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Látta mindezt, és hitt
„A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt,
Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ
elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a
másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.”
Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind
a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta
a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is
odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot
meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs
közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már
a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz.
Látta mindezt, és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást,
amely szerint föl kellett támadnia a halálból” (Jn 20, 1-9).
Mit ünneplünk húsvétkor? Egyáltalán ünnep-e számunkra? Egy népszokásokkal tarkított kikopó félben
lévő ünnep vagy keresztény életünk középpontja? Mert
középpont, innen indul ki minden: az élet. A tavaszi újjászületés is hirdeti: az élet győz a halál felett, húsvét ünnepe hirdeti: az ember egzisztenciájához hozzátartozik a
megújulás, bűneinkből való megtérés, a feltámadás.

„Látta mindezt, és hitt.” János apostolról szól ez a
megállapítás, mely minden ember számára megfogalmazza a húsvét titkának lényegi mondanivalóját. Fontos, hogy a húsvéti titkot ne elméleti igazságként, elvont
lehetőségként kezelje az ember, hanem ahogyan azt az

apostolok és az első tanítványok is tették. Egy mindent
meghatározó és átjáró eseményként ünnepeljük. Tapasztalati tényekről, érzékeink által felfogható eseményekről beszél elsősorban hitünk központi kérdése, és ebből
következnek és születnek meg az elméleti igazságok, az
elvek, a kimondott hit tanítása.
Milyen eseményekről beszélünk? Mária Magdolna
gyöngéd és ragaszkodó szeretete, amellyel kora hajnalban az Úr sírjához siet, hogy szeretete jeleként kifejezze
tiszteletét az iránt, aki földi életében annyi szeretettel,
jóakarattal, türelemmel és irgalommal vette őt körül.
Péter és a másik tanítvány érthető izgalommal megélt
döbbenete, mely az üres sírról szóló hír hallatára tölti
el őket. A látás élménye, mely az eléjük táruló üres sír
látványát nyújtja nekik. Az otthagyott leplek és kendők,
melyek a holttestet takarták. De mindezeknél is sokkal
lényegesebb a Jézussal töltött három év, mely alatt a
Mester gyakran beszélt nekik arról, hogy megölik, de
föl fog támadni a halálból. És a tanítás akkor érthetetlen, titokzatos szavai, most világosodnak meg előttük.
Itt a szavak nélküli látvány ébreszti a hitet. Húsvétvasárnap számunkra is azért nagy ünnep és esemény, mert
készültünk rá, mert a nagyböjt idején és az egyházi év
többi időszakában is hosszasan fontolgattuk Jézus titokzatos szavait és tetteit, melyeknek értelmét sokszor csak
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem értjük meg, de
most szemlélve az üres sír titkát, megvilágosodik a szó
értelme. Mert minden ebben az egyetlen pillanatban,
ünnepben, örömteli eseményben áll össze egyetlen, áttekinthető, világos képpé. Az evangélium bennünket is
arra tanít, hogy az események tapasztalatából, a Jézussal
való találkozásaink belső, legszemélyesebb élményeiből
akarjuk táplálni hitünket és állandóan érettebbé és igazabbá tenni azt. Húsvétvasárnap annak elköteleződése,
hogy hitünket a megváltó Jézusba, mindig személyesebbé és élőbbé akarjuk tenni.
Húsvét ünnepe az élet ajándékának ünneplése. Hogy
mindig van remény az ember életében, hívők és nem
hívők számára: újrakezdés, kiengesztelődés Istennel és
egymással.
1
Lukács József esperes, plébániai kormányzó
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Tisztelt Sárisápiak!
A falugyűlésen 2015 novemberében beszámoltam az
idei évre tervezett beruházásainkról és felújítási munkáinkról. Miután lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárásokat, és
a Belügyminisztériumból megérkezett az önkormányzat
számlájára az az összeg, mely az adósságkonszolidációban
nem érintett településeket megilleti, ezáltal már nemcsak
tervekről, hanem konkrétumokról is be tudok számolni.
Decemberben elkezdtünk két olyan beruházást, amit
már nagyon régen szerettünk volna megvalósítani:
- a Fő utcán az iskola előtt egy zebra kialakítása - az
útcsatlakozás kiszélesítésével a közlekedés biztonságosabbá válik ezen az útszakaszon, valamint
- a posta előtti árok lefedésével parkolók kialakítása és a
járdaszakasz felújítása történt meg.
Ez a két beruházás önerőből valósult meg.
A tavasz folyamán folytatódik a Malom utcai árok további, közel 100 méteres szakaszának a felújítása beton
árokburkoló elemekkel, melyek nemcsak az útpadkának az
erózióját és a benne elhelyezett közműveket védik meg, de
nagyobb esőzések esetén a csapadékvíz biztonságos elvezetését is biztosítják.
Most fejeződtek be a Május 1. soron, az Iskola köz és
az Epöli utca közötti szakaszon, valamint a Fő utca 4. és
Fő utca 20. közötti szakaszon a járdafelújítási munkálatok,
szintén önerőből.
A tavasz és a nyár folyamán elkezdődnek az útfelújítások
is, melynek során a Malom utca teljes szakasza, a Táncsics

