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház
tetején és a geotermikus fűtésrendszer kialakítása a Művelődési
Házban szeptember 30-ára elkészül és átadjuk. Az inkubátorházban helyi vállalkozóknak adunk otthont, őket pályázat útján
választottuk ki. E létesítmény megépülésével nemcsak a szolgáltatások bővülnek, hanem a faluközpontunk is gyarapodik és szépül
egy új faluképbe illő épülettel.
A két napelem-erőmű közül az egyik a polgármesteri hivatalban lévő már bebizonyította, hogy jó úton járunk a megújuló
energiák alkalmazása terén, mivel egy év alatt a napi működéshez felhasznált energián kívül 8000 kWh energiát termeltünk
pluszban. Bízom benne, hogy a Művelődési Házban kialakított
energia hatékony napelem-erőmű és geotermikus fűtés rendszer
is beváltja a hozzá fűzött reményeket és ezáltal mind a két épületünk energiaellátás szempontjából önállóvá válik, s a megtakarított forintokat más beruházásokra, út- és járdafelújításokra
tudjuk fordítani.
Lassan a sportpályát kiszolgáló épületnek is befejeződik a
felújítása, mivel a tavaly előtt elkészült belső felújítás után idén
elkészült az épület külső hőszigetelése és színezése, valamint egy
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új előtetőt alakítottunk ki a főbejáratnál. Ezek a munkálatok is
pályázati pénzből készültek el, ehhez a sportegyesület 5 millió Ft
támogatást kapott az MVH-tól a Leader program keretén belül.
Ez volt a harmadik elnyert támogatásuk a sportpálya felújításához, így elmondhatjuk, hogy a teljes épületrekonstrukció pályázati
pénzekből valósult meg.
A BMX pálya kialakítása is folyamatban van. Elkészült a 30
m x 15 m-es burkolt pálya, melyre az eszközök megrendelése és
telepítése folyamatban van. A mellette kialakítandó úgynevezett
akadálypálya létrehozásához segítséget kértem a helyi biciklis fiataloktól, hisz ők tudják, hogy milyen ugródeszkákra, rázópályára
és egyéb kialakítandó műtárgyakra van szükségük. A munkálatokat megkezdték, és kérek mindenkit, hogy aki tud, segítsen nekik,
érezzék a törődést, és azt, hogy a munkájuknak az eredményét
nagyon sok sárisápi gyerek élvezheti majd. Elmondhatják azt is
majd magukról, hogy kétkezi munkájukat adták a BMX pálya
megvalósításához, ezáltal a sajátjuknak is érezhetik azt.
A Patak-híd felújításának is még ebben az évben belekezdünk,
de sajnos az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt késünk a kivitelezés elindításával.
Bízom benne, hogy legkésőbb augusztus végén nekiláthatunk
a munkálatoknak, hiszen a kivitelezőt már kiválasztottuk.

Az Emlékháznál elkészültek a szociális helyiségek, így már az
augusztusi falunapon kulturáltabb körülmények között várhatjuk
az idelátogató vendégeinket. Az Emlékház korhadt, balesetveszélyes kerítését is felújítottuk, melynek költségeit a szlovák önkormányzat vállalta magára.
A közmunkaprogramból is hatékonyan kiveszi részét önkormányzatunk, ezáltal nemcsak a Fő utca egész szakaszán, hanem a
mellékutcákban is elkészültek a vízelvezető árkok tisztítási munkálatai. Elvégezzük a fűkaszálást a közterülteken, valamint a játszótereken és a parkolókban.
Egyre nagyobb feladatot ró ránk a kerti zöldhulladékok elszállítása, ezért megkérek mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van
rá, akkor házilag komposztálja, és csak az azon felüli zöldhulladékot helyezze ki. Kérem a szállítási napok betartását is, mert mint
az előbb felsoroltam, egyéb feladataink is vannak.
Kérem a falu lakóit, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak községünk értékeinek megőrzésére, és ha valaki rongálást, szándékos
károkozást tapasztal azt jelezze a Polgármesteri Hivatalban, hogy
megtehessük az ezzel kapcsolatos intézkedést.
Minden lakónknak további szép nyarat kívánok!
Kollár Károly
polgármester

Hétköznapi emlékezés…

és újra, megállítva a filmet az idős klubtagok közül egyre többen
hozzászóltak, azonosították az avatás eredeti helyszínét, felismerték és megnevezték a filmen látható rokonokat, ismerősöket,
sárisápiakat. A filmhíradó részlet az alábbi linken tekinthető meg:
http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=4861.
Rövid vendéglátás után kivonultunk az emlékműhöz. Ott az
iskolások éneke alatt mécsest gyújtottunk hőseinkre emlékezve.
Az eredeti és jelenlegi helyszínt összevetve megállapítottuk, hogy
a tájolásuk közel azonos. Felidézve a filmhíradó kockáit rekonstruáltuk a helyszínt – hol álltak a díszvendégek, a községi elöljárók, a
hadiözvegyek, az I. világháborús veteránok, az önkéntes tűzoltók,
hol vonultak díszmenetben a sárisápi leventék.
Ezután a társaságot a templomkertben fogadta a plébános úr.
Ott megtudtuk Kati nénitől, hogy az akkor már idős József főherceget az avatás előtti szentmise után a nagy izgalomban szinte
magára hagyták. Egyedül térdepelt a hideg kövön és nem készített
senki a térde alá szőnyeget vagy párnát.
A program személyes beszélgetéssel zárult. A rendezvényről felvételt készített az SKTV.
Köszönettel tartozom mindazoknak az idős néniknek és bácsiknak, akik részt vettek ezen a megemlékezésen - remélem, jól érezték magukat. Köszönöm továbbá a Gondozási
Központ vezetőjének és munkatársainak, hogy a
helyet biztosították, plébános úrnak, hogy beinvitált a templomba, polgármester úrnak, jegyző
asszonynak és a kulturális bizottság vezetőjének,
pedagógus kollégáimnak, hogy jelenlétükkel
megtisztelték a rendezvényt, az iskolás gyerekeknek a türelmüket és szép éneküket, a többi résztvevőnek az érdeklődést.
Az esemény másnapján az esztergomi levéltár
elektronikus úton elküldte az összes fellelhető
információt a hősi emlékmű felállításával és avatásával kapcsolatban. Így már annak pontos dátumát is tudjuk: 1942. november 22.
Csicsmann János

