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Sárisáp Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek, egyesületek
nagy tisztelettel meghívják a község valamennyi lakóját
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a Fő téren tartandó
FALUKARÁCSONYRA.
Ünnepi köszöntőt mond:
Kollár Károly polgármester és Lukács József plébános.

Adventi készülődés
Nem is tudom, mikor gondoltam rá utoljára. Kicsit szégyellem magam, hogy ennyi idő eltelt és én csak rohanokszaladok a holnapba. Pedig tudom, hogy Ő sokat gondol
rám. Mindennap eszébe jutok és elmosolyodik. Nem nevet
ki, nem, Ő szeretetből mosolyog. Nap, mint nap küld egy
mosolyt, csak hát hogyan lehetne azt észrevenni, amikor
itt nekem a munka, meg a család, meg a bajok... Jaj, annyi
minden van, és ha nem figyelek eléggé, ha nem összpontosítok, biztos becsúszik valami hiba. Nehéz mindent kézben
tartani. Pedig ha többet gondolnék rá, ha azzal a mosollyal
a lelkemben kelnék fel minden reggel, akkor biztos kön�nyebb lenne és biztos jobban is sikerülne minden. Vagyis
csak vele sikerülhet igazán bármi is, azzal a meleg, szerető
kedvességgel, ami tőle jön, onnan messziről, vagy épp oly
közelről.
Ma eszembe jutott. Egy gyerek
játszott a parkban, hóembert épített
és rám nézett. Őt láttam a szemében.
Nem tudtam foglalkozni a gondolattal, de egész nap eszembe jutott. Most
este van, és nem tudom elfelejteni, érzem: eljön. Most biztos el fog jönni.
Olyan régóta várjuk már, igazából
még nem is láttuk, de tudjuk, hogy
jó, tudjuk, hogy szeret és mindennap,
minden egyes nap gondol ránk. Az
utcán, a parkban, a boltban, a munkában, a vasárnapi ebédeknél, de még
a postahivatalban is érzem néha. Megmeglátogat egy vidám tekintettel, egy
jó szóval, egy segítő kéznyújtással, egy
önzetlen adománnyal, bár Ő maga

még nem jött el. Most mégis érzem, hogy közeledik.
Vajon mit mond majd, ha meglát? És mit mondjak
majd én neki? Biztos tudja, hogy bár Ő mindennap, én
csak úgy elvétve gondoltam rá. Ő mindennap adott nekem
valamit, én nem is tudom, mikor viszonoztam bármit is
ebből. De talán még nem késő! Adni akarok valamit én is.
Olyan akarok lenni, mint a jó fa, amely tavasszal virágot,
nyáron hűs árnyékot, ősszel jó gyümölcsöt ad, télen pedig
tüzével melenget.
Uram, gyere, már nagyon várlak! Este van és hideg, a
városban sokan alszanak már, de én nem tudok lefeküdni,
azt hiszem, megvárlak! Az ablakból messze ellátni, hátha
meglátom majd, ahogy az udvarra beérsz... Fény gyúlt az utcán, úgy látom gyertyát gyújtottak. Talán az utadat készítik.
Gyorsan! Gyújtok egyet én is, hogy lásd, merre kell jönni.
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Milyen szép lehetett a születés éjszakája Betlehemben!
Mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön
békesség a jóakaratú embereknek!”
Betlehemből dicsőítés szállt fel Isten felé, Istentől pedig
béke az emberek felé.
A béke utáni vágy nemcsak a mai kor emberét jellemzi.
Amióta ember él a földön, azóta békére és igazságra sóvárog. Mekkora vigasz lehetet a választott nép számára az Isten
szava, amelyet Izajás próféta közvetített a babiloni fogság
idején, a megaláztatás, az elnyomás és háború után. „Ezt
mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot,
és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsőségét”.
Egy mélyen hívő idős férfi mondta egyszer, hogy amikor
az emberek nagyon rosszul, nagyon igazságtalanul bántak
vele: „Ilyenkor elszorul az ember szíve. De aztán csak előveszi az ember a Szentírást, és azt olvassa benne: „Szeressétek
ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Tudom én
jól, hogy csak itt van a megoldás”.
Ha valóban békét akarunk, akkor lényeges, hogy tegyünk is érte. Hogy mit? Elsősorban küzdjünk, és hozzunk
sok áldozatot a krisztusi igazság és szeretet megvalósításáért.
Thomas Merton, a nagy lelki író írja: Ne akarjunk fából vaskarikát, vagyis krisztusi szeretet és igazságosság nélkül békét.
Hiszen egymás szeretete, nemcsak keresztényi, hanem emberi kötelességünk is.
A béke Isten ajándéka, de megteremtésének több előfeltétele is van: az emberi oldal, a bűntől való mentesség, és az
Isten felé szálló dicsőítés.
Miért kell dicsőítenünk Istent? Ennek egy belső lelki
késztetésként kell élni bennünk, a sok kapott jóért, életünkért, ahogy a zsoltáros mondja: „Áldjad, lelkem, az Urat, és
egész bensőm az Ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és
ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Zsolt 103,1-2
Az angyali seregek sokasága dicsőítette Istent akkor, ott a
betlehemi éjszakában, a megtestesülés, a születés nagy ajándékáért.
Miért dicsőíthetem én Istent? Természetesen kegyelméért, a kapott ajándékokért, melyekkel nap, mint nap elhalmoz. Dicsőítem szentségéért is, melynek fényében én is
szeretnék megmerítkezni. Dicsőítem Istent a szabadításáért,
mellyel kivesz a testi-lelki korlátaimból.
Azon az éjszakán az angyali seregek szép énekükkel dicsőítették Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a
földön békeség a jóakaratú embereknek.” Ne gondoljuk,
hogy csak az ének, vagy az ima szava dicsőíti Istent! Minden
tettünk, gondolatunk, cselekedetünk, ha az erkölcsös, jóra
mutató és a szívből jön, az Urat magasztalja. Isten dicsőítése, magasztalása nemcsak az ajkunkkal, énekünkkel történhet tehát, hanem jócselekedeteinkkel, a másik ember
szolgálatával, a jóért végzett munkával. De történhet akár az
Úrért elvállalt türelmes szenvedésben is. Végül is szívünkből
a hála hangjának kell az Isten felé szállania.
Jézus azt mondja: „Azzal dicsőül meg Atyám, hogy sok
gyümölcsöt hoztok, és a tanítványaim lesztek” (Jn 15,8)
Természetes az, ha első pillanatra, amikor Isten szentségével találkozunk, nehéz kilépni a világból, és vegyes érzel-
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mek törhetnek fel belőlünk. Szűz Mária fél, amikor Gábor
angyal megszólítja. Péter apostol egyenesen felszólítja az
Urat az első találkozáskor, a csodálatos halfogás után: „Menj
el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A bűnben, a rossz
úton járva, erkölcstelenül élve nem találhatunk rá a békére.
Mária félelmét azonban rövid gondolkozás után Isten
dicsőítése követi, feltör ajkáról a dicsőítő ének: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben.”
Péter apostol pedig megvallja Jézusnak, te vagy a Messiás,
kihez mennénk, hisz az örök élet igéi nálad vannak.
A mi lelkünkben is sokféle élmény kavaroghat ezen a
szent éjszakán. A terheink, amelyeket nem tudtunk még
magunk mögött hagyni. Az el nem végzett dolgaink. Ott
vannak az elmúlt időszak rohanásából azok a tetteink, melyekkel másokat megbántottunk. A krisztusi béke az igazság
gyümölcse. Ezért emlékezzünk a jó oldalra is: a készülődésre
erre a szent éjszakára, a családdal eltöltött szentestére. Arra,
amikor minden emberi jóakaratban a karácsonyi kis Jézus
áldását próbáltam meglátni.
Most eljött az idő számot vetni: adventi munkám, készülődésem miben dicsőítette meg az Istent. Miben lettem
lélekben gazdagabb, mennyi ajándékot kapok az Istentől:
lelki békében, a lélek csöndjében, az isteni irgalomban és
szeretetben. Ezek után feltör ajkamról a hála, a dicséret éneke: tartósan szülessen meg lelkemben a karácsonyi béke.
„Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a
jóakaratú embereknek.”
Assisi Szent Ferenc életéről olvashatjuk, hogy minden
prédikációjában, mielőtt hirdette volna Isten igéjét, békét
kívánt hallgatóinak. Szent Ferencet a karácsonyi evangélium ihlette meg: békesség a földön a jóakaratú embereknek!
Ezért mondta úton-útfélen: „Az Úr adjon nektek békeséget!” Nagy lelkesedéssel szüntelenül ezt a békét hirdette
mindenkinek. Ezzel elérte, hogy sokan azok közül, akik eredetileg gyűlölték a vallásosságot, gyűlölték egymást is, olyan
emberek, akik nem hallottak a lélek üdvösségéről és békéjéről, az Úr segítségével ismét visszataláltak Hozzá, s maguk is
a béke fiai és az örök üdvösség sóvárgói lettek.
Ezért méltó, hogy ezen az éjszakán Szent Ferenc béke
imájával adjunk hálát Jézus születésének nagy csodájáért,
hogy születésével elhozta nekünk a békét.
„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol
gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem van, oda
megbocsátást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés,
oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda
reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság,
oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, hogy ne
megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne
engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk, mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot, mikor meghalunk, születünk
meg az örök életre”.
Adja meg nekünk ezt a ma született Üdvözítőnk.