Sárisápi Szent Imre templom
250 éves jubileuma
A 2016-os esztendő egyházközségünknek, de faluközösségünknek is fontos dátum. Kétszázötven évvel
ezelőtt, 1766-ban fejeződött be a Szent Imre templom
építése, mely egy kőböl épült ház ugyan, de megjeleníti és összefogja mindazokat az embereket, akik
bármilyen módon kötődnek falunkhoz és ezzel együtt
keresztény gyökereinkhez.
Eleink nagy összefogással, közös munkával építették
fel az Isten házát, hogy itt adjanak hálát a múltjukért,
áldást kérjenek a jelen életükre és könyörögjenek a jövőjükért. Kétszázötven év alatt mennyi lélek részesült
itt a keresztség szentségében, hányan találkoztak az
Úr Jézussal a szentmisékben, egyéni imádságaikban,
oly sokan mondták ki az igent egymásnak a házasság
szentségében és életük végén hányan indultak utolsó
földi útjukra, végső nyughelyük felé. A mi imádságunk és jelenlétünk belekapcsolódik ebbe a negyed évezredbe és méltó módon szeretnénk folytatni mindazt,
amit előttünk már elkezdtek és végigjártak.
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utca, az Árpád utca Borókás köz és Zrínyi köz közötti szakasza, valamint a Dolina köz egy része kap új aszfaltburkolatot.
A Malom utca felújítása során a művelődési ház előtt kialakításra kerül 22 db parkolóhely is, viacolor burkolással.
A művelődési ház belső udvarán a tekepálya és a főépület
közötti szakasz is díszburkolatot kap.
Még a tavasszal elkészítjük az óvoda melletti parkoló teljes leburkolását és vízelvezetését, valamint megtervezésre és
engedélyezésre kerül a Szent István utca Fő utcára való kicsatlakozása, melynek kivitelezési munkálatai valószínűleg
áthúzódnak a következő évre.
A nyári szünetben az iskolai udvar betonburkolata is felújításra fog kerülni a B épület alatti kerítéssel együtt.
A régi temetői kerítésnek a Rákóczi utcai szakaszát is
kicseréljük.
A Szabadság tér és környéke aszfaltburkolatot kap majd,
valamint a Csaposkút utca egy kritikus szakaszán fogunk
útfelújítási munkálatokat végezni.
Az Iskola köz patakhíd előtti szakaszát mart aszfalt burkolattal látjuk el, hogy megszűnjenek a kikátyúsodási problémák.
A felsorolt munkálatok összértéke 107 millió Ft, melynek a fedezete az önkormányzat rendelkezésére áll.
A Hírmondó olvasóinak és községünk valamennyi lakójának boldog, békés és áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Kollár Károly
polgármester

Ez a jubileumi esztendő egyházközségünk számára
a múlt emlékeinek méltó megőrzéséről, a jelen életünk
tökéletesítéséről és jövőnk keresztényi megalapozásáról
szól. Ebbe a közösségi életbe, ünneplésbe szeretnénk
mindenkit meghívni. Templomunk kétszázötven éven
át a közös találkozás színhelye volt Istennel és emberrel. Szeretnénk, hogy a ma embere, a mai sárisápiak
is magukénak érezzék a múlt, a jelen és a jövő eme
értékének hordozását.
Jubileumi megemlékezésünk 2016. templombúcsújától (november 5. - Szent Imre ünnepe) a jövő évi búcsúig
tart majd. Szeretettel várjuk tehát programjainkra, ünnepségeinkre, hogy együtt adjunk hálát az elmúlt évekért.
A jövő évre szeretnénk könyvvel emlékezni templomunkra, benne szolgált papjainkra, közösségeinkre.
Akinek van otthon őrzött fényképe az elmúlt időkről
(1990-ig bezárólag), kérjük, hogy bocsássa rendelkezésünkre. A képek hátoldalára ceruzával írjuk fel nevünket, címünket, amennyiben ismert, a kép készítésének
idejét és az alkalmát. A képeket megőrizzük, és felhasználás után visszaadjuk.
Lukács József esperes, plébániai kormányzó és az
egyházközségi képviselő-testület

Höcögünk és kacagunk
Babák és mamák önfeledt, dalos játéka tölti be
kedd délelőttönként a művelődési házat. Az országszerte népszerű Kerekítő foglalkozások február óta a
sárisápi kisgyermekek és szüleik számára is elérhetővé váltak. A program előzetes igényfelmérés alapján,
helyi kezdeményezésre indult útjára. Fontos volt,
hogy az anyukák könnyen megközelíthető, értékes
közösséget alkothassanak. A művelődési házban tárt
karokkal fogadták a legkisebbeket.
A vidám hangulatú találkozásokon teljes egészében
népi eredetű mondókák, dalocskák, ölbeli játékok hangzanak el. A ringatók, höcögtetők által játékosan fejlődik
a babák beszéd- és mozgásfejlődése. Az összejövetelek az
óvódás kor előtt álló kicsiket indítják el a közösségi életbe.

A sárisápi Kerekítőt Leszkóné Móni vezeti, aki saját
gyerekei által kanyarodott vissza a zene világához. A
tokodi és a dorogi foglalkozások mellett nagy örömére
szolgált, hogy a sárisápi babákkal és anyukáikkal is megismerkedhetett. Példaértékűnek és szívet melengetőnek
tartja a Sárisápon szerveződött közösség összetartó erejét, a foglalkozások nagylétszámú látogatottságát.
A Kerekítő a kisgyermekek jó kedvre kerekítéséről
szól. Egy apróság számára az édesanyja ölében kerekedik ki első ízben a világ. Az élet első éveiben az önfeledt
együttjátszás, a lovagoltatók, tenyeresdik, cirókázók érzelmi biztonságot nyújtanak, mely a korai anya- gyermek és apa-gyermek kapcsolat meghatározója, valamint
az értelmi és érzelmi fejlődés alapja. J. Kovács Judit a
megálmodója a Kerekítő országos baba-mama programnak, mely a népi eredetű és ma is közkedvelt ölbeli já-

