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Megemlékezés az ’56-os októberi forradalom
és szabadságharc ünnepéről
Október 23-án (vasárnap) a 1030 órai
szentmisét követően 1130 órakor
a Millenniumi parkban megemlékezést
és koszorúzást tartunk.
Kérjük, hogy az ünnepségen résztvevők egy szál
gyertyát vagy virágot helyezzenek el az emlékműnél.
Tisztelettel várjuk a község lakosságát!

Sárisáp az 1956-os események tükrében
1956 októbere is nyugalomban találta a falut.
A nem-kommunista lakosság semmilyen kézzelfogható jelét nem adta elégedetlenségének. Október 23án, bár a rádió hírt adott a budapesti eseményekről
Sárisápon megszokott medrében folyt az élet.
Este, miközben a fővárosban zajlottak a megmozdulások, Sárisápon a Dorog és Környéke Bányászellátó Kiskereskedelmi Vállalat nagysikerű divatbemutatót
tartott a munkásotthonban. Az iskolában pedig pártszemináriumot tartottak. Innen rendelték azután fel a
fővárosba G. J. pártbizottsági titkárt. Október 24-én a
kommunista vezetők csakúgy, mint Kesztölcön és a többi környékbeli településen, úgy határoztak, hogy rendfenntartó csapatot hoznak létre. Már aznap este elkezdődött a „szolgálatteljesítés”. Október 25-én, meghallván a
fővárosi híreket, éppúgy, mint Kesztölcön, az emberek
itt is nagymértékű felvásárlásba kezdtek. Délután motorkerékpárján visszaérkezett Budapestről G. J., aki beszámolt az általa tapasztaltakról.
25-éről 26-ára virradó éjjel 50-60 fős volt a rendfenntartó csoport. Az elvtársakon érződött a feszültség.
Amikor olyan hírek terjedtek el, hogy egy 600-700 fős

csoport vonul Annavölgyön keresztül Sárisápra, a pártbizottság három főt (!) küldött ki, hogy állítsák meg őket.
A hír azonban nem bizonyult igaznak. Október 26-án
megszűnt az autóbusz közlekedés. A falu irányítói Sárisápon azonban határozottabbak voltak, mint más településeken. Azonnal bezáratták az italboltokat. Mivel az
előző napokban nagy létszámban járőröztek, a falu lakossága nem mert tüntetni. Olyannyira kezükben tartották
az irányítást, hogy a környező településekről is ide menekültek a magukat veszélyben érző pártfunkcionáriusok
és községi vezetők. Előbb a dági körzeti megbízott, majd
október 27-én a máriahalmi tanácselnök. Ez utóbbinak
segítséget is nyújtottak sárisápi elvtársai. Sárisápról telefonáltak ugyanis a járási tanácshoz a Máriahalmon garázdálkodó volt oroszlányi rabok ügyében. A randalírozás
megszüntetésére a járási tanács utasításának megfelelően
az annavölgyi honvéd bányászalakulattól vezényeltek ki
egy tisztet egy raj katonával. A csolnoki rabtábor őrségét
biztosító esztergomi páncélosok 5 fős járőre is megjelent a
1
faluban. Tőlük tudták meg, hogy a Máriahalomra küldött
katonák átálltak a forradalmárokhoz és együtt „tartanak
rendfenntartó szolgálatot” Máriahalmon.
folytatás a 2. oldalon
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Sárisáp az 1956-os események tükrében

folytatás az 1. oldalról

Este megjelent a falu vezetőinél N. P. volt partizán,
aki 6 darab puskát hozott magával és kérte, hogy a faluból 4-5 megbízható ember kövesse őt Dorogra, segíteni
az elvtársakat. A pártbizottság azonban félt egy Máriahalom felől érkező támadástól, ezért nem küldött embereket Dorogra. Október 27-én sikerült véghez vinni
azt, amit sem a dorogi sem a kesztölci kommunistáknak
nem. Az eddigi rendfenntartó egységet átnevezték nemzetőrségnek és így sikerült továbbra is megtartani a falu
feletti hatalmukat. Az országos politika változását azonban még ők sem voltak képesek kizárni. Október 29én a déli órákban fegyveres civilek és katonák érkeztek
gépkocsival a tanácsházához. Dorogról jöttek a „Járási
Nemzeti Bizottság” megbízásából. Miután igazolták magukat, tájékozódtak. Hiába hivatkoztak arra a falu kommunista irányítói, hogy ők már megalakították a Nemzeti Tanácsot és a Nemzetőrséget. A dorogi küldöttek ezt
elutasították, mivel nem a falu lakossága választotta ki új
vezetőit, hanem a régi rendszernek megfelelően a kommunisták maguk közül nevezték ki a Nemzeti Tanács és
a Nemzetőrség tagjait. Délután fél négykor kezdődött az

összehívott falugyűlés. Ezt az eddigi tanácselnök vezette és a több kommunista is részt vett rajta. A gyűlésen
végül nem új tanácsot választottak, hanem csak a tanács
mellett működő Nemzeti Bizottságot. Ennek elnöke
K. F. lett. Új nemzetőrség is alakult 45 fős létszámmal.
Mindkét testületbe beválasztottak kommunistákat is. Az
új nemzetőrség G. J.-től és a rendfenntartó csoporttól
kért fegyvert. G.-ék -csakúgy, mint a kesztölci kommunisták- letagadták, hogy rendelkeznének fegyverekkel.
Azért is fontos a sárisápi eseményekről készült kommunista leírás, mert ebben maguk is elismerik, hogy volt
náluk fegyver, csak nem akarták átadni a nemzetőrségnek, sőt október 30-tól újra járőrözni kezdtek a faluban.
Immár illegálisan, de még mindig fegyveresen! Igazából
csak a jó szerencsén múlott, hogy november 4-ig nem
dördült el fegyver Sárisápon.
forrás: Marek Viktor: A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében. PPKE-BTK, 2012.
Knyazovics Edina

Pályázati felhívás
A Sárisápi Szent Imre plébánia a templom
250. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet.

„A sárisápi templom és a mi családunk”
címmel.

