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“Isten nem személyválogató” (ApCsel 10,34) 

- Húsvéti gondolatok József Atyától -

Péter apostol Jézus feltámadása után megkezdi missziós út-
ját. Annyira elevenen él benne az élő Istennel való kapcsolat, 
hogy nem tudja magában tartani: el kell mondania minden-
kinek. Hiszen Jézus feltámadása, amit húsvétkor évről évre 
megünneplünk, olyan csoda, ami minden ember életét képes 
megváltoztatni. A pogány 
Kornéliusz százados házában 
az apostol kijelenti: Isten 
nem személyválogató. Az Úr 
kitárja karját, ahogyan a ke-
resztfán ölelésre tárta és vár 
mindannyiunkat. 

Ez a feltámadás azt jelen-
ti: van örök élet. Küzdelmes, 
sokszor értelmetlennek tűnő 
mindennapjaink próbaté-
telek csupán. Érezzük ezt 
emberek, hiszen szívünk mé-
lyén ott él a vágy a végtelen 
szeretet után. De itt ebben 
a világban ezt a végtelensé-
get nem látjuk sehol: bűn 
uralkodik és ebből a bűnből 
halál támad. Péter tudta azt, 
hogy földi bűnökkel terhelt 
életünk halálba torkollik, de 
van utána valami más, egy új 
kezdet. Péter annyira biztos 
volt ebben a tapasztalatában, 
hogy még a vértanúságot, a 
halált is vállalta igazáért. És 
vállalták/vállalják sok milli-
óan: még ma is Jézus nevét 
suttogják azok, akiket hitü-
kért végeznek ki.

Isten nem személyváloga-
tó. Ezt az örök életet, a földi létünknek értelmét felkínálja 
mindenkinek. Legyen az az ember hívő, vagy nem hívő, a 
régen templombajáró, az igazságot kereső. Vagy legyen alko-
holista, gyógyszer- vagy drogfüggő, szenvedélybeteg. Legyen 
egészséges vagy testi-szellemi fogyatékkal élő. Húsvét ünne-
pe meghívás mindenkinek. Ha Isten kitárja karját, mi miért 
nem tárjuk ki szívünket? Miért nem merünk távolabb tekin-
teni földi életünk határainál? Az Istenben való hit olyan élet, 

olyan kaland, ami megváltoztatja földi létünket, új értelmet 
ad mindennek, amit eddig jó szándékkal tettünk. Engedjük 
neki, hogy feltámasszon bennünket is. A lelki halálból, a 
bűnből akar kiszólítani. Abból az állapotból, ami lehet, hogy 
rövid távon kényelmesebb és könnyebb. De Istennek hosszú 

távú tervei vannak velünk: 
fel akar ébresztetni, fel akar 
támasztani a végtelen életre. 
Ha engedjük neki, ez a vég-
telen lét már most a földön 
elkezdődhet.

Ezt a fajta feltámadást so-
kan átélték már. Jean Vanier 
(1928-), aki munkatársaival 
már több mint 30 éve szel-
lemi fogyatékosok között 
tevékenykedik, és körülötte 
világszerte kialakult a Bárka, 
valamint a Hit és Fény moz-
galom, bőséges tapasztalatok-
kal igazolja, hogy a fogyaté-
kosok világának szűk keretei 
között, bizonyos fokig a ha-
lálraítéltségből, vagy a szelle-
mi halál állapotából is létezik 
kiút, föltámadás; a halha-
tatlanság reménye. Hány 
gondozottjuk vallja: meg-
jártam a poklokat (alkohol, 
depresszió, öngyilkosság), de 
magamhoz tértem, bizonyos 
értelemben „feltámadtam”. 
A megújulás hitből, a jó 
környezet erejéből és a saját 
akarat döntéséből ered és ez 
az állapot maradandó. Van 
föltámadás a rabszolgaságból, 

a társadalmi elnyomás sokféle formáiból, a diktatúrákból; van 
föltámadás a bűnből, a megátalkodottságból, a gonoszságból; 
és van föltámadás a szenvedésből, a gyötrődésből, az igazság-
talan ítéletből, a halálból! És ezt Isten mindenkinek, így neked 
is felkínálja, mert Ő nem személyválogató!

Lukács József 
plébános
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Márciustól hivatalosan is vége van a télnek, és be-
köszönt a tavasz. Ébredezik a természet, duzzadni kez-
denek a rügyek. Március régi magyar neve: Böjtmás 
hava. Ez a böjt második hónapja, ilyenkor tilos a viga-
lom, a lakodalom, a húsos ételek fogyasztása.

A természet tavaszi megújulását ünnepi szokásokkal 
is megpecsételték az emberek. Jelképesen elbúcsúztat-
ták, eltemették a telet és behozták a faluba a tavaszt. 
Virágvasárnap előtt egy héttel, az úgynevezett fekete 
vasárnapon űzték ki a telet. A lányok egy hosszú botra 
zsúpból fejet készítettek, majd ezt a bábut beöltöztet-
ték fehér ruhába, csepecet (azaz: hímzett női fejfedőt) 
tettek a fejére, ez volt a kiszelica. Csoportosan végig-
vitték az utcákon, közben énekeltek. A legényeknek 
ez nem tetszett, válaszul a lányok után szaladtak, és jól 
megkergették őket. Az emberek tojást, kalácsot, diót, 
almát vagy pénzt adtak az éneklésért. Mikor végigjár-
ták a falut, levetkőztették a bábut és eldobták a botot, 
vagy elégették. 

Óvodánkban a hagyományoknak megfelelően 
idén is készítettünk kiszebábut. Minden csoport 
más-más ruhadarabbal, ékszerrel díszítette fel. Az 
elkészült babát az óvoda udvarára kísértük, majd 
szlovák és magyar tavaszi dalokat énekeltünk. A ba-
bona szerint a kiszézés megszabadítja az embereket 
minden bútól, bajtól, így a sok betegeskedés után a 
kis ovisok és az óvoda dolgozói is nagy kedvvel vet-
tek részt az eseményen. Számos hangszerrel álltak a 
gyermekek körbe és hangosan énekeltek, mondo-
gatták a télűző és tavaszváró rigmusokat. Zengett az 
udvarunk a daloktól, mondókáktól.

Tavaszhívogatók

Jer, jer kikelet
Seprűre ki a hideget!
Ereszd be a meleget,
Dideregtünk eleget!

Kiselica, kiselá,
Štiri roki viselá,
až na páti rok
všetkich chapcov odrisala!

Binderné Haracska Piroska

A tél temetése - kiszézés

Községünk valamennyi lakójának

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

kívánunk: 

Sárisáp Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói 
és a szerkesztők
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Tisztelt Sárisápi Lakosok!

Mint azt Önök is megtapasztalták, az idei évben el-
kezdődött a pálinkafőzde melletti, Janza-patak feletti 
hídnak a teljes körű rekonstrukciója. A munkálatok jó 
ütemben haladnak.