tékok felelevenítésére jött létre - tudtuk meg Mónitól.
Nagymamáink játéktára időtálló és ma is nagy örömet jelent a legkisebbeknek és szüleiknek egyaránt. Aki
kicsiként megtapasztalja az érintés és ölelés erejét, az felnőttként is tud majd adni és kapni – foglalta össze a foglalkozásvezető. Népi eredetű ölbeli játékok, a Kerekítő
könyvekben szereplő mondókák felhasználásával, népdalok, hangszerjáték, lovagoltatók, csúszdáztatók, döcögtetők, cirókázók, arcjátékok, kézjátékok, sétáltatók
és hintáztatók felhasználásával folyik a játékos nevelés.
A Mondókás Móka mellett a közeljövőben Bábos
Tornával bővül a Kerekítő foglalkozások programja. A
több mozgással, szabad játékkal is kiegészülő találkozások az 1-3 év közötti örökmozgókat célozzák majd meg,
Kerekítő Manó vezetésével.
Orgovánné Farda Mariann és kislánya, Luca már
novemberben, Esztergomban megismerkedett a Kerekítő foglalkozásokkal. Azóta csatlakoztak a helyi csoporthoz is. Luca számára így ismerősek voltak az elhangzó
dalok, mondókák, játékok.
- Nagyon várja, hogy Kerekítő Manó Sárisápra is
megérkezzen. Általa méginkább szerethető a foglalkozás. Egy nagyon jó közösségre találtunk a programokon.
Önfeledt játékot, mókát, nevetést, értelmi és érzelmi kötődést nyújt számunkra – mesélte Mariann.
Grósz-Varga Éva és a most 8 hónapos Léna elsők között csatlakozott a Sárisápon megalakult csoporthoz.
- Nagyon örülök, hogy a faluban is nyílt lehetőségünk
baba-mama foglakozáson részt venni. Véleményem szerint a Kerekítő jó hatással van nemcsak a
babákra, de az anyukákra is. Színes ötletekkel gazdagítja az otthoni játékot, feleleveníti a régi népi mondókákat, a babák
fejlesztése szinte észrevétlenül megtörténik, és nem utolsósorban közösségkovácsoló erővel bír – mondta Évi.
Kerekítő Mondókás Móka minden
kedden 10 órától a művelődési ház olvasótermében. Csatlakozzatok hozzánk,
és keressétek a Baba-mama foglalkozás
Sárisáp csoportot a Facebookon is!
Knyazovics Edina
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Az iskola hírei – programok, versenyek
A 2015/2016-os tanév az előző évekhez hasonlóan számos programot és versenyt kínál az iskola tanulói számára.
Tanulóink az I. félévben szép eredményeket értek el versenyeken, színvonalasan szerepeltek a programokon.
Februárban a második félév kezdetével egyidőben kezdődtek házi tanulmányi versenyeink. Alsó tagozatban: matematika, szövegértés, nyelvtan. Felső tagozatban: történelem, biológia.
Országos levelező versenyeink a tanév kezdete óta folyamatosan zajlanak. TEKI-TOTÓ (matematika), Szépművészeti Múzeum (történelem), TUDÁSBAJNOKSÁG
(matematika, irodalom) – továbbjutás megyei fordulóba,
MOZAIK (fizika) – továbbjutás országos döntőbe.
A Szép magyar beszéd városi fordulóján 5-6. osztályos
korcsoportban Varga Izabella III. helyezést ért el, 7-8. osztályos korcsoportban Horváth Katinka (8.a) kiemelkedően
szerepelt.
A Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Verseny iskolai fordulóján alsós és felsős tanulók egyaránt részt
vettek. Ludvai Liliána, Szabó-Tolnay Gergő, Telkes Gyula
(3.o), Kákonyi Botond, Pfluger Fábián (5.o.), Hetzmann
Dávid (6.o.), Kákonyi Csenge (8.b). A továbbjutott tanulók a megyei fordulóban folytatják a versenyzést.
A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján
Jurásek Jónás (8.a) 16. helyezést ért el.
A víz világnapja alkalmából 3 fordulós versenyt hirdetett a Duna Múzeum. A versenyben részt vett: Csoma Debóra, Tóth Amanda, Varga Izabella (6.o.).
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága által kiírt rajzpályázatra „Lovak és lovasok” témakörben több tanuló különféle
technikával készített rajzot.
Komárom-Esztergom Megye Kistelepüléseinek Könyvtári Ellátása „Olvasd velünk!!! és Kemguruval!” 3 fordulós versenyt hirdetett a 3-4. és az 5-6. osztályos tanulók
részére. Résztvevő tanulók: Diószegi Éden, Ligeti Dávid,
Ludvai Liliána, Piroska Balázs, Telkes Gyula, Balog Bendegúz, Töldezsán Szófia (3.o.), Pál Botond (4.a), Vitek Róza
(4.b), Horváth Marcell, Kákonyi Botond, Révész Andrea
(5.o.), Pózmány András, Varga Izabella (6.o.). A nyertesek
jutalma egy ingyenes, teljes ellátásos olvasótábor Bajnán.
A Szülői Közösség szervezésében került megrendezésre
a művelődési házban az iskola farsangi bálja. Tanulóink
csoportos és egyéni jelmezeikkel tették hangulatossá a rendezvényt. A jelmezek ötletesek, kreatívak és látványosan
voltak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat. A tánccsoportok tagjai tánctanfolyamon vettek részt. Szilágyiné
Suba Éva táncpedagógus vezetésével új lépéseket és koreográfiát tanultak.
Márciusban alsó tagozatos tanulóink részére mesemondóversenyt rendeztünk.
A március 15-ei községi ünnepségre diákjaink műsorral
készültek.
Téltemető-tavaszköszöntő hagyományos iskolai programunkon a telet jelképező bábot elégetjük, ezzel üdvözölve a tavaszt.
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Április hónapban a költészet napja alkalmából szavalóverseny kerül megrendezésre alsó és felső tagozaton. Az
I. helyezést elért tanulóink részt vesznek az Ister-Granum
eurórégiós versenyen.
Az alapművészeti matematika versenyen Horváth Marcell, Pfluger Fábián (5.o.), Varga Izabella (6.o.), Jurásek Jónás (8.a) osztályos tanulók vesznek részt.
A Föld napját a tanulók által előadott műsorral, ötletes
és játékos feladatokkal tesszük érdekessé, élményszerűvé.
A tavaszi autóbuszos kirándulás célpontja a Liszt Ferenc
repülőtér lesz, ahol végigvezetnek olyan helyeken is, ahová
egyébként nem juthat el utas.
Májusban köszöntjük az édesanyákat ünnepi műsor keretében osztályszinten.
Ebben a tanévben rendezzük meg először 1-2. osztályban a szépíróversenyt.
Madarak és fák napjára szintén műsorral készülnek a
gyerekek és játékos feladatok várnak rájuk.
A szlovák hét keretében tanulóink megismerkednek néhány ételkülönlegességgel és a szlovák népviselet ruhadarabjaival.
Júniusban a Szülői Közösséggel együttműködve
szervezzük meg a gyermeknapot diákjainknak. A tanév
végi tanulmányi kirándulás és a szlovák nyelvi tábor
sem maradhat el.
Köszönjük tanulóink aktív részvételét és a szülők támogatását!
Hidasiné Horváth Anna
munkaközösség-vezető

