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szent istván-nap és az
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Retro disco a sörsátorban
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Ünnepi Szentmise
Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a község területén a Sárisápi Bányász
Fúvószenekar közreműködésével
Kiállítások megnyitója a Művelődési Házban - közreműködik a Sárisápi Pávakör
• Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete virág- és
terménykiállítása
• Kézimunka kiállítás (Kézimunka Szakkör)
• Babakiállítás (Szóda Józsefné, Tokod)
Kristály Mazsorett Csoport bemutatója
SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
• A Sárisápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
megáldása
Az ünnepi műsor keretében közreműködnek: óvodások, általános iskola alsó és
felső tagozatos néptánccsoportja
Ünnepi köszöntőt mond:
Kollár Károly Imre polgármester
Kolibri táncegyüttes bemutatója a Fő téren
Danics Dóra vendégszereplése
Utcabál, zene
Zene: Szalai Band zenekar
Hestia&Genezis show: Tűz és fényzsonglőrök
Tűzijáték

augusztus 21. (vasárnap)
1030
1500

Vasárnapi szentmise
Óvoda udvarán Dudó Bohóc műsora,
ugrálóvár, játékos szumóbirkózás, arcfestés, hennázás, fodrászkodás
Faluház udvarán lángossütés,
borkóstolás
Művelődési Ház udvarán Az Annavölgy
és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete szervezésében bográcsparti Nádas György humorista közreműködésével
Közben: a tokodi PÁ-DI-DI
táncegyüttes műsora
00
17
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés a
Dolinában
00
18
Bográcsparti eredményhirdetése
30
19 	SÖRPARTY, zenél: BORBÉLY
GYÖRGY és FARKAS GÁBOR
Közben fellép:
• Crazy Dance
• Just Dance
• tokodi PÁ-DI-DI táncegyüttes
• Ízisz Gyöngyszemei hastánccsoport

Szeretettel várjuk a programokra!
Jó szórakozást kíván
1
Sárisáp Község Önkormányzata
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A Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
Örömmel látjuk, tapasztaljuk, hogy lakosaink közül mind
többen teszik rendbe ingatlanukat, az ingatlanuk előtti közterületet. A közterületek rendezését több esetben átépítések is kísérik. Például bejárati hidak, átereszek (burkolt vagy burkolatlan
árok feletti, az ingatlan megközelítését lehetővé tévő építmények) építése, árok lefedése (az ingatlan előtti árok fedett vagy
zárt csatornává történő átalakítása), parkolók (gépkocsik közterületi elhelyezését szolgáló területek) kialakítása. Ezen munkák
elvégzéséhez, mivel önkormányzati vagy állami tulajdonú közterületeken történik, előzetes egyeztetés és esetleg engedélyezés
szükséges. A korlátozás szükségessége érthető, hiszen a mindenki által használható, használandó közterületeket érinti, a jó szándék vezérelte átépítés is sokakat zavarhat, sőt akadályozhat (is).
Ezért kérjük azokat, akik a közeljövőben terveznek ingatlanuk előtt közterület átalakítási munkákat végezni, előtte
egyeztetés céljából keressék fel a polgármesteri hivatalunkat,
ahol szívesen tájékoztatjuk Önöket a helyi építési szabályokról
és kötelezettségekről. Polgármester úr és a műszaki ügyintéző
szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére.
Kérjük továbbá azokat a lakókat, akik az általuk gondozott
közterületek védelme (gépkocsi- ráhajtás és a parkolás akadályozása) érdekében akadályokat helyeztek ki (kövek, rudak,
kerítések), a forgalom biztonsága, a falukép védelme érdekében haladéktalanul távolítsák el.

Négy év után
Az ember élete folyamatos találkozások és búcsúzások
sorozata. Főleg a katolikus papok életére igaz ez. Jézus úgy
küld bennünket, mint magvetőket, akiknek az a feladatuk, hogy minnél több földbe, emberi szívbe vessék el az
Isten Igéjét. Bizonyos időközönként az egyik búzatábláról
át kell menni egy másik földre. Négy évvel ezelőtt bíboros
főpásztorunk Sárisápra küldött, hogy az Úr Jézustól kapott
Evangéliumot, Örömhírt hirdessem, vessem el az emberek
szívében. Most négy évvel később tovább kell állnom, újabb
lelkekben elvetve ezt a magot.
Négy év emberi léptékben nem hosszú idő, mégis sokat
gazdagodtam, sokat kaptam a falutól. Megtapasztaltam a
vidéki emberek egyszerű jóságát, szeretetét, nyitottságát.
Nehéz örökséget vettem át plébános elődeimtől, leginkább
Rédei József atyától. Ezek az atyák keményen dolgoztak
papi életükben és megvalósították Jézus megállapítását: „a jó
pásztor életét adja a juhaiért” (Jn 10,11). Papi szolgálatomban is igyekeztem ezt az önátadást megvalósítani, lemondva
saját időmről, akaratomról hogy mindenkinek mindene lehessek (vö.: 1Kor 9,22).
Sok mély kapcsolatot, barátságot alakítottam ki. Ezek
a kapcsolatok áthelyezésemmel nem szűnnek meg, hanem
lelkibbé válnak. Lehet, hogy nehéz a búcsúzás, de rá kell
döbbennünk, hogy ebből az érzelmi válságból a kiút nem
a felejtés, hanem az elmélyülő hit, ami nemesebbé teszi a
kapcsolatainkat. Talán ez a négy év arra volt elegendő, hogy
jobban megismerjem az itteni embereket, alkalmasint min-
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Fő utca teljes területe
állami tulajdonú, kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2800 Tatabánya,
Táncsics M. u. 1/C.), így az ott végzett munkákhoz az állami
közútkezelő hozzájárulásával, némely esetben az útügyi hatóság, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya
(2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 1/D.) engedélye is szükséges.
Ezek elmulasztása bírsággal vagy bontási kötelezéssel járhat.
Nem közterületet érintő felhívás, de szükségesnek véljük
felhívni a figyelmet arra, hogy az épületek használatbavételi
engedélye után a tulajdonosok közül néhányan elmulasztották azon kötelességüket, amely az épületek földhivatali nyilvántartásokban történő átvezetését (épület feltüntetési vázrajz
benyújtását, tulajdoni lap módosítási kérelmét) írja elő. Az
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés a tulajdonosoknak is fontos, hiszen mindaddig beépítetlen ingatlan is lehet
valaki lakcíme, lakása, valamint sok-sok ügy intézését teszi lehetetlenné. Kérjük, nézzenek utána, és ha szükséges pótolják
mulasztásukat!
Továbbra is kérjük, hogy a közvilágítás meghibásodásait
a Polgármesteri Hivatal központi telefonszámára, a 06 (33)
518-310 szíveskedjenek leadni.
Kollár Károly Imre polgármester
denkit úgy tudjak szeretni, ahogyan neki a legnagyobb szüksége van rá. A gondviselés azonban másképpen irányította
utamat. Nehéz szívvel, de mégis az Isten iránti bizalomtól
lelkesítve fogadtam el bíboros úr döntését.
Az elmúlt négy esztendőben sokat dolgoztunk közösen
az egyházközségben, a faluközösségünkben. Szinte mindenkivel az együttműködés csodálatos gyümölcseit tudtuk teremni. Nemcsak templomunk, plébániának szépült, épült,
hanem egymáshoz is közelebb kerültünk: hívők és nem
hívők egyaránt, templombajárók és nem templombajárók.
A sok keresztelő, esküvő, temetések, az összes ünnepség,
mind-mind alkalmat adtak arra, hogy a falu részévé válhattam.
Talán ez az egyik legnagyobb dolog, amit megköszönhetek a Gondviselésnek: új családot kaptam Sárisáp sok-sok
lakója által. A másik nagy ajándék, hogy Sárisáp és közössége
az első önálló lelkipásztori feladatom színhelye volt. Éppen
ezért Sárisápra mindig a legnagyobb szeretettel fogok visszagondolni.
Kérek minden jószándékú
testvéremet, hogy azzal a szeretettel gondoljatok rám és
imádkozzatok értem, amilyen szeretettel én hordozlak
benneteket szívemben.
Lukács József esperes,
plébános