Az I. világháborús kutatásaim során ismertem meg Szantner
Gábor tarjáni hagyományőrzőt. A szlovéniai San Gabrielén felavatott emlékgúla után a Kekec étteremben egy asztalnál ebédeltünk,
majd a 400 m tengerszint feletti magasságból a teraszról néztük a
várost. Görz városán a monarchia után két ország osztozott. Nagyobb része a mai olasz Gorizia, kisebb része a szlovén Nova Gorica.
Gábor, mint hagyományőrző, József Ágost főherceg egyenruháját viselte, akinek nagy tisztelője, életrajzának kutatója.
Beszélgetésünk során elmondta, hogy ismeri a sárisápi I. világháborús emlékművet – amit József főherceg avatott fel 1942-ben – és
szívesen megtudna az avatás részleteiről többet. Innen jött az ötlet,
hogy keressük meg a még élő szemtanúkat, akik részt vettek a hősi
emlékmű avatásán, kutassunk fel fotókat, egyéb dokumentumokat.
Kézenfekvő volt, hogy a Gondozási Központ klubtagjainak
segítségét kérem. Nagyon kedvesen fogadtak, segítőkész volt mindenki. Kati néni és Józsi bácsi jelen voltak a 72 évvel ezelőtti eseményen, de Marika néni is nagyon sokat segített.
Ilyen előzmények után került sor június 11-én, szerdán a rendezvényre, amely három részből állt, három helyszínen zajlott.
A Gondozási Központban gyűltek össze a
klubtagok, ahol az alkalomra berendezett emeleti
teremben várták a vendégeket. 10 órakor megjelent
a polgármester úr és a jegyző asszony. Ők kísérték
fel a megérkező Szantner Gábort – József főherceget. Megérkezett továbbá az esztergomi levéltár két
munkatársa, valamint a 24 óra újságírója is.
A főhercegi egyenruhában megjelent vendég
nagy tetszést keltett a szépkorúak között.
Az udvarias köszöntések után Gábor mesélt
magáról, mi indította el a kutatás és hagyományőrzés útján, miért éppen József főherceg
személye ihlette meg. A megismerkedés után
közösen megtekintettük a korabeli filmhíradó
tudósítását az emlékműavatásról. Majd újra
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Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola hírei
Bemutatkozás
Pathó Zsolt vagyok, matematika-testnevelés szakos tanár. Pályámat az esztergomi Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolában,
ismertebb nevén az MTH-ban kezdtem 1993-ban, friss diplomásként. Pécsett, a Janus Pannonius Tudomány Egyetemen szereztem az általános iskolai matematika-testnevelés szakos tanári
diplomát, majd már munka mellett ugyanitt, 1998-ban a középiskolai testnevelő tanári szakot is elvégeztem. 2001-ig tanítottam
a szakképzőben, majd 3 évre Pestre szegődtem a VI. kerületi
Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskolába. Ebben az időszakban
jártam a SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskola építőmérnöki szakára, és bár 3 vizsga hiányzott mindösszesen, sajnos nem fejeztem
be. Párhuzamosan jártam eközben a Műszaki Egyetemre, ahol
a közoktatási vezető képesítést szereztem meg. Ezzel a végzettséggel pályáztam aztán vissza Esztergomba a Szakképző Iskolába igazgatónak, 2004-2006-ig dolgoztam itt. Lemondásomat
követően maradtam ott tanítani, de ekkor már, mint műszaki
tanár, építőipari tantárgyakat oktattam. 2010-ben Esztergomban
bevezették a heti 10 testnevelés órát, és mivel a műszaki tanárkodás nem tetszett igazán, átmentem a Balassa Bálint Gazdasági
Szakközépiskolába testnevelőnek, majd félévtől matematikatestnevelés tanárnak. Ebben az évben sikeresen felvételiztem a
Debreceni Egyetem matematika tanár Msc szakára, melyet a következő évben el is végeztem, és lettem középiskolai matematikatanár. 2011-ben pályáztam meg a Csolnok és Környéke Körzeti
Általános Iskola által kiírt intézményvezetői állást, melyet 2011.
augusztusától látok el. Mivel nagyon szeretem a gyerekeket, a
középiskolai korosztályból az általános iskolai korosztályba váltás
nem jelentett gondot.
Sajnos Csolnok Község Nemzetiségi Önkormányzata élt törvény adta jogával, és a csolnoki iskola fenntartói jogát átveszi
2014. szeptember 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól. Ez a lépés az iskolatársulás átszervezését is megkövetelte.
Szeptember 1-jétől a társulás neve Sárisáp és Környéke Körzeti
Általános Iskola, a székhelye Sárisáp lesz. Sárisáp, Annavölgy Dág
és Úny megmarad, bár Úny nem tagintézményként, hanem a
dági iskola telephelyeként működik tovább. Mivel Csolnok kiválásával nem értek egyet, nem támogatom, ezért nem is szándékoztam ott maradni. Így maradtam a társulás főigazgatója, és a
munkavégzésem helye a székhelyen, Sárisápon lesz. Nagyon fontosnak tartom, hogy a változásokból a diákok, szülők, pedagógusok ne érezzenek semmit. A régi hagyományok, a jól bevált módszerek, programok továbbra is ugyanúgy működnek majd, mint
eddig. Fontos, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában, a
szülők pedig megelégedéssel fogadják munkánkat. Ez Csolnokon
sikerült, biztos vagyok benne, hogy Sárisápon sem lesz másként.
Szabadidőmben szívesen járok horgászni, síelni, lovagolni.
Sok magántanítványt készítettem fel érettségire és felvételire
matematikából. 8 éve rendszeresen járok érettségi elnöknek közép- és emelt szinten is. 2 gyermekem van, Eszter és Dávid, 10
és 7 évesek. Ők Esztergomban élnek, külön tőlem, de kéthetente
hétvégén, illetve a szünetek felében velem lehetnek, ami ilyenkor
mindig ünnep. Élettársam, Máté Tünde is matematika-testnevelés szakos tanár, ő a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolában tanít Esztergomban. Közösen képzeljük el a jövőt, és a sors
segítségével éppen Sárisápon tervezünk letelepedni. Ha minden
sikerül, az új tanévet már sárisápi lakosokként kezdjük.
Pathó Zsolt
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Kedves leendő első osztályosok!
Még tart a nyári szünidő, biztosan sok élményben van részetek, az óvoda többször eszetekbe jut, s talán már az iskolára is
gondoltok.
Több kérdés fogalmazódhat
meg bennetek: Milyen lesz az iskola? Sokat kell tanulni? Játékra
lesz lehetőség? Kivel fogok ülni? …
Ezekre hamarosan választ kaptok.
Az óvoda után az iskola teljesen
más világ. Nagy kihívás első osztályosnak lenni. Valószínű várjátok,
már s izgalommal telnek napjaitok. Az önfeledt játékot felváltja a tanulás. Új élmények, új feladatok várnak rátok.
Természetesen mindenben segítséget kaptok, hogy hamar
megszokjátok az új környezetet, minél jobban érezzétek magatokat, tudásvággyal telve, örömmel járjatok iskolába.
A nyár hátralévő napjaira mindenkinek kellemes pihenést,
tartalmas kikapcsolódást, sok vidámságot kívánok.
Szeretettel várlak benneteket! Találkozunk szeptember 1-jén
¾ 8 órakor az óvoda udvarán, s együtt megyünk át az iskolába
óvó nénitek és szüleitek kíséretében.
Ani néni