Lukács József
plébános

„A MI BETLEHEMÜNK” története
A betlehem-állítás Európa szerte a karácsony ünnepköréhez, hagyományvilágához fűződik. Ez a hagyomány régen
sok helyen szorosan összefonódott a betlehemjárással. A XIII.
században Assisi Szent Ferenc ferences szerzetes állította fel
az első betlehemet. A ferences krónikákban részletes leírás olvasható az első betlehem-állításról: „Többek között Celanói
Tamástól tudjuk, hogy Ferenc 1223-ban megkérte egy földbirtokos barátját, hogy Greccióban rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és „alkalmi színészekkel” felelevenítették a
szent éjszaka eseményeit. A fáklyákkal messze földről érkező
zarándokok egyike Ferenc gyönyörű beszéde után azt észlelte,
hogy a jászolba fektetett baba megelevenedik, az istengyermek
valóban ott van az imádkozó sokaság között.”

A betlehemi istálló két alkalommal díszítette a Szent
György teret és a Palota főbejáratát. A turisták körében igen
népszerű volt. Sokan álltak meg percekre, hogy megnézhessék
az emberiség történelmének és vallásosságának emléket állító
kompozíciót, vagy egyszerűen elmondjanak egy rövid imádságot a közelgő vagy éppen már elmúlt ünnep alkalmából.
2012-ben a hivatal új vezetése nem állította fel a betlehemet. Mivel a kivitelező feladata volt a szerkezet építésebontása-tárolása, János elhatározta, hogy ez a gyönyörűség
fel fog épülni Sárisáp Fő téren. Egy év kemény munka, a
polgármester és a képviselő-testület pozitív hozzáállása meghozta gyümölcsét, megszületett a megállapodás, melynek
keretén belül, Sárisáp Községért Közalapítvány megvásárolta a betlehemi istállót. Örömünkre szolgált, hogy Kiss-Rigó
László püspök atya is a figurák továbbajándékozása mellett
döntött.
Településünkön 2013. december 1-jén épült és népesült be
a MI BETLEHEMÜNK, amit megálmodói újra lelkesen és
nagy megtiszteltetéssel építettek és díszítettek. Az első adventi
gyertyát polgármesterünk és plébánosunk közösen gyújtották
meg, majd József atya megáldotta a betlehemet.
Nagy öröm volt látni a Szülői Közösség aktív szerepvállalását az adventi vásáron, amivel az eseményt még ünnepélyesebbé tették.
Szolgálja ez a betlehemi istálló mostantól a sárisápi embereket, hogy mint Szent Ferenc, megláthassák a Megváltó
e világra születésének misztériumát, hogy saját szívükben is
elkészíthessék a jászolt, amelybe minden karácsonykor beleszülethet az isteni Kisded.
Kollárné Mázsi Krisztina

A „MI BETLEHEMÜNK” története sokkal fiatalabb. Történt ugyanis, hogy 2010-ben Kiss Rigó László szeged-csanádi
megyéspüspök betlehemi figurákat ajándékozott Schmitt Pál
köztársasági elnöknek. A Köztársasági Elnöki Hivatal akkori vezetése, megbízást adott Kollár Tamásnak, hogy készítsen
terveket a Sándor Palota előtt felállítandó Betlehemi istálló
megvalósítására.
A helyszín különlegessége, a figurák magas színvonala egy
nehéz, de szép munka elé állította a felálló kivitelező csapatot. A
faszerkezetű építmény alapötlete és a tervek elfogadtatása utáni
megvalósítás Urbanics János helyi ácsmester nevéhez kötődik. A
vörösfenyő szerkezetű, hajlított gerendázattal készült istálló azonnal
méltónak bizonyult a helyszín rangjához. A figurák és a szerkezet
természetességét a díszítés varázsolja élővé, ugyanis már kezdettől
fogva ragaszkodott a dekoratőr az élő növények alkalmazásához. A
díszítés koncepcióját Szabó Renáta virágkötő álmodta és valósította
meg, ami azonnal elnyerte a megbízó tetszését.
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Mikulás ez a Te napod…