Óvodai hírek
A Sári Óvoda, Sárisáp Község Önkormányzatának köszönhetően az idei nyári szünetben is megszépülhetett. Az
intézmény alsó szintjén festés, az udvaron burkolatcsere
történt. Óvodásaink augusztustól birtokba vehetik az udvari körforgalmat a kis biciklikkel és motorokkal.
Július hónapban a nagytakarítás is lezajlott. Tiszta és rendezett csoportszobák fogadják szeptembertől óvodásainkat.
A magas gyereklétszámnak köszönhetően a 2016/2017es tanévet két kezdő kiscsoporttal indítjuk. A csoportok
elosztását az óvoda előterében elhelyezett faliújságon tekinthetik meg a szülők. A legapróbbakat szeptember 5-én,
reggel 8 órára várják az óvó nénik az óvodában.
Az elballagott nagycsoportosokat szeptember 1-jén reggel 7.30-kor várjuk az óvoda udvarán, ahonnan a tanító
nénivel és az óvó nénikkel közösen sétálnak át az iskolai
tanévnyitó ünnepségre.

Iskolánkról
A Sárisápi Általános Iskola 2007. július 1-ig önálló intézményként működött. Fenntartója Sárisáp Község Önkormányzata volt. Ekkor a fenntartó döntése alapján csatlakozott egy akkor létrejött társuláshoz. A hat iskolát magába
foglaló társulás Csolnok vezetésével alakult, Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola néven. Ennek egyik tagintézménye volt a Sárisápi Tagiskola. A főigazgató a csolnoki
iskola igazgatója volt. 2010-ben a tagintézmények száma
csökkent, mert Máriahalmon az iskola megszűnt.
Az önkormányzattól elvett iskola fenntartójává 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vált.
2014. szeptember 1-jétől a csolnoki általános iskolában
újabb változás történt a fenntartó személyét illetően, átvette
a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Mivel az addigi gesztor kikerült a KLIK irányítása alól és a társulásból is, a legnagyobb iskola vette át a központi szerepet. Így változott az
intézmény neve is. A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános
Iskola négy településen (Annavölgy, Dág, Sárisáp és Úny) 44
pedagógussal és 359 tanulóval működik. A 2015-16-os tanévtől a tagintézmények száma ismét csökkent, mert az únyi
iskola a Dági Tagintézmény telephelye lett.
Az intézmény vezetője a sárisápi iskola igazgatója. Munkáját két intézményvezető-helyettes segíti, mert a tanulói
összlétszám 250 feletti.
Csicsmann János
intézményvezető-helyettes

Kellemes pihenést kívánok a nyárra,
szeptemberben találkozunk!
Binderné Haracska Piroska
óvodavezető

Mátraszentimre
2016. július 2-án szombaton a Magyarországi
Szlovákok Napjának Mátraszentimre adott otthont.
Magyarország szlovákok lakta régiói mutatkoztak be
viseletükkel, fotóikkal és jellegzetes ételeikkel. A kultúrműsort követően került sor a kékfestő viseletek bemutatására. Király
Katalin etnográfus
ismertette a közönséggel a kékfestő
anyag
készítését
és a felhasználás
módját, történetét.
A községünkben
elterjedt
kékfestő viseletet Bíber
Ferencné Erzsi és
Süveges Jánosné
Ani mutatta be
nagy sikerrel.
Huberné
Kisgyőri Katalin
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Nyár… vakáció… táborozás!!!
ben már csak leroskadtunk. A szégyenketrec kulcsát sajnos nem találtuk, így szerencsére nem kellett ott maradnunk. Esténként vidáman dőltünk be az ágyba, kiderült,
egészen kényelmes a párna.

Idén 24. alkalommal táboroztunk Szlovákiában. Felejthetetlen hetet töltöttünk 45-en a Bélai Tátrában.
Szállásunk a Hotel Magurában volt. Az átélt élményeket és a hangulatot az alábbi gondolatok érzékeltetik:
Csaszi ’bá’-t Gábor-’bá’ váltotta, a buszunkat idén ő
kormányozta. Sárisápon még integettünk, s hipp-hopp
Besztercére érkeztünk. Fagyit nyaltunk, pénzt váltottunk, a szökőkútnál fotózkodtunk. Utunkat Hybére
folytattuk, sok-sok év után Balassi sírját megláttuk.

Barlang, skanzen, vár s tutaj, fárasztó, de mégis pazar. Utolsó este kérdésekre írtuk a jó válaszokat s cserébe
minden „család” jutalmat kap. Verset írtunk, képeslapot és „céhtáblát” rajzoltunk, az is kiderült ki volt az
angyalunk. Énekeltünk, versenyeztünk, táncoltunk és a
magyar focistáknak is nagyon drukkoltunk.
Éjszaka sokáig fent voltunk, tábortüzet gyújtottunk,
pillecukrot pirítottunk. Hurrá, ez volt a legjobb táborunk!