Tisztelt Szülők!
Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a
2014/2015-ös tanévben az általános iskolánk első osztályos tanulója lesz.
Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolakezdés. Megváltozik életük, más lesz a napi rutin. Ő már nem az
óvodás kislány vagy kisfiú, hanem iskolás. Az első osztályos gyermek számára nagy izgalommal telnek az első tanítási napok, hiszen
hatalmas változás ez: óvoda helyett iskola, óvó néni helyett tanító
néni, új környezet és még nem tapasztalt elvárások . Fő tevékenységük most még a játék, amit fokozatosan átvesz majd a tanulás.
Kérem, hogy az első tanítási napra (szeptember 1-jére) az alábbi
felszereléseket hozzák magukkal az iskolatáskában: tolltartó, írólap,
egy db négyzetrácsos füzet, tisztasági csomag.
Ezen a napon kapják meg az ingyenes alapcsomagot (füzetek,
korong, mérőszalag, színes lapok) Sárisáp Község Önkormányzatától, valamint a rajzos órarendet.
Az első tanítási héten szülői értekezlet lesz, ahol megbeszéljük
az iskolai élettel kapcsolatos tennivalókat. A felszerelések beszedése is ekkor történik: technika csomag, rajzfelszerelés, tornazsák. A
szükséges eszközökről a beiratkozáskor részletes tájékoztatást kaptak. Ennek alapján kérem a felszerelések összeállítását. A gyermekek
taneszközeire kerüljön rá a név és az óvodai jel, ezzel könnyítve a
mindennapi munkát.
Kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel és érdeklődéssel
gyermekük iskolai munkáját, segítsék őket új feladataik elvégzésében. Az iskolai életbe való beilleszkedés zökkenőmentessége érdekében fontos szerepe van szülőnek és pedagógusnak egyaránt.
A tanévnyitó ünnepség 2014. szeptember 1-jén lesz.
További szép nyarat kívánok!
Hidasiné Horváth Anna
tanító néni

Egy felejthetetlen hét Szlovákia hegyei közt
Június közepén vége a sulinak. Minden évben ilyenkor indul el egy kis csapat
Szlovákiába táborozni. Aki már volt, izgatottan várja, aki először indul útnak,
pedig kíváncsian.
Indulás szokás szerint vasárnap kora reggel a Fő térről. Miután mindent és mindenkit be-, illetve felpakoltak a buszra, elindultunk. Első állomás
Garamszentbenedek, itt megnéztünk egy kolostort és egy gótikus templomot.
Estére megérkeztünk szálláshelyünkre, Liptovsky Jánba. Mindenki elfoglalta a
maga szobáját és berendezkedtünk. Másnap reggel a vidám zenés ébresztőt egy
kicsit korainak találtuk, de összeszedtük magunkat, majd gyors torna következett és reggeli után elmentünk a Csorba-tóhoz kirándulni. Harmadik
nap a pribylinai skanzenbe látogattunk, ahol a juhászok életébe nyertünk némi
betekintést. Sajnos a birkanyírás elmaradt, de azért sok érdekes információt tudtunk meg. A következő program némi változás után Jánosíkové diery-be volt.
Óriási kaland fogadott itt bennünket! Vízesés mellett kapaszkodtunk fel létrán,
hegyi patakokkal övezett utakon keresztül másztuk meg a sziklákat. Felejthetetlen élményt nyújtott, nagyon jól éreztük magunkat! A másik nagy élmény Árva
várában fogadott minket. Az idegenvezető rengeteg izgalmas dolgot mesélt az
épületről, annak építéséről, illetve lakóinak életéről. Utolsó nap akadályverseny
és nyelvi vetélkedő színesítette a programot. Zárásként értékeltük a hetet, és a
vártuk az eredményhirdetést. Egész héten izgalmas, vicces, szuper feladatokkal kellett megbirkóznia a „családoknak”. Sajnos a
napok gyorsan teltek. Egy kicsit sajnáltuk, de azért a jó magyar konyha már igen hiányzott mindannyiunknak. Hazafelé még
megálltunk Donovalyban és Besztercebányán. Fáradtan és rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Társaink és a magunk nevében is szeretnénk megköszönni a kísérő pedagógusoknak, Kati néninek, Márta néninek, Marika
néninek és Évinek ezt a hét napot , a sok szép programot és a türelmüket. Ezenkívül Barbinak és Anitának, hogy ők is elkísértek
minket, és klassz feladatokkal láttak el.
Priegl Zsófi és Urbanics Anna

Nyári kirándulás a
Csolnoki Bányamúzeumba
Az Idősek klubja tagjainak és dolgozóinak kirándulást szerveztünk a szomszédos községbe Csolnokra. Ebben a faluban is –
mint Sárisápon - lelkes közösség őrzi a bányász hagyományokat,
és létre is hozták a Csolnoki Bányász Hagyományőrző Egyesületet. Ennek székhelyén működik a meglátogatott bányamúzeum.
Érkezésünkkor Fleischmann Dezső és ifj. Baranyai Lőrinc fogadott bennünket, és az ő tárlatvezetésükkel jártuk végig a termeket. Korábban klubként működtek, így az érkezés után a klubhelyiségbe léptünk, ahol hosszú asztal és székek fogadtak. A falakon
régi fotók, bányász témájú festmények, a polcokon kupák, dísztányérok voltak elhelyezve. Itt mutattak be két eredeti bányászegyenruhát. Mindig 29 darab aranyszínű gomb van ezeken a
ruhákon, mert ennyi éves volt szent Borbála, amikor édesapja
kivégeztette. Későbbiekben ő lett a bányászok védőszentje. Az
emlékszobában festmények, emléktárgyak, kitüntetések várják a
látogatókat. Két névsor is olvasható a falon. Az egyiken a csolnoki
bányaüzemben elhunytak neveit láthatjuk. Az együtt kiránduló
idősek korábbi bányásztársaik, ismerőseik neveit fedezték fel. Továbbhaladva egy korhű bányamesteri irodába léphettünk. Az
íróasztal, az írógép, a telefon mind-mind ismerős volt azoknak a
klubtagoknak, akik irodai munkát végeztek, vagy takarították a
helyiségeket. Ebben a szobában a bányamentő készülékeket láttuk. Továbbsétálva a szomszédos nagyterembe, működő makett
mutatja a szén útját a felszínig. Lapátok, fejszék, fűrészek, gazdag
ásványgyűjtemény is színesíti a látnivalókat. A gyűjtemény részét
képezi egy széndarab a Lencsehegyi bányából. Azóta ezt a bányát

is bezárták. A múzeumhoz tartozik egy kültéri kiállítás is. Síneket fektettek le és két - a dorogi alagútrendszerben használt
- mozdony pihen itt. Közöttük egy egészségügyi vagon parkol,
melyben két hordágy fért el és szűkösen egy kísérő is ülhetett. A
partfalban vágatok kezdete, omlasztásos fejtés, lejtakna indulása
látható, ami még csak a tervek között szerepel, szintén megtöltene egy múzeumot. A látogatás végén kötetlen beszélgetésbe
kezdtünk a tárlatvezetővel. Minden jelenlévőnek volt valamilyen
saját tapasztalata, amit megosztott a többiekkel, és olyan is volt,
hogy egyik idősünk mesélt el egy munkafolyamatot, mert már az
egyesület tagjai sem végezték így a bányászmunkát.
A beszélgetés után megköszöntük a sokszínű tárlatvezetést, és
további lelkes munkát kívánva indultunk következő úticélunk
felé, a csolnoki cukrászdába.
Idősek klubja dolgozói