Elkészült a két boltív újraburkolása, valamint az ala-
pozás megerősítése és a hídpillérek eredeti, faragott kő-
vel való pótlása is befejeződött. Így elkészültek az altalaji 
munkák, elkezdődhetett a teljes útpálya elbontása és 
újrajavítása. 

Ezért vált szükségessé 2015. március 16-ától a híd 
teljes lezárása, és mind a gyalogos, mind pedig a közúti 
forgalom ideiglenes átterelése az Iskola közben felújított 
hídra 3,5 tonna súlykorlátozással. Fenti időponttól a 3,5 
tonna feletti tehergépjárművek a Kaolin Üzem felé veze-
tő úton közlekedhetnek. 

Továbbra is kérem mindenkitől a kihelyezett közúti 
táblák által meghatározott szabályok szigorú betartását. 
Fokozottan figyeljenek az iskolába járó gyermekek testi 
épségére, főként a reggeli és a déli órákban. A balesetek 
megelőzése érdekében kérek mindenkit a KRESZ szabá-
lyainak maradéktalan betartására.

Előreláthatólag a forgalmi elterelés a lezárástól számí-
tott másfél-két hónapig fog tartani.

Kérem a lakosság megértését és türelmét.
Tájékoztatom továbbá a helyi civil szervezeteket, hogy 

a községi rendezvényekről 2015. január 1-jétől a Mária-

halmi Faluvédő Egyesület készít felvételeket, melynek 
vezetője Murczin Kálmán.

Az egyesület 2006 óta működik Máriahalmon, nyolc 
éve közösségi médiaszolgáltatóként több műszaki pályá-
zaton szerepelt sikeresen. Máriahalmon rendszeresen ké-
szítenek felvételeket.

Ez év januárjában hirdette meg az önkormányzat a 
kábeltévés videó felvételek készítésére és szerkesztésére a 
pályázatát. A beérkezett két pályázat közül az egyesület 
által benyújtott kedvezőbb ajánlatot fogadta el az ön-
kormányzat.

A helyi rendezvények, események rögzítése az ese-
ménytől függően, de legalább két kamerával történik, 
melynek összege 15.000 Ft. Ez tartalmazza a felvétel és 
az utómunka költségét is. Kiszállási díjat nem számol 
fel a szolgáltató. Több szolgáltatás igénybevétele esetén 
kedvezményt is tudnak biztosítani.

A felvételek időpontját a szolgáltató az esemény előtt 
legalább két héttel kéri bejelenteni a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságán személyesen, vagy a 33/518-310-es te-
lefonszámon.

Változott a Kábeltévében történő hirdetmények fel-
adási rendje is. A civil szervezetek, valamint a község 
lakói a megjelentetés előtt legalább két nappal jelezzék 
igényeiket a Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfo-
gadási időben.

Kollár Károly 
polgármester

A polgármester tájékoztatói

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét alkalom adódik 
leendő óvodásaink számára, hogy ellátogassanak hoz-
zánk, ezzel lehetőséget biztosítunk a szülőknek és a 
gyerekeknek egyaránt az intézmény megismerésére. A 
gyerekek birtokba vehetik a játékokat és a termeket. A 
szülők a gyerekekkel együtt játszhatnak, valamint in-
formációt szerezhetnek az intézmény életéről, a leen-
dő óvó nénikről, dajkákról. Így, mikor szeptemberben 
újra találkozunk, már ismerősként fogadjuk egymást. 

Az eddigi tapasztalatok alapján egy vidám, kötet-
len délutánt töltünk el együtt. Tavasz folyamán is sok 
szeretettel várjuk a leendő óvódásainkat és szüleiket. 
Az Ovika pontos idejéről a későbbiekben tájékozta-
tást adunk. Az Ovikát követi a beiratkozás, melynek 
pontos időpontját az Oktatási Hivatal határozza meg.

Lakics Gyuláné 
a Sári Óvoda vezetője

OVIKA

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy a 2015/2016-
os tanévre az általános iskolák első évfolyamára való be-
iratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor az iskola B 
épületében, az iskolatitkári irodában:

2015. április 16. (csütörtök) 800-1900

2015. április 17. (péntek) 800-1800

Kérem az érintett szülőket, hogy a jelzett napokon te-
gyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötele-
zettségüknek!

Pathó Zsolt 
főigazgató

Beiratkozás
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A 2014/2015-ös tanév eddigi programjain, versenyein 
tanulóink örömmel vettek részt és sikeresen szerepeltek.

A magyar kultúra napja alkalmából iskolánk felső tago-
zatában megtartottuk a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép 
magyar beszéd” versenyünket. A versenyen nyújtott szerep-
lése alapján:

5-6. osztályban:
I. Varga Izabella (5. osztály)
II Palkovics Nikoletta (6. osztály)

7-8. osztályban:
I. Horváth Katinka (7. a osztály)
II. Kollár Kata (7. a osztály) 
III. Nagy Zsófia (8. a osztály) 

A területi fordulón Varga Izabella képviselte iskolánkat.

A Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi Ta-
nulmányi Verseny iskolai fordulóján alsós 
és felsős tanulók vettek részt. A továbbju-
tott tanulók a megyei fordulóban folytatják 
a versenyzést: Borsos Borbála, Pál Soma és 

Baranyai Dániel (1. osztály).

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási 
Versenyen a felső tagozat valamennyi osztálya képviseltet-
te magát. A megyei fordulóba bejutott Varga Izabella (5. 
osztály), Kákonyi Csenge (7. b osztály), Mali Sándor (8. b 
osztály).

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 
fordulóján Jurásek Jónás (7. a osztály) 4. helye-
zést ért el.

A Labdarúgás napján a tagiskolák csapatai 
között szerveztünk versenyt, melyen iskolánk ta-
nulói szerezték meg a kupát (I. hely). Kellemes 
hangulatú háziverseny keretében sorversenyt 
rendeztünk, ahol alsós és felsős tanuló együtt 
sportolt.

2015. február 14-én iskolánk tanulói részt 
vettek a Görgey Artúr Országos Lövész Em-
lékverseny megyei fordulóján, Ácson. A fiúk-
nál Mali Sándor, Husek Krisztián és Molnár 
Gyula 8. osztályos tanuló a középmezőnyben 

végzett. Lányok közül az országos döntőbe kapott meg-
hívást Papp Sára, Orgován Fanni 7. osztályos, Csicsmann 
Lilla és Molnár Andrea 8. osztályos tanuló. A döntőt 
2015. május 15-én rendezik Ácson.

Február utolsó hétvégéjén a Művelődési Házban szlovák 
tánctanfolyamot tartottunk Szilágyiné Suba Éva táncpeda-
gógus irányításával az általános iskola alsó és felső tagozatos 
tánccsoportja részére (50 fő). A tanulók új lépésekkel gazda-
gították eddigi tánctudásukat.