Hálás köszönet:
Huberné Kisgyőri Katalin, Kurinyeczné Trexler Márta,
Vargáné Urbanics Mária, Kun Éva kísérőknek

Támogatóink:

Štrbské pleso, medved’ Kubo, s készült az ölelkező,
pacsizó fotó. Bementünk a Bélai barlangba 876 lépcsőt
megmászva, cseppköveket csodálva, csodás zenét hallgatva.
Hétfő éjjel zuhogott, villámlott, de ez bennünket el
nem tántorított. Lanovkáról vizes nadrággal leszálltunk,
a tanösvényen meg-megálltunk. Utána a túra kissé hos�szúra sikeredett, de a sült krumpli felvidított minket.
Kedden irány Stará L’ubovňa ahol raboskodott országunk kalandora. A skanzenben lejártuk a lábunk,
s kezünkben feladatlapot tartottunk. Vöröskolostor a
szerzetesek háza, pltníci a tutajaik ásza. Este az erdőbe
„merészkedtünk”, ahol akadályokkal kellett megküzdenünk.
Csütörtökön Késmárkra utaztunk, Thököly sírjára a
templomban akadtunk. Szent Jakab templomban Pál
Mester oltárát megcsodáltuk, a Városháza tanácstermé-
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Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sárisáp Község Önkormányzata
Sárisápi Szlovák Önkormányzat
„A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány
Táborozók

Fellépés Szlovákiában

Bánk

Komárom- Esztergom megyének a Nyitrai járással
van több éve együttműködési megállapodása. Kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit. Idén a Sárisápi
Pávakör és a szlovák önkormányzat képviselő testülete
kapott meghívást az új kenyér ünnepére 2016. július 31ére Dražovcébe. Délelőtt a helyi római katolikus templomban énekeltek, délután a kultúrműsorban szlovák
aratási dalokkal léptek fel.

A Magyarországi Szlovákok XX. Országos Folklór
Fesztiválja a Nógrád megyei Bánkon került megrendezésre, július 31-én. A rendezvény védnöke Áder János
Magyarország és Andrej Kiska Szlovákia köztársasági
elnöke volt. A találkozó idei tematikája az esküvői hagyományokra épült.

A Pávakör a szívélyes fogadtatást és vendéglátást megköszönve, aratási koszorút és sárisápi kenyeret adott át
vendéglátóiknak.
Baumstark Istvánné

Délután a helyi evangélikus templomban köszöntötték az 50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat,
Sárisápról Tárnoki Lászlót és feleségét Karászek Ilonát.
Ezután az ötven gyönyörű, régi népviseletbe öltözött
menyasszony és vőlegény felvonulása következett. A
program a Bánki tavon felállított színpadon, csodálatos
környezetben folklór műsorral folytatódott. Közben hagyományos lakodalmas ételek kóstolására volt lehetőség.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Köszönet a Sárisápi Szlovák Önkormányzatnak, hogy
lehetővé tette számunkra az utazást, és ötven ember részt
vehetett ezen a hangulatos fesztiválon.
Karcag Ildikó
A Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője

A Szlovák Önkormányzat programjaival kapcsolatos híreket összeállította:
Huberné Kisgyőri Katalin elnök

Augusztus 4-én az Országházban került sor a Szent Istvánnapi újkenyér és az ország tortája átadására. A ceremónián az
Országos Pékszövetség képviseletében jelen volt Ligeti András, a községben működő Ligeti Pék Kft. ügyvezetője is.
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„Őszidő” Nyugdíjas Klub programjairól
Örömmel teszek eleget a Sárisápi Hírmondó
felkérésének, amikor az Őszidő Nyugdíjas Klub
programjairól beszámolhatok.
Klubunk megalakulása óta húsz fővel gyarapodott, ami azt mutatja, hogy igény van a klub működésére.
A programjainkat a tagság és a vezetőség együttes megbeszélése alapján állítjuk össze. Nyugdíjas
Klubunk szoros kapcsolatot tart az Annavölgyi
Nyugdíjas Klubbal.

Programjaink az elmúlt időszakban:
Április 05. Vöröskereszt-vezetőség
választása,
majd dr. Pásztor Tibor háziorvos felvilágosító előadása.

Május 03.

Anyák napi műsor a sárisápi óvódások felejthetetlen előadásával

Május 19.

Annavölgyön zenés-táncos tombolával színesített vendéglátás

Május 28.

Sárisápi Gyereknapi Majálison való
részvétel

Június 25. Jótékonysági motoros találkozón
résztvevő motorosok megvendégelése
Június 26. Dorogi Anna bál Annavölgy és Sárisáp közös részvételével
Június 31. Bánki Szlovák Nemzetiségi Találkozó
Karcag Ildikó

Tisztelettel köszöntjük a kedves Olvasókat!
Immár közel két éve, hogy
megalakult a Sárisápi Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
Az idei programok közül kiemelnénk a májusfaállítást, ahol
kézművesek mutatták be gyönyörű termékeiket, melyek készítését
a gyermekek is kipróbálhatták. A
színpadon zenészek és táncosok
szórakoztatták a jelenlévőket.
Júliusban a Nagybörzsönyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására ellátogat-
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tunk a településre, megnézhettük
a lekvár-lakot, a vízimalmot, a
tájházat és kipróbálhattuk a helyi
kisvasutat.
Terveink: Októberben ismét
szeretnénk megrendezni a Folklórdélutánt és Sör(f )estet táncegyüttesek szereplésével és bállal,
melyen a jó hangulatról idén a
Tarianer Spitzbuam zenekar gondoskodik.
Novemberben szeretnénk ismét megszervezni a Szent-Már-

ton napi lampionos felvonulásunkat, majd előadni a betlehemes
játékot, elsősorban az időseknek,
akik már nehezen tudnak kimozdulni otthonról.
Köszönjük minden kedves lelkes csapattagunk önzetlen segítő
munkáját!
Szeretettel várjuk és látjuk
mindazokat is, akik még nem
vettek részt rendezvényeinken.
A Sárisápi Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