Sárisápi Hírmondó

5

Karitász Csoport hírei
Szent Imre Karitász Csoport a hagyományokat követve a
nagyböjti időszakban is tartós élelmiszert gyűjtött.
142 kg élelmiszer, és 12.000,- forintnyi pénzbeli adományt sikerült gyűjtenünk, amelyet 21 rászoruló családnak
és az egyházközség idős, egyedülálló, beteg híveinek adtunk
át. A pénzbeli adományt hat család kapta. Ebben az évben 8
család jutott ingyenes vetőmagcsomaghoz a karitász központ
segítségével.
Május 24-én a régió csoportjai ünnepségre gyűltek össze,
a régió megalakulásának 20-ik évfordulójára. Esztergomban a
vízivárosi templomban ünnepi szentmisén vettek részt a csoportok, illetve a települések polgármesterei és papjai.
Dr. Erdő Péter bíboros prédikációja is azt tükrözte, hogy a
szeretetszolgálatra szükség van, mert „a hivatalos egyházi szeretetszolgálat, a karitász munkájában nem csupán személyes
keresztény hitéről tesz tanúságot az ember, hanem valamiképpen képviseli magát az Egyházat is. A karitász szolgálatban
nem csupán az emberi fáradozáson múlik az eredmény, mert
velünk működik Isten kegyelme.”
A szentmise után az ünnepség a Szent Adalbert Központban
folytatódott, ahol a vendégek egy összefoglaló filmet nézhettek
meg a Bajóti Régió alakulásáról, csoportjainak tevékenységéről.
Az ünnepség alkalmából kapott ajándékok - gravírozott emlékpohár, Szent Erzsébet rózsái - selyem szalagból - Sárisápon készültek, az ebédhez felszolgált kenyér a Ligeti Pékség adománya
volt. A csoportok tagjai saját népviseletükben vettek részt az ünnepségen.
Ez évben is pályáztunk a nyári karitász tábor költségeinek
fedezésére, de sajnos nem nyertünk. A táborozás azért nem
maradt el, mert a plébánia, a polgármesteri hivatal, a Sárisáp Községért Közalapítvány, illetve sok-sok jószándékú adományozó segített abban, hogy 22 gyermek és 6 segítő ismét
programokkal teli, vidám hetet tölthessen Miskolctapolcán.
Volt strandolás, kirándulás, erdei vonatozás, múzeumlátogatás, vidám esti buli és ki mit tud, kézműves foglalkozás, sport,
énektanulás és szentmise József atyával. Nem maradhattak el
a meghitt beszélgetések, a foglalkozások, melynek témái a szeretet, a barátság és az emberi kapcsolatok voltak. Egész héten

gyűjtöttük a „szeretet virágait”! Akiről a gyerekek úgy érezték,
hogy a legtöbb szeretetet és jót adta, egy kis virágra ráírták
a nevét és bedobták a dobozba, vasárnap pedig megnéztük,
hogy kinek van a legnagyobb virágcsokra a „szeretet virágaiból”, és jutalomban részesítettük. Ez évben táborozásunk
jelmondata is az volt, hogy
„ A szeretet áradjon köztünk!”
Köszönet azoknak, akik a gyermekek táboroztatásában
segítségemre voltak, vállalták a tulajdonképpeni 24 órás szeretetszolgálatot!
Köszönet és hála minden segítőnek, aki adományával
lehetőséget biztosított 22 gyermeknek, hogy élményekben,
és egy ismeretekben bővelkedő hetet tölthessen el a karitász
táborban
A táborozáshoz segítséget adók számára Kalkuttai Boldog Teréz anya gondolatai adjanak útmutatást és lelki megerősítést:
„Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat
vezérli cselekedeteidet
		 - mégis tégy jót!”
„Az embereknek szüksége van a segítségedre, de ha segítesz
támadás érhet
		 - mégis segíts!”

Nyári hittan tábor 2014
A hagyományokat ápolva idén júliusban is sor került a nyári hittanos tábor
megrendezésére.
Fontos és időszerű témát dolgoztak fel hittanosok Lukács József plébániai
kormányzó és Urbanics Ferencné Tündi néni (hitoktató) segítségével: Barátságunk Istennel és az emberekkel, társainkkal. Ebben a felgyorsuló, digitális világban nagy hiány van/lesz a jó barátokból. Egyedül pedig bármennyire is azt
hisszük, boldogulunk nem így van! Ezért is gondoltuk, körbe kell járni a témát.
Összesen 48 fő vett részt az egyhetes programban. A lelki programokon kívül
sokat játszottunk, elmentünk kirándulni Márianosztrára, a pálosokhoz, majd
ellátogattunk Verőcére a kalandparkba, ami nagy élmény volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A Jóisten áldását kérve köszönjük szépen segítőinknek és az adományozóknak, hogy széppé és tartalmassá tették ezt az egy hetet, hogy tanulva és megélve
a közösséget fejlődhettünk Isten és reméljük az emberek javára is!
Sz. E.
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Szent Imre Karitász csoport

Sárisáp Községért Közalapítvány

1997. évtől szeptember 30-án jegyezte be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a Sárisáp Községért Közalapítványt, melynek alapítója az akkori községi önkormányzat képviselő-testülete.
A közalapítvány kiemelt célként kezeli
- a község fejlesztését, építését, szépítését, modernizálását, korszerűsítését, környezetének védelmét,
- a szellemi és testi kultúra támogatását, hagyományainak, nemzetiségi kultúrájának védelmét, ápolását,
megőrzését
- az emberi méltóság tiszteletét, az emberek anyagi és
művelődési szükségleteiről való gondoskodást.
A közalapítvány éves bevétele a személyi jövedelemadó 1%ából, támogatásokból és kamatbevételből áll.
Az elmúlt évben 237 261 Ft volt a NAV által átutalt összeg a
személyi jövedelemadó 1%-ából, ez közel 50 e. forinttal kevesebb
az előző évinél.
Ezen felül magánszemélyektől és vállalkozóktól 850 000 forint támogatás érkezett a közalapítvány számlájára.
A 2013. évi működési költségünk összesen 81 779 forint volt
(könyvvizsgálói díj, bankköltség).
2013. év végéig a közalapítvány számlájára érkező pénzösszegeket környezetünk védelme és lakókörnyezetünk szebbé tétele
érdekében használtuk fel, valamint a községi kulturális- és sportprogramokat támogattuk.
Néhányat kiemelnék közülük:
2012. évben 163 927 Ft értékben vásároltunk faanyagot a faluközpontban létesítendő kerékpártárolóhoz, a 2013. évi kiadá-