Intézményünk a tanév hátralevő részére is változatos 
programokat kínál a tanulók számára. Bízunk benne, hogy 
diákjaink aktív részvétellel és lelkesedéssel járulnak hozzá az 
alábbi versenyek sikeressé tételéhez:

- mesemondóverseny alsó tagozatos tanulók részére,
- szavalóverseny alsó és felső tagozatos tanulók részére,
- alapműveleti matematika verseny felső tagozatos tanu-

lók részére.

A tanév kezdete óta a TEKI-TOTÓ és a TUDÁSBAJ-
NOKSÁG országos levelező versenyeken diákjaink folya-
matosan bizonyítják matematikai, szövegértési és környe-
zetismereti tudásukat a különböző feladatok megoldásával.

ANGOL-TITOK levelező versenyen 3 ta-
nuló jutott tovább. Pfluger Martin (7. a osz-
tály), Malárik Vilmos (8. a osztály) és Mali 
Sándor (8. b osztály).

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-
testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bi-
zottsága által kiírt rajzpályázatra több tanuló 
készített rajzot különféle technikával „Magyar 
népmesék” témakörben.

Hidasiné Horváth Anna 
munkaközösség-vezető

AZ ISKOLA HÍREI – PROGRAMOK, VERSENYEK

Egészséges táplálkozás 
intézményeinkben

2015 januárjától változások történtek a községünk in-
tézményeiben a közétkeztetés tekintetében. Lakics Gyu-
lánét, a Sári Óvoda vezetőjét kértem, hogy tájékoztasson 
ezekről a módosításokról.

A 37/2014. EMMI rendelet szabályozza a közétkez-
tetésre vonatkozó előírásokat. Az előírások tartalmazzák 
a bevitt szénhidrát, cukor és egyéb tápanyagok meny-
nyiségét. A szülő számára egy hétre előre az étlap nyújt 
tájékoztatást a változatos ételekről, és a bennük lévő ka-
lóriamennyiségekről.

Az egészséges táplálkozás nagymértékben elősegíti a 
gyermekek fejlődését. Ezért mi is örömmel fogadtuk e 
kezdeményezést. A szülők tájékoztatása megtörtént. A 
gyerekek számára nem okozott gondot a korpás kifli, a 
teljes kiőrlésű zsemle, répakrémes kenyér stb. elfogyasz-
tása. Egyedül talán „a barna tészta” láttán idegenkedtek 
egy kicsit. Az óvoda napirendje teljes egészében a gyer-
mekek életkori sajátosságainak felel meg. A mindennapi 
levegőzés, testnevelés, séta, kirándulások és a délutáni 
pihenés is, az egészséges életmód elérését szolgálja. A 
csoportokban ezen kívül jelen vannak a „vitaminnapok”, 
mikor különböző gyümölcsök ízeivel ismerkednek a gye-
rekek.

A szülők is ötleteket meríthetnek a heti étlapokból, és 
próbálhatnak ők is újabb, változatosabb ételeket kínál-
ni a gyermekeik számára. Így együtt sikerülhet megvál-
toztatni, a régi bevett étkezési szokásainkat, és egyúttal 
egészségesebb gyermekeket nevelhetünk fel. 

Friedrichné Kurinyecz Csilla
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Engedjék meg, hogy a Hírmondó hasábja-
in is bemutatkozzon az újonnan alakult Sárisápi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat (Deutsche 
Nationalitätenselbstverwaltung Sarisap)

Szeretnénk megköszönni a szavazóinknak a bi-
zalmat, a szükséges szavazatok négyszerese érkezett 
jelöltjeinkre. 

Tisztségviselőink: elnök: Janovichné Fetter Gi-
zella, elnökhelyettes: Kocsisné Eichardt Kornélia, képviselő: 
Janovich István Krisztián.

Röviden terveinkről: Legfontosabb célunk nemzetiségi 
nyelvünk ápolása, továbbadása minél nagyobb körben a falu 
lakosságának, iskolai és óvodai oktatás keretén belül is. Továb-
bá kultúránk, hagyományaink ápolása, továbbadása utódaink 
és minden érdeklődő számára, akik törekvéseinket fontosnak 
vagy vonzónak találják, magukénak vallják. 

Gyermekeinkre vonatkozóan pontosan tudjuk, hogy ezen 
szándékaink végrehajtása, a felnövekvő nemzedék előrelépé-
sét, rugalmasabb boldogulását szándékozik biztosítani a jövő-
ben.

Tudatosítani szeretnénk mindenkiben, hogy saját nemze-
tiségünk teljes értékű és jogú felemelkedésére jöttünk létre, 
alakultunk szervezett, törvényes formává.

Így tudjuk jogainkat, elképzeléseinket, céljainkat legálisan, 

a törvényben előírtak szerint végrehajtani. Ez a cél 
fog bennünket a jövőben is motiválni.

Mottónk: legyen mindenkinek egyformán alap-
vető joga identitását továbbörökíteni utódai számá-
ra!

Céljaink között szerepel továbbá a falu közössé-
gi életébe, programjaiba való bekapcsolódás, a falu 
önkormányzatával való együttműködés, mert úgy 

gondoljuk, hogy saját hagyományainkkal színesebbé tehetjük 
az itt élők mindennapjait, ünnepeit egyaránt. Nyitni szeret-
nénk a falun kívül élő német nemzetiségiek felé is, ennek első 
lépéseit meg is tettük már. Tervezzük továbbá egy, a régiónkat 
átölelő Német Nemzetiségi Nyelv és Hagyományőrző Egye-
sület létrehozását a szorosabb együttműködés érdekében, ezen 
tárgyalásaink éppen folynak. Terveink között szerepel továbbá 
az egyházzal való együttműködés is, mivel a svábok életvitelé-
hez évszázadok óta hozzátartozik a vallásosság és annak gya-
korlása. Igaz ez a Szent 40 nap megtartására, böjtölésre és a 
húsvét ünnepére egyaránt.

Ezúton is szeretnénk Sárisáp minden lakójának kegyel-
mekben gazdag áldott húsvéti ünnepet kívánni!

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!
Janovichné Fetter Gizella 

elnök

Nyitra Megyei Művelődési Központ, valamint a Komá-
rom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat együttmű-
ködési megállapodást kötött. A megállapodás célja Magyar-
ország és a Szlovák Köztársaság határ menti, két szomszédos 
régió lakóinak találkozása, a két ország jószomszédi viszo-
nyának erősítése. A kulturális örökség és az anyanyelv meg-
őrzése érdekében közös programok szervezése.