Adventi koszorúkészítés a Plébánián
Már november végén elkezdtük az adventi készülődést a
plébánián. Kis ajándékkártyákat, képeslapokat és apró meglepetéseket készítettünk, és a hagyományoknak megfelelően
adventi koszorút kötöttünk. Érdekességként Edit néni (Gregor Jánosné) bevezetett bennünket az ostyasütés rejtelmeibe.
Sokat segített, hogy már kezdetektől kóstolgathattunk, Erzsi
néni (Szatyina Józsefné) sem jött üres kézzel, finomságokkal
lepte meg a gyerekeket.
József atya kis beszélgetéssel kezdte együttlétünket, majd
belevetettük magunkat a munkába. Nagyon vidám hangulat
uralkodott. Sor került a pásztorjáték szerepeinek kiosztására
is. Reméljük, hogy minél többen megtisztelnek majd bennünket, hittanosokat azzal, hogy megtekintik misztériumjátékunkat a templomban december 25-én.
Köszönjük valamennyi segítőnek, hogy idén is számíthattunk rájuk!
Valamennyi hittanos nevében áldott, békés karácsonyt kívánunk minden kedves olvasónak!

Általános iskolánk tanulói december 6-án különleges módon várhatták a nagyszakállút. A Körúti Színház előadásában
egy nagy klasszikust tekinthettek meg a Művelődési Ház színpadán. Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című műve elevenedett meg a színfalak között tehetséges gyermekszereplők
előadásában. Öröm volt nézni, ahogy megteltek a kultúrházban az utolsó széksorok is, hiszen a sárisápi gyerekeken kívül
vendégül láthattuk még a csolnoki, annavölgyi, dági és tinnyei
iskolásokat is. A tapsokból ítélve a darab nagy sikert aratott.
Az előadás után pedig megérkezett a Mikulás is. A zsákja is
teli volt, így a szellemi táplálék után egy kis édesség is jutott a
gyerekeknek. Reméljük jól érezték magukat ezen a délelőttön
és feltöltődve indultak haza.

Szőke Erzsébet

Sári Tagóvoda
Karácsony közeledtével mindannyiunkat örömteli várakozás tölt el. Várjuk az ünnepélyes szép estét, tündöklő fát, gondtalan együttlétet és az ajándékokat.
December hónap, az óvodások számára a legkedvesebb és legizgalmasabb.
Először a Mikulás érkezik, akitől szép mesét hallgathatnak. A csomagokat
az aznap reggel kitisztított, és ablakba tett csizmájukban találhatják meg. A
karácsonyvárás már november végén elkezdődik. Megsütjük és díszítjük a
mézeskalácsot. Az óvoda csoportszobáit is karácsonyi díszbe öltözteti a sok
ügyes gyermeki kéz. A várakozás idejét nagyon színesen, sok fantáziával, ötlettel, örömmel töltjük. Készítjük az ajándékokat, tanuljuk a karácsonyi dalokat, verseket, amit a meghitt családi körben majd átnyújthatunk. Az idei
falukarácsonyon a Bogyó és Babóca csoport mutatkozik be kis műsorával.
Az óvoda valamennyi dolgozója nevében kívánunk boldog békés karácsonyt!
„Karácsonyi csengő vagyok,
Csilingelek az ágon.
Örüljetek, mert megérkezett
a hópihés karácsony!”
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Általános Iskola Szülői Közössége

Könyvajánló
Vámos Miklós: Szitakötő
Aki a tévéből ismeri Vámos nyugodt tempójú, finom humorú, személyes ihletésű történetmondását, most sem fog
csalódni. A könyv alcíme: Nemzedékünk regénye. Az író
saját nemzedékének, az 50-es években születetteknek életét
meséli el. A forma rendhagyó: naplójegyzetekből, levelekből
ismerjük meg a főszereplők életét, sorsát, érzéseit. Nyolc gyerek találkozik a nyári táborban, ahol életre szóló barátságot
kötnek, megalakítják a „nyolcak” szövetségét. Évente találkoznak, naplót vezetnek, lassan felnőnek „kültagok” csapódnak
hozzájuk, s közben zajlik a történelem,alakítva mindegyikük
sorsát. Kádár-korszak, puha szocializmus, rendszerváltás, nyitás nyugat felé, alakuló demokrácia.
A „nyolcak” és a kültagok különbözőképpen élik meg az
eseményeket. Van, aki hisz a szocializmus eszméiben, kiszolgálja a rendszert. Van az örök ellenzék, az örök vesztes, a művész, s van a minden alkalmat megragadó újgazdag. A lányok
között találunk független, okos nőt, érzelmei által vezérelt
szépasszonyt, s anyagias cicababát.
Mégsem tipikus figurák ők, formálja, befolyásolja őket ez a
színes barátság, értékrendjeik ütközése.
A könyv igazi nosztalgia a mai 60 éveseknek, de élmény
a 40-eseknek is, akik a boldog gyermekkort fedezik fel a lapokon. Érdekesség a fiataloknak is, akik nem tudják mi az,
„fogadás jobbról, zászlónak tisztelegj!”Talán segít megérteni a
szüleik, nagyszüleik életét.
A szereplők a regény végére jó ismerőseink lesznek. Velük
örülünk, aggódunk értük, van, akit meggyászolunk. Eltöprengünk az élet végességén, azon, hogy akkor zárható le szépen,
ha hiteles, teljes volt.
A regény vége a jövőbe nyúlik, kissé parodizálva a lehetőségeket. Nem sikerült jól. Talán még az írói fantázia is kevés
a jövőhöz?
Mindezzel együtt szeretettel ajánlom figyelmükbe a sokszínű, vibráló Szitakötőt.
Vámos Miklós mondta a könyv kapcsán: Szeretem a nemzedékemet. Célom, hogy túléljem őket.
Katona Gabriella