Sárisápiak a Nagy Háborúban
Haracska Pál

Zelenika kikötőjébe, ami a Monarchia hadiflottájának
legdélebbi támaszpontja volt. Zelenika sziklába vájt és
erődökbe felállított partvédő lövegeit a komáromi 5-ös
vártüzérek kezelték. Haracska Pál is közéjük tartozott.
Gurin Sándorné, Kati néni így meséli el azokat a részleteket, amelyeket édesapjától hallott:
„A sziklák között voltak az ágyúk. Amikor bemenekültek a sziklák közé a saját hajók, utána lőtték az
ellenséget. A lőtávolságuk 15 kilométer volt. Az olasz
hajóágyúk viszont 20 kilométerre lőttek el, így távolabb biztonságban voltak, amikor a partot bombázták. (1)
A kikötőben többször kikötött Horthy Miklós, a későbbi kormányzó. Más hajók is oda menekültek néha. (2)
A tüzérek vasárnaponként lejártak misére a falu
templomába. Egyszer karácsonykor, amikor a miséről
mentek vissza, hegyen álló erődjükbe, a falu bírója
ebédre hívta őket. (3)
Ha csomagot küldött haza, volt benne citrom és
narancs, mert az ott megtermett. Amikor szabadságot
kapott, vasúton jött haza, de az út egy részét gyalog
tette meg Bosznián át. (4)
Amikor 1918. február 1-jén kitört a cattarói matrózlázadás, eljutott a hír a sziklák közé is. A hegyi
erődök legénysége nem állt a felkelők oldalára. Két
nappal később fenn, az erődben is hallották, hogy
a lázadást leverték. A tüzérek úgy tudták, Horthy
Miklós fojtotta el a lázadást és ő intézkedett a megtorlásról is. (5)”

Haracska Pál 1884. augusztus 26-án született Sárisápon. Édesapja, Haracska Pál bányamunkás sárisápi születésű volt, édesanyja, Muszela Mária pedig dági. Mindketten római katolikus vallású családból származtak. A
Fő utca 130. szám alatt laktak.
Haracska Pál apja foglalkozását folytatva bányász
volt. 21 évesen nősült. 1905. november 6-án elvette a
napra (!) három évvel fiatalabb Gurin Máriát (sz: 1887,
Sárisáp, a.n: Bulfán Mária).
Gyermekeik: Pál (1905), Ferenc, (+ 21 év), Márton
(+ 23 év), Lajos, Mária, Éva (+ 8 hónap), Ilona, Júlia –
Teréz (+ 2 év) (ikrek), Katalin (1925).
Mivel katonai szolgálatát a háború előtt kezdte, 7
évig volt katona. Lévára vonult be sorkatonának. Ott
a háború előtt a nyitrai 14. gyalogezred 2. zászlóalja
diszlokált. Bevonulása után felesége és apósa, Gurin
Márton a gyerekekkel ökrös szekéren Dorogra mentek
fényképészhez. Az ott készült képet elküldték Pálnak. Ez
a családi kép végig vele volt, amíg katonáskodott.
Léván volt két dorogi katonatársa, akik később tisztek
lettek. Az egyik Puchner nevezetű, a másik egy bizonyos
Szalczinger.
A háború előtt, vagy annak elején átkerült a tüzérekhez (Kanonier). Délre került, a Kotori-öbölbe (Cattaro),
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Az 1. és 3. pont alapján Kati néni édesapja a –
mai nevén – Kotori-öböl erődrendszerének azon
a pontján szolgált, ahol messzehordó ágyúk voltak, amelyek egyrészt ráláttak a hegyről a szoroson
át a nyílt tengerre, másrészt közel helyezkedtek el
Zelenika kikötőjéhez. A korabeli erődrendszert ábrázoló térképet tanulmányozva ez csak a „Fort Und
Küstenbatterie Spaniol” erőd lehetett.
A 4. pontot pontosítanunk kell azzal a ténnyel,
hogy 1914-ben már volt vasúti összeköttetés a horvátországi Brod és Szarajevó között (356 és 406-os
vonal).

patkereszttel. Mellette talán a Jubileumi Kereszt
látható. Jobb mellkasán, a sípzsinóron egy ügyességi jelvényt láthatunk. A tüzérek négyféle ügyességi
jelvényt kaphattak:

Az öböl erődrendszerének vázlata
Forrás: http://digi.landesbibliothek.at/

1. tüzér irányzó (k.u.k.) 2. tüzér irányzó (honvéd)
3. műszaki tüzér (k.u.k.) 4. műszaki tüzér (honvéd)
forrás: http://kituntetes.webnode.hu/jelvenyek/
monarchias-ugyessegi-jelvenyek/

A négyből Haracska Pálnak valamelyik császári
koronás (1. vagy 3.) lehetett a jelvénye, mert vártüzérként a közös hadsereg alá tartozott egysége.
Az 1918. novemberi összeomlás után hazatért Sárisápra. A háború után jelölték a vitézi rendbe, de
erről lemondott, mert nevét nem volt hajlandó magyarosítani. Bányász volt, és a családi földeket is művelte. Négy gyermekét elvesztette, túlélte a második
világháborút, és az azt követő nehéz időszakot. Szülőfalujában élt családjával, 1953. június 22-én bekövetkezett haláláig. A harmadik infarktus győzte le.
Azontúl Zelenika is rendelkezett vasútvonallal a
III. katonai felmérés térképszelvényei szerint, amely
az alábbi vonalon: Dubrovnik-Raguza-Trebinje
(é.sz.42°43’) mintegy 125 kilométer távolságban
délre Szarajevótól (é.sz.43°51’) vasúton megközelíthető. Természetesen ez a táv hegyi terepen, gyalogosan több napot vesz igénybe, és embertelen feladat
elé állítja a szabadságos katonát.
Haracska Pál fényképéről kiderül, hogy tizedes
(Korporal) volt, amikor a fotó készült. Övcsatján
a császári címer a sassal. Kitüntették a Károly-csa8 Sárisápi Hírmondó

Adatközlő személyek:
1. Gurin Sándorné (sz: Haracska Katalin Sárisáp, 1925)
2. Gurin Sándor (Sárisáp, 1947)
3. dr. Négyesi Lajos (Veszprém, 1965)
1.
2.
3.
4.