Az együttműködés során bővíteni, szélesíteni kívánják 
a kapcsolatokat. Közösen, kölcsönösen szervezik amatőr 
színjátszók, zenekarok, kórusok, tánccsoportok fellépéseit, 
pedagógusok, közművelődési szakemberek továbbképzé-
seit, amatőr művészek kiállításait. Az éves munkatervben 
szereplő idei első program - melyet a két régió képviselői 
együtt állítottak össze - „A templom dala” című hangver-
seny volt. A rendezvényt községünkben az 1766-ban épült 
Római Katolikus Templomban március 29-én tartot-
tuk. Nagy örömmel láttuk el a szervezési feladatokat 
és megtisztelő volt számunkra, hogy mi lehettünk a 
házigazdái a virágvasárnapi egyházi kórustalálkozónak. 
Szlovákiából három kórus érkezett:

•	 Berencsi	Fidelitas	Vegyes	kar
•	 Csitári	Menyecskekórus
•	 Zsérei		Zoboralja	Női	Kar

Megyénket a Sárisápi Szent István Kórus képviselte. 
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy sokan jöt-
tek el a megye „más” szlovákok lakta településeiről is.  
Szívünket átjárta az öröm hallgatva a felcsendülő dal-
lamokat szépen felújított templomunkban. Az egyházi 
kórusok találkozóját évente két alkalommal rendezik 

meg, egy alkalommal Magyarországon, majd azt követően 
Szlovákiában. 

A hangversenyt követően került sor a 2015. évi továb-
bi közös programok egyeztetésére a Komárom-Esztergom 
Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, Szabó Istvánné és a 
Nyitra Megyei Művelődési Központ vezetője, Mgr. Daniela 
Gundová között.

Köszönet Lukács József atyának, hogy támogatta a ren-
dezvény létrejöttét, és a gyönyörű helyszín biztosításával 
hozzájárult a hangverseny sikeréhez. 

Örömteli húsvéti ünnepeket kívánunk községünk vala-
mennyi lakójának!

Radostné Veˇlkonočné sviatky!    
Huberné Kisgyőri Katalin 

Sárisápi Szlovák Önkormányzat elnöke

Tisztelt Sárisápi Lakosok!

A templom dala
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2015. március 7-én, szombaton ren-
deztük a 30. Sárisápi jubileumi térségi 
nyílt borversenyt és a 3. Sárisápi térsé-
gi nyílt pálinkaversenyt. 

Ismert talán sokak által az az elhíre-
sült mondás, miszerint „túl rövid az élet 

ahhoz, hogy rossz bort igyunk”. Vonatkozik ez természetesen 
a pálinkára is. A versenyek célja a javuló minőség tendenciáját 
biztosítani, fenntartani. Ezért kell megbizonyosodni alkal-
manként termékünk ihatóságáról és tenni annak érdekében, 
hogy az tovább javuljon. 

A bortermelés szeretetéért bontakozott ki itt Sárisápon 30 
évvel ezelőtt egy olyan csapatba verődő kis közösség, amely-
nek tagjai valóban tenni akartak valamit a borok minőségének 
javításáért, ezért versenyre vitték azokat, no meg az eredmény-
hirdetés után megkóstolták egymáséit és egy kicsikét elbeszél-
gettek a szakmáról. Természetesen ekkor még csak háromféle 
minőségű kategóriájú bor létezett a gazdák szerint: a jó, a jobb 
és az enyém. Hát így kezdődött.

A bor összehozza az embereket, a pálinka úgyszintén és le-
het mellette diskurálni, kapcsolatot építeni. Ha több van be-
lőle, akkor a zsűritagokat is összehozza. A zsűrinek pedig csak 
egy a lényeg, hogy milyen minőség van a palackban, illetve a 
pohárban.

A bormintákkal nevező borászok és a pálinkamintával ne-
vező pálinkásgazdák, illetve megbízott képviselőik február 24-
én, kedden jöttek el Sárisápra, hogy leadják a nagy gonddal és 
szakértelemmel elkészített mintáikat. 

A bormintákat 5 x 5 tagú zsűri minősítette. Elnöke dr. 
Urbána András volt.

A borversenyi zsűritagok a felvidéki Párkányból, 
Nemcsényből, Ebedről, Köbölkútról és Garamkövesdről ér-
keztek, illetve Magyarországon Budapestről, Székesfehérvár-
ról, Esztergomból, Dunaszentmiklósról, Süttőről, és Kesztölc-
ről.

25 településről (8 szlovákiai és 17 magyarországi) 86 borász 
(23 szlovákiai és 63 magyarországi) nevezett 191 bormintával 
(57 szlovákiai és 134 magyarországi).  A 191 bormintából 111 
volt a fehér-, 22 a rosé- és 58 a vörösbor. 

A pálinkaverseny zsűritagjai Agárdról és Szárról jöttek. A 
pálinkamintákat (58 minta nevezése érkezett be) 2 x 3 tagú 
zsűri bírálta. Elnöke Vértes Tibor volt, Agárdról. 

12 településről (1 felvidéki és 11 magyarországi) 27 pálin-
kásgazda (3 felvidéki és 24 magyarországi) nevezett 58 pálin-
kamintával (14 felvidéki és 44 magyarországi).  Az 58 pálin-
kaminta tartalmazott gyümölcspálinkát (beleértve a szőlőt is), 
törkölypálinkát, vegyes pálinkát (gyümölcs + törköly), bor-
párlatot és érlelt pálinkát. Zömmel nem érlelt pálinkák neve-
zésére került sor, de azért érkezett fahordóban érlelt pálinka is. 

A nevezők azért jöttek el Sárisápra szombaton, hogy meg-
hallgassák a bírálóbizottságok elnökeinek közvetítésével a 
szakmai zsűri értékelését, majd átvegyék a versenyboraik és 
pálinkáik által elért helyezésekért járó méltó elismeréseket. 

Először a rendezvényen megjelenteket Kollár Károly, Sári-
sáp polgármestere köszöntötte.

Őt követte Gombai Nagy Tibor, etyeki borász, borversenyt 

értékelő tájékoztatója, aki dr. Urbán Andrásnak, a Sárisápi 
Borverseny bírálata elnökének felkérését teljesítette.

Ezután a Vértes Tibor urat helyettesítő Balogh Krisztián, 
pálinkaversenyt értékelő tájékoztatója következett.

A sárisápi borászok borversenyen szerzett érmeinek száma 
az alábbi volt:

 Arany Ezüst Bronz 
Vitek Róbert 2 1 4
Gombola Gábor 1 1 
Varga József  1 1
Vitek János ifj.  1 3
Bercsényi László  1 
Mali Sándor   2
Mali Gyula ifj.   2
Mali-Horváth Pincészet  1
Mülhamer család   1
Gregor Ferenc   1
Sörés Tibor   1
Kurinyecz Attila   1
Kanóczki Lajos   1
Wibling József   1

A pálinkaversenyen szerzett érmeink száma így alakult:
 Arany Ezüst Bronz 

Ligeti András 2  
Mali Gyula 1 1 
Mali Sándor 1  1
Varga József  1 
Jurásek János  1 

Tudósítás a 30. Sárisápi jubileumi térségi nyílt borversenyről 
és a 3. Sárisápi térségi nyílt pálinkaversenyről



7Sá r i S á p i  Hí r m o n d ó

A rendezvényen fellépett a Sárisápi Kristály Mazso-
rett, az Ebedi Citerazenekar, Benkő Péter színművész és 
végül a Piliscsévi Kolibri Táncegyüttes a sárisápi legif-
jabb tanítványokkal.