Sárisáp Annavölgy Polgárőr Egyesület
A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület 1995-ben alakult,
jelenleg 23 fővel küzd a közbiztonságért. Tagjai immár 18 éve
végzik felelősségteljes munkájukat a két község egész területén.
A tagság aktív dolgozókból áll, akik önkéntesként vesznek
részt az egyesület munkájában, díjazásban nem részesülnek.
Az ellátott feladatok célja, hogy a települések közbiztonsága
javuljon, és a lakosság biztonságérzete növekedjen. Az egyesület feladatköre rendkívül összetett. Főbb tevékenységei:
közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, közúti balesetek
helyszínén, valamint az óvoda és általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység, helyi rendezvények helyszínének
biztosítása, baleset-megelőzés, közlekedésbiztonság, polgárok
és javaik védelme, önkormányzati vagyon megóvása, a Dorogi
Rendőrkapitányság tevékenységének segítése, (pl. közös szolgálatellátás)
Az egyesület számos tagja kiemelkedő munkájának köszönhetően országos elismerésben is részesült, kiérdemelve a
„Kiváló Polgárőr” címet. Önkénteseink nagyon sok időt és
energiát fordítanak a feladatok elvégzésére, de sajnos ez nem
mindig elég. Több ember összefogására lenne szükség egy
nyugodtabb és békésebb együttélés érdekében, hogy nyugodt
szívvel engedhessük ki gyermekeinket az utcára még ebben a
kegyetlen világban is. Mi hisszük, hogy tehetünk valamit az
erőszak és a gyarlóság ellen.
Ha ön is szeretne tenni a közjóért és a biztonságért, jelentkezzen a 06-30/621-04-19-es telefonszámon vagy jelezze
szándékát bármelyik tagunk felé.
Mindenkit szeretettel várunk, aki érez magában ambíciót
arra, hogy egy rendkívül családias és összetartó csapat tagja
legyen. Ha mi magunk nem teszünk semmit a jobb életért,
más nem fog helyettünk...
Tegyünk magunkért! Tegyünk egymásért! „Emberek az
emberekért!”
Boldog, nyugodt karácsonyt és békés új esztendőt kíván a
Sárisáp Annavölgy Polgárőr Egyesület nevében
Kun Csaba elnök

Szlovák önkormányzat hírei
A Sárisápi Szlovák Önkormányzat idén
is megszervezte számunkra az őszi hétvégi
tánctanfolyamot.
Az alsó tagozatosak, gyermek-lakodalmas
jelenetet tanulnak, 21-en vannak.
Mi felső tagozatosok, izgatottan vártuk,
vajon milyen új koreográfiát sajátíthatunk
el ezen a hétvégén. A Nyitrai tánc, melynek
alapjait megtanultuk, nagyon elnyerte a tetszésünket. A koreográfiát most is Szilágyiné
Suba Éva néni tanította be. A hétvégi, és
az évközi próbák is mindig jókedvűek és
örömteliek.
a hatodikos táncosok
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Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete
Immáron december írunk, rohanó léptekkel fogynak a napok és máris itt van újra
az év vége. Néhány rendezvényünk van csupán hátra és most már inkább arra összpontosítunk, hogy 2014-ben hogyan alakítsuk programjainkat,
hová szervezzük kirándulásainkat. Ehhez a tervezéshez – mint
ilyenkor mindig – várjuk tagjaink javaslatait és ötleteit, hogy
lehetőleg olyan rendezvényeket szervezzünk, illetve olyan helyekre látogassunk el, ahol még eddig nem jártunk. Célunk,
hogy újat lássunk, és hogy új szakmai ismeretekre tegyünk
szert. Természetesen azt szeretnénk, hogy minél többen részesei lehessenek programjainknak nemcsak tagjaink köréből,
ezért figyelemmel kell lennünk maximálisan arra, hogy ne
utazzunk távolabbra, mert sajnálatosan korlátozottak az egyéni lehetőségek.
9. alkalommal rendezte meg egyesületünk november 9-én
a Sárisápi Búcsúnapi Borászbált a jó hangulat jegyében
170 fő részvételével. Köszönet a rendezésben segítőknek és
a tombola felajánlóknak, mert mindez nagyon kellett a sikeres lebonyolításhoz. A bált a tokodi PÁ-DI-DI női amatőr
táncegyüttes nyitotta meg egy matróztánccal, majd az általuk
kezdeményezett hölgyválasszal. Az élőzenét a helyi GRAMOFON zenekar szolgáltatta.
Ellátogattunk a Piliscsévi Márton-napi újbor kóstoló
és ludasságok rendezvényre november 16-án a Pincefalu
Egyesülethez, ahol részt vettünk egy tanyalátogatáson, valamint a helyi Művelődési Házban a libanapi mulatságon.
Borutat szerveztünk a Felvidéki Búcsra 47 fő részvételével
a Vintop Karkóba november 23-án, ahol 4 fehérbor zamatát
ízlelhettük meg a kóstolóteremben, majd egy rozét, és három
vöröset pincelátogatás közben a kétágú borospincében, közvetlenül a barrique fahordókból lopóval húzva, és a borospoharakba belecsurgatva a tartalmas nedűt.
Visszafelé Táton a Viktóriában várt bennünket a vacsora
meg Kanóczki Jani egyszemélyes zenekara, hogy a vidám hangulat tovább fokozódjon.
Hagyományos egyesületi évzáró rendezvényünk a Sárisápi
Újbor mustra, amelyet december 7-én tartottunk a Művelődési Ház oszlopos termében. A Vikukel
László vezette zsűri 15 nevezett anonim
bormintát bírált nyilvánosan a rendezvényen résztvevőkkel együtt kóstolva, hogy
mindenki megtudhassa, milyen kezelést
kíván az adott bor ahhoz, hogy a február
végi Sárisápi Borversenyen érmes bor váljon
belőle.
Továbbra is nagy szeretettel várjuk tagjainkat és szimpatizánsainkat a decemberi falukarácsonyi rendezvényre Annavölgyön és
Sárisápon egyaránt, ahol már hagyományosan forralt borral, pálinkával és borral kínáljuk az egyesületi sátrat felkeresőket. Titkon
reméljük, hogy az utóbbiak köréből egyre
több fiatalt várhatunk majd tagjaink közé.
Szeretném megköszönni azoknak a magánszemélyeknek a pénzbeli támogatását,
akik 2012. évi adójuk 1%-át az egyesület-
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nek ajánlották fel. A fenti támogatást az egyesület alapszabályában megfogalmazott célszerinti tevékenységekre fordítjuk.
További fontosabb információink:
Egyesületünk tisztségviselőinek megbízatása a 2014. évi
rendes közgyűlésen februárban lejár, ezért kérjük tagjainkat,
hogy a Jelölő Bizottságnál - elnöke Haracska Ferenc - tegyék
meg javaslataikat a jelöltek személyére (9 elnökségi tag - ebből 2 fő Annavölgyről, 3 felügyelő bizottsági tag - ebből 1 fő
Annavölgyről).
Megkezdődtek a 2014. évi 29. Sárisápi Térségi Nyílt Borverseny és a 2.
Sárisápi Térségi Nyílt Pálinkaverseny
előkészületei a bírálóbizottsági elnökök
felkérésével. A borbíráló bizottság elnökének szeretnénk megnyerni Dr. Urbán Andrást, a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának nyugalmazott főtitkárát,
aki a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke és a Budafoki Promontorium Borlovagrend
nagymestere.
A pálinkabíráló bizottság elnöke ismét Vértes Tibor főzőmester, az Agárdi
Pálinkafőzde KFT ügyvezető igazgatója lesz, aki a megtisztelő felkérést már
elfogadást jelezve visszaigazolta. A bírálatok 2014. február 28-án, pénteken
azonos időben fognak lebonyolítódni,
az ünnepélyes eredményhirdetés pedig
március 8-án, szombaton kerül sorra. A
rendezők minden gazdának sikeres felkészülést kívánnak.
Kívánok az egyesület vezetősége és a magam nevében is
tagjainknak és a falu valamennyi lakójának békés karácsonyt
és eredményes, egészségben gazdag új esztendőt.
Schummel Tamás
elnök

Karácsonyi készülődés a kézimunka klubban
Klubunk változatlanul hetente egy alkalommal tartja a foglalkozásait, hétfőn 16 órától 18 óráig. Munkáink készítésekor
figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket.
Néhány héttel ezelőtt Mindenszentekre készítettünk koszorúkat és sírcsokrokat szeretteink sírjára. Ezek fenyőből, tujából, örökzöldekből, szárított virágból, termésekből és jobb
minőségű művirágokból készültek. Nagyon jól sikerültek, a
fényképfelvételek is igazolják ezt.