Témakörök: Házasságkötés, keresztelés, karácsonyi templomi emlék vagy bármilyen más téma,
mely a templomhoz kapcsolódik.
Korcsoportok, technikák: Óvodás, 1. – 5. évfolyam: - rajz illetve bármilyen képzőművészeti
alkotás 5. – 13. évfolyam: - fényképpel illusztrált tanulmány, történet - interjú egy idős emberrel a templommal kapcsolatos témában
Díjazás: Minden pályázó részt vehet egy egész napos Balaton körüli kiránduláson Korcsoportonként értékes könyvjutalmak. A kiemelkedő
alkotások külön jutalomban részesülnek
Leadási határidő: 2016. október 24. (A plébánián
vagy Kollár Máriának az iskolában)
Eredményhirdetés: 2016. november 6. az ünnepi
szentmisén 1030
A pályázatra készült rajzokból kiállítás nyílik, melynek megnyitója november 5-én lesz a
Művelődési Házban.
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Sárisáp római katolikus temploma idén 250 éves
Egy kétszázötven éves templom már önmagában
is tiszteletet ébreszt az ősök iránt. Ha rendben tartott, és gondozott ez a templom, az azt jelzi, hogy
továbbra is helye van közöttünk az Ég Urának, teremtő és megváltó Istenünknek.
Több értelemben is nagy távlatot nyit előttünk a
jubiláns templom. Először is történelmi távlatot. Az
1701-es visitatio canonica arról számol be, hogy Sárisáp középkori Szent Imre temploma romosan pusztul.
Helyrehozzák, és 1766-ig, a jelenlegi templom
felszenteléséig szolgálja a hitéletet. Amikor templomunk elkészül, jobbára a Trencsén vármegyéből idetelepült tót lakosság jóvoltából, az esztergomi prímási
szék immár tíz éve betöltetlen Mária Terézia jogsértő
halogatása miatt. Oroszországban néhány éve Nagy
Katalin a cárnő, Franciaországban XVI. Lajos uralkodik. Mária Terézia már két éve nem hívott össze
országgyűlést, az úrbéri rendeletet pátens formában
hozta, s bevezette a Ratio educationis néven ismert
tanügyi reformot, amely kiterjeszti a közoktatás, segíti
a népművelést. A sárisápi plébánián általam talált legrégebbi könyv is ebből az időből való. Canisius Szent
Péter latin nyelven írt műve, Szent Jeromos leveleinek
gyűjteménye a következő kiadási dátumot mutatja:
Anno MDCCLXII. De spirituális távlatot is nyit a
jubiláló templom. Itt van közöttünk az ég kapuja.
Rajta keresztül érkezik a megkereszteltek számára az
örök üdvösségre segítő megszentelő kegyelem, és rajta
keresztül emelkedik Istenhez az elhunytak lelke.
A plébánosváltás miatt kevés időnk van a jubileum
méltó előkészítésére. Az idő szűkösségét lelkesedéssel

pótolni lehet. Várjuk a gyermekek pályázatát, az emlékező kiállítást, a felnőttek munkáját a templom előtti
park kialakításánál, és mindenekelőtt az ünnepi szentmisén való népes, emelkedett részvételt.
Mint a település új plébánosa, én is azzal a remén�nyel készülök az ünnepre, hogy kegyelmet, erőt és további tartást kapunk Istentől. Emlékezünk ugyan az
előttünk járókra, de a jövő építése ránk bízatott. Bízom benne, hogy Sárisápon is elfogadják katolikusok
és nem katolikusok a közösségért felajánlott szolgálatomat. Ezt tettem Kalocsán, Miskolcon
a jezsuita gimnáziumban, aztán közel két
évtizedig Dunakeszin, rövid ideig Pestszentlőrincen, s most e szép vidék három
településén, Sárisápon, Mogyorosbányán
és Annavölgyben. Főleg a gyermekeinkre vigyázzunk nagyon, szeressük őket a
teremtő Isten és Üdvözítő Jézusunk szeretetével, ne engedjük, hogy belevesszenek az őket nem szerető, de annál inkább
kihasználó világ kelepcéibe. Járjunk
előttük példaadó hittel és reménnyel, és
hagyjuk nyitva számukra a menny kapuját. Velük együtt szeressük és értékeljük
nagyra 250 éves templomunkat!
Szabó József László plébános
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Jegenyében jártunk
Szeptember 29-én ünnepelte felszentelésének 150.
évfordulóját és búcsúját testvértelepülésünk a Kalotaszegi Jegenye Szent Mihály temploma. Ebből az
alkalomból kapott meghívást községünk egyházi és
világi képviselő-testülete a Közösségi Napok rendezvényeire.
Kollár Károly Imre polgármester úr és Szabó József
plébános úr vezetésével néhányan részt vettünk az ünnepi szentmisén és a jubileumi ünnepségeken, ahol
polgármester úr átadta Sárisáp ajándékát, egy kézzel
hímzett oltárterítőt.
Ezúton is köszönjük a vendéglátást és viszonozva
a meghívást mi is nagy örömmel vennénk, és szívesen látnánk jegenyei barátainkat a sárisápi Szent Imre
templom búcsúján, templomunk felszentelésének
250. évfordulóján.
A meghívást polgármester úr és plébános úr tolmácsolta és adta át Kádár István jegenyei atyának.
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Olvasó bányász
Évtizedek óta őrzi a Művelődési Házat egy kétszeres életnagyságú
férfi szobor. A bányászemlékművet 1966-ban Vasas Károly szobrászművész készítette.
„Nemesen egyszerű alak. Ha felkelne, s leszállna a kéménymarkú vájár,
nyúlánk, feszes idegzetű őrmester, inas derekú csillés, de épp így lehetne
buszvezető, kőmíves, traktoros, vagy bárki, aki tudja, hogy egy igazság
van: az életért, a kenyérért meg kell dolgozni. Ez a táj termi a kemény embereket, akik azonban belül meleg lángocskát hordoznak magukban. Ez
viszi őket az énekkarba, hogy dalba öntsék érzéseiket, a fúvószenekarba,
hogy a hangszernek is ember-urai legyenek, a sakktáblához, hogy lépéskombinációkban győzzék le ellenfelüket, a Déryné Színház előadásaira,
a fotókörbe, a könyvtárba...” – írták róla a Dolgozók Lapja 1969. június
elsejei számában. Idén 50 éve emelkedik ki a kultúrotthon kertjének fái
közül. Boldog születésnapot!
Knyazovics Edina