A program vacsorával, majd bor- és pálinkakóstolás-
sal és szakmai beszélgetéssel zárult Kanóczki János és 
Kolbert Sándor harmonikakísérete mellett a jó hangulat 
jegyében.

Gratulálunk a nyerteseknek:

Egyesület Vezetősége

Sárisápiak a Nagy Háborúban
1. rész - A tizedes

Csicsmann János 
1887. június 19-én szü-
letett Sárisápon római ka-
tolikus vallású családban. 
Szülei Csicsmann István 
és Vandrovecz Anna.

Feleségével, Holencsik 
Máriával (1891. január 
20. – 1972. április 13.). 
1909. november 9-én kö-
töttek házasságot.

A falu szélén lakott anyjával, feleségével és gyermekeivel. 
Gyermekei: Mária (1910), Erzsébet (1912), János (1914). A 
családnak földje nem volt, ezért a bányában dolgozott.

A véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk az alábbiakat 
mondja ki: 

„7. § A közös hadseregbe, a hadi tengerészetbe vagy a 
honvédségbe lépés kötelezettsége azon naptári év januárius 
hava 1-én kezdődik, a melyben a védköteles életének 21-ik 
évét betölti.”  (http://www.1000ev.hu)

Ennek értelmében 1908 és 1913 között teljesítette kö-
telező katonai szolgálatát, feltételezhetően részt vett az 

1912/13 évi mozgósításban is.
A Nagy Háború kitörésekor tizedesi rangban altisztként 

vonult be Nyitrára 1914. augusztus elején komájával, Vass 
Mártonnal és a többi sárisápival. A kaszárnya épülete ma is 
áll, az udvarán a városi piac működik. 

 A nyitrai kaszárnya (Borovszki Samu: Magyarország vármegyéi)

Az ezred volt parancsnokának Németh (Deisler) Károly 
visszaemlékezéseiből viszonylag jól követhetők a nyitrai ma-
gyar királyi 14. honvéd gyalogezred következő hónapjainak 
eseményei.

1914. július 31-én este fél hétkor érkezett az általános 
mozgósítási parancs. Augusztus elsejétől tömegesen vonultak 
be a sorozott lovak és a legénység. Az első mozgósítási nap 
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augusztus negyedike volt, hatodikán a hadilétszámot elérték, 
nyolcadikára az ezred harckész állapotban volt.

Augusztus 11-én 9 órakor került sor az ünnepélyes esküté-
telre, melyre Németh szerint óriási tömeg gyűlt össze „messze 
falvakból a bevonultak hozzátartozói bejöttek ezen lélekemelő 
szertartáshoz”.

A kiszállítás a frontra vasúton történt a Nyitra-Léva-
Zsolna-Krakkó-Tarnów-Lancut vonalon augusztus 12. és 
16. között. Onnan gyalogmenet következett Janowon át a 
Andrzejow-Wojciechow védelmi vonalig. 

Az ezred augusztus 24-én esett át a tűzkeresztségen az 
andrzejowi ütközetben. Az első tábori posta 23-án érkezett. 
Dédapám ezekben a napokban tudhatta meg, hogy fia szüle-
tett. Eldöntötte, a fiát mindenáron látni akarja, ezért kenyér-
véget vett kezébe, és pisztolyával azon keresztül átlőtte tenye-
rét.  Nagyapám id. Csicsmann János így emlékezett vissza:

„1914. augusztus 14-én születtem, édesapám háborúba 
történő elmenetelét követően két hétre. Amikor megszület-
tem, édesanyám írt a frontra, hogy fia van, mert két leány 
már volt. Testvéreim Mária és Erzsébet. Édesapám örült, 
hogy fia van, de szabadság nem volt a fronton. Akkor édes-
apám már tizedes volt, bement a faluba egy parasztházhoz 
és a kazal mögött keresztüllőtte a tenyerét. Ezt onnan tu-
dom, hogy édesanyám mesélte el. Így, mint sebesült, haza-
jött. Akkor látott, én akkor négy hetes voltam. Otthon volt 
két hétig, begyógyult a keze és visszament a frontra. Azóta 
nem is jött haza. Ahogy a többiek mesélték – a sárisápiak 
– 1915. január 5-én halt meg. Bal oldalán kapott lövést, és 
hátul a lapockánál jött ki a golyó. Bele is halt sérülésébe 3 
nap után.”

Szeptember közepétől a hónap végéig otthon volt. Látta 
újszülött fiát és lányait. Feleségének azt tanácsolta, minden 
pénzüket költse el: vegyen lisztet, cukrot, sót, mert olyan világ 
jön, hogy hiány lesz és drágaság.

Miután felépült, visszatért a frontra. Családja akkor látta 
utoljára. 

Október-novemberben a regiment részt vett a sandomierzi 
ütközetben, az iwangorodi csatában, a Jangrót-Michalawka 
körüli harcokban. Katonái a decemberi állóharcok után az 
oroszokat Nidáig űzték, majd felkészültek a januári kárpáti 
téli hadjáratra.

1915. január 4-én vasúton Homonnára szállították a 
14-eseket. 6 nap pihenő, utána  gyalogmenet Zemplénorosziba, 
ahol ismét 5 nap pihenő következett.

Harcérintkezés az oroszokkal január 21-től volt újra. Ezt 
nem csak a – helyenként 2-3 méter – mély hó, hanem a zord 
téli időjárás is nehezítette. 24-én vagy 25-én dédapám egy 
járőrt vezetett, amikor eltalálta egy lövedék. Azt is mondták 
hazatért katonatársai, hogy állítólag egy lengyel asszony lőtte 
le, aki orosznak nézte a járőrt.

Halálát három különböző időpontra teszik a forrásaim:
1. Nagyapám visszaemlékezéseiben január ötödikéről ír, 

viszont akkor még Homonnán pihent az ezred.
2. A halotti anyakönyv szerint január 27-én. Itt pontosan 

egyezik a helyszín – Rosochate, Galícia – és az időpont, 
hivatkozva a Belügyminisztérium által közölt adatok-
ra, bár a veszteségi karton számára nem hivatkozik.

 Pontatlan az egység megnevezése, mert császári és kirá-
lyi (közös) gyalogezrednek írja, holott a nyitrai királyi 
honvéd gyalogezred volt. Az elírás eredhet abból, hogy 
ezt polgári hivatal állította ki, nem katonai.

