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A KARÁCSONYI - VIANOČNÉ SVIATKY – ÜNNEPEK
100 ÉVE SÁRISÁPON
A karácsony a leggazdagabb szokások közé tartozik.
Az emberek számára Krisztus születése központi eseménynek számított.
Az egész adventi időszakban minden reggel (kivéve vasárnap) 6 órakor roráte misét tartottak, ahová az emberek
örömmel jártak, hiszen ez jelentette a karácsony közeledtét. Ezeket a szentmiséket hajnalban, tehát még sötétben
tartották, illetve tartják ma is, annak emlékére, hogy Jézus
születése előtt lelki sötétségben éltek az emberek.
Karácsony előtt 9 nappal az asszonyok összegyűltek egyegy házban, és imádkoztak a Szent Családhoz. Ezt a hagyományt ma is őrzik hívő közösségünk idősebb asszonyai.
Szenteste előtti napon a gazdasszonyok porhanyós lisztet készítettek be a házba, hogy meleg legyen, a tészta jól
megkeljen a kenyérnek és a kalácsnak. Ezen az estén kellett
megfőzni a kocsonyát.
Ádám-Éva napjának reggelén, az utolsó roráte után láttak hozzá az asszonyok a kenyér és kalács sütéséhez. Ezen
a napon a gazdák is sokat dolgoztak, mert előre bekészítettek az istállóba két napra való elég élelmet. Tekintettel az
ünnep jelentőségére, a háziállatoknak is nagyobb figyelmet
szenteltek. A kutya (pes), a macska (mačka) és az aprójó-

szág egy-egy gerezd fokhagymát kapott, hogy egészségesek,
erősek legyenek a következő évben. A jószág a takarmány
mellé ostyába rakott petrezselyemzöldet is kapott. Délre
elkészült a túrós lepény, amit a család elfogyasztott. Ebéd
után felállították a borókát, szalmából csillagocskákat készítettek, amiket aranyozott diókkal, ostyákkal és almákkal
együtt feltettek a fára. Mikor elkészültek a fa díszítésével,
felakasztották a szoba sarkába a gerendára.
A gyerekek (deti) nem is a karácsonyfát és az ajándékot
várták ettől a naptól. Ha kaptak is valamit a felnőttektől,
az csak dió, alma, fényes aprópénz volt. Mégis örömmel
készülődtek, izgatottan várták a pásztorokat. Régen nem
betlehemesek, hanem pásztorok (pastiery) járták végig a
falut Ádám-Éva napjának délutánján. Tehén-, disznó és
libapásztornak beöltözött emberek ostorral csapdostak
(plieskali bičami), és trombitáltak, végigtrombitáltak az
egész falun (trúbili, vitrubovali venkoncom dedine). Akinek voltak állatai, amelyeket legeltettek, oda bementek és
köszöntötték a családot. A pásztorok számára el volt készítve egy üveg bor, üres kalács, két bejgli, dió. A család ezekkel
1
ajándékozta meg a köszöntőket.
(Folytatása az 5. oldalon)
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Pályázati forrásokból fejlődhet Sárisáp
Dr. Völner Pál: Meg kell teremteni a feltételeket a vidék fejlődéséhez
„A vidék, azon belül a falvak, községek fejlesztése kiemelten fontos a következő időszakban, biztosítani kell
azokat a forrásokat, amelyek a helyi értékrendnek megfelelően, az ott élők mindennapjait, a települést segítik.
Sárisáp pályázati források segítségével valósíthat meg
olyan fejlesztéseket, amelyekre hosszú évtizede nem volt
lehetősége” – mondta dr. Völner Pál.
Sárisáp országgyűlési képviselője kiemelte: a családokat
támogató országos kormányzati programok mellett kisebb
régiókban, megyei és térségi szinten is meg kell teremteni
azokat a lehetőségeket, amelyekkel élni tudnak a falvak,
községek is. „A korábbi kormányzati időszakokban elsősorban a városok, s különösen a főváros voltak a pályázati
források kiemelt nyertesei. Most sikerült elérni azt, hogy
az uniós támogatásokkal a kisebb települések is élni tudjanak.” – mondta az államtitkár.
Hozzátette: A helyben szükséges fejlesztések fontosságát
a helyben élők tudják felmérni, rangsorolni. Ezért jött létre
az úgynevezett Területi Operatív Program – a továbbiakban:
TOP –, amely a megyei önkormányzatokon keresztül közvetlenül a településekhez jut el. Komárom-Esztergom megyében
több mint 25 milliárd uniós forrás áll rendelkezésre, a turisztika, a gazdaság és a közlekedés, valamint az oktatási, egészségügy és szociális intézmények fejlesztésére a településeken.
Sárisápon a közelmúltban három utca épült meg, ehhez az adósságkonszolidációban nem érintett települések
részére kormányzati keret biztosított forrást. A további fejlesztések csak pályázati források bevonásával lehetségesek,
a TOP erre nyújt lehetőséget Sárisápnak is.
A község szennyvíztelepének korszerűsítésére mintegy
400 millió forintnyi pályázati forrás áll rendelkezésre, bízom benne, hogy ezzel végre sikerül megoldani a hosszú
évek óta fennálló problémát. Ilyen mértékű fejlesztésre önállóan nem lenne lehetősége Sárisápnak.

Dr. Völner Pál hozzáfűzte: „Sárisáp országgyűlési képviselőjeként igyekszem minél több lehetőséget biztosítani a községnek. A megyei TOP-pályázatok keretén belül
van mód arra, hogy megújuljon az Általános Iskola „C”
épülete. Megtörténhet az akadálymentesítés és megvalósulhat az energetikai korszerűsítés is, amellyel jelentős mértékű kiadás spórolható meg, ez az összeg pedig
egyéb célra fordítható. Legalább ilyen fontos a szintén
pályázati forrásból megvalósítható szociális alapszolgáltatások fejlesztése, ami a Gondozási Központot érinti.
Ennek keretén belül megvalósulhat az intézmény külső
és belső felújítása, amely a helyi közösséget erősítheti,
biztonságot nyújtva az itt élőknek”.
Sárisáp országgyűlési képviselője szerint a következő években a vidék fejlesztése továbbra is prioritást élvez
majd: „Bízom benne, hogy már jövőre érezhetőek lesznek
mind helyben, mind országosan a pozitív változások. Ennek megfelelően kívánok Sárisáp minden lakójának békés,
boldog karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és eredményekben gazdag új évet!”

Tisztelettel köszöntjük a kedves Olvasókat!
A Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett programjainkon, emelte annak
színvonalát, mint ahogy történt ez a Márton napi délutánon is. Elsősorban a gyermekeket vártuk színes programokkal, Talp-Alá-Hahóval és zsákbamacskával, de a
felnőttek is megtalálták a nekik való lehetőségeket.

Programjainkra a község minden lakóját ezután is
nagy szeretettel várjuk!
Az év vége felé közeledve pedig kívánunk Sárisáp minden
kedves lakójának áldott, békés karácsonyt és boldog új évet!
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und viel
Glück im neuen Jahr!
Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
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Egy kis község mer nagyot álmodni

A nyár vége felé kiírásra kerültek
az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
első pályázati felhívásai. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy vajon melyik prioritási tengelynek tudnánk
megfelelni, és végül az első mellett
döntöttünk. A természet és a kultúra