Óvodai befogadás
Az óvodai beszoktatás nagy próbatétel a gyereknek
és a szülőnek egyaránt. Az óvoda az első nagy megmérettetés a család,szülők életében,ahol kiderül, hogy
vajon jól teljesítettek-e eddig az otthoni gyermeknevelésből. Mielőtt óvodás lesz a gyermek fel kell készíteni arra, hogy új helyzetbe fog kerülni, megváltozik
a napi rutinja. Azt is el lehet mondani, hogy azért kell
óvodába járniuk,
mert már nagyok
és nekik most ez a
munkájuk, ahogy
apa és anya is
megy dolgozni.
Mi is az az óvodaérettség?
Fontos, hogy
képes legyen a
gyermek többékevésbé önálló étkezésre.
A szobatisztaság. Tapasztalataink szerint ez okozza a legtöbb problémát. 18-20 hónapos korban válik
éretté a gyermek, hogy ideje elkezdeni foglalkozni a
szobatisztaságra való szoktatásra.
Rendelkezzék
a
kommunikáció
azon
képességével,amely segítségével meg tudja értetni magát. Anyanyelvét életkorának megfelelően beszélje.
Tudjon szabályokhoz alkalmazkodni. Fontos, hogy
a családban is legyenek meg az alapvető szabályok és
azok betartását várják is el tőlük. A következetesség
sokat segít.
Kedves Szülők: Büszkék vagyunk az óvodánkra,
melyben sokat dolgozunk, sokat tettünk, teszünk

azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce
olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni”. Szívünk-lelkünk benne van, mert ezt csak így lehet jól
csinálni!
Mi óvó nénik és a dajka nénik nagy szeretettel várjuk a gyermekeket minden reggel az óvodánkban.
Binderné Haracska Piroska
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„A gyermeki lélek az a tabula rasa, amelyre a jövendőt írják fel a tanítók.”
(Juhász Gy.)
Mindig különös varázsa van a tanévnyitó ünnepségeknek. A diákok félig még a nyári élmények hatása
alatt állnak, nem is igen akarják elhinni, hogy már véget is ért a júniusban még olyan hosszúnak tűnő nyári
szünet. Másrészt mégis örülnek annak, hogy újra látják
az ismerős arcokat, a hiányolt barátokat. Egyesek nagy
tervekkel, fogadalmakkal érkeznek vissza az iskolába,
ígérik, hogy most minden sokkal jobban megy majd,
mint tavaly.
A szülők is bizonyára vegyes érzésekkel jönnek hozzánk. Az évente visszatérő tanévnyitók a múló időre figyelmeztetnek, s talán felvillannak előttük saját iskolai
élményeik, amikor ők hallgatták diákként az igazgatók
véget érni nem akaró, hosszú évnyitó beszédeit.
A tanárok, nevelők számára sem csak örömöt jelent az
évkezdés. Napi gondok, problémák terhelnek mindnyájunkat, s nem olyan könnyű eleget tenni a diákok, szülők, az átalakulóban lévő oktatási rendszer elvárásainak,
a társadalmi igényeknek. Elballagott nyolcadikosaink
valamennyien sikeres felvételt nyertek valamelyik középfokú közoktatási intézménybe, sok sikert kívánunk
nekik a középiskolás évekre.
A 2016. július 31-én lejárt intézményvezető álláshelyre kiírt pályázat egyik pályázóját sem nevezte ki az
oktatási államtitkár az intézmény élére. Ezért a Sárisáp
és Környéke Körzeti Általános Iskola megbízott intézményvezetője a 2016/2017-es tanévre Kurinyeczné
Trexler Márta lett. A Szülői Munkaközösség elnöke
Molnár Piroska.
Az idei tanévben 28 kis elsős kezdte meg a számok és
betűk kusza világának megismerését. Velük együtt 182
fő intézményünk tanulólétszáma. Tanulóink 9 tanulócsoportban dolgoznak 19 fő pedagógus segítségével. A
tanulók fejlesztését egy fő utazó logopédus, egy fő megbízási szerződéses gyógypedagógus és egy fő fejlesztőpedagógus végzi intézményünkben. Diákjaink három
tanulócsoportban írhatják meg házi feladatukat délután
4 óráig. Iskolánkban egy matematika, három sport és
kettő tánc szakkör várja a gyerekeket. A 8. osztályosoknak matematikából és magyarból felvételi előkészítő lehetőséget biztosítunk.
A Magyarországi Szlovákok Szövetsége által kiírt pályázatnak köszönhetően szeptemberben hét napot tölthettek el iskolánk diákjai közül kilencen a Szlovákiában,
egy erdei iskolában.
A tanév során a tanítás mellett törekszünk arra, hogy
programjainkkal, eseményeinkkel, megemlékezéseinkkel színesebbé tegyük az iskolai mindennapokat. Az évtizedek óta hagyományos programok mellett (Holdvilág
túra, farsang, táncház, Téltemetés stb.) minden évben
akadnak olyanok is, amelyek újdonságnak számítanak.
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Ebben a tanévben október 28-án utazó Planetárium tudományos és ismeretterjesztő formában tárja fel tanulóink elé a csillagok távoli világát. December 6-án 46
tanulónk tölt el egy napot Budapesten az Advent Budapesten program keretében.
Bízunk benne, hogy a 2016/2017-es tanév sikeres lesz
diákjaink és pedagógusaink számára egyaránt.
A tanév rendje:
Őszi szünet:
2016. november 2. – november 4.
(utolsó tanítási nap október 28. péntek első tanítási nap november 7. hétfő)
Téli szünet:
2016. december 22. – 2017. január 2.
(utolsó tanítási nap 2015. december 21. szerda első tanítási nap 2017. január 3. kedd)
Kollár Mária

50 éves osztálytalálkozó
Szeptember 17-én délután nagy izgalommal és
várakozással gyülekeztünk az iskolában, ahol 50 éves
osztálytalálkozónkat tartottuk. Nagyon jó érzés volt
látni egymást, különösen azokat, akikkel 50 éve nem
találkoztunk. Viccesen megállapítottuk, hogy „korunkhoz képest” jól nézünk ki, de a beszélgetések
során előjöttek a bajaink is (vérnyomás, cukor-és koleszterinproblémák, kopás, reuma stb.)
Természetesen szívesen eldicsekedtünk gyerekeinkkel, unokáinkkal. Sajnos nyolcan meghaltak már
közülünk. Rájuk és elhunyt osztályfőnökünkre – Lengyelné Erzsi nénire – valamint tanárainkra emlékezve
gyertyát gyújtottunk és virágot vittünk a temetőbe.
A meghitt társalgást egy étteremben folytattuk,
ahonnan úgy váltunk el, hogy ezután évente összejövünk egy jó beszélgetésre, nosztalgiázásra.
A Szervezők nevében Pfluger Istvánné Bíber Éva

Erdei iskola Szlovákiában
A Magyarországi Szlovákok Szövetségéhez benyújtott
sikeres pályázatnak és a Határon Túli Szlovákok Hivatala
támogatásának köszönhetően ismét megvalósulhatott az
erdei iskola. Hat magyarországi (Csabacsüd, Héhalom,
Nőtincs, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pitvaros) és egy
szerbiai település (Báčsky Petrovec) felső tagozatos diákjaival töltöttünk el egy felejthetetlen és élményekben
gazdag hetet a szlovákiai Hronecben. Szállásunk a festői környezetben lévő PONIKLEC hotelben volt, ahol
minden nap finom ételekkel vártak bennünket.
Programok és élményeink:
- délelőtt szlovák nyelvi foglalkozásokon gyarapítottuk
nyelvtudásunkat,
- délután az animátorok játékos programokat állítottak össze számunkra,
- a feladatok megoldása néha nehéz, de kalanddal teli
volt,
- sokat nevettünk, énekeltünk, táncoltunk, túráztunk,
- minden nap naplót írtunk, melyet este fel is olvastunk,
- kirándultunk Besztercebányára,
- megtekintettük a csodálatos vízesést a Králiky szurdokban,
- szombaton az egész napot a Magas-Tátrában töltöttük, lanovkáztunk és túráztunk.
Az első nap nevetve érkeztünk szálláshelyünkre, de
utolsó nap sírva búcsúztunk újdonsült barátainktól.
A programon résztvevő diákok névsora:
Bikali Lili, Csoma Debóra, Dombovári Gergő, Gregor Tamás, Hetzmann Dávid, Pózmány András, Teslér
Gergő, Tóth Amanda, Varga Izabella
Huberné Kisgyőri Katalin