sainkat az elkészítés munkadíja terhelte, mely 38 100 forint volt.
Az elmúlt években évente 30 000 forinttal támogattuk a hagyományos „Tavaszi Túrát”. Több éven át facsemetéket és sövényeket vásároltunk a község közterületeire, melyet az Annavölgy
és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete ültetett
el. 2010-ben fűnyírótraktort vásároltunk 624 000 Ft-ért, kültéri
hulladéktárolókat vásároltunk 335 000 Ft-ért. A község karácsonyi díszkivilágításához motívumokat, fénydekorációkat vásároltunk. Támogattuk a Kristály Mazsorettcsoport Európa Bajnokságra utazásának költségét, mintegy 75 000 Ft-tal. Évente 70-72
ezer forinttal támogattuk a sárisápi tagiskola tanulóinak úszásoktatását azzal, hogy hozzájárultunk az autóbusz költségéhez.
Támogattuk az óvodai gyermeknapot, a jegenyei testvértelepülés
tagjainak utazási költségét a falunapunkon való részvételkor, hozzájárultunk a templom felújításához.
Összefoglalva, így papírra vetve érzékelhető, hogy mennyi
mindenre van lehetősége egy nonprofit szervezetnek, ha odafigyelünk, és ami effektív pénzünkbe nem kerül, „csak” rendelkeznünk kell adónk 1%-áról. Mennyire igaz a mondás: „Sok kicsi,
sokra megy”.
Vannak terveink a jövőre nézve, szeretnénk a játszótérre
bébihintát telepíteni, támogatni a gyermekek táborozását, sportrendezvényeiket stb. Az idei évben már túl vagyunk az adóbevallásokon, de ne felejtsük, hagy tavasszal ismét esedékes, majd
jusson eszünkbe ez a cikk a Hírmondóból. Sokunknak tudunk
örömet szerezni azzal, hogy szépítjük, ápoljuk, óvjuk környezetünket.
dr. Vass Rozália
a közalapítvány elnöke

M EGH ÍVÓ
Annavölgy
és
Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek
Egyesülete vezetősége tisztelettel felhívja a
falu minden lakójának és tagtársainak
figyelmét arra, hogy idén már 14. alkalommal a „Sárisápi Falunapok”
keretében ismét megrendezzük a hagyományos Virág- és Terménykiállítást a Sárisápi Művelődési Házban.
Kérjük Önöket, hogy hozzák el a kiállításra legszebb virágaikat, kertészeti,
gyümölcs- és szőlőterményeiket; feldolgozott termékeiket! Várjuk a kiállításon részt venni szándékozó kedves
lakótársak jelentkezését aktivistáinknál
és természetesen minden érdeklődőt a
kiállítás helyszínén.
Továbbá felhívjuk figyelmüket,
hogy most is díjazni fogjuk községünkben a legszebben parkosított
udvart és a legszebben művelt kertet. Kérünk ezért minden ebben érdekelt helyi lakótársunkat, hogy jelezzék
felénk megmérettetési szándékukat,
mert csak ebben az esetben juthatnak

az arra legérdemlegesebbek a kitüntető elismeréshez. Az útról a bírálást
végzők nem tudunk belátni a magántulajdonú lakótelkekre, az értékeléshez a bebocsátás lehetősége és a helyszíni szemle szükséges, ehhez pedig az
Önök jó szándékú közreműködése.
Ebben várjuk segítőkészségüket.

Varga Mártonné a díjjal – 2013
Idén is társrendezői leszünk a bográcspartinak, amely az eddigi évek során mindig egy kellemesen jó hangulatú versengés szokott lenni és reméljük,
hogy ez most sem lesz másképp. Ezért
várjuk minél több csapat jelentkezését,
hogy „együtt főzzük le egymást”. Jó
látni, amikor együtt rotyog a kondérok
sora a serény kötényesek hada előtt.

Újdonságként megrendezzük szintén a falunapokon – a borkóstoltatást, amelynek feltétele az erre a különleges alkalomra gravírozott egyedi
kóstolópohár megvásárlása. Borászaink
saját készítésű boraikkal támogatják az
egyesületet, Önök pedig a kóstolópohár megvásárlásával teszik ugyanezt.
Az 1.500.- Ft-os csomagban a kóstolópohár 5 bont tartalmaz és egyenként 1 dl bor fogyasztására alkalmas.
A 2.000.- Ft-os csomagban a kóstolópohár 10 bont tartalmaz és egyenként 1 dl bor fogyasztására alkalmas.
Éljenek minél többen a különleges
és újszerű lehetőséggel és bizton reméljük, hogy nem fognak csalódni benne!
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Pályázatok állása
Egyesületünk vezetőségének az a kialakult
álláspontja, hogy ne emelje évről évre a tagokat terhelő tagdíjat (már 6 éve 1.200.- Ft/
év), hanem a kapott önkormányzati támogatások - Sárisáp, Annavölgy – és az SZJA 1 %
igénybevétele mellett elsősorban pályázati pénzek elnyerésével
jusson olyan vissza nem térítendő támogatáshoz, amely lehetővé teszi a működés és a sokszínű egyesületi élet feltételeinek
megteremtését. Az egyesületté alakulást éppen azért léptük
meg 2006-ban, mert klub nem pályázhat állami, illetve uniós pénzekre, csak bankszámlával és adószámmal rendelkező
szervezet.
Tavaly a Nemzeti Együttműködési Alap felé egy 2014-re
szóló működési célú és egy rendezvényt támogató - 2015. évi
Jubileumi 30. Sárisápi Borverseny - pályázatot nyújtottunk
be. Ezek a pályázatok támogatási pénzhiány miatt egyelőre
nem hoztak eredményt.
Ugyanakkor a 2014. évre szólóan beadott három Leader
Uniós Vidékfejlesztési pályázatunk eredményes lett. Ezek:

Az egyesület alapszabályában megfogalmazott közösségi
célú egyesületi feladatok megvalósítását segítő működési célú
és gasztronómiai eszközök beszerzésére 487.231.- Ft-ot nyertünk.
Az augusztusi Sárisápi Falunapok rendezvényre
600.000.- Ft támogatásban részesültünk.
Ezen felül a természetes környezet megóvására, illetve az
arra irányuló köztéri díszfák telepítése Sárisápon 578.866.- Ft
támogatásban részesült egyesületünk, amely telepítés fele már
tavasszal megvalósult.     
Az uniós projektek utófinanszírozottak, ezért csak akkor
tudjuk megvalósítani azokat, ha Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete kamatmentes kölcsönt nyújt részünkre. A kölcsönt természetesen a támogatás utólagos lehívása
után visszafizetjük az önkormányzatnak.
Településünk minden lakójának jó szórakozást és kellemes
kikapcsolódást kívánunk a Sárisápi Falunapokon.
Schummel Tamás
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és
Borbarátnőinek Egyesülete elnöke