Egyéb forrás:
https://familysearch.org
http://www.kuk-fortification.net
http://www.vasutallomasok.hu
http://lazarus.elte.hu
Csicsmann János

Önkéntes Tűzoltóság Sárisápon
Együttműködési megállapodást kötött az Esztergomi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és Sárisáp település
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. A IV. kategóriájú együttműködési megállapodás aláírására 2016. május 27-én
került sor.
Az egyesület megalakulásával tovább erősödik a parancsnokság működési területén az állampolgárok tűzés vagyonbiztonsága,és esetleges eseményeknél további
létszám áll majd rendelkezésre a káresetek felszámolására. Ennek kapcsán kérdeztem Szabó Imrét, az ÖTES
képviselőjét.
Honnan jött az ötlet, hogy Sárisápon önkéntes tűzoltóságot hozzatok létre?
A gondolat, hogy alapítsunk egy önkéntes tűzoltóságot, már tavaly óta foglalkoztatott bennünket. Egy
gázcsőtörés alkalmával kezdődött minden, amikor rádöbbentünk, hogy mennyi időbe telik a hivatásos egységeknek kivonulni a falunkba. Az eset a Malom utcai
hídnál történt, ahol mi készenlétben álltunk egy sugárcsővel, az esetleges tűzeset elhárítására.
Ekkor találkoztunk először Juhász Péterrel, az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokával
és innentől kezdve törekedtünk arra, hogy a hivatásos
tűzoltóságoktól távol eső Sárisápon megalakuljon egy
tűzoltóság, amely a lakosság testi épségét és vagyonbiztonságát szolgálhassa.
Milyen segítséggel sikerült a tűzoltó autóhoz jutni?
Ahhoz, hogy a Katasztrófavédelemmel magasabb
szintű együttműködési megállapodást köthessünk, szükség volt egy gépjárműfecskendőre, melyet hosszas keresés
után sikerült megtalálnunk, egy ausztriai faluban. Ez egy
Mercedes 608D típusú gépjárműfecskendő 1000 literes
víztartállyal. Az autót önerőből vásároltuk, mivel az idei
évi pályázati támogatásról lemaradtunk, de azóta számos
segítséget kaptunk vállalkozóktól és magánszemélyektől

egyaránt, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatásukat!
Nagyon sok eszközt kaptunk az osztrák önkéntes tűzoltó egyesülettől, akiktől az autót vásároltuk, nagyon barátságosak voltak velünk, megbeszéltük, hogy kialakítsunk velük egy baráti kapcsolatot, a későbbiekben akár
közös gyakorlatokat, rendezvényeket tarthatunk.
Szent István és az új kenyér ünnepére meghívtuk
őket, ugyanis ünnepélyes kereteken belül az Atya megáldja a gépjárművet, és a tűzoltókat is.

Rendelkezésre állnak-e az alapvető felszerelések?
Folyamatosan bővülnek a felszereléseink, most a kezdeteknél kicsit nehezebb fejlesztenünk, de szerencsére az
önkénteseink sokan saját pénzükből vették meg az egyéni védőfelszereléseiket, hogy már azonnal be tudjanak
avatkozni, ha baj történik.
Milyen esetben, helyzetben lehet benneteket riasztani?
Törekszünk arra, hogy minden helyzetre felkészüljünk, ami adódhat a környékünkön. Fő feladatunk a
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tűzoltás, balesetek esetén műszaki mentés, segítségnyújtás a tűzesetek utáni kárfelszámolásban, szivattyúzás,
rendezvénybiztosítás, de ha esetleg egy kiscica nem bír
lejönni egy fáról, akkor is tudunk segíteni!
Milyen felkészülést, végzettséget kell teljesítenetek?
Az egyesület tagjai 2016.07.11-én sikeres vizsgát tettek az Esztergomi Tűzoltó-parancsnokságon, elméletben
és gyakorlatban is egyaránt. Számunkra fontos a folyamatos felkészülés, ezért a jövőben minden héten szeretnénk egy gyakorlatozást tartani, hogy a munkánk minél
hatékonyabb legyen.
Milyen terveitek vannak a jövőt tekintve?
Első és legfontosabb, hogy a technikai eszközök és
védőeszközök meglegyenek, ezeket a támogatások, felajánlások függvényében tudjuk fejleszteni.
A folyamatos gyakorlatok, hogy mindig formában

legyünk. A későbbiekben szeretnénk a gyerekek számára betekintést nyújtani, hogyan működik közelebbről a
tűzoltóság, hogyan lehet használni a különböző eszközöket.
Mely települések számíthatnak rátok, ha baj van?
Legfőképp Sárisáp, de együttműködési szerződésünk
van Annavölggyel és Dággal is, ezek a települések nekünk közel vannak, viszont a hivatásos állományoknak
messze, így mi ezeken a helyeken hamarabb meg tudjuk
kezdeni a segítségnyújtást. Végezetül egy lényeges információ, ha bármi baj adódik, a legfontosabb hogy azonnal értesítse az illetékes hatóságokat, a 105 illetve 112
telefonszámot, de közvetlenül minket is riaszthatnak, az
alábbi telefonszámokon.:
+36-30/204-7516
+36-30/275-1802
Moravecz Henrietta

Emlékeink a téli spanyol „nyaralásról”!
Ebben az évben január 9-én párommal elrepültünk Spanyolország
Dénia nevű városába. Az apropót az
adta, hogy fiamék vásároltak ott egy
üdülési jogot, melyet felkínáltak nekünk használatra. Dénia Alicante tartomány üdülővárosa Spanyolország
déli részén, nagyjából 40 ezer főnyi
lakossal, 22 km homokos tengerparttal, gyakorlatilag egy üdülőváros, ahol
nyáron több százezer ember pihen.
Miért vállaltuk? Megtudtuk, hogy
télen lehet ott még + 6-7 fok hideg
is , de ez nekünk ugyebár nem tél !
3 órás repülőút után meg is érkeztünk, kellemes meleg fogadott
bennünket, és virágzó hibiszkuszsövények, pálmák és egyéb virágok,
gyönyörű napos idő, itt nálunk
olyan tavasz közepe. Mi tulajdonképpen a város peremén lévő üdülőtelepek egyikén laktunk, közelünk-
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ben szupermarketekkel (készülve a
nyári tömegre), jó ellátással, és a mi
pénzünkhöz mérten is nagyon elfogadható árakkal, rengeteg déli gyümölccsel...és csodálatos tájjal...
Dénia városka nagyon kellemes
hely, jól megőrzött várral, ahonnan
remek kilátás nyílik a környékre,
múzeummal, és sok látnivalóval.
Ami bennünket nagyon megragadott a március 19-i Falla ünnepség,
ami megfelel a nálunk is szokásban
lévő tavaszváró rendezvényeknek,
csak kicsit másként. A valenciai népviseletbe öltözött felvonulók, helyi
zenekarok vonulnak végig a város
utcáin, de ami a mi számunkra csodálatos volt, a sok papírmasé bábú,
sokszor emeletnyi nagyságban, amit
zsűriznek, és sajnos az ünnepség végén elégetik mind, éppen úgy mint
nálunk a kiszebábut! Remek a város kikötője a sok luxus jachttal, kishajóval
és a meghosszabbított,
kellemes sétautat adó
mólóval. A megélhetés
nem drága, és merem
mondani jobb, mint az
itthoni.
Sajnos április végén véget ért számunkra a csoda.
Nem lehet sorokba
foglalni azt a rengeteg