Október az idősek hónapja
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Sütő András
Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Ez a nap az idősekért
van, az ő tiszteletükről, szeretetükről szól.
Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy értékeljük, követésre méltónak tartjuk őket.
A mindennapi munkánkhoz ugyanis az elődök
nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra,
arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkez-

nek és a türelemre, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.
Az alkalom kiváló arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított gondoskodásunkat, hiszen ők
azok, akik szebbé, reménytelibbé teszik életünket.
Vavyan Fable szavaival és az alábbi idézettel köszöntjük községünk idős korú lakóit, valamint jó
egészséget, tartalmas és boldog életet kívánunk mindnyájuknak.
„Néha azért jusson eszedbe: az évek múlásával te is
visszaadogatod a díszeidet. Ám ha közben lélekben gyarapodsz, nem érhet veszteség.”
Ligetiné Vass Éva
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Az idősek klubja hétköznapjai
A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat –
Sárisápi Gondozási Központja-több ellátandó feladat
mellett az idősek nappali ellátását is biztosítja.
Az idősek klubja azoknak a személyeknek biztosítja a
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, napi egyszeri meleg étel elfogyasztására, akik erre rászorulnak és igénylik.
A szociális alapellátás mellett, tartalmas színes programokat tudunk kínálni az ellátottaknak.
A klubélet szabályait a házirend írja elő. Célunk a
magányosság megelőzése vagy oldása, és egyedül élők
közösségbe történő beilleszkedésének segítése.
Ízelítő mindennapjainkból
Reggel 8 órától látogatható az Idősek klubja. Napirend szerint dolgozunk. 8 és 10 óra között kávézásra,
teázásra, az otthonról hozott reggeli elfogyasztására van
lehetőség. Közben megbeszéljük az előző napi, éjszakai
történéseket.
Ilyenkor történik a gyógyszerek átnézése, kiadagolása,
a gyógyszerbeszerzés segítése. Ebben az időszakban van
mód a fürdésre, tisztálkodásra, ruhamosásra, melyben
nagy segítség egy automata mosógép. Biztosított a vasalás lehetősége is.
10 órától kezdődnek a foglalkozások. A klub programjai csoportos és egyéni formában valósulnak meg.
Vannak állandó programjaink, mint csoportos torna,
heti egy alkalommal vérnyomásmérés, havi egy alkalommal testsúlymérés, felolvasás, filmek megtekintése
DVD-n, társasjátékok, fejlesztő-játékok, napi- hetila-

pok.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szellemi frissesség megőrzésére, hallás, tapintás fejlesztésére: ízek, illatok felismerése, memóriajátékok, találós kérdések megfejtése.
Az időseink szeretik a manuális tevékenységeket.
Ezért rendszeresen tartunk kézműves foglakozásokat.
Ha egy – egy új technikát is meg szeretnénk ismerni, tanulni akkor hívunk témavezetőt. Volt kosárfonás papírból, mozaik – kerámiakészítés, virágkötés, asztali díszek
készítése. Terveink között szerepel a jövőben a csuhéfonás megtanulása.
Ünnepkörökhöz kapcsolódóan dalos délelőttöt rendezünk. A tagjaink kedvelik a táncos összejöveteleket.
Délben a tágas étkezőben elfogyasztják az ebédet,
melyhez gyakran gyümölcsöt is kapnak. Ebéd után csendes pihenőt tartunk. Nem kötelező az alvás, de a pihenőszobánkban a lehetőség adott. A klubtagok csendben
képesújságokat, napilapot, könyvet olvasnak, esetleg
fényképeket néznek. Halkan beszélgetnek. Ilyenkor van
lehetőség egyéni beszélgetésre a gondozottakkal.
Délután segítünk bevásárolni, gyógyszereket kiváltani, postai csekkeket befizetni. Az Önkormányzatnál,
Családsegítő Szolgálatnál gyakran intézünk ügyeket az
ellátottak felkérésére. A családtagokkal szükség esetén
személyesen vagy telefon tartunk kapcsolatot.
Az előző sorokból megismerhették mindennapjainkat. Ha felkeltettük az érdeklődését, látogasson el az
idősek klubjába.

Idősek napja képriport
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Gondozási Központ dolgozói

Sárisápiak a Nagy Háborúban
Hajnik Márton
1882. október 29-én született Sárisápon. Anyja neve:
Knazovics Rozina. Családja római katolikus vallású. 1904ben kötött házasságot Kókai Jozefinnel (1884. márc. 19.
– 1958. febr. 15.).
Apjához hasonlóan a bányában dolgozott, de mellette
földet is művelt, volt 9 holdja.
Családjával a mai Ady Endre utca 21. szám alatt lakott.
Az ő háza a Faluház Sárisápon.
Gyermekeik: Éva (1905-1990), Anna (1907-1972),
Mária (1911- 1944), Ilona (1917-1967), Krisztina (19221985), Rozália (1919-1984), Pál (1927-2004), Anasztázia
(1929-2012).
Nem tudjuk, mikor vonult be katonának, azt sem, melyik ezredben szolgált. Az egyetlen ránk maradt katonafotóját unokája, Jácint Tiborné őrzi. Ezen a képen 1916
előtti uniformist visel.

Zubbonya rejtett gombolású, álló gallérral. Rendfokozata nincs. Csapatazonosító jelzés sincs a galléron. Sajnos
derékszíjat nem visel, így a csatról – annak hiányában –
nem tudhatjuk, vajon gyalogos volt-e, vagy honvéd.
A fénykép hátoldala sérült. Több olvashatatlan felirat
mellett a nevét németesen, ceruzával írva jól kivehetjük:
Heinnig. Ebből még nem következtethetünk arra, hogy
császári gyalogezredben szolgált.