Az utóbbi hetekben és az elkövetkezendő időben már a karácsonyra készülünk. Lelkesen horgoljuk a különféle angyalkákat, harangokat. Készítünk horgolással gyertyát, gyertyatartót, még szaloncukrot is. Ezt látni kell.

Hungarocellből és horgolással hóembert is csináltunk.
Egyre több fenyőfát fognak díszíteni ezek a szép munkák.
Öröm dolgozni vele, de még nagyobb öröm a végeredmény.
Készítünk adventi koszorúkat is. A lakásdíszítésre asztaldíszeket kötünk, ezeket a temetőben is fel lehet használni.
Sok szép dolgot lehet vásárolni, de a saját munkánk eredményének mindig nagyobb a becsülete. Nemcsak az ünnepek
előtt szorgoskodunk. Az év minden hétfőjén összejövünk.
Mivel mindenki mást csinál, jó alkalom arra, hogy egymástól ötleteket kapjunk, illetve adjunk. Segítünk egymásnak a
felmerülő problémákban. Követjük a divatot és elkészítjük a
szebbnél-szebb sálakat, sapkákat. Ezek közül jó néhány ott
lesz a karácsonyfa alatt a csomagok között.
Összejöveteleinken nemcsak kézimunkázunk, hanem jókat
beszélgetünk. Jól érezzük magunkat, ezt az is bizonyítja, hogy
hamar eltelik a két óra, amit együtt töltünk. Nem vagyunk
sokan, de annál lelkesebbek.
Megragadom az alkalmat, hogy elhívjam körünkbe azokat
a kézimunkázni szerető embereket, akik érdeklődnek bármilyen kézimunka iránt, vagy csinálják is.
Hiszen olyan hosszúak a délutánok és az esték. Biztosan
hasznosan és kellemesen töltenék velünk az időt. A kézimunkák és sírdíszek készítői Bíberné Gula Ica, Dombovári Károlyné, Gyarmati Ferencné, Papp Alajosné, Zengő Jánosné.
A kézimunkaklub tagjai nevében minden sárisápi lakosnak
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt
kívánok!
Papp Alajosné

Angyalok
Jane idegesen tolta be a tálcát a sütőbe.
- Így aztán végképp nem fog megsülni a mézeskalács!
- Ha nem csacsogtál volna annyit a telefonba - morogta
Matt, aki épp a fával vesződött - már rég készen lennél.
Jane nem válaszolt, csak heves mozdulattal kinyitotta a
konyhaszekrényt, amiből zörögve-csörögve a földre potyogtak a dolgok. A lány dühösen szétcincált egy szaloncukrot.
- Hol vannak az égők?
- Mit tudom én? Te pakoltad el őket. Atya ég, ennyi az
idő? Anyámék mindjárt itt lesznek, kész van már a fa?
- Mondom, nem találom az égőket!
- Annyira szerencsétlen vagy...
- Mi lenne, ha inkább segítenél?!
- Ne kiabálj velem!
Matt már nyitotta a száját, hogy egy hangos ‚Nem
kiabálok’-kal válaszoljon, de félbeszakította a csengő.
- Ilyen nincs!
- Nyisd ki, addig én feldobom a csillagot a fára...
Jane a bejárathoz rohant, mosolyt erőltetett az arcára és
széles mozdulattal kitárta az ajtót.
- Andy, Melanie! De jó, hogy itt vagytok! - köszöntötte a
fiatal párt - Kerüljetek beljebb!
- Boldog ünnepeket! - mondták kórusban és mindketten
színes dobozt húztak elő a hátuk mögül. Jane kíváncsian belekukkantott a dobozokba, amíg Andyék levették
a kabátjukat.
- Angyalok vagytok! Legalább ezek miatt nem kell aggódnunk... Matt!
- Itt vagyok - jelent meg az előszobában, mire Jane a ke-

zébe nyomta az egyik dobozt - menj és aggasd fel ezt a
fára, amíg én megcsinálom a kaját!
- Segítek - ajánlkozott Andy, Matt hálásan bólintott.
- Kösz, öcsi.
- Megteríthetek? - kérdezte Melanie csillogó szemekkel,
Jane pedig megkönnyebbülve igent mondott.
- Honnan van az a rengeteg süti? - értetlenkedett Matt,
mikor Andyvel befejezték a fát.
- Melanie megmentette a vacsorát - magyarázta Jane,
közben bögrékbe töltötte a puncsot - Most már tényleg
bármelyik pillanatban itt lehetnek a szüleim.
- Alig várom - mondta Matt tömény iróniával a hangjában, amire Jane meglegyintette az arcát.
- Megjöttek! - pattant fel, mikor megszólalt a csengő.
Puszi-puszi, aztán leültette őket az asztalhoz és megkínálta őket Melanie süteményével.
- Mennyei, Jane - dicsérte meg az anyja - muszáj elkérnem a receptjét.
Erre Melanie Janere mosolygott, aki halkan megjegyezte: - Nekem is.
Már kilenc óra is elmúlt, amíg a szülők és Andyék hazamentek. Matt és Jane fáradtan huppant le a kanapéra.
- Nagyon szép lett a fa - mondta elismerően Jane - mondtam már, milyen ügyes vagy?
- Délután valahogy nem így fogalmaztál - emlékeztette
csipkelődő mosollyal, aztán felkapta a távirányítót - Ó,
nézd! A reszkessetek betörők!
- Akkor most már teljesen karácsony van.
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Egy különleges hobby - szappankészítés
Urbanics Hajnival
A karácsony közeledtével sokan próbáljuk kreatív, saját
készítésű ajándékkal meglepni szeretteinket, kollégáinkat, ismerőseinket. Az ajándék, amelyet magunk készítünk, sokkal
értékesebb, hiszen szívünk-lelkünk benne van, és a rááldozott
idő is becsesebbé teszi. Ilyen kézműves ajándékkal, egyedi
készítésű natúr szappanokkal lepett meg bennünket egyik
alkalommal jó barátunk, Urbanics Hajni, akit bizonyára az
olvasók közül is sokan ismernek. Erről a különleges kézműves
hobbyról mesélt, amellyel mintegy 2 éve ismerkedett meg.
Egy kolléganője, aki
már évek óta készített
szappanokat, invitálta el
magához, ismerve Hajni
kézügyességét és fantáziáját, és mutatta meg neki
a szappankészítés alapjait. Röviddel ezután be
is iratkozott egy kurzusra, amelyet később több
is követett és ő maga is
megtanulta a szappankészítési technikákat. A
tanfolyamokon elsajátíthatta, hogyan készülnek a
különböző szappanfajták:
hidegen- vagy melegen készíthető szappanok, az úgynevezett „nagymama szappanjai”, folyékony szappanok stb. A
tananyag kémiai ismeretekre épül, nagy hangsúlyt fektetnek
a szappankészítés során a bőr védelmére, hiszen lúgokkal
kell dolgozniuk. Az alapok elsajátítása után Hajni meglátta
a lehetőséget, ebben a hobbyban. Mindig újabb és újabb formákkal, összetevőkkel bolondítja meg szappanjait, azonban
ragaszkodik a természetes alapanyagokhoz és a natúr színekhez. Ehhez inspirációkat merít magyar és külföldi internetes blogokból, de ő maga is kifogyhatatlan az ötletekből.
Elkészítés után általában 2-3 nap alatt szilárdulnak meg a
szappanok, ilyenkor már alig várja, hogy kiszedhesse őket
az öntőformából, hogy meglássa, valóban megvalósult-e az,
amit beleálmodott. Ezután minden szappant még legalább
3-5 hétig szárítani kell.
A szappanok alapját olajok és vajak képezik nagyjából
fele-fele arányban. Használható szőlőmag olaj, ricinusolaj,