élményt, amit átélhettünk, de ha
valakit érdekel, szívesen mesélek, és
mutatom meg a sok-sok fotót, amit
utunk során készítettem.
Remélem ezzel is sikerült felkelteni
a kíváncsiságot e gyönyörű hely iránt.
Molnár Sándorné, Rozy mama
úti beszámolója

Idén indulnak tizenötödik alkalommal útnak a Tátramászók
Sokáig próbálgattam hogy is
kellene kezdeni, mert egy ilyen
összefoglalót amihez annyi emlék
és élmény kötődik nagyon nehéz
szavakba önteni. Főleg úgy, hogy
legalább egy kicsit azoknak is érdekes legyen, akik nem is voltak
részesei. A kedves és leválthatatlan
vezetőség jól rám sózta ezt a feladatot. A Hírmondó olvasók ellen
elkövetett írásos merényletem oka
amint a címből is kiderül az, hogy
idén lesz 15 éves a SETÉT(Sárisápi
Egyesült Tátramászók Épkézláb
Társasága) szlovákiai kirándulás
sorozata.
Azon gondolkodtam hogy mire
is tanított meg minket ez a sok
együtt töltött idő. Szerintem legfőképpen arra, hogy jó társasággal
minden nehézség elviselhető. Például az, amikor elromlik a busz.
Mert mi a kezdetekben állandó-

an lerobbantunk, a legváltozatosabb módokon és helyszíneken. A
csúcspont ezek közül az volt, amikor Donovaly előtt, az emelkedő
közepén adta meg magát az Ikarus
motorja. Mögöttünk kilométeres
sor, akkor és ott nagyon szerethettek minket, és valószínűleg édesanyáink is sűrűn csuklottak.
Volt úgy hogy sikerült mellényúlni a szálláshelyválasztással ,
de mi azt is mindig hősiesen átvészeltük. A Dunajec melletti este
csak sötétben, tapogatódzva járható retro - úttörőtábor örök emlék
marad. A szerencsére már döglött
darazsakkal az ágyban, a nemek
szerint felváltva történő közös tusolással, és a záróra előtt „kedvesen” felszolgált langyos sörrel, ami
már nagyon nem kellett volna.
Iglón a szállodában legalább a sör
hideg volt, igaz, ott meg a pincér

volt meleg. Liptóújváron át kellett
rendeznünk a szállodát, hogy mindenkinek legyen helye. Ezért a régi
gyerekjáték mintájára azt játszottuk, hogy hátulsó szoba előre fuss.
Tudomásom szerint végül mindenkinek jutott ágy, legalábbis utólag
senki sem panaszkodott arra, hogy
kényelmetlen volt a fürdőkád.
Néha az étkezések is kalandosra
sikerültek, sok tanulsággal. Például, ha nem szereted a pacalt, és
számodra ismeretlen nevű levest
rendelsz, az biztosan pacalleves
lesz. Asztaltársad „okos” tanácsa
szerint levest tanulj meg késsel,
villával enni, ha hiába vársz a kanálra. Jegyezd meg azt is hogy a
gulás nem gulyásleves, és sztrapacskát se keress az étlapon, mert
az bryndzové halusky. Viszont
betont kérhetsz inni, mert az meg
Becherovka tonikkal. Nagy tanul-
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ság, ha előre tudod az esti menüt, ne álmodozz egész
nap a kacsacombról, mert estére lehet hogy rántott
hal lesz belőle.
Előfordult, hogy az időjárás űzött velünk gonosz
tréfát. Átéltük milyen a viharos széltől szinte vízszintesen vágó jeges eső, amikor a bakancsokban minden lépésnél cuppog a víz. És most már tudjuk azt is,
hogy naptej is kellett volna a tűző napon az Alacsony
Tátra gerincén, útban a Gyömbér csúcsa felé.
És, hogy a lényeg ki ne maradjon, amiért mindezeket érdemes volt elviselni, azok a túrák és a kirándulások. Mindenekelőtt a Magas Tátra a maga
fenséges látványával, és a Káposztafalvi Karszt, ami
nem véletlenül kapta a Szlovák Paradicsom nevet.
Ott sokszor annyira elfáradtunk, hogy a végén szinte
már a homlokunkkal is kapaszkodtunk, mégis megért minden fáradtságot, annyira szép. A vadregényes
Szulyói sziklák, ahol Mátyás korában a huszita harcok idején még egy várat is építettek a sziklaalakzatok közé. Mert kastéllyal, várral, és várrommal, hála
közös történelmünknek jól el van látva Szlovákia.
Közöttük is a leghatalmasabb - a hátterében a Tátra
sziluettjével gyönyörű látványt nyújtó -Szepesi vár.
Udvarán a rengeteg rohangáló ürgével - ezek nem
mi voltunk - tényleg tele a várudvar kis rágcsálókkal, akiket előszeretettel etetnek mindenfélével a
kirándulók. A tutajozás a Dunajecen, ahol gorál
kormányosunk érdeklődésünkre széles mosollyal közölte tutajunk nevét -Titanic. Az utánunk jövőkre
mutogatva pedig sorolta a világtörténelemből ismert
hajóneveket, a közös az bennük, hogy annakidején
mind elsüllyedt. Aztán ráadásként még elmagyarázta
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mi a szerepük a tutaj elejére kötött fenyőgallyaknak.
Elsősorban az hogy ne csapódjon be a víz, de ha sikertelen a leereszkedés, akkor meg legalább van miből koszorúkat kötni. Ettől a magyarázattól aztán az
is megnyugodhatott, aki addig félt.
Úgy gondolom, mindenkiben más emlék maradt
meg, én hirtelenjében ezeket tudtam felidézni. Ami
a leírtak alapján megpróbáltatásnak tűnik, valójában
nem volt az, hiszen mi mindig mindent jókedvvel
viseltünk. Nem csodálom hogy ezek az élmények
rímfaragásra ihlették sorstársunkat, Mráz Lacit.
Mellékelten - helyhiány miatt – csak néhány strófát
emelünk ki a S.E.T.É.T. túrázóiról szóló hőskölteményből, amiért utólagosan kérünk elnézést a szerzőtől.
Indul a csapat fel a Tátrába,
Sziklák, bércek meghódítására.
Nem számít itt eső, se a nagy hőség,
a végén úgyis miénk a dicsőség.
Augusztus végén kezdődik a túra,
Lanovka repít fel majd a hegycsúcsra.
Szép lesz a kilátás jobbra is meg balra,
Nekünk semmiség a Chopok hegycsúcsa.
Kattognak a gépek, készülnek a képek,
Erről majd sokan, sokáig beszélnek.
Viszi a híreket szerteszét a WIFI,
A S.E.T.É.T.-ről beszél a világon mindenki.
Bercsényi Sándor