Unokája, Farda Lajosné meghatározó gyermekkori élménye volt, amikor nagyapja történeteit hallgatta.
Így emlékszik vissza:
„Nagyapa estefelé ott ült a gangon, a bal oldali oszlop mellett, a pipáját megtömte, majd unokáinak mesélni kezdett az
I. világháborúban átéltekről. Az Isonzó és Doberdó környékén harcolt az olaszok ellen. Egy magaslatot akartak bevenni. Durva köves terület volt, ahol futóárkok voltak, oldaluk
kirakva nagy kövekből, lépcsőzetesen. Támadásukat felülről a
köveken csattanó golyózápor akadályozta.
Volt olyan, hogy az árkokban egy-két órát lapulni kellett,
mert minden mozgásra lövés csapódott a közelbe.
Nagypapa úgy mesélte el a háború történeteit, mint egy
folytatásos regényt, és a legizgalmasabb résznél hagyta abba.
Másnap már kíváncsian vártuk a történet folytatását, de ki
kellett várni a pipatömést. Dróttal kipiszkálta a szárát, hogy
az jól szeleljen, utána elővette macskabőrből készült dohányzacskóját, megtömte rózsafából készült pipáját, meggyújtotta,
kétszer-háromszor megszívta, hogy jól égjen. Megkérdezte,
hogy hol hagyta abba előző nap, és kíváncsiságunkon mosolyogva folytatta a történetet.
Tehát a hegy közepén tartották magukat a lövészárokban.
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Kiosztották a konzervet és kenyeret,
pótolták a lőszert. Megindult a támadás fölfelé a hegynek. Ha esett, a
síkos köveken nehezen haladtak. Az
előrenyomulást – ami néhány métert
jelentett – sűrű, puskaropogás kísérte
olasz részről.
Már nem voltak messze a hegy gerincétől, amikor erősítés érkezhetett az
ellenségnek. Erős tűz fogadta az ostromló katonákat. Sokan elestek vagy
megsebesültek. Kénytelenek voltak
visszavonulni. Estére a lövések elhallgattak. A sebesült katonák jajgatásától
volt hangos a hegyoldal. „Ne hagyjatok itt!” - kiabált, aki még szólni tudott. Aki már szólni sem tudott, ott
maradt, elvérzett, meghalt. Nagypapa itt abbahagyta az
elbeszélését, eszébe jutottak elesett bajtársai.
Másnap folytatta. Arról beszélt, hogy a harcok folyamán
a katonák harci kedve, lelkesedése csökkent. Akadozott az
utánpótlás, kenyér és konzerv csak egyszer jutott naponta.
Éhesek voltak. Előrenyomulás közben a krumplit, sárgarépát kiszedték a földből, még a tök is jó volt ennivalónak.
Ha a tisztek észrevették, akkor bikacsökkel rávágtak a katonák kezére, hogy ne egyék meg a talált terményeket. Permetezett méregre gyanakodtak, amitől járvány terjedhet el.
Ruházatuk kiegészítésre szorult. Sokaknak elkopott a
bakancstalpa, helyére fakérget kötöztek. Helyzetünk mindig rosszabb lett, mert jött az ősz, és kabátja sem volt már
mindenkinek. Késett az utánpótlás, és a lőszerrel is spórolni
kellett. Maguk között szidták az ellenséget, és talján kutyának nevezték őket.
Az egyik roham közben nagypapát eltalálták. Elesett,
és úgy érezte, hogy itt a vég. Amikor magához tért, érezte, hogy megsebesült. Ő is kiabált a szanitéceknek, hogy:

„Ne hagyjatok itt!” Azok rátaláltak és
húzták lefelé a sáros-köves futóárokba,
a kötözőhelyre, ahol már sokan voltak.
Még többen maradtak holtan a csatamezőn.
Nagypapát szürkületkor lejjebb
vitték, a völgyben lévő kápolnába. A
padlóra szalmát szórtak, azon sebesültek jajgattak, vagy a súlyosabbak
haldokoltak. A szalma közt élősködők
és egerek mozogtak. A kápolnából egy
lovas kocsira rakták a sebesülteket, a
vasútállomásig zötyögtették a köves
úton. Ott szalmával terített marhavagonba rakták őket. Sok szenvedés után
került magyarországi kórházba.
Nagyapámat soha nem láttam járni. Két térdével volt a probléma, és soha nem beszélt róla,
nem panaszkodott.
Ő nagy szerencsének nevezte, hogy nem maradt ott a
csatamezőn, viszontláthatta feleségét és apró gyermekeit sok
szenvedés után.
Akkor 8 éves voltam, áhítattal hallgattam minden szavát, amit most visszaemlékezve leírtam.”
Hajnik Márton a háború után a bányában már nem
tudott dolgozni. 9 hold földjét művelte családja segítségével. 1955. december 2-án halt meg életének 73. évében. Halálának oka agyvérzés volt. A sárisápi temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Adatközlő személyek:
1. Jácint Tiborné (sz: Hajnal Klára, Sárisáp, 1940)
2. Farda Lajosné (sz: Klimó Erzsébet, Sárisáp, 1936)
Egyéb forrás:
1. https://familysearch.org
Csicsmann János

Mindenszentek napja
Mindenszentek idején a virágok és koszorúk nyelvén beszél a temető. Úgy gondozzuk a sírt, mintha
magát az elhunytat ápolnánk. A síremlékek pedig –
ékesebbnél ékesebbek. Drága kövekbe temetjük szomorúságunkat, bár tudjuk, a család tudatában őrzött
emlékek időt állóbbak a márványnál. A mi kulturális
környezetünkben elfogadott, hogy olyan síremléket
állítsunk, melyek túlélnek gyermeket, unokát, dédunokát.
Mindenszentek napja minden olyan szentnek az
ünnepe, akiről a naptár név szerint nem emlékezik
meg. Halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Egész Közép-Európában szokás a sírok megtisztítása, virággal való díszítése, gyertyák gyújtása.
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Halottak napján szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk…

Karitász csoport hírei 2016.
Esztergom-Bajóti Karitász régió 2016. nyarán tartotta éves lelki napját Sárisápon, ahol a környékbeli
karitász csoportok 120 tagja ünnepelt együtt a fennállásának 20. évfordulóját tartó Szent Imre Karitász
csoporttal. Lukács József lelket simogató előadása
után a résztvevők tisztelegtek Rédei József atya emlékművénél. Ezután megtekinthették a helyi kézimunkakiállítást, illetve a „Mit jelent számomra a karitász”
című pályázat gyermekrajzait. A lelkinap záró szentmiséjét Snell György püspök úr mutatta be. A szentmise végén a régió Szent Erzsébet díja került átadásra.
A díjat Szeibert Károlyné az annavölgyi karitász csoport vezetője kapta.
Az elmúlt hetekben karitász csoportunk a karitász
központ segítségével beiskolázási segélyt nyújtott
négy családnak (tíz gyermek), négy család részesült a pelenka adományból (családonként hat
hónapra elegendő men�nyiség), tíz család kapott
alma adományt.
egy hónapon át ruhát
gyűjtöttünk és osztottunk, háztartási eszközök
börzéje is megrendezésre
került. Készülve a karácsony ünnepére ismét szí-

vesen vesszük a felajánlott játékokat is.
„Egymillió Csillag” szeretet gyertya akció keretében pénzbeli adományt, illetve tartós élelmiszert
várunk a rászoruló családoknak. Ez évben is lesz
melegétel osztás, mert az egyházközség képviselő-testületének tagjai ismét vállalták a főzést.
2016. augusztus 20-án a Falunapon Sárisáp Község Polgármestere a két évtizedes önzetlen, karitatív
tevékenységükért a Sárisápi Szent Imre Karitász Csoportot a „SÁRISÁPÉRT ELISMERŐ CÍM”-ben részesítette.