Iskolai beiratkozás
A 2016/17-es tanévre az általános iskolák első évfolyamára való beiratkozásra az alábbi időpontokban
kerül sor az iskola B épületében:

2016. április 14. (csütörtök) 800 – 1900
2016. április 15. (péntek) 800-1900
A beiratkozáskor a szülőnek a következő okmányokat és nyilatkozatokat kell magával hoznia: lakcímkártya, anyakönyvi kivonat, óvodai szakvélemény,
TAJ szám, adóazonosító szám, biztosítási díj (amen�nyiben szeretne kötni ), nyilatkozat szülői felügyeleti
jog gyakorlásáról (majd az óvodában kerül kiosztásra),
nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról (majd az
óvodában kerül kiosztásra), Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap (okmányiroda állítja ki).
Pathó Zsolt
intézményvezető

A néptánc fejlesztő hatásai
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt. Az egyik ember ezt szereti, a másik
azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc...”
(Kalidásza)

A 2016-ra tervezett többnapos hagyományos télvégi
néptánctanfolyamunkat ebben az évben több részletben
rendezzük Szilágyiné Suba Éva táncpedagógus közreműködésével. Ennek első 2 alkalma február 20-án és 26-án
volt, ahol közel 40 tanulónk örömmel és ügyesen sajátította el az új koreográfia részeit. Az elsőn, péntek délután, az alsó tagozatos csoport zempléni szlovák játékfüzért tanult meg. Ezek a szabadban játszott zenés- táncos
jelenetek hűen tükrözik az egykori gyerekek szabadidős
tevékenységét. A felső tagozatos néptánccsoport tagjai a
következő péntek délutánján szintén zempléni táncokat
tanultak, amelyek polgári táncokból, verbunkból, karikázóból és csárdásból állnak.

kus fejlesztése folyik. Mindezek mellett a próbák során a vidám, felszabadult hangulat segíti a gyerekeket
az őket ért negatív hatások leküzdésében, mivel a tánc
során a ritmikus mozgások és a zene együttesen kiváló
stresszoldó impulzusokat vált ki.
A néptánc és a népi gyermekjátékok személyiségfejlesztő
hatásai:
• Fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéseket, együttműködésre, alkalmazkodásra, a másik csoport elfogadására és megbecsülésére ösztönöz.
• A testi, térbeli biztonságot, később a térben való pontos eligazodás képességét.
• A figyelem- és koncentrálóképességet, a ritmusérzéseket, s ezen keresztül az élet minden területén oly
fontos idő- és arányérzéket.
• A konfliktustűrő és -megoldó képességet, a szabálytartás képességét.
• A másik ember megértését, figyelembevételét, a kapcsolatteremtés és a másokkal való együttműködés készségét.
• Az önismeretet, az önbizalmat és az önfegyelmet.
• Fejleszti az alkotáshoz szükséges bátorságot, a nyilvánosság elviselését, a mindennapi életben oly sokszor
szükségelt viselkedési bátorságot, határozott fellépést.
• Fontos szerepe van a test és lélek harmóniájának
megteremtésében, melynek eszköze a mozdulatok
kultúrája illetve a mozgás kifejező ereje.
Huberné Kisgyőri Katalin
Kollár Mária

A néptánc jótékony hatásait ezúttal is megtapasztaltuk. Hiszen a tánc a ritmusérzéket, a térérzékelést,
a testtartást és a mozgáskoordinációt is fejleszti, amely
a mindennapi élet és a tanulás számos területén elengedhetetlen a gyerekek számára. Itt emeljük ki, hogy
tánc közben az agy jobb és bal féltekéjének harmoni-

Nyári zárva tartás időpontja az óvodában
Értesítjük a szülőket, hogy a Sári
Óvoda 2015/2016. évi munkatervében meghatározottak alapján az óvoda
2016. évi nyári zárva tartásának időpontja a következő:
2016. július 4-től – 2016. július
31-ig.
Fenti időszak alatt a szülők az
annavölgyi Aprófalva Óvodában helyezhetik el gyermekeiket, melyről a két intézmény megállapodást kötött egymással.

OVIKA

Óvodai beiratkozás

Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben ismét alkalom adódik
leendő óvodásaink számára, hogy
ellátogassanak hozzánk, lehetőséget
biztosítsunk a szülőknek és az érintett gyermekeknek intézményünk
megismerésére.
Vidám és kötetlen délelőttöt tölthetünk együtt. Sok szeretettel várjuk
őket és szüleiket 2016. május 2-án
(hétfőn) 10 órakor az óvoda nagytermében.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket,
hogy a 2016/2017-es tanévre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjai a
következők:

2016. április 25- 26. hétfő, kedd
hétfőn 8.00 – 16.30-ig
kedden 7.30 – 13.30-ig
Binderné Haracska Piroska
a Sári Óvoda vezetője
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„Őszidő” Nyugdíjas Klub bemutatkozása
Karcag Jánosné, Ildikó vagyok. Férjemmel 6 éve költöztünk
Sárisápra, hogy gyermekeink, unokáink közelében legyünk.
2015. október 6-án választottak meg a Sárisápi „Őszidő”
Nyugdíjas Klub vezetőjének. A kinevezést megtiszteltetésnek,
de egyben kihívásnak is tekintettem. Szükségem volt azonban
olyan tagok támogatására, akik helyi ismeretekkel rendelkeztek.
Támogatják munkámat helyettesként Biberné Icu, gazdasági
vezetőként Hoffmanné Ági, kultúrosként pedig Kunné Magdi.
A vezetőséggel szorosan összefonódva sikeres klubélet alakult ki. Nem egész fél éves működésünk alatt számos rendezvényünk egyre több érdeklődőt vonzott. Alakulásunkhoz
képest taglétszámunk hónapról-hónapra növekvő tendenciát
mutat. Foglalkozásainkat a művelődési ház oszlopos termében
minden hónap második keddjén tartjuk. Tagságunkat a programokról a helyi kábeltelevízión keresztül tudjuk értesíteni.
Szoros kapcsolatot ápolunk a helyi Gondozási Központtal és
a Pávakörrel. Rendezvényeinket közös szereplésekkel tudjuk
színesebbé tenni. A 2015. évben az év aktuális ünnepeihez
kapcsolódva tartottuk klubfoglalkozásainkat.
2016. évben községünk rendezvényein továbbra is részt
veszünk. Januárban játékos vetélkedőt, februárban zenés far-

sangi bált tartottunk. Márciusban részt vettünk a nőnapi műsoros est szervezésében és készülődtünk a húsvétra. A terveink
közt szerepel egy anyák napi verses előadás, valamint a falusi
majálison való részvétel.
Rendezvényeink lebonyolításának anyagi fedezetéhez az
önkormányzaton túl a helyi vállalkozók is hozzájárultak. A
klubtagság nevében köszönjük az erkölcsi és anyagi támogatásukat:
Karcag Jánosné
klubvezető

Beszámoló a 31. Sárisápi Nyílt Borversenyről és
a 4. Sárisápi Nyílt Pálinkaversenyről
2016. március 5-én, szombaton rendezte egyesületünk
a 31. Sárisápi Nyílt Borverseny és a 4. Sárisápi Nyílt Pálinkaverseny ünnepélyes eredményhirdetését.

Borversenyünkkel tisztelegtünk dr. Urbán András nemzetközi hírű szakember emléke előtt, aki 2015. szeptember
23.-án elhunyt. Négy éven keresztül volt a Sárisápi Borversenyek meghatározó egyénisége, ebből utóbbi két alkalommal a bírálat elnöke. A Magyarországi Borrendek Országos
Szövetsége alelnökeként és a Budafoki Promontorium Borlovagrend nagymesterként nagy érdemeket szerzett a szakmának. A Kertészettudományok Doktora és a Mezőgazdasági Tudományok Kandidátusa címmel is rendelkezett.
Alapító tagja volt a Magyar Bor Akadémiának és a Bor Eredetvédelmi Bizottságnak. Őszinte, barátságos és becsületes
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ember volt, aki szerette a szakmáját, az embereket, ezért őt
is nagyon sokan szerették.
A versenyek célja volt a javuló minőség tendenciáját
biztosítani, fenntartani. Ezért kell megbizonyosodni
alkalmanként termékünk ihatóságáról és tenni annak
érdekében, hogy a minőség tovább javuljon.
Idén összesen 25 településről 227 borminta és 17 településről 97 pálinkaminta nevezés érkezett a nagy megmérettetésre.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy ilyen szép számban jöttek el hozzánk boraikkal és pálinkáikkal a gazdák
és mivel jól felkészültek a versenyre, az eredményeknek is
lehetett örülni az eredményhirdetésen.
Azért jöttek Sárisápra a versenyek nevezői a Felvidékről
és a környező magyar településekről - sőt a pálinkaverseny

A versenyen kiadásra került érmek száma:
A borversenyen 25 arany, 60 ezüst és 88 bronz, a pálinkaversenyen 16 arany, 18 ezüst és 17 bronz érem.

A Sárisápi Borászok Borversenyen szerzett érmeinek száma az alábbi volt:

esetében távolabbról is -, hogy meghallgassák a szakmai
zsűri értékelését, majd átvegyék a versenyboraik és pálinkáik által elért helyezésekért járó méltó elismeréseket.
Három szempontnak kellett megfelelni: jó alapanyag,
megfelelő eszköz és kellő szaktudás. Ez kell ahhoz, hogy
mindkét erjedék minőségi kategóriás legyen.
A bormintákkal nevező borászok és a pálinkamintával
nevező pálinkás gazdák, illetve megbízott képviselőik február 23-án, kedden jöttek el Sárisápra, hogy leadják nagy
gonddal és szakértelemmel elkészített mintáikat. Az 5 x 4
tagú zsűri a mintákat február 27-én, szombaton bírálta
el és minősítette zárt körben.
A Borbírálat elnöke Gombai Nagy Tibor volt Etyekről. A pálinkaversenyi zsűritagok Agárdról, Kápolnásnyékről és Szárról érkeztek. A pálinkamintákat 3 x 2 tagú
zsűri bírálta. A Pálinkabírálat elnöke Vértes Tibor volt
Agárdról. Ő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott az
eredményhirdetésen részt venni. Helyettesítésére Balogh
Krisztiánt, a Szári Czetis Ház tulajdonos pálinkamesterét, az egyik bizottság elnökét kérte fel.
Vikukel Lászlónak külön megköszöntük azt a pótolhatatlan segítséget, amelyet a borverseny zsűritagjainak
bírálatra felkérésében végzett. Az Ő érdeme az volt, hogy
Felvidékről és Magyarországról is a szakma kiválóságai érkeztek bírálni a 31. Sárisápi Borversenyre.
Először a rendezvényen megjelenteket Schummel Tamás köszöntötte. Őt követte Gombai Nagy Tibor Etyeki
borász borversenyt értékelő tájékoztatója, akit ezután Balogh
Krisztián, a 2. számú pálinkabizottság elnökének pálinkaversenyt értékelő tájékoztatója
követett.
Közbeiktatott kulturális betétekként a rendezvényen fellépett a Sárisápi Általános Iskola
tánckara.
A program vacsorával, majd
bor- és pálinkakóstolással és
szakmai beszélgetéssel zárult
Kanóczki János harmonika kísérete mellett a jó hangulat jegyében 200 résztvevővel.