Felcsendül a dal Zoboralján
Bizonyára kevesen tudják, hogy hol is keressék a térképen a címben szereplő
Zoboralját. Így voltak ezzel a Sárisápi Szlovák Pávakör tagjai is, amikor először
hallottak arról, hogy részt vehetnek egy nemzetközi kulturális találkozón. Egy kis
keresgélés, kutakodás az interneten és kiderült a helyszín holléte.
Zoboralja egy történelmi tájegység Szlovákiában, Nyitrától északra, mely eredetileg 13 Árpád-korban alapított falut foglal magában. Ezen települések egyike
Babindál. Ide invitált Nyitra Megye Önkormányzata művelődési központjának
meghívója.
Lázas készülődés, egyeztetés után 2014. június 29-én reggel a Sárisápi Szlovák
Önkormányzat elnökének – Huberné Kisgyőri Katalin – vezetésével útra kelt a
Pávakör csapata.
Az első megálló Nyitra volt. Ez a történelem sok viharát megélt település bőséges látnivalót kínál az ide látogató turisták számára. Ezek közül kiemelkedik
a Várnegyed. A várhoz vezető
lépcsősor mentén áll Vogerl
A várfalakon belül a II. János Pál pápáról
Márton 1750-ben készült alko- elnevezett téren a püspöki palota gótikus
tása, a Nagyboldogasszony-szotornyai emelkednek a kéklő ég felé.
borcsoport.
A rövid, de emlékezetes városnézés után a rendezvény helyszínére indult a csapat, ahol már meleg szeretettel, és forró gulyással vártak a szervezők. A barátias,
vidám találkozót zoboralji népviseletbe öltöztetett babák, és izsai népi textíliák
kiállítása tette színesebbé. A látnivalók mellett bemutatkoztak a környék kézművesei is, ahol a kosárfonás alapjaival lehetett megismerkedni. S hogy a torok
se maradjon szárazon arról a Kadarka Férfi Éneklőcsoport tagjai gondoskodtak,
akik a saját boraikat hozták el bemutatásra, és kóstolásra, Nagycétényből.
Délután 4 órakor kezdődött a népviseletbe öltözött hagyományőrző csoportok bemutatkozása.
A rendezvény nyitányaként a Sárisápi Szlovák Pávakör lépett a színpadra. A
szlovák és magyar nyelven elénekelt aratási dalok vidám hangulata méltán váltott
ki ütemes tapsot a közönségből. Ezt követően szlovák és cseh népdalkörök, táncosok szórakoztatták a szépszámú nézőket.
Nagyboldogasszony-szoborcsoport
A fesztivál végén a szervezők emléklapok átadásával köszönték meg az együtteseknek a megjelenést és a magas színvonalú műsort. A búcsú percei után jóleső érzéssel szállt fel a buszra a Pávakör. Annak
tudatával indult hazafelé a csapat, hogy ismét sikerült bemutatni Sárisáp kulturális értékeinek egy kicsi, de meghatározó részét.
Szekeres Tibor, önkormányzati képviselő
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Orrom krumpli, szemem szén, szeretném ha szeretnél…
Beszélgetés Borbély Gyurival, Dudó bohóccal
Hogyan lesz valakiből bohóc? Mesélj egy kicsit a kezdetekről!
Kisgyermekkorom óta zenélek. Furulyáztam, gitároztam,
majd később zongorázni is megtanultam. Már 13 éves koromban az esztergomi Fürdőszállóban zenéltem, mellette feljártam
a barátaimmal Budapestre utcazenélni. A bohóckodás 18 éve
kezdődött, már felnőtt fejjel. Műsorom még nem volt, hirdetést
adtam fel, majd megtanultam lufit hajtogatni. A főváros két nagy
bevásárlóközpontjához szerződtem lufihajtogató bohócként, így
bármikor a rendelkezésükre kellett állnom. Aztán szépen kialakultak a műsorok is.
A legtöbben Dudó bohócként ismernek, hogyan jött a
névválasztás?
Nem sokat töprengtem rajta, mert a György becézett alakja
a Dudó, hát ezt választottam. Rövid, egyszerű, könnyen megjegyezhető.
Miben különbözöl a kollegáidtól,
mi az, ami a sajátod, amiben egyedi
vagy?
Azok a gyermekek, akihez éppen elmegyek, egész addigi
életükben olyan emberekkel vannak körülvéve, akiknek meg
akarnak felelni. Ezek
az emberek tanárok,
óvónők, szülők, akik
jó példát mutatnak.
Végre a színpadon
láthat egy esetlen bohócot, aki nem tud
semmit, és mindent
elront, ennek ellenére mégis mindenki figyel rá, és nevet valamiért. Nemcsak játszom a gyerekeknek, hanem mindent megteszek
azért, hogy bevonjam őket a műsorba, a játékba. Hiszen játszani
jó! A műsoraimat tudom a közönséghez formálni, akár rögtönzött formában. Nagyon szeretem figyelni az arcokat közben, a
mimika rengeteget elárul.
Kik segítik a munkád?
Teljes mértékben a családom.
Mennyi gyakorlást igényel egy-egy műsorszámod?
Vannak olyan bűvészmutatványok, amiket több hónapos gyakorlás után is nehéz jól előadni, mert ugye néhány varázslatot a
bohóc is előad. Zsonglőrködni is megtanultam, másfél év gyakorlás kellett hozzá. Azonban vannak olyan mutatványok, amikhez 2-3 perc is elég.
Milyen programokhoz hívnak leggyakrabban? Melyiket
kedveled leginkább?
Szerencsére jó irányba halad a szakma. A színvonalas gyermekműsorokat sokan igénylik. A fővároson kívül a környékbeli
településeken élőktől is számtalan megrendelést kapok. Születésnapokra, falunapokra, óvodai, és iskolai rendezvényekre hívnak.
Minden fellépés ugyanolyan kihívást jelent számomra. Minden