Köszönjük az elismerést!
Karitász csoport

Jó hordó a jó bor alapja
A szüret, a borászat elengedhetetlen kellékei a boroshordók. A pincék
mélyén lapuló több tízéves eszközök
javítása, vagy újak készítése a kádárok feladata. Szakmájuk képviselői
egyre kevesebben vannak jelen hazánkban. Sárisáp és térsége hosszú
éveken keresztül számíthatott egy
kádár szaktudására. Ma már ő is csak
kikapcsolódásként megy a műhelybe.
Erdős Sándor sárisápi kádár 1993ig kisiparosként képviselte a szakmát,
Piliscsévről házasodott a faluba. Több
mint egy évtizeden keresztül saját műhelyében, másodállásként végezte a
dézsák, hordók, fa használati tárgyak
készítését, javítását. Nyugdíjasként
ma már csak hobbiból nyúl a fűrész és
a kalapács után.
Festő szeretett volna lenni, de a
sors mást adott a kezébe 1963-ban.

Esztergomban kitanulta a hordókészítés minden fortélyát, és 1967-től
szakmájában dolgozott. Az eperfából,
fél literes, mívesen faragott pálinkáshordótól a több mint ezer literes dézsáig az idők során számtalan munka
került ki kezei közül. A mesterségről
és a boroshordók szakszerű karbantartásáról beszélgettünk.
Milyen fából lehet jó hordót készíteni?
Kevesen tudják, de a legnemesebb
boroshordók szelídgesztenye fájából
készülnek. Utána jön az eperfa, amelyet
leginkább parafinnal kezelve, pálinka
tárolására készítettünk. A legelterjedtebbek a tölgyfa hordók, de jól használható e célra az akác fája is. Bükkből
leginkább a használati, a borászat kiegészítő eszközei kerültek ki, vagy a savanyító dézsák, zsíros edények.
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Hogyan lesz a fából hordó?
Az alapanyagként használt csomó és hasadásmentes rönkfát széthasogatjuk, majd az így kapott anyagot
kezdjük ma már géppel, de hagyományosan kézzel, dongaformára faragni. Miután kidolgoztuk mind a 20-21
dongát, következik a hordó összeállítása. Az egyik abroncsba körbe beleállítják a dongákat. A húzató nevű
láncos, kampós és menetcsavaros eszközt a hordó felső
felére helyezzük. Közben tüzet gyújtunk a készülő hordó közepébe, hogy a dongákat átmelegítse gőzölésre,
hajlításra. Tüzelés, melegítés közben a hordót vízzel kell
vízzel. Az így keletkező gőz segítségével a fa felpuhul, a
dongák a húzató hatására középen ívesen meghajolnak,
és így fokozatosan rájuk lehet ütögetni a harmadik és a
negyedik abroncsot, majd a két feneket is.
Hogyan őrizhetjük meg sokáig a boroshordóinkat?
A hordók életkora 50-60-80 év, de javítottam anno
100 éves boroshordót is, egyik darabját ma is őrzőm.

A száraz, üresen álló hordókat havonta egy alkalommal
ki kell kénezni, minden harmadik kénezésnél ki is kell
szellőztetni. Magyarul kivenni mindkét dugót, és legalább fél órán át szabad levegőn hagyni. Ha nagyon
sok borkő van a hordóban, kaviccsal vagy lánccal kell
kiveretni. A legjobb módszer, ha ki van szedve az első
fenék, és így van kipucolva a penészes, borköves eszköz.
Ha valaki nem ért hozzá, forduljon kádárhoz, de egy jó
borosgazda ezt maga is elvégzi.
A hordók mellett a borászat kiegészítő eszközei is kikerülhetnek a kádárműhelyből.
Töltike – a boroshordók töltését segítő dézsa, amelyet egy tölcsér segítségével a hordóra rögzítettek
Kármentő – a csapra vert boroshordó alá helyezett
edény, amelyben felfogták a kicsepegő, mellé folyó bort
Sajtár – a szőlő szüretelésekor használt tárolóedény
Knyazovics Edina

Minőségi szőlőtermesztés a jó bor készítésének alapja!
Az évek során az a kialakult gyakorlat, hogy a növényvédőszer gyártók már az első negyedévben szakmai
előadást tartanak az érdeklődő szakembereknek és a gazdáknak az általuk
forgalmazott szerekről. Közülük a nagyobbak ugyanakkor
nagyüzemi növénykísérleteket állítanak be a főbb kultúrákban és azt betakarítás előtt bemutatják a meghívottaknak.
Idén egyesületünk szőlőtermelő tagjainak két szőlős kísérletet is volt alkalma megtekinteni. Július 15.-én
Syngenta rendezvényen vettünk részt a Hilltopnál Neszmélyen, augusztus 24.-én pedig a Bayer által szervezett
bemutató részesei lehettünk a Kökény és Fia Családi Borászatban Ceglédbercelen. Az ezeken elhangzottakról szeretnék pár gondolatot megosztani a Hírmondó olvasóival.
Az ezredforduló utáni első évtized elhalmozott bennünket kiváló, mára szinte legendás évjáratokkal (2000, 2003,
2007) és ez azt sugallta, hogy - talán a klímaváltozás következményeként is - most már így lesz. A második évtized
viszont eddig erre inkább rácáfol és a klímaváltozás is más
arcát mutatja, megsokasodtak a szélsőséges jelenségek a termesztést és a minőséget segítő tényezők rovására. A 2016os év ebből a szempontból teljesen beillik ebbe a sorba, sőt
talán még túl is tesz az átlagon, éppen ezért a szőlőtermesztés szempontjából könnyű évnek nem nevezzük majd.
2016. már eleve furcsán kezdődött, mert jelentős csapadékhiánnyal indult. Aztán szeszélyesen
folytatódott – a hűvös, lassan melegedő
időszakot szinte nyárias idő váltotta fel,
ami április végére hirtelen borzongó hideggé változott. Ez sok helyen a mínusz
3-7 fokot is elérte, ami a néhány centis
hajtások számára végzetes volt és nagy
károkat okozott. A május az átlagosnál
hűvösebben és csapadékosabban ala-
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kult. A beköszöntő nyár sem szelídítette átlagossá az évszak
időjárását. A szélsőségek jellemezték és a forróságba hajló
meleget mindig heves viharokkal járó hidegfront váltotta
fel. Néhány borvidéken többször is orkán erejű széllel, jégesővel, felhőszakadással érkezett és alig kezdett magához
térni az ültetvény, a borzalom újra lecsapott.
A fent leírt körülmények a szőlő ápolását nagyon megnehezítették. A bőséges csapadék hatására a hajtásnövekedés hosszabb ideig volt intenzív, lényegesen több lett a
zöldmunka. A sorközi gyom is gyorsabban nőtt, ami többszöri gyomszabályozást igényelt. A nedves talajból a kipárolgás az esős időszakok között is biztosította az optimális
páratartalmat a kórokozók fejlődéséhez.
A szőlő idei növényvédelmét a gombás betegségek jelenléte határozta meg. A kiadós, egyes hónapokban a sokéves
átlagot magasan meghaladó csapadék, a jégesők és viharok
miatt kialakult sérülések és a hőmérséklet okozta stressz
hatások kedvező körülményeket teremtettek a kórokozók
elszaporodásához. A sok kár miatt jelentősen megemelkedett a szőlőre fordított vegyszeres kezelések száma és ezzel a
ráfordított összeg is.
Ahol nem volt fagy és a lisztharmatot is sikeresen meg
tudták fékezni, ott a tavalyit megközelítő szőlő- és bormennyiséggel számolnak a termelők.
Schummel Tamás