napraforgóolaj, olívaolaj, kókuszolaj. Az illóolajok adják a
szappan illatát, a színezés többnyire természetes agyagokkal
történik: a vörösagyag, a rózsaszín agyag, de például az orvosi szén és a hévízi iszap is a színezőanyagok közé tartoznak.
A téli hónapokban fahéjat és mézet is használ, míg az
előbbi felmelegíti az embert, az utóbbi a bőrt ápolja. A hideg
időszakban az avokádó is kedvelt alkotóeleme szappanjainak
szintén bőrápoló tulajdonsága miatt. Szívesen készíti el kecsketejes-körömvirágos, valamint aloe verás változatban őket.
Az év során begyűjti és előkészíti a leendő összetevőket, a
zöld diót, diólevelet, citromfüvet, levendulát; egyiket-másikat olívaolajban áztatja, vagy ahogy ő mondja, „titrálja”,
majd ezeket felhasználja a szappankészítés során. A kurzusokon azt tanulta, hogy az anyag, amely belsőleg jó az embernek, azt külsőleg is lehet alkalmazni, így a nyári időszakban
paradicsomból, csalánból is gyárt szappant. Egyedi kérésnek
eleget téve készített már chili-szappant is kedves ismerőseinek kalocsai paprikából, amelynek vérpezsdítő hatása van.
Lelkesen beszélt arról, hogy Sárisápon az Idősek Otthonában, illetve Annavölgyön az Egészségnapon is volt lehetősége mesélni kedves hobbyjáról. Mindkét helyen nagy
érdeklődés övezte bemutatóját és rengeteg kérdéssel bombázták őt az előadással kapcsolatban.
Azt hiszem mindannyian vágyunk hasonló szabadidős tevékenységre, amelyben örömünket leljük és amellyel örömet
okozhatunk másoknak is. Rajta hát, legyünk ügyesek, lepjük
meg szeretteinket minél több szép, saját készítésű ajándékkal
karácsonyra!

Mit jelent nekem?
Mit jelent nekem a karácsony?
Havas örömöt angyalszárnyon.
Egy csodát, mely égi üzenet,
kis jászolban, csöppség született.

A tájat dédelgeti a friss hó...
Ünnepel sok mennyei lakó.
Megbocsájtást mindenáron!
Ezt kívánja a karácsony.

Boldogságot tükröző arcokat,
legédesebb gyerekálmokat.
Békés ünnepet, meghitt családot,
szeretetbe öltözött szép világot!
Komuczky Eszter
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Áldott ünnepeket!
Jurásekné Pfluger Éva

Ahol lelke van a hideg vasnak
A mai magyar díszkovácsmesterség
méltó folytatása az elődöknek, akik
keze munkáját tisztelettel csodáljuk a
régi kapukon és különböző vaseszközökön. Szemet gyönyörködtető a vas
látványa. A vasvirágok szinte életre
kelnek a korlátokon, kerítéseken. Az
élet szépségét visszaadó szimbolikus
figurák elevenednek meg rajtuk.
A magyar vasművesség világhírű volt. Az 1900-as évek elején 100
kiváló műhely működött Budapest
környékén. Kovácsmesterek szerint az
igazi értékű kovácsmunka a tűzből kerül ki, nem kell hozzá a technika egyéb
vívmánya. Keszthelyi Balázzsal beszélgettem, aki díszműkovács Sárisápon.
Mikor döntöttél úgy, hogy ezt a
szakmát választod?
12 éve készítek kovácsolt tárgyakat.
Kezdetben hobbyszinten foglalkoztam
vele. Az elkészült munkám tetszett az embereknek, nőtt a kereslet irántuk. Böngészni kezdtem az ehhez kapcsolódó könyveket, szakirodalmat. Megtanultam a szakma fortélyait és az
élet úgy hozta, hogy díszműkovács lett belőlem.
Mindent magad kovácsolsz vagy találhatók előre gyártott elemek a műhelyedben?
Az egyedi kézimunkát napjainkban könnyen helyettesíthetjük nagyipari úton előállított sorozattermékek, például:
elemek, csigák, gombok beépítésével is, ami szép végterméket
eredményezhet. Meggyorsítja a munkát, és némileg csökkenti a kivitelezés költségeit. Csak a rúdanyagot és a lemezeket
vásárolom készen. Szeretem az olyan munkát, ahol a megvalósításhoz szakmai ismeretre, alkotókészségre van szükség, és
a kivitelezés során a díszműkovácsolást a mesterség eredeti értelmében alkalmazhatom.
Ez pontosan mit jelent?
Azt jelenti, hogy a vasat tűzön munkálom meg, vagy magam formálom hidegen, és a hegesztés mellett a hagyományos
kötésmódokat is alkalmazhatom. Az eljárás kiválasztása minden esetben a megrendelő döntéseitől és elvárásaitól függ.
Milyen tárgyakat készítesz szívesen, és mire a legnagyobb az igény a megrendelőktől?
Bármit szívesen elkészítek, ami kivitelezhető vasból. Kisebb
tárgyakra nagy a kereslet, gyertyatartót, virágtartót, bortartót, kilincseket, polcokat, tükröt sokat készítek. Legnagyobb
igény a kerítésekre és korlátokra van. Esztergomban megtekinthető több munkám a Bazilikában és a Shaolin templomban is. Nagyrészt Budapestről vannak megrendeléseim, de a
környéken is egyre több igény van a kovácsoltvas tárgyakra.
Fizikailag mennyire megerőltető a munkád?
Nem érzem megterhelőnek. Az izmok hozzászoknak a
terheléshez. Titka, hogy a különböző mozdulatokat helyesen
kell alkalmazni. Legfőképp a karom és a derekam van igénybe
véve.
Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a szakmában?
A vasat ki kell ismerni, ehhez sok év gyakorlatra van szükség. El kell sajátítani a nyújtás, hajlítás technikáját. A vas lágyan meghajlik, formát ölt és alkotássá válik a kezem alatt. A
díszműkovács munkájának ez az igazi értéke, nemes szépsége
éppen ebben rejlik.
Binderné Haracska Piroska