színpadon egyformán boldog vagyok.
Mi egyebeket csinálsz még a „bohóckodáson” kívül?
Szerencsére nem unatkozom. Esküvőkön vőfélykedem, fellépek szórakoztató zenészként, légvárakat üzemeltetek, valamint
ezek mellett még büfézünk is.
Honnan meríted az ötleteket? A régi nagy nevettetők adnak ihletet? A mai gyermekeknek milyen műsorra van igénye?
Műsoraim 80 százalékát én találom ki. Valami kis vicc, geg
mindig eszembe jut, és azt illesztem a stabil műsorszámba. Van
az úgy sokszor, hogy egy hajnalig tartó zenélés után a hazaúton
megállok, és leírok valami ötletet, mert akkor jut épp az eszembe.
Persze van, hogy az a geg csak nekem tetszik, akkor elhagyom.
Kezdő bohócok elkövetik azt a hibát, hogy elővesznek komplett
műsorokat a régi időből, amik akkor és ott ugyan nagyon viccesek voltak, de mára már nem nevetünk rajta.
A gyermekek humorvilága teljesen más, mint 20 vagy 50 éve.
Olyan műsort kell kitalálni, ami mai, és amin tudnak nevetni.
Számtalan színi tanoda ontja magából a papírral rendelkező fiúkat, lányokat, akik közül többen csoportokba összeállva elkezdenek gyerekműsorokat gyártani. Nagy a verseny
a szakmában?
Magyarországon is gyorsan elterjedt a szokás, ami NyugatEurópában már régóta dívik; gyermekzsúrokra, születésnapokra
szórakoztató zenészeket, bohócokat hívnak. Vagyunk egy néhányan, ami tulajdonképpen jó motiváció arra, hogy még jobb legyél mindenkinél. Természetesen vannak nagyon jó produkciók
és kevésbé jók is megtalálhatók a palettán.
Szerinted milyen a jó bohóc?
A jó bohóc az, aki egyaránt meg tud nevettetni egy 3 és egy
90 évest is. Akinek a műsora után vidáman távozik a közönség, és
egy percig sem érezték, hogy unatkoztak volna. Törekszem arra,
hogy szimpatikus legyek, de nem túlságosan nyomulós. Legyek
kedves, de ne mézes-mázas. Szerintem folyamatosan meg kell
újulni, és meg kell felelni a közönség igényeinek. Szívvel-lélekkel
ott kell lenni a színpadon. Legyen az egy, vagy többszáz fős közönség, amíg ezt látják, addig mindig lesz munka, fellépés.
Szakmádból adódóan te is elfelejtettél felnőni?
Igen, rendelkezem azzal az empátiával, aminek a segítségével
a gyerekeknek hitelessé teszem a produkciómat. Hiszen ha egy
gyereknek nem tetszik a műsor, akkor kimegy, vagy beszélgetni
kezd, mivel megérzi, ha egy mozdulat, mosoly nem őszinte.
A közeljövőben hol találkozhatunk veled?
Természetesen a sárisápi falunapon augusztus 17-én.
Binderné Haracska Piroska

Sárisápi Hírmondó

9

50 éves osztálytalálkozó
2014. 06. 28-án, szombaton tartottuk az 50 éves osztálytalálkozónkat, 1956-1964-ig voltunk a sárisápi iskola diákjai.
Délután 4 órakor találkoztunk az „Új iskolában” („B” épület).
Egymás után érkeztek a volt társak. Izgalmas pillanatok voltak, megismerjük-e egymást. Volt, akivel 50 éve nem találkoztunk. Szavakba nem lehet önteni, hogyan örültünk egymásnak. Lélekben újra virgonc fruskák és fiatal fiúk voltunk, úgy
borultunk egymás nyakába. Osztálytársaink eljöttek Bécsből,
Egerből, Tolnából, Dunaújvárosból, Nyergesújfaluról, Tokodról, Üveggyárból, Annavölgyről és innen Sárisápról.
A találkozó kezdetén megemlékeztünk tanárainkról és a
már elhunyt 11 társunkról. Emlékükre gyertyát gyújtottunk.
28 élő társunkból 23-an jelen voltunk. Ezután következett a
bemutatkozás, beszélgetés. Mindenki mondott pár szót az elmúlt 50 év alatt történtekről. Előkerültek a rég nem látott
fotók, osztályképek. Leginkább persze az iskolai csínytevések
kerültek szóba. Sokszor elérzékenyültünk a fájó emlékek felidézésekor, de oldottuk ezeket a pillanatokat a vidám események említésével. Annyi mondanivalónk volt, hogy pár órára
elfelejtettük fájó ízületeinket, ősz hajunkat, súlyfeleslegünket,
bánatainkat. Jó volt együtt lenni és csak meséltünk, meséltünk.

A találkozó szervezése sok munkával járt, de látni a társaink
arcán az örömöt, az mindenért kárpótolt. Éjfél felé járt az idő,
amikor nagy nehezen búcsút vettünk egymástól. Bedagadt lábakkal, zsongó fejjel a sok eseménytől forgolódtunk otthon
sokáig az ágyban. Lélekben nagyon feltöltődtünk, elhatároztuk, hogy nem várjuk meg a következő 50 évet, hamarabb
találkozunk. Minden évben, de lehet, hogy havonta összejövünk. A mielőbbi viszontlátás reményében!

Gondolatok a sorrendről

Fiatal magyar prózaírók

Az ember imád sorba rendezni dolgokat. Egymás után szállnak el felettünk a hét napjai, a levest valahogy mindig elsőként
esszük meg. Egy másik fajta sorrendet állítanak fel például az iskolában, mikor az eredményeik alapján rangsorolják a tanulókat.
Itt a gyerekeket egymáshoz viszonyítják, az eredményeiket hasonlítják össze, így helyezik el őket a listán.
Vajon nekem mihez kéne viszonyítanom magam, hogy megtaláljam a helyemet? Egyáltalán hol vagyok most? Kik állnak felettem és alattam? A jó oldalon állok? Mit kell tennem ahhoz,
hogy jobb legyek azoknál a lányoknál, ott a pult mellett, vagy
hogy elég jól passzoljak a sráchoz, aki a szobájában gitározik?
Jó lenne szebbnek lenni. Vékonyabbnak, barnábbnak, szőkébbnek, esetleg barna szeműnek is. Egyébként nem hiszem,
hogy sokra mennék vele. Meg úgy általában, az már nem én
lennék, hanem egy barna szemű, pedig nem vagyok. Nekem a
magam helyét kell megtalálnom, nem a barnaszeműét.
Pénz kell. Sok. Több. Még. Akkor majd szebb ruháim lesznek, finomabb ételeket vonok meg magamtól és gyorsabb autóval kések el a
munkahelyemről. Akkor majd még ennél is több pénzt akarok majd.
Sikeresnek kell lennem. Valamiben. Bármiben. Az iskolában.
A munkámban. A sportban, a hobbimban, a főzésben, bármiben
és mindenben. Így lesz mindenből elég. Így lesz mindenből elegem. Le kell nyomnom a többieket valahogy. Valamiben föléjük
kell kerekednem. Hogy merre van az a le, és hová vezet az a föl,
azt még nem tudom. Muszáj találnom valamit. Megvan. Valami,
ami nekik nem megy. Vagy csak igen nehezen.
Én majd boldog leszek. Velük ellentétben én majd nagyon…
Ez a cél. Lássuk, hogy érem el. Szépnek kell lennem. Nem árt,
ha van pénzem. Kell valami, ami erőt ad, amiben sikeres vagyok.
Mivel is kezdjük…
Körbenézek. Embereket látok. Kik messzebb, kik közelebb
vannak. Talán először náluk kéne próbálkoznom.
-Bf10
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Csicsmann Blanka irodalmi sikere
Az első világégés kitörésének századik évfordulója alkalmából a Historium Kiadó novellaíró pályázatot hirdetett meg
„Történetek az első világháborúból” címmel.
A megjelent antológia tizenkét fiatal író tizenkét novelláját
tartalmazza, köztük – mindannyiunk örömére – Csicsmann
Blanka: Két hét az élet című elbeszélését is.
A családi vonatkozású történet megrendítően mesél a fronton harcoló, majd hazalátogató és újra a harctérre induló, de
onnan már soha vissza nem térő üknagypapáról, a lövészárkok bakáiról, a hátországban maradt feleségről, gyerekekről
és a szörnyű történelmi idők minden viharát, nehézségét és
mocskát legyőző családi és bajtársi szeretetről és összetartásról.
A kiadó ajánló szavai a kötetről:
„A 100 magyar baka tucatnyi hangon szól, hogy emlékeztessen minket: akik életükkel és vérükkel fizettek a világ bűneiért, azokat sosem szabad elfeledni – emlékezetük örökké él.
Csicsmann Blankának őszintén gratulálunk első írása megjelenéséhez – nagy büszkeséggel olvastuk – és további jó munkát és hasonlóan szép irodalmi sikereket kívánunk!
L.V.É.