Csuhébaba, csutkaautó
Az őszi természet számtalan
kinccsel ajándékoz meg bennünket. A fák, bokrok, gabonanövények terméseinek gyűjtése már
önmagában is nagyszerű programot kínál a kellemes, napos időben. Néhány egyszerű ötlettel pedig új életre kelhetnek.
Településünk és természeti környezete nagyszerű helyszíne az őszi
kirándulásoknak, sétáknak, amelyek
során érdemes egy kicsit gyűjtögetni. A gesztenyefák, fenyők termései,
a kukorica csuhéja, csutkája remek
időtöltést kínál majd a család minden tagjának, esős, hideg napokra.
Már a legkisebbek is örömmel gyűj-

tögetik, szedegetik a makkokat, mogyorókat, gesztenyéket, tobozokat.
Egy kis segítséggel pedig életre kelhet Makk Marci, Gesztenye Guszti,
csuhébaba vagy csutkaautó formájában. A termések felhasználására
a szülők, nagyszülők ötletei mellett
segítségünkre van az internet is. Kirándulásra, gyűjtögetésre fel.
Lelőhelyek Sárisápon:
- gesztenye: temetőkert, Szabadság
tér (posta mellett)
- fenyőtoboz: templomkert, focipálya fölötti fenyves, Sápi erdő
- makk: Sápi erdő, Molnárrét utca
- kukoricacsuhé: levágott kukoricatáblák a kaolinbánya felé

Immunerősítés, házilag
A nyirkos őszi, téli időjárás, a zárt környezet kedvező feltételeket teremt a vírusok, járványok terjedésének. A szervezet fokozottan találkozik szembe
a különböző ingerekkel, védekezőképessége lecsökken. Immunrendszerünk támogatásával elkerülhetjük, vagy könnyebben vészelhetjük át a különböző
megfázásos megbetegedéseket.
A légúti megbetegedések különösen a kisgyermekek és az idősek szervezetét támadják meg legkön�nyebben. Az óvodában, iskolában, munkahelyeken
lévő zárt közösségek kedveznek a gyors terjedésnek.
Jó, ha már időben felkészítjük szervezetünket a téli
betegségekkel szemben. Az immunrendszer erősítésére
kitűnő szer a C és a D vitamin, amelyet többféle kiszerelésben – cseppek, kapszulák – juttathatunk a szervezetünkbe. A csipkebogyó minden formában kiváló
hatóanyagtartalommal rendelkezik, akár mi magunk is
szedhetünk belőle őszi kirándulás alkalmával. Finom és
hatásos tea készíthető belőle – ajánlja Maradi Georgina
védőnő. Van egy gyógynövényes teám, amit ősszel, télen iszunk: borsmenta, fodormenta, apróbojtorján, citromfű, kakukkfű. Én ezekből főzök teát citrommal és
mézzel. Meghűlés esetén hársfalevéllel is ki lehet egészíteni – árulta el házi receptjét a védőnő. A gyógyfüveket
egy-egy arányban keverjük össze, kivéve az apróbojtorján mennyiségét. Ebből kesernyés íze miatt kevesebbel
is beérhetjük.
Knyazovics Edina