Ismét a csúcson…

Az előző szezon U-14-es bajnoki címének megszerzése után ismét új helyzet állt elő csapatunk számára. Az
U-16-os korosztályban kellett szerepelni a bajnokcsapat
tagjainak. A kihívás megvolt, nagyobb pálya, nagyobb
kapu, több játékos. Ez már igazi nagypályás foci…!
Sajnosa létszámunk nem volt elegendő, így a bajnokság kezdetéig megpróbáltuk a hiányzó tagokat összetoborozni a környék településeiről. A kezdeti nehézségek
ellenére jól kezdtük a bajnokságot, és az is látható volt,
hogy a gyerekek lelkesedése továbbra is megfelelő, a labdarúgás alapjait már elsajátították, így ebben az új közegben sem fognak szégyent vallani.
A bajnokság közben sajnos 2 település csapata is
könnyűnek találtatott és visszalépett a további küzdel-

mektől, így a folytatásban többfordulósra szervezték a
bajnokságot, és minden ellenfelünkkel 4-szer játszottunk. Jól és magabiztosan szerepeltünk, és ez egy kicsit
kényelmessé tette a társaságot, és két nem várt vereséggel
az őszi szezon végére a harmadik helyen várhattuk a tavaszi folytatást. Tavasszal minden mérkőzésünket megnyertük, a csapat létszáma viszont 13 főre csökkent, de
talán ez lett a legfőbb erényünk. Így is erősek és egységesek, de ami a legfontosabb, eredményesek is voltunk.
Május végén ismét Bajnoki címet ünnepelhettünk, már
egy korosztállyal feljebb. Minden elismerés és dicséret
megilleti a fiúkat, jól teljesítettek. Sok területen kell
fejlődni, amely nagyrészt rajtuk múlik, és akkor sikeres
ifjúsági játékosokká válhatnak.
Az utánpótlásunk kisebb korosztályai nem bajnokságrendszerben, hanem az országos BOZSIK program
keretein belül mérkőztek meg kéthetente a környékbeli
települések hasonló korosztályú csapataival. Itt az eredmény még másodlagos, inkább az egyéni fejlődés fontossága áll a játék középpontjában.
Minden korosztályban megvannak a tehetséges és
szorgalmas gyerekek, akiket megpróbálunk boldog és
eredményes játékosokká formálni. A magyar válogatott
sikeres EB szereplése nyomán joggal bizakodhatunk,
hogy a helyi labdarúgásunk a gyerekek körében még
népszerűbbé válik.
Továbbra is várunk mindenkit, aki érdeklődik a foci
iránt, és szeretne egy jó közösséghez tartozni.
Gombola Gábor
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A motorosok is lehetnek angyalok
Két keréken gurultak
be Sárisápra a motoros
angyalok 2016. június
25-én.
Az idei már a második
alkalom volt, hogy a jótékonykodni vágyó motorosok nyeregbe pattantak az esztergomi kórház támogatására.
A dorogi Off Road Motor’s Lehotay Kft. a
tavalyi megmozdulás sikerein felbuzdulva - a
sárisápi motorosok egy kis csapatával karöltve idén nyáron is megszervezte „A motorosok is lehetnek angyalok” nevű adománygyűjtő akcióját.
Az eseménnyel hagyományteremtő módon évről évre az esztergomi Vaszary Kolos Kórház
sebészeti osztályát kívánják támogatni, hisz ki
másra számíthat a motoros társadalom, ha baj
van, mint a kórház értő, segítő gondoskodására.
Ugye, tudjuk jól, kétféle motoros létezik: aki ”lefektette már a vasat”, illetve aki majd le fogja.
Több mint 400(!) motoros jött el az idei jótékonysági felvonulásra, hogy összefogva, támogatói matricát vásárolva segítsenek. A legtávolabbi
résztvevő Ausztriából érkezett, a legidősebb fel-
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vonuló jóval 70 feletti volt. A jótékonykodók az esemény támogatóival együttvéve - mintegy
860.000 forintot gyűjtöttek össze akciójukkal a
sebészeti osztály javára.
Az idei évben a felvonulás kiegészítéseként egy
igazán különleges gesztussal lepték meg a szervezők a kórházat, mely országszerte egyedülálló. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház az első
Motorosbarát Kórház „címmel” büszkélkedhet,
melyet emléktábla jelez mindkét bejáratánál.
Az angyalbőrbe bújt motorbringások az előző
évhez hasonlóan Dorogról, a fő szervezők székhelyétől indulva hajtották vasparipáikat Esztergomba, ahol a belvároson példás rendben átdübörögve minden motoros tett egy rövid tiszteletkört a
kórház udvarán. Eközben a szervezők és a kórházigazgató leleplezték a felavatandó „motorosbarát”
emléktáblát.
Nemsokára a lóerőktől volt hangos Sárisáp
főutcája is… Mifelénk vette ugyanis az irányt a
sok jótékonykodó kétkerekű, útjukat - utunkat
- az Esztergom-kertvárosi Polgárőr Egyesület és
a MOTORVÉD Polgárőr Egyesület vigyázta, Sárisápra érve pedig az Annavölgy-Sárisáp Polgárőr

Egyesület biztosította a rendezvényt.
Kis falunkban, a művelődési
ház udvarán párakapuval és hűsítő ásványvízzel várták a rendezők
a jótét vándorokat, a tikkasztó
hőségben Józsi atya rögtön meg
is áldotta a motorkerékpárokat
és vezetőiket, utasaikat. Nem
sokkal később, Kollár Károly
polgármester, Ligetiné Vass Éva
képviselő és Lehotay Kata szervező köszöntő beszéde után finom
babgulyással tölthették angyali
bendőjüket az éhes felvonulók.
A nap hátralévő része sem
maradt eseménytelen, egyik program a másikat
követte: felbőgtek az ovisok motorjai egy futam
erejéig, majd motorblokk-hajító versenyen mérték össze erejüket a vállalkozó szellemű résztvevők. A Váradi Mentőszolgálat bemutatóján a jelenlévők tanúi lehettek egy imitált motorbaleset
utáni mentési akciónak. Fellépett a Just Dance
tánccsoport műsorával, emellett osztrák és magyar Royal Enfield motorok kiállítását láthatták
a résztvevők. Akinek pedig kedve szottyant, akár
tekézhetett is, hisz a tekepálya ez idő alatt végig
nyitva tartott.
Két koncerttel is megleptük a kitartó közönséget: a Jatagán, valamint a motorosok körében jól
ismert és méltán népszerű Blues Company zenekarok húzták estig a talp alá valót a színpadon.
A sárisápi motorosok baráti köre ezúton szeret-