Halotti anyakönyv (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/
TH-1951-21114-28579-23?cc=1452460&wc=92SC-

6T5:40678401,46589601,41279301)
3. Végül egy hadigondozási igazolvány szerint 1915. dec-

ember 31-én. Ezt a dokumentumot majd 20 évvel ké-
sőbb, 1934-ben állították ki.

  
A háború után az egyik volt katonatársa, Hosek József el-

hozta nagyapámnak apja borotvakészletét. Mára ebből csak a 
törött pengéjű borotva van meg. 

2015 februárjában megkeresésemre a Honvédelmi Mi-
nisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Fő-
osztálya azt a tájékoztatást adta, hogy Galícia lengyelországi 
területén a már nem létező Rosochate község környékén a 
legközelebbi I. világháborús katonatemető a mintegy 3 kilo-
méterre fekvő Czarna településen található. Azt írta a szakre-
ferens, hogy dédapámat nagy valószínűséggel ott temették el.

 Bár kételyeim vannak, szeretném hinni, hogy megtaláltam 
dédapám nyughelyét. Néhányan a dédunokák közül tervez-
zük, hogy felkeressünk és körbejárjuk a helyszínt.

Csicsmann János
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Látom a szemedben a jó értelemben vett megszállottságot, 
azt, hogy nagyon szeretsz motorozni. Mikor kezdődött nálad 
ez a szenvedély?

Nálunk az egész család a motorozás szerelmese. Az apu-
kám is fiatalon kezdett motorozni, de nála a gyerekek szü-
letése után egy kis időre megszakadt ez a hobbi. 14 évesen 
szereztem meg kismotorra a jogosítványomat. Később a 
gimnáziumba is így közlekedtem. Néhány év elteltével szá-
momra igazán szép, nagy motort pillantottam meg egy ki-
rándulás alkalmával. Akkor döntöttem el, hogy leteszem a 
korlátlan motorjogosítványt is, melynek megszerzése után 
megkaphattam az álommotort. Így kezdődött a közös szen-
vedély a családdal és a barátokkal.

Merre jártatok közösen?
Nagyon sok helyen megfordultunk már Magyarországon. 

A fő úticélok mindig valamilyen nevezetességhez vezettek. 
Szeretjük a régi várakat. Az útvonalakat igyekeztünk úgy ala-
kítani, hogy motorral élvezhetőek legyenek. Azért fontosnak 
tartottuk, hogy a hasunk is tele legyen, ne csak a benzintank. 
Fel is fedeztünk egy-két gasztronómiai élvezetet nyújtó he-
lyet, amit azóta is újra és újra meglátogatunk.

Dödöllét és langallót (kenyérlángost) Vigándpetenden a 
Balaton-felvidéken ettünk. Csákváron a cukrászdát szerettük 
meg, és a zámolyi étterem is a kedvenceink egyike. Sikerült 
eljutnunk a határon túlra is, az igazi motoros paradicsomok-
ba, mint például Horvátország, Ausztria és a Felvidék.

Mi volt a legnagyobb élményed?
A motorozás remek kikapcsolódást nyújt. Két nagy élmé-

nyemet említeném. Az egyik Ausztria legmagasabb pontja, a 
3798 méter magas Grossglockner meghódítása. Csodálatos 
élmény volt Ausztria tetejére feljutni. A másik Erdély, ahol 
magával ragadott a lakosok vendégszeretete és a táj felülmúl-
hatatlan szépsége. Máig szeretettel gondolok vissza a boci 
kolompszóra való reggeli ébredésekre.

Mit adott neked ez a hobbi?
Egy összefogó motorozó családot, beleértve szüleimet, 

testvéreimet, és a szintén motorozni szerető feleségemet. Ki-
bővülve sok baráttal, akikkel nagyon jól érezzük magunkat, 
és remélem még sok közös kalandban lesz részünk.

Milyen túrákon vettél részt?
Minden évben március 15-én egy budapesti motoros fel-

vonulással kezdődik számunkra a szezon. Tavaly óta egy tú-
rasorozaton veszünk részt, egyik jó barátunk emlékére. Idén 
tavasszal is megrendezésre kerül a „ Kócos Fater” emléktúra.

Mit tanácsolsz a biztonságos motorozással kapcsolatban?
Fontos a megfelelő motorosöltözék, valamint a motor 

megfelelő karbantartása, műszaki állapota. Lényeges, hogy 
az utakon az autósok és a motorosok jól megférjenek egy-
mással, kellő toleranciát és odafigyelést tanúsítsanak. Jó vol-
na, ha tavasszal minél többen motoroznának, felfedeznék ezt 
a hobbit, tehát motorra fel, de csak ésszel!

Motorra fel
Friedrichné Kurinyecz Csilla beszélgetése ifj. Szabó Imrével.

Megérkezett a tavasz. Melegszik az idő. Előkerülnek a garázsokból a motorkerékpárok. Egyre több motorost látni az 
utakon. Ifj. Szabó Imrével a motorozáshoz fűződő élményeiről beszélgetünk.

Kirándulóhelyek, túracélpontok környékünkön – Pusztamarót és a Magas Gerecse 

A négy, jól elhatárolható részből álló Gerecse hegység kö-
zépső részén, a Magas Gerecse egyik festői szépségű völgyében 
található Pusztamarót. A települést a XIII. században említik 
először, ekkor a Tardos nemzetségbeli Maróti nemesek birto-
ka. Zsigmond király 1388-ban adományozta az esztergomi 
érsekségnek, és egészen a XX. századig egyházi birtok. A falu  
középkori alapokon alakult ki, és az 1970-es évek elejéig la-
kott hely volt. A fokozatosan elnéptelenedett településre ma 
már csak a régi temető emlékeztet, a lakóházakat lebontották. 
Pusztamarót emlékhely, ahol a magyar történelem egy talán 
méltatlanul elfeledett, de az áldozatok számát tekintve még-
is a legtragikusabbak közé tartozó eseménye következett be. 
1526 szeptemberében a mohácsi csatavesztés és Buda elfogla-
lása után a törökök végigdúlták az egész Észak-Dunántúlt. A 
Gerecse egyik védett völgyében, az akkori Maróth falu mellett 
a mohácsi túlélők és a menekülő lakosság sáncokkal megerő-
sített szekérvárat épített. A törökök csak Budáról hozatott 

ágyúk és hatezer janicsár segítségével tudták megtörni a védők 
ellenállását. A szekérvár elfoglalását követő kegyetlen mészár-
lásban korabeli források szerint huszonötezren vesztették éle-
tüket. A helyszínt a mai napig Emberölő völgynek nevezik. 
A csata egyik név szerint ismert hőse Dobozi Mihály, akinek 
legendáját irodalmi alkotások mellett Székely Bertalan és Ma-
darász Viktor festményei őrzik. 