Fényre várva
Stonehenge erős mágnesként vonzza a kíváncsi embereket. A hatalmas kőtömbök idecsalogatják a kutatókat, akik
megpróbálják megfejteni a rejtélyt, de az átlagembereket is,
akik egyszerűen csak a saját szemükkel szeretnék látni ezt a
varázslatos helyet. Én is nagyon kíváncsi voltam erre a helyre, így egy Angliába induló csoporthoz csatlakozva megcsodálhattam az óriás köveket. Mondhatom varázslatos volt a
látványuk, nem zavart az sem, hogy zuhogó esőben sétáltam
körül a kb. I.e.3500 éve épült csodát. Lehet, hogy templom
volt, de lehet, hogy csillagvizsgáló, ahol tömegek gyűltek
össze december 21-én, hogy láthassák a téli napfordulót,
mely napkeltekor jelentkezett, az óriás kövek egyikén, amit
sok odagyűlt ember várt és a fény megjelenése megkönnyebbülést és lelkesedést váltott ki az emberekből. Nekünk, a
keresztény világban Jézus születése jelenti a fényt; a téli napfordulót, ami azt is magával hozza, hogy karácsony után már
rövidülnek az éjszakák. A karácsony pedig minden keresztény ember örömünnepe. Az emberek ajándékkal lepik meg
hozzátartozóikat, örömet akarnak varázsolni gyermekeik arcára. Stonehenge helyett a karácsony jelzi a téli napfordulót,
az örömünnepet. Kívánok mindenkinek boldog karácsonyt,
szeretetben ünnepeljük ezeket a napokat, legyünk jók, szeressük egymást emberek!
Farda Lajosné

Sárisápi Hírmondó
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Karatebajnokunk - Gyapjas Hanna
Hanna (a képen balról) ötévesen, nagycsoportos óvodásként kezdte a karate „pályafutását” a csolnoki Wadofight Karate Klubban. Elsődleges célja rengeteg energiájának a levezetése volt. Kezdetben csak edzésre járt, de hamar kiderült,
hogy Hannának a versenykaratéban is van keresnivalója. A
versenyzést házi versenyekkel kezdte, ahol általában a dobogó
felső fokán állt. Azután jöttek a nagyobb hazai és külföldi versenyek, ahol kumitében (küzdelem) állt tatamira (küzdőtér).
Első igazi nagy hazai eredménye 2010-ben és 2011-ben stílus
magyar bajnok lett.
2010-ben Olaszországban, Jesolóban rendezett stílus Európa Bajnokságon II. helyezett lett. Idén 12 évesen a Magyar
Karate Válogatott kerettagjává vált. A válogatott tagjaként, ez
év októberében, Portugáliában, Lisszabonban rendezett stílus
EB-n bronzérmes lett, mind egyéni, mind csapat kumitében.
A Pilzenben tartott Euróba Kupán ezüst érmet szerzett. Jelenleg a 12-13 éves, 45 kg-os súlycsoportban küzd, és barna öves.
(3 KYU) Edzésekre Tinnyére jár heti 4x2 órát. A Wadofight
Karate Klub mindenkit szeretettel vár Csolnokra és Tinnyére, nemtől és kortól függetlenül. Az edzéseket Szabó Evelin
(1.dan) és Orosz János (2.dan) vezetőedzők tartják.
Binderné Haracska Piroska

Tisztelt sportbarátok!
Az alábbi néhány sorban röviden bemutatom a Sárisápi
Bányász SE labdarúgó szakosztályának a 2013-2014. bajnoki év őszi szezonjának eredményeit. A szakosztályban 116 fő
rendelkezik érvényes játékengedéllyel. Ebben a bajnoki szezonban 2 felnőtt, 2 utánpótlás csapatot indítottunk bajnoki
rendszerben, és 4 utánpótlás korosztály indult a Bozsik programban.
Az egyik felnőtt csapatunk a Megye I. osztályban szerepel.
Hazai bajnoki mérkőzéseit Tatabányán a Grosics Stadionban
rendezzük. A csapat gerincét azok a tatabányai játékosok adják, akik a legutóbbi szezonban még az NB III-as bajnokságban szerepeltek. A bajnokság felénél az első helyen állnak 2
pont előnnyel a tavalyi bajnok Kecskéd előtt.
A másik felnőtt csapatunk a Megye II. osztályban játszik,
akik hétről-hétre jó játékkal, és jó eredményekkel örvendeztették meg a lelkes szurkolókat. Nehézkes kezdés után - az első
3 fordulóban mindössze 1 pontot szereztek – a következő 12
mérkőzésen 11 alkalommal győztek, és 1 döntetlent játszottak. Összességében 15 forduló után 35 ponttal, 40:12–es gólkülönbséggel a 3. helyen várják a tavaszi folytatást, mindössze
1 pont hátránnyal az első helyezettől. Örömteli, hogy a csapat
nagy része sárisápi fiatal.
Sajnos az U19-es csapat nem szerepel ilyen jól. Ebben közrejátszik az is, hogy ez a korosztály kicsit hiányos. Fiatalabb
játékosokkal kell kiegészíteni a csapatot, ez viszont hátrányt
jelent az ellenfeleinkkel szemben. A lelkesedés és az akarat ellenére a jó eredmények még nem jönnek rendszeresen, viszont
így is sikerült néhány szép győzelmet szerezni. Jelenleg a csapat a 15. helyen áll.
A következő korosztály az U16. A tavalyi gyengélkedés
után idén sokat fejlődtek, több értékes győzelmet szereztek és
a bajnokság 5. helyén állnak. Sok köszönet és dicséret illeti a
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csapatot, mert több játékos a szombati mérkőzés után a vasárnapi U19-es bajnokin is részt vesz.
Végül a legkisebbekről is essen néhány szó. A Bozsik program keretén belül az ősztől kezdődően a csapataink kéthetente tornákon vesznek részt különböző helyszíneken, ahol
folyamatosan jó eredményeket érnek el mind csapat, mind
egyéni szinten. Az edzéslátogatottságuk is felülmúlja az összes
korosztályt, hiszen minden alkalommal, szép számmal jelen
vannak.
Azt, hogy több tehetséges fiatal játszik csapatainkban,
igazolja az is, hogy Varga Bence és Bauer Richárd meghívót
kapott az U19-es megye válogatottba. A Bozsik program keretein belül az alközponti válogatottba szintén két játékosunk
kapott meghívót, Diószegi Adrián és Schüller Zsombor a válogatottal egy nemzetközi tornán vettek részt Németországban. A foci mellett szerepelt a programban városnézés és egy
Bundesliga mérkőzés megtekintése.
A fent felsorolt eredmények köszönhetők az edzőknek,
akik felkészítették a csapatokat. Farkas László a Megye II,
Cserna János az U19, Párkányi Norbert az U16, Gombola
Gábor és Jurásek Zsolt a Bozsik programban résztvevő játékosok mestere.
Nem utolsó sorban köszönet illeti községünk önkormányzatát, hiszen teljes mértékben támogatja, és segíti a szakosztály
munkáját.
Köszönet mindazoknak, akik önzetlenül segítik a munkánkat, valamint a lelkes szurkolóknak, akik hétről-hétre jönnek
és szurkolnak a csapatnak.
A Sárisápi Bányász SE
KELLEMES ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET
kíván a falu minden lakójának!
Friedrich Zoltán