Arany Ezüst Bronz
Vitek Róbert
1		2
Vitek János id.
2
2
1
Vitek János ifj.
1
2
1
Varga József
1
1
Gombola Gábor		
1
Nagy Géza		
1
Mali-Horváth pincészet		
1
Bercsényi László			
1
Kollár Károly			
1
Mali Sándor			
1
Kurinyecz Gábor			
1
Wibling József			
1
Sőrés Tibor			
1

A Pálinkaversenyen szerzett érmeink száma
így alakult:
Arany Ezüst Bronz
1		1
2
1
1
1

Vitek Róbert
Mali Sándor
Mali Gyula
Ligeti András/
Gombola Gábor
1		
1
Kollár Károly
1		
Ligeti András
1		
Gombola Gábor		
1
Wibling József			
1
A bor- és pálinkaverseny champion díját mindkét kategóriában Vitek Róbert nyerte el.
Gratulálunk a nyerteseknek:
Egyesület Vezetősége
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Sárisápiak a Nagy Háborúban 5. rész
Gregor Pál
Sárisápon született 1888-ban. Anyja neve Bulfán Éva.
A mai Bányász utcában laktak. Mivel bányász család sarja volt, ő is a bányában dolgozott.
Felesége Rezsnyák Anna
1892-ben született. Kettejük kapcsolata gyermekkori
szerelem lehetett, mert az
alábbi – 1906-ban készült
– fényképen a fiú 18, a leány 14 éves. Ráadásul még
szomszédok is voltak!
Házasságukból három
gyermek született: Rozália (1912. január 1.), Ilona
(1914. március 7.) és Pál
(1916. március 26.).
Gregor Pál a véderőről szóló 1889. évi
VI. törvénycikk 7.
§-a alapján 21 éves
korára lett sorköteles. Ekkorra már
kész volt katonaládája (1908), ami
vele volt sorkatonai szolgálata alatt
1908-tól 1911-ig, és később a Nagy Háborúban 1914től 1916-ig. Méretei milliméterben: 520x300x270(300).
Tetején barna bársonnyal borítva. Ebben tartotta személyes tárgyait, amikor bevonult a császári és királyi
esztergomi 26. gyalogezred állományába. Sorkatonai
szolgálatát a II. zászlóalj 5. századánál teljesítette, amely
1902-től Győrbe diszlokált. Ekkor készült az újonc gyalogosról az első katonakép. Sorkatonai szolgálata alatt
gyorsan haladt felfelé a ranglétrán: a középső kép hátuljára büszkén írta cikornyás betűkkel: Gefrt. Paul Gregor
(gefreiter = őrvezető).

Lövészbojt, (színazonos a zsinórjával), ügyességi jelvény és legénységi Mannlicher bajonett díszíti egyenruháját, de a legérdekesebb a kitüntetés. Ez a Katonai Jubi-
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leumi Kereszt. I. Ferenc
József császár uralkodásának 60. évfordulójára
alapította 1908-ban.
Legénységi állomány
esetében az kaphatta, aki
1908-ban szolgálatban
volt és legalább két évet
töltött a hadseregben.
A harmadik képről
biztosan tudjuk, hogy
1911-ben készült. Az
egyenruha gallérján a három csillag már szakaszvezetői
rangot jelöl. Az előléptetésére ifjú felesége is meglátogathatta, közös képet készíttettek Pál leszerelése előtt.
Jól láthatóak a díszegyenruha kiegészítői: az ügyességi
jelvény (utász-ács, alapítva 1906.), a síp, és lövészbojt.
Jól látszik, hogy a zsinór világosabb a labdabojtoknál
(fénytelen ezüst). Ebből megállapíthatjuk, hogy Gregor
Pál ekkor már mesterlövész volt! A cikk elején látható
fotón is ezt viseli 1914. május 20-án. Ha a kép hátulján
levő dátum pontos, abból arra következtethetünk, hogy
hősünket már tavasszal mozgósították, hónapokkal a
háború kitörése előtt újra bevonult.

balra: Katonai Jubileumim Kereszt
(forrás: https://hu.wikipedia.org/),
jobbra: Gregor Pál szakaszvezető katonáival a kaszárnyában

Az utolsó kép is még békeidőben készült, bár a hátoldalán az 1916-os évszám olvasható. Rózsafi János szerint
ekkor ugyanis már nem ezt az egyenruhát viselték a császári gyalogezredek bakái. Egy kaszárnya udvarán látjuk
egységével büszke tisztesünket (bal szélen). A 26-osok
kaszárnyájába bejutva azt tapasztaltam, kizárt, hogy az
évszázada készült fénykép helyszíne Esztergom. Talán
Győrben készült.
Szakaszvezetőnk végigharcolta a háború első két évét.
Fia születési idejét figyelembe véve 1915-ben itthon volt
szabadságon. Aztán megbetegedett, 1916-ban felmentették a katonai szolgálat alól.