A hosszabb gyalogostúrákat kedvelő kirándulók az autó-
busszal is elérhető távolabbi kiinduló pontokról Héregről a 
piros jelzésen, Bajótról pedig a Péliföldszentkeresztre vezető 
utat keresztező Országos Kék Túra útvonalán érhetik el a ki-
rándulóhelyet. Gépkocsival a Bajna-Bajót összekötő út egyik 
éles kanyarjában álló Pusztamarót jelzőtáblára kell figyelni, 
ami egy nagyon óvatosan járható, eléggé rossz minőségű zú-
zottköves útra irányít. A Sólyomfészek ifjúsági tábort elérve 
részletes tájékoztató táblát találunk az út mellett a környék 
térképével. Továbbhaladva néhány száz méter után gyönyörű 
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Labdarúgó Szakosztály hírei

A csapatunk a 3. helyről várja a tavaszi folytatást, a 
felkészülés alatt azért dolgoztunk, hogy megtartsuk ezt 
az előkelő helyezésünket.

Az alapozás január 9-én kezdődött. A korai kezdés 
a Téli Műfüves Bajnokság miatt is fontos volt, hiszen 
együttesünk benevezett erre a 20 csapatot számláló tor-
nára. Heti két edzés, plusz a mérkőzések jelentették a 
terhelést a fiúknak.

Az első mérkőzésünket Tokod-Üveggyárban a Kesz-
tölc csapata ellen játszottuk, ahol fölényes 15:0-ás győ-
zelmet arattunk. A csoportban a második mérkőzésen a 
Lábatlan együttese 4:2 arányban bizonyult jobbnak ná-
lunk. Így a harmadik mérkőzésünkön nyerni kellett ah-
hoz, hogy biztosan továbbjusson csapatunk. Ez sikerült, 
Nyergesújfalu csapatát vertük meg 2:0-ra. Február 11-
én a Piliscsév elleni mérkőzésünk elmaradt (az ellenfél, 
a csoportunk utolsó helyezettje feladta a mérkőzést), de 
így is továbbjutottunk a 2. helyről. Ezzel búcsúztunk is a 
tokod-üveggyári helyszíntől, ami a Dorog FC edzőköz-
pontja és igazán remek, szép létesítménnyel rendelkezik. 
A negyeddöntőhöz Komáromba kellett utaznunk, ahol 
az alaposan megerősödött Tata volt az ellenfelünk. 0.0 
ás félidő után a második félidőben hengerelt a csapat 
és 3:0-ra nyert, így bejutott az elődöntőbe. Február 19-
én ismét Komáromban játszottunk, azzal a Lábatlannal, 
aki legyőzött minket a csoportmeccsek során. Sikerült 
revansot vennünk, meggyőző játékkal itt is 3:0 arányban 
bizonyultunk jobbnak, mint ellenfelünk. A Téli Kupa 
döntője február 22-én, vasárnap Tatabányán került le-
bonyolításra. A bajnokságban vezető Kecskéd csapata 
volt az ellenfelünk, aki 1:0-ra legyőzött bennünket, így 
nekünk az ezüstérem jutott.

Büszke vagyok a fiúkra, szép teljesítményt nyújtottak, 
a torna remek alapozást nyújtott számunkra. Úgy érzem, 
jó formában várjuk a tavaszi rajtot, ami március 1-jén 
vasárnap már el is kezdődött.

A csapaton belül annyi változás történt, hogy két játé-
kos eligazolt tőlünk, hárman pedig érkeztek a csapathoz.

Az érkezők:
Jurák Bence (kapus) - Esztergomból érkezett,
Kopányi Ádám (védő) - Dorogról érkezett,
Pálinkás Róbert (védő)  - Gyermelyről érkezett.

A csapat nevében is szeretném megköszönni a szurko-
lók lelkes támogatását, ezután is valamennyi mérkőzé-
sünkön számítunk rájuk. Nélkülük nem sikerült volna a 
dobogóra érni. Bízunk a hasonló folytatásban!

Hajrá Sárisáp!

Karcagi Pál
edző

környezetben, egy hatalmas rét közepén áll a csata emlékmű-
ve, amely messziről akár egy régi kápolna maradványainak is 
tűnhet. A szimbólumokkal teli alkotás méltó emléket állít az 
áldozatoknak.

A műalkotás szomszédságában a patak partján turistapihe-
nő, tűzrakóhely és egy nagyméretű, padokkal és asztalokkal 
ellátott esőbeálló is található. Érdemes megtekinteni a pihe-
nőtől két kilométerre a központi Gerecse tömbjének olda-
lában álló, 1935-ben épített Serédi kastélyt. Az esztergomi 
érsek pihenőhelyéül szolgáló épület építésekor az alapokhoz 
felhasználták a közeli  kőbányában megtalált, eredetileg az 
esztergomi Bazilika építésére szánt kőtömböket. 1945 után 
gyermeküdülőként üzemelt, jelenleg az esztergomi ferences 
gimnázium kezelésében áll.

A Tardos irányába tartó Kék Túra útvonalán elindulva, az 
arról leágazó kék háromszög jelzésen továbbhaladva érjük el a 
hegytetőn álló adótornyot. Aki a hegység legmagasabb pont-
ját (633 m) is érinteni akarja, annak még jó egy kilométert 
gyalogolnia kell, mert a torony nem a csúcson áll.

A Pusztamarót környéki erdőkben minden év áprilisában 
valóságos medvehagyma-szőnyeg borítja a talajt. Az utóbbi 
években nagyon népszerűvé vált fűszernövény gyűjtéséhez 
azonban a Gerecsei Tájvédelmi Körzet területén a természet-
védelmi hatóság és az erdőtulajdonos engedélye is szükséges. 
Erre kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik a kirándu-
lókat.

Jó időt, élményekkel teli kirándulást!
Bercsényi Sándor

Forrás: Hídlap 2010-06-28
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Kedves sárisápiak!
A Sárisápi Bányász tekecsapat az őszi idény után a 

harmadik helyen várta a folytatást! Tavaszi első három 
mérkőzésünket sajnos elveszítettük, és csak a negyedik 
fordulóban sikerült először a győzelem. A bajnokságból 
van még hátra nyolc forduló. Bízunk benne, hogy vissza 
tudjuk szerezni a dobogós helyezésünket, ehhez azonban 
sokkal jobban kell koncentrálnunk, mert most idegen-
beli bravúrokra is szükségünk lesz és természetesen min-
den hazai mérkőzést meg szeretnénk nyerni!

Az utánpótlásról néhány mondatban:
Az év első sporteseménye szokott módon a megyei 

diákolimpiával kezdődik. Februárban Oroszlányban 
vettünk részt kilenc fővel, négy különböző kategóriában 
hatan érmet is szereztek. Lányok „B” amatőr kategóri-
ában Papp Cintia ezüstérmet; lány „A” amatőr kategó-
riában Demeter Ramóna aranyérmet, Demeter Dorina 
ezüstérmet és Nagy Zsófia bronzérmet  nyertek.  Fiúk-
nál „B” amatőr versenyen Finta Balázs bronzérmet, „A” 
amatőr kategóriában Gurin Patrik aranyérmet nyert. 
Ezúton is gratulálunk! 2016-ban Sárisápon szeretnénk 
megrendezni a megyei diákolimpiát, reméljük, megint 
sok szép érmet nyerünk hazai pályán is!