ne hálás köszönetet mondani mindazoknak, akik
bármely módon segítették az esemény létrejöttét.
Segítőink, támogatóink voltak: Sárisáp Község
Önkormányzata, Alibi Presszó, Annavölgy-Sárisáp Polgárőr Egyesület, Gurin Tibor, EsztergomKertvárosi Polgárőr Egyesület, Ízek Háza, Joker
Csemege, Just Dance, Kardosné Orosz Anikó, Kollárné Nagy Erzsébet, Ligeti Pékség, MOTORVÉD
Polgárőr Egyesület, Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárisáp, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp, Őszidő Nyugdíjas Klub, Start Kft, Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Sárisáp, Tivadar Gáz,
Tóth György, Varga Márton.
Köszönet az anyagi és tárgyi támogatásért, az
áldozatos munkáért, fellépésért, Lukács József
esperes plébánosnak az áldásért, valamint köszönjük minden motorosnak és a motorosokkal
szimpatizálónak, hogy eljöttek az összejövetelre
és támogatták az akciót, illetve – mint mondani szokás-, hogy jelenlétükkel
emelték az esemény fényét.
Bízunk benne, hogy e megmozdulással hagyományt teremtünk, s jövőre ugyanonnan
ugyanide, ugyanazért a célért,
legalább ennyien eljönnek,
mint idén.
Jótékonyság, szórakozás…
együtt voltunk. Ennél több mi
kell? Kell ennél több?
A sárisápi motoros baráti
kör nevében,
Borsosné Polónyi Orsolya
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Sárisápi Labdarúgó Szakosztály hírei
Utánpótlás
Sportegyesületünk Labdarúgó Szakosztálya utánpótlás csapatainak elmúlt időszakáról szeretnénk a kedves
olvasóinkat tájékoztatni.
Játékosaink létszáma lehetett volna nagyobb, viszont
az igazolt játékosaink lelkesen, és alázattal jártak edzésre, bajnoki mérkőzéseinkre illetve Bozsik-programokra.
U-16-os csapatunk szenzációs bajnokságot tudhat
maga mögött. 20 fordulón keresztül jó formában, szép
gólokat rúgva, lelkes játékkal lettek bajnokok. 17 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség. 168-24 -es gólkülönbséggel!
U-14 -es csapatunk is jól szerepelt a tíz csapatos bajnokságban. Zseniális küzdelemmel, sokszor náluk idősebb játékosok ellen kellett felvenniük a versenyt. Férfias munkával oldották meg a feladatot és az 5. helyen
végeztek.
U-7, U-9 és U-11 -es csapatunk pedig a Bozsik-programban vett részt.
Két hetente 15 -20 gyermek vette fel a küzdelmet a
környék gyermekeivel szemben. Nagyon ügyesek voltak, rengeteg oklevelet hoztak haza. Ezek a programok
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon bennük
a versenyszellem, kitartás és a csapatjáték iránti szeretet.
Reméljük, hogy a továbbiakban megmarad ez a lelkesedés és még több gyermek szeretne a labdarúgással
foglalkozni Sárisápon!
Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály edzői:
Gombola Gábor és Szalay Norbert

Tisztelt Sportbarátok!
Engedjék meg, hogy pár mondatban leírjam a Sárisápi Bányász felnőtt együttes tavaszi szereplését, illetve a
nyári felkészülésről, igazolásokról és edzőmérkőzésekről
adjak beszámolót.
A 2015/16. évi bajnokságot a felnőtt csapat a 7. helyen zárta. Ez a helyezés kicsit elmaradt a várakozástól, a tavaszi mérkőzéseken sajnos több balszerencsés vereség is érte
a csapatot. A sérülések sem kerülték el az
együttest, munkahelyi elfoglaltságok miatt
többször kellett módosítani a keretet. Sajnos el kell mondani, hogy a keretünk létszáma nagyon alacsony. A tavasz folyamán az
edzés látogatottságával is voltak problémák.
Ezt átbeszélte a csapat, és közösen elhatároztuk, hogy a most induló szezonba mindenki

megpróbál több időt és energiát belefektetni. Reméljük,
az eredmények igazolják majd, hogy érdemes többet áldoznunk, mert a lelkes közönségünk többet érdemel. A
tavalyi bajnokságot egy szép 6:1 es győzelemmel zártuk,
jó lenne így folytatni. A nyár folyamán több edzőmérkőzést is játszottunk és játszunk még. Az első ilyen találkozónk a Gyermely csapata ellen volt, őket 16:1-re vertük,
utána a Pilisszentiván csapatával 2:2-re végeztünk. A 3.
találkozónk a szlovákiai FC Szalka csapata volt, idegenben 4:3 arányban nyertünk egy jó iramú mérkőzésen.
Negyedik gyakorló mérkőzésünk Környén volt, ahol
3:3-as döntetlent játszottunk. Két edzőmérkőzésünk
lesz még, megyünk Piliscsévre és jön a Csolnok csapata.
Utána már jönnek a kupameccsek és augusztus 13-án
Bábolnán kezdődik a bajnoki szezon. Falunapkor, aug.
21-én az Esztergom csapata lesz Sárisápon az ellenfél,
igaza pikáns csatára van kilátás, remélem sok szurkoló
tekinti meg a Dolinában a mérkőzést.
Pár szó a játékosmozgásról.
Guzsik Richárd munkahelyi elfoglaltság miatt hagyta
abba, Marcsó Tamás is visszavonult.
Három új játékos érkezett.
- Jantos Miklós, Csolnokról jött.
- Horváth Gyula, Kecskédről,
- Halmos Domokos, Esztergomból igazolt hozzánk.
Az ifi csapatból több játékost is szeretnék beépíteni a
felnőtt csapatba, erre a legnagyobb esélye Horváth Ferencnek és Somodi Róbertnek van.
Végezetül engedjék meg a kedves sportbarátok, hogy
a csapat nevében megköszönjem a támogatásukat és a
lelkes szurkolást, reméljük az őszi mérkőzéseken is számíthatunk szurkolóinkra!
Sportbaráti üdvözlettel:
Karcagi Pál, vezető edző
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