Ezután újra hazatért családjához. Fronton szerzett
betegsége azonban nem gyógyult. 1918. április 10-én,
reggel 5 órakor tüdőbajban elhunyt. Bár hazatért, sok
társához hasonlóan ő sem érte meg a háború végét. Családja a sárisápi temetőben helyezte örök nyugalomba.
Özvegye fájdalmát fokozta, hogy a kis Palika két évvel
élte csak túl édesapját. Mellé temették.
Adatközlő személyek:
1. özv. Szabó Lajosné (sz: Rezsnyák Julianna,
Sárisáp, 1935)
2. Gergely Gábor (Sárisáp, 1935)
Csicsmann János
Családi sírhely.
A közelebbi kereszt alatt nyugszik Gregor Pál

Tavaszi Túra
Azt hiszem az elmúlt nyár kellően bizonyította a
kétkedőknek, hogy igenis szükség van honvédelmi
nevelésre. Nagy kritikus, megmondóember volt eddig
bőven…

A vak is látja, hogy hazánk határőrizeti és védelmi
képessége rendkívül gyenge. Márpedig a haza védelme minden magyar állampolgár első számú kötelessége. Ezért nagyon fontos minden olyan rendezvény
– legyen az akár játék – amely erősíti gyermekeinkben
(rajtuk
keresztül
társadalmunkban)
a Magyar Honvédség, a katonák
elfogadását, erősíti
a nemzeti összetartozás érzését. Akadályversenyünk a
honvédelmi nevelés
egy kis szelete csupán itt a régióban,
de már neve és tekintélye van, soksok tanulónak adott
életre szóló élményt
mai ingerszegény

környezetünkben. Az együtt-egymással vetélkedés
gyermekeinket csak úgy szimplán is motiválja, a katonás feladatok egy akadályversenyen meg még izgalmasabbak.
2016. május 7-én 33. alkalommal (33. éve) rendezzük itt, Sárisáp határában versenyünket. Az idén 6
megyéből 18 általános iskola 20 csapata jön el, hogy
összemérje tudását, ügyességét, gyorsaságát.
Szeretnénk, ha a hozzánk látogató gyermekek sikerélménnyel és az átélt kaland izgalmas emlékével térnének otthonunkba. Nálunk a dobogó hatfokozatú,
további négy különdíj van, amelyeket – az értékelés
rendszeréből adódóan – 10 különböző csapat nyer. Január közepétől történelem témakörben egy hatfordulós levelező verseny segíti a felkészülést a nagy napra.
A rendezést segíti önkormányzatunk szállítási kapacitással, két alapítványunk anyagiakkal, több rendvédelmi szervezet technikával, környező cégek, vállalkozások pedig a díjazásban és étkeztetésben. A hetvenfős
rendezőség pedig a sikeres lebonyolításért felel.
Csicsmann János
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Védjük együtt a madarakat!
Hol kezdjük? Az óvodában.
Erre jó példát láttam, amikor az óvoda udvarába mentem felszerelni a fészekodúkat. Anikó és Csilla óvó néni
egy csoporttal éppen az etetőket töltötte fel a gyerekekkel.
A sok picúr nyüzsög és sok-sok kérdést tesznek fel. Ebben a
korban kell „megfertőzni” őket. Nem lesz mindből madárvédő, de majd télen, mikor kitekintenek a zúzmarás tájba,
eszükbe jut a sok kis éhező madár.

Magyarországon hagyománya van a madarak szeretetének.
Íme egy példa a népköltészetből:
Gólya, gólya, gilice mitől véres a lábad?
török gyermek megvágta
magyar gyermek gyógyítja
síppal, dobbal, nádi hegedűvel”
Az évszázadok során természetesen a megfigyelések is
pontosabbá váltak, egyre több tudós kezdett foglalkozni a
madarak életének tanulmányozásával: Petényi János Salamon, Hermann Ottó és
Görgey Titusz.
Pusztán gyönyörűségből is kezdték megfigyelni
a madarakat, és számos
országban jelentős számú
amatőr madármegfigyelő
vett részt az adott gyűjtésben. Magyarországon
ezekből a megfigyelőkből
alakult meg 1974-ben a
Magyar Madártani Egyesület (MME). Kezdetben
szerény alapító tagsággal
indult, de az eltelt 40 év
alatt több mint 8000 főre
gyarapodott.
Néhány szó a Sárisápon
megfigyelhető madarakról. Voltak fajok, melyek
számára közömbösen, sőt
kifejezetten
kedvezően
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hatottak az ember okozta környezetváltozások. A fecske
széleskörű elterjedését az tette lehetővé, hogy ezek korábban sziklafalakon fészkelők egyszerűen átálltak az emberi
épületekre, és az eresz alatt, erkélyek szögleteiben (molnár
fecske) vagy az istállók gerendáin (füsti fecske) megtalálták
a fészkelő lehetőségeiket. Hasonló a házi veréb helyzete.
Sajnos mára a fecskék egyedszáma súlyosan lecsökkent,
megfogyatkoztak
Napjainkban is vannak kedvező példák: jelentős számú
trópusi színezetű gyurgyalag él nálunk. Szép számmal látni tövisszúró gébicseket és mezei verebeket. Ősszel láttam
160-as létszámú pihenő-vonuló örvös galambokat. Télen
az északról lehúzódó rigófélék (szőlőrigó, léprigó és énekes
rigó) 500-600-as létszámban tartózkodnak itt a sok madárberkenye fa miatt.
Ősszel egy heretábla fölött láttam 6-8 vércsét. Feltűnnek
kékes réti héják, vannak a Sápi-erdőben fülesbaglyok és létezik egy az MME által nyilvántartott kerecsensólyom-fészek is. Rendszeresen költenek a mesterséges fészkükben, a
helye nem nyilvános. Ha ezek a ragadozók nem volnának,
a tavalyi egérinváziós évben elleptek volna az egerek.
Végül néhány szót a fészkelő helyek fontosságáról. A
régi, hulladék nélküli paraszti gazdálkodás megszűnt. Helyette az iparszerű mezőgazdaság beszűkíti a fajok számát.
Egy-egy évben Sárisáp körül azonos növényt termesztenek.
Hiányoznak a pillangós növények, amik vonzzák a rovarokat. A rovarok miatt sok a madár és az egér. Jönnek a ragadozók: egerészölyvek, vércsék (kék vércse, vörös vércse),
héjafélék és sólymok.
Az idei évben is készítettem 42 db fészekodút. Ezeket
felszereltem közterületekre, néhányat kertekbe.
Kívánom, hogy gyönyörködjenek látványukban és csodálatos énekükben!
Mi lenne madárdal nélkül?
Szeretettel: Stefán László természetbarát