Teke falubajnokságról:
Az idén harmadik alkalommal rendeztük falubaj-

nokságot. A két iskolás csapaton kívül tíz felnőttcsapat 
nevezett, összesen 72 ember lépett pályára a bajnokság 
folyamán. Nagyon jó hangulatú, színvonalas és szoros 
mérkőzéseket láthattunk hétről-hétre. A döntőt febru-
ár 28-án tartottuk. A harmadik helyért a Gumimacik 
legyőzték a Mazsisokat, és ezután kerülhetett sor a csa-
patdöntőre. Megismétlődött a tavalyi finálé, amikor is 
ugyanez a két csapat játszott egymással! A Borbarátnők 
csapata megvédte a címét a Rettenthetetlenek ellen és 
már második alkalommal nyerték meg az aranyérmeket. 
A bajnokcsapat név szerint: Wibling Józsefné (Mancus), 
Gurinné Tavaszi Henrietta, Wibling Viktória, Wibling 
Melinda és Gurin Patrik. 

Egyéni versenyre is sor kerül minden évben, itt nyolc 
kupát osztunk ki, a tizenkét legjobb női és férfi versenyző 
között három-három díjat, és a bajnokság folyamán elért 

legnagyobb eredményeket is díjazzuk szintén női és férfi 
ágon. A „Tizenkettek” női versenyén első helyezést ért el 
és megvédte a tavalyi címét a Gumimacik csapatkapitá-
nya, Demeter Dorina 159 fával. Második a Rettenthetet-
lenektől Mülhamer Brigitta lett, 150 fával, és a harmadik 
helyen végzett az Atomcsibék csapatkapitánya, Demeter 
Ramóna 149 fával. A legjobb női eredményt Gurinné 
Tavaszi Henrietta (Borbarátnők) érte el a bajnokság fo-
lyamán, a csapat döntőben elért 167 fás eredménye női 
pályacsúcs. Férfiaknál a ”Tizenkettek„ bajnoka Finta Ba-
lázs, a Gumimaciktól,168 fás eredménye nagyon szép. 
Második lett Biber Tamás, a Tavaszi túra csapatából 156 
fával, a harmadik Rezsnyik Bálint 145 fával a Gumima-
ciktól. A férfi legjobb gurításért járó kupát Gurin Patrik 
nyerte, a második fordulóban elért 187 fás amatőr férfi 
pályacsúcsért. Gratulálunk a csapatoknak és az egyéni 
versenyzőknek az elért eredményekért! Várunk minden-
kit vissza 2016-ban is, remélve, hogy más baráti társasá-
gok is kedvet kapnak ehhez a sporthoz.

Csütörtökönként 17 órától várunk mindenkit, aki te-
kézni szeretne, mert itt az idős és a fiatal is megtalálhatja 
a helyét. Sportoljunk minél többet! Ehhez kívánok erőt, 
egészséget! 

Gurin Tibor

Hírek a tekeszakosztály téli programjairól
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Elkezdődött a tavaszi szezon, az „odavágókkal” folytatódik 
a megyei bajnokság. Az ősz folyamán nagyon „udvarias” házi-
gazdáknak bizonyultunk, így szerzett pont nélkül a 9. helyen 
vártuk a folytatást. Az első fordulóban Leányvártól elszenve-
dett vereségért sikeresen visszavágtunk, idegenben arattunk 
11:7 arányú győzelmet. Reméljük, hogy sikerül ezt a sorozatot 
folytatni, és azokat a mérkőzéseket, amelyeket szoros csatában 
vesztettünk el, a magunk javára tudjuk fordítani. Utánpót-
láscsapatunk is bemutatkozott, az Annavölgyön megrendezett 

őszi első fordulóban három vereség után győztesen hagyták el 
az asztalt, megszerezve első pontjaikat. Az edzések továbbra is 
mindenki számára látogathatók és ingyenesek. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk 6 asztalon. Felnőtteknek szerdánként 
19:00-tól illetve szombatonként 15:00-tól; gyerekeknek pén-
tekenként 16:30-tól van lehetőségük játszani. Bővebb felvilá-
gosítás a 30/388-1275 telefonszámon kérhető.

Palkovics János 
szakosztályvezető

Asztalitenisz-szakosztály hírei

Saját kezdeményezésre kértem áthelyezésemet a Doro-
gi Rendőrkaptányság állományába 2014 szeptemberében, 
melynek eredményeképpen 2015. január 1-jével áthelyez-
tek Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
Dorogi Rendőrkapi-
tányság Rendészeti 
Osztályára Sárisáp-An-
navölgy körzeti megbí-
zottjaként. Első mun-
kanapom a településen 
január 5-én volt, és az-
óta folyamatosan látok 
el szolgálatot mindkét 
település közigazgatási 
területén. 

Ezen szolgálati ág 
ellátása nem új szá-
momra, hiszen rendőri 
hivatásomat 1999-ben 
kezdtem meg, mely so-
rán végigjárva a ranglétrát, 2008-ban Csongrád megyében, 
Hódmezővásárhelyen körzeti megbízottnak neveztek ki, 
mely beosztást folyamatosan elláttam 2015. január 1-jéig.

A környék nem volt számomra ismeretlen, mivel édes-
apám pilismaróti származása miatt gyermekkoromban több 
alkalommal jártam a községben és a környező települése-
ken. Az önkormányzat által biztosított szolgálati lakásba 
feleségemmel költöztem, aki teljes mértékben támogatott 
döntésemben.  

2015. április hónaptól kezdve minden hónap páros he-
tében szerdán 1430-tól 1500 óráig tartom fogadónapomat 
a Sárisáp, Fő utca 69. szám alatti felújított körzeti meg-
bízotti irodában személyesen, illetve fenti időponton kí-
vül a 70/380-5755 szolgálati telefonszámon érhetnek el. 
Azonnali rendőri intézkedést igénylő esetekben az ismert 
segélyhívókon kérhetnek segítséget: 112-es vagy 107-es te-
lefonszámokon. 

Vank István 
körzeti megbízott

Vank István 
körzeti megbízott bemutatkozása

MEGHÍVÓ

Örömmel értesítjük a község lakóit, hogy az iskola 
Szülői Közössége ismét színházi előadást szervez.

A Körúti Színház előadásában az

Én és a kisöcsém című színdarabot 
tekinthetik meg a Művelődési Házban 

április 24-én pénteken 19 órai
kezdettel.

A jegyek megválthatók a Szülői Közösség tag-
jainál, a jegyek ára 2500 Ft. Mindenkit szeretettel 
várunk!