Tekeszakosztály
Felnőtt csapatunk négy hazai győzelemmel, és
négy idegenbeli vereséggel kezdte őszi idényt! Ez a
negyedik helyre volt elég a félidőben. A cél mindenképpen az egyik dobogós hely megszerzése, de szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, ezért tavasszal,
a ránk váró tíz fordulóból hét győzelmet kellene aratnunk. Bízunk benne, hogy ez sikerülhet. Érdekesség,
hogy a tekemérkőzések után a két csapat egymással
szemben felsorakozik. A csapatvezetők köszöntik
a nézőket, a mérkőzésvezetőket és az ellenfelet háromszoros éljennel, ezután kezet fog a két csapat.
A sárisápi csapat játékosai az országban egyedülálló
módon a bányász hagyományokhoz méltóan „ Jó
szerencsét” köszön.
Az ifjúsági korosztály (15-20 fő) ősszel keddenként, rendszeresen látogatta az edzéseket. Általános
iskolásoknak november 2-án rendeztük meg a már
hagyományos halloween kupát negyedik alkalommal. Nagyon hangulatos, vidám versenyen a lányoknál ezúttal a Demeter ikrek, Dorina és Ramóna bizonyultak a
legjobbnak. A fiúknál Husek Krisztián nyert. 2014-ben már
felnőtteknek is szeretnénk megrendezni a kupát.
Február közepén Sárisápon rendezik meg a megyei diákolimpiát. Éremszerzésre esély van a hetedik nyolcadikos fiúknak és lányoknak is.
Januárban induló falubajnokságra még az év végéig lehet
jelentkezni. Csak amatőr csapatokat várunk, lehetnek baráti
társaságok, családok, (11 év felettiek). A csapatok minimum
5-fősek, péntek vagy szombat este játszanának egymással, január és február hónapban. Mozduljunk ki a hosszú téli estéken, egy jó hangulatú beszélgetés, egy kis mozgás biztosan

jót fog tenni. Akár csak nézőként jöjjenek, nézzék meg, de
elsősorban jelentkezzenek. Ha egyedül van, nincs csapata, azt
is megoldjuk! Nevezési díj létszámtól függően, érmekre, kupákra.
Információ: 30/442-2589 vagy a gurint@invitel.hu
Kötelességemnek érzem még leírni, hogy 2013-ban Zalaegerszegen rendezték meg a teke világbajnokságot. Magyarország férfi és női csapata VILÁGBAJNOK lett, ezúton is
gratulálunk nekik!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok községünk minden lakójának:
a Sárisápi BSE. tekecsapata nevében:
Gurin Tibor

Molnárné Rozy kipróbált receptjei:
Borleves
Hozzávalók: 1/2 liter savanykás fehérbor, 1/2 liter víz, 1
mokkáskanál szegfűszeg, 1 mokkáskanál fahéj, 2 vaníliás cukor, 10 dkg porcukor, 5 tojás, 1 citrom héja, 1 evőkanál liszt
Elkészítés: a vizet 1 dl borral és a fűszerekkel felforraljuk,
ezalatt a tojás sárgákat kikeverjük a cukrokkal és a liszttel.
Hozzáadjuk a maradék bort. Ha felforrt, a fűszeres levet leszűrjük és az egészet lassú tűzön kb. 10 percig, hogy a liszttől
besűrűsödjön, kevergetve forraljuk.
Megjegyzés: Ha nem figyelünk, könnyen kifut.
Én az 1 kanál liszt helyett, vagy érkezési keményítőt, vagy
vanília pudingport teszek!

Püspökkenyér tojásfehérjével
(Ha marad tojásfehérje)
Hozzávalók:
4-5 tojásfehérje, 4-5 evőkanál cukor, 4-5 evőkanál liszt,
4-5 evőkanál olvasztott vénusz sütőmargarin, mazsola, dió,
csokoládé, narancshéj, citromhéj.

Elkészítés:
A tojásfehérjét felverjük kemény habbá, hozzáadjuk a cukrot, a lisztet, az olvasztott margarint. Jól elkeverjük, és hozzádolgozzuk a mazsolát, a diót, a csokoládét, a narancs- és
citromhéjat.
Kikent, lisztezett formába öntjük, a tetejére durvára tört
diót szórunk, és előmelegített sütőben megsütjük.

Nagymama mézese
Hozzávalók: 25 dkg méz, 10 dkg cukor, 10 dkg margarin,
fűszerek,1kanál kakaó, 2 egész tojás, 50 dkg liszt, 1 púpozott
kanál szódabikarbóna
A mézet és a cukrot egy lábasban felmelegíteni, amíg a cukor elolvad. Utána hűtjük, mikor langyos, először fakanállal,
majd a végén kézzel összedolgozzuk a többi hozzávalóval. /
érdemes egy éjszakára folpackba csomagolva hűtőben pihentetni/
Vékonyra nyújtjuk, formára szaggatjuk, 180 fokon sütjük.
Ne rakjuk sűrűn, mert megnő!
Díszítés:1 tojás fehérje,10 dkg porcukor, 2-3 kanál ételkeményítővel jól kikeverve.
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