Veterán motorgyűjtemény falunkban
Bérczi Jánossal beszélgettem, akinek hobbija a veterán motorok gyűjtése.
- Mikor kezdted el gyűjteni a motorokat?
- 1978-ban kezdődött, akkor 6 db motorom volt. Majd
1983-ban abbamaradt ez a hobbim, mert vállalkozásba kezdtem, ekkor eladtam mindet.
- Mikor kezdted újra és miért?
- 3 éve, amikor nyugdíjas lettem. Úgy gondoltam, rá fogok
érni erre a hobbira, szót tudok érteni ezekkel a velem egykorú
veteránokkal, bár némelyiket elég nehéz „szóra bírni”. Fiatalkoromtól mindig szerettem a motorokat, ezért döntöttem úgy,
hogy újra nekilátok a gyűjtésüknek. Több ismerősöm eziránti
rajongása is motivált, s tudniillik „újra ébred a magyar”.
- Milyen típusú motorokból áll a gyűjteményed?
- Az 1924-es gyártmánytól az 1971-es évjáratig van közte
orosz, német, magyar, angol is. Típusa szerint: 3 Pannónia,
többféle Csepel, Izs, Dnyepr(Ural), MZ-Trophy és Panni. Ezen
kívül 6 db motor van még szétszedve, folyamatos felújítás, ös�szeszerelés alatt, ezt én magam végzem. Sőt van olyan is, ami
még alku tárgyát képezi.
- Honnan szerezted be őket?
- Van, amit ajándékba kaptam, másokat eredeti tulajdonostól
vásároltam. Annak van igazán értéke, amelyik eredeti forgalmi
engedéllyel és adásvételi szerződéssel rendelkezik. Külön öröm,
ha valaki az eredeti számlákat is megőrizte. Az ország bármelyik
pontján fellelhetőek ezek a járművek. Több származik Gyomaendrődről, ahol a tulajdonosoktól jobb áron lehet vásárolni.
- Mi a terved velük?
- Nem befektetési céllal vásároltam, mert ezek a típusok fiatalok ahhoz, hogy komolyabb értéket képviseljenek. A háború
előtti típusok sokkal értékesebbek, főleg ha eredeti állapotban

maradtak. Van, aki azért gyűjti, hogy kereskedjen vele, mások
-mint én is- azért, hogy gyönyörködjek bennük és nosztalgiázzak.
- Van-e kedvenced?
- Talán a 125-ös Csepel, amelyikkel legénykoromban közlekedtem és udvarolni jártam.
- Hol lehet alkatrészekhez hozzájutni?
- A veterán újságokban minden héten hirdetnek alkatrészbörzét, ahol bármit meg lehet hozzájuk venni.
- Szeretnél-e még valamit mondani a témában?
- Igen. Szeretettel várom azokat a személyeket, akik tudnak
veterán motorokról és korrekt ajánlatokkal állnak elő, mert szeretném folyamatosan fejleszteni és bővíteni az állományt.
Miközben beszélgetünk, előkerülnek a motoros könyvek,
katalógusok is, amelybe belelapozva szembesülök vele, hogy
„Pannika” -ahogy nagybátyám becézi-, tényleg létezik, ez az
első magyar robogó.
Köszönöm a beszélgetést, további jó egészséget és a hobbidhoz sok-sok veterán motort kívánok!
Pflugerné Tolnay Tímea

Sportlehetőségek a településen (a teljesség igénye nélkül):
SPINN-RACING
Hétfő:
1800-1900
Csütörtök: 1800-1900
Érdeklődni: Tolnay Kriszti 30 /495 4880
JÓGA (szeptembertől)
Kedd:
1830-1930 a Műv. Házban
Péntek:
1930-2030 az iskola kis tornatermében
Érdeklődni: Dénesné Kriszti 70 /575 5822

Véradás a Művelődési Házban
2014. augusztus 22-én (pénteken)
1100 – 1600 óráig a
Művelődési Házban véradás lesz.
Minden segítőkész embert
szeretettel várunk!
Vöröskereszt

AEROBIK
Hétfő:
Ősztől
Hétfő:
Csütörtök:
Érdeklődni:

1900-2000 az iskola tornatermében
1800-1900 az iskola tornatermében
1800-1900 az iskola tornatermében
Patos Ildikó 70 / 379 58 10

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, KARBANTARTÓ TORNA
Csütörtök: 1900-2000 a Gondozási Központban
Érdeklődni: Kanovszkiné Sipeki Hajnalka 20/411 0515
ASZTALITENISZ
Nyáron
Szerda:
1700 - kifulladásig az iskola tornatermében
Szombat:
1500 - az iskola tornatermében
Ősztől
Szerda:
1900 - kifulladásig az iskola tornatermében
Szombat:
1500 - az iskola tornatermében
Gyerekeknek
Péntek:
1630 - az iskola tornatermében
Érdeklődni: Palkovics János 30 /388 1275

Sárisápi Hírmondó
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Zsidró

Zsidró

Zsidró

Hajas

Zsidró

Zsidró

Pappné Gregor
Krisztina

Kreisz szalon
Földessy Dávid

Ludman
Katalin

Szilvia Szalon
Földesi Szilvia

Ujasi Ildikó

Hajas vagy
Zsidró?

Bán Beáta

Kérdések és
válaszok

Class FM

Class FM

Retro rádió online

Class FM

Music FM

Class FM

…bocsánat, hogy élek!

Benedek Tibor

Csányi Sándor

Ákos

Bocsánatot kérek, tanuló
koromban volt utoljára
(timsó)
Azt mondom, hogy:
hopsz!

Zimány Linda

Kiss Tibi (Quimby)

Rékasi Károly

Ki a legsármosabb
magyar pasi/
legdögösebb csaj?

Elnézést kérek, és
elállítom a vérzést.

Ilyen még
nem fordult elő.

Komoly elnézéseket
kérek és kap egy grátisz
hajvágást.

Melyik rádió szól Mit teszel, ha belevágsz
az üzletben
a vendég fülébe vagy
Class FM vagy Petőfi? megsütöd a hajsütővel?

pecázás, diétás
receptek
olvasgatása
vízilabda,
kézilabda,
foci
TV, Havas műsora,
vagy sport

jóga

foci

túrázás,
biciklizés

spinning

Ha sport,
akkor….

főzés

buli

buli

délelőtt munka,
délután háztartás

munka, pihenés, buli

Ha szombat este
akkor…

Fodrászokat kérdeztem