Hírek a tekepályáról
A negyedik falubajnokság december közepén kezdődött 10 felnőtt, 3 általános iskolás és egy középiskolás
csapat részvételével. Sajnos, március közepén véget ért a
küzdelem. Azért írom, hogy sajnos, mert ilyen jó színvonalú, izgalmas, kiegyensúlyozott bajnokságot rég éltem át!
A visszajelzések is nagyon pozitívak voltak, szeretnék, ha
jövőre is folytatnánk a hagyományokat. Kialakult a végeredmény. A nagy csapatkupára harmadszor kerül fel a

A teke diákolimpia hírei
Az öt megyei tekeközpont közül (Bábolna, Dorog, Nyergesújfalu, Oroszlány és Sárisáp) februárban Sárisápon rendeztük meg a Komárom-Esztergom megyei diákolimpiát.
A hazai pálya előnyét kihasználva mi gyűjtöttük a legtöbb
érmet. A fiúk „B” korosztályban még sajnos nem tudtak
dobogóra állni, azonban Urbanics Pál és a többi nyolcadikos fiú nem vallottak szégyent. Ebben a korosztályban az
ötödikesek is jól szerepeltek. A lányok „B” korosztályában
nagy tehetségnek tartom Ábrahám Liliánát, aki ötödikes
létére megszerezte a második helyet, harmadik Diószegi
Vanda, a negyedik pedig Révész Andrea lett.
A középiskolások „A” osztályban a lányoknál sikerült
megszerezni az aranyérmet Papp Cintia révén, negyedik
helyen végzett Demeter Dorina. Érdemes megjegyezni,
hogy ebben az osztályban tavaly is miénk volt az aranyérem, akkor Demeter Ramóna Oroszlányból hozta haza.
Az „A” osztály fiúk sokat
gyakoroltak, nagyon motiváltak voltak, ami meg is hozta a
sikert. Finta Balázs esélyt sem
adva a nagy rivális oroszlányiaknak, aranyérmes lett, ezüstérmet szerzett Husek Krisztián,
és a negyedik helyen is sárisápi
játékos, Rezsnyik Bálint végzett.
Tavaly Oroszlányban, ebben a
korosztályban Gurin Patrik lett

Wibling Mancus vezette Borbarátnők neve. A második
helyen végzett Husekék csapata, alaposan megszorongatták a bajnokot. A középiskolások „A csapat” néven indultak, és harmadik helyen végeztek. Minden évben van
egy úgynevezett Bónusz nap, ekkor az egyéni versenyekre kerül sor. Ezt a napot FINÁLÉ-nak nevezzük, melyre
március 14-én került sor. Demeter Dorina harmadszor
is győzni tudott, megvédte az egyéni Női bajnoki címét.
A férfiaknál Rezsnyik Bálinté lett az első hely, a címvédő
Finta Balázs a második helyen végzett. A bajnokság folyamán összesen 92 sárisápi ember játszott legalább egy
mérkőzésen, tehát 92 érem talált gazdára, és a különböző
páros és egyéni versenyek után 27 kupa került kiosztásra.
Ezúton is köszönöm az összes csapatnak a részvételt, és
bízom benne, hogy jövőre megint találkozunk!

az aranyérmes, aki sajnos műtét miatt idén nem indult
a versenyen.
A középiskolások számára március elején Bábolnán
tartották a területi bajnokságot, itt négy megye (Fejér,
Komárom-Esztergom, Veszprém és Győr-Moson-Sopron) fiataljai küzdöttek meg egymással. Sárisápról két
fiú és három lány jutott tovább. A sárisápiak eredménye nagyon előkelő, hiszen Demeter Dorina az ötödik,
Demeter Ramóna a hetedik, Papp Cintia a nyolcadik
helyen végeztek.
A fiúknál különösen jól végződött a verseny. Finta
Balázs megnyerte az aranyérmet, újabb dicsőséget szerezve Komárom-Esztergom megye, és nem utolsó sorban a sárisápiak számára. Husek Krisztián az ötödik helyet szerezte meg. A „négy megye bajnoka”, Finta Balázs
számára már csak hab a tortán, hogy az országos döntőben részt vehet március végén, a ferencvárosi pályán,
Budapesten. Bízunk benne, hogy méltó képviselője lesz
a négy megyének és öregbíti Sárisáp hírnevét is. A fiataloknak
ezúton is gratulálok, kiemelve
Balázs teljesítményét.
Kedves Sárisápiak! Magam és
a tekecsapat nevében is kellemes
húsvéti ünnepeket kívánok. A lányoknak sok locsolót, a fiúknak
pedig sok piros tojást!
Gurin Tibor
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húsvéti
Húsvéti
Móka móka
Színezd ki a képet

Községünk
valamennyi lakójának

KELLEMES
HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

tojáSvadáSzat

Indulj el a csillagtól lólépésben ugrálva
kívánunk:
és gyűjtsd össze az
összes tojást!
Jelöld be, amit már begyűjtöttél!

Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete,
a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, és a szerkesztők

locSoló verSek

SegítS a nyuSzinak eljutni a répához

“itt a húsvét, eljött végre
a szép lányok örömére
mert a lányok szép virágok
illatos víz illik rájuk
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.”
“ide figyelj nyuszi pajtás
jöjj be hozzánk egy kicsit,
nyújtsd ide a tapsi füled
súgok bele valamit.
közeledik húsvét napja,
el ne felejtsd kedvesem, hogy
a piros cukor tojást nagyon,
nagyon szeretem.”
“én még kicsi vagyok,
verset ezért nem is tudok,
De majd jönnek a nagyok,
aztán majd mondanak azok.”
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