Knyazovics Edina

Manó költözött Sárisápra
A Kerekítő foglalkozás február óta hívja mondókázásra, dalolásra a legkisebbeket és szüleiket
Sárisápon. A megszokott ölbéli játékok mellett
ősztől Kerekítő Manó is beköltözött a kicsik közé.
A program elején egy 5 perces bábos jelenet van
hétköznapi dolgokról. Ez még a szaladgálós, izgőmozgó kicsiket is leköti. Készítettem a gyerekek számára csörgőket. Van egy közös dal, ahol kiosztom,
és ők is zenélnek.
Ezt nagyon élvezik
– meséli Leszkóné
Móni, foglalkozásvezető.
A bábozás a gyerekeket is arra ösztönözi, hogy otthon ők is eljátsszák
ezeket az egyszerű
jeleneteket,
ami
nagyon fejlesztően
hat. Bevezettem a
vége felé egy tornás
mondókát, amit úgy látom, hogy nagyon megszerettek – tette hozzá.
Kerekítő Manó és Móni keddenként, 10 órától
várja a babákat és szüleiket a Művelődési Ház Olvasótermében, 0-3 éves korig.
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A Könyvtár ajánlja
Jeff Kinney: Egy Ropi naplója
Az Egy ropi naplója Jeff Kinney könyvsorozata,
ami nemcsak az első The New York Times helyezést, de a Nemzetközi Bestseller címet is elérte.
„Egy napon híres leszek, de egyelőre itt dekkolok a felső tagozatban egy csapat idióta társaságában.” (Idézet a könyvből)
Gyereknek lenni tényleg gáz. Senki nem tudhatja ezt jobban Greg Heffleynél, hiszen a felső
tagozatban rohad, ahol méreten aluli nebáncsvirágok teremnek az olyan izompacsirták között,
akik már rég borotválkoznak.
Szendi Gábor: Paleolit
A táplálkozásról szóló könyvek vezérfonala
általában két szál szokott lenni. Az egyik, hogy
adottnak veszik a nyugati ember mára kialakult
étrendjét, a másik, hogy ezen belül próbálnak
meg olyan új arányokat javasolni, amelyek az átlag étrendhez képest egészségesebbnek tűnnek.
Ez meglehetősen könnyű is, hiszen a ma uralkodó táplálkozási szokások mellett a lakosság 50-60
százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Szendi Gábor
könyve, a Paleolit táplálkozás szakít ezzel a rövidlátó dietetikai szemlélettel és evolúciós vizsgálódásokkal közelíti meg az optimális humán
étrendet.
Vavyan Fable: Jégtánc
Jade baja elég korán meggyűlik „mintaszerű”
szüleivel, akik elvárják tőle, hogy felnőttként –
velük ellentétben – mindent elérjen ezen a világon. Beleveti magát inkább a nagybetűs Életbe,
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s nem is bánja meg, mert olyan tanítómestereket, mint Tilton, a méltósággal halódó szaxofonos, meg Bárd, a hótkomoly zsaruféle, manapság
már csak az utcán találni… Abban a homályos
zónában, ahol Jade küzd a megélhetésért, az embernek állítólag két választása van mindössze: a
törvények szerint játszik, vagy figyelmen kívül
hagy minden szabályt. Létezik-e harmadik út? A
Jégtánc hősnőjének erre a kérdésre kell választ találnia. Míg szól a zene. Mielőtt kűrje véget ér…
Laura Hillenbrand: Rendíthetetlen
1943 májusában az amerikai légierő egyik repülőgépe lezuhan a Csendes-óceán fölött. A tizenegy fős legénységből mindössze hárman élik
túl a becsapódást, köztük a gép bombázótisztje,
egy fiatal hadnagy: Louis Zamperini.
Zamperini gyerekkorában a környék réme
volt, állandó lopásaival rettegésben tartotta városa lakóit, ám amikor bátyja hatására sportolni
kezd, kiderül istenáldotta tehetsége.
A legjobb egymérföldes futók között tartják
számon, fiatal kora ellenére sikerül eljutnia az
1936-os berlini olimpiára, ahol döntőt fut 5000
méteren. Nagy jövő előtt áll, és a következő olimpia egyik sztárja lehet. A következő olimpia azonban elmarad, Zamperini pedig Pearl Harbor után
a csendes-óceáni hadszíntéren találja magát. Egy
bevetés során repülőgépe lezuhan, és Louis közel
két hónapig hánykolódik az óceánon egy mentőcsónakban. Partot érve azonnal japán hadifogságba kerül, és az igazi megpróbáltatások csak
ezután kezdődnek…

A tekepálya hírei
Minden évben egy picit fejlődünk, alakulunk, szépülünk. Most nem a pálya, hanem az előtte lévő terület kapott gyönyörű térköveket. Az esős időszakokban
nehéz volt a közlekedés, és az előtérbe behordott sár
is nagyon sok gondot okozott, ez most megszűnhet.
Szeptember hónapban elkezdődtek a gyakorlások.
Nagyon örülök annak, hogy nem csak iskolások, hanem felnőttek is látogatják az edzéseket.
A falubajnokságot novembertől február végéig
tervezzük, így a téli időszakra újra benépesül a pálya. Mint minden évben, most is szeretném, ha újak
is jönnének. Október 25-ig lehet jelentkezni. Baráti
társaságok, családok, minimum hat fős csapatokkal
vehetnek részt, azonban akkor se add fel, ha egyedül
szeretnél jönni, találunk megfelelő helyet számodra!
A mérkőzések időpontjait és a napokat kéréseteket
figyelembe véve alakítjuk ki. A hosszú téli estéken lehetőségünk van kikapcsolódni. mozogni és nem utolsó sorban (nem virtuálisan) emberekkel találkozni. A
teke tényleg arról szól, hogy az öreg és fiatal, a lány és
a fiú, a nő és a férfi egy csapatban lehet. Az idősebb
korosztálynak motivációként említeném, hogy a dorogi városi bajnokságban csapattársam Péter Vili bácsi
a 83. évesen is aktív.

Utánpótlás
Péntekenként 15-25 fiatal látogatja az edzéseket.
Október végén hetedik alkalommal kerül megrendezésre a „Teketök Kupa” két korosztály - általános
iskolások és középiskolások - számára. A versenyen
faragható tököket és dísztököket, csokikat és a legjobbak gyerekpezsgőket nyerhetnek. A novemberben kezdődő falubajnokságban két általános iskolás
és három középiskolás csapatot
tudunk kiállítani. Ez nagy öröm
számomra.

a ferencvárosi gyönyörű hatsávos pályára. A mezőny
nagyon erős volt, és a kora reggel pályára lépő Krisztiánon látszott, hogy nem izgul, nagy formában van.
Előző nap otthon az utolsó gyakorláson életében először legyőzött engem, és erre nagyon büszke volt. A
120 gurításból álló feladatát a lehető legjobb összpontosítással, türelemmel teljesítette. Őrületesen hatalmas eredményt ért el, ami ORSZÁGOS BAJNOKI címet eredményezett. Balázs is kitett magáért, de
most nem tudott a dobogóra állni. A lányoknál jött
számunkra a másik kellemes meglepetés, Dorina ORSZÁGOS HARMADIK helyen végzett, így két érmet
csíptünk el az idei év legnagyobb sporteseményéről.
2016-ban a sárisápi fiúk nyerték a megyei, a területi
és az országos bajnoki címeket, és a lányoknál országos harmadik helyezést értünk el. Gratulálok nekik,
és remélem még sok dicsőséget szereznek ennek a kis
falunak!
Gurin Tibor

Diákolimpia
Márciusban Finta Balázs
megyei és területi bajnokként
bekerült az országos döntőbe.
Nagy megtiszteltetés, hogy felajánlotta az országos szövetség
még két sárisápinak az indulási
jogot. A területi ötödik Husek
Krisztián, és a lányoktól szintén
a területi ötödik Demeter Dorina vehetett részt még ezen az
eseményen. Nagyon jó hangulatban utaztunk fel Budapestre
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KÖZHASZNÚ HIRDETÉS

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az
alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a
pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját baráti körével együtt

2016. november 5-én szombaton
a Sárisápi Művelődési Házban
20 órától hajnal 4 óráig tartó

BÚCSÚNAPI BORÁSZBÁLRA
Zene: KRIGLI BAND Csolnokról

A Művelődési Ház büféjét működtető
Alibi Presszó biztosítja a jó hangulathoz az italokat.
Belépőjegyek elővételben 1.800 Ft-ért
kaphatók. Tombola 200 Ft.
Asztalfoglalás a belépők vásárlásának sorrendjében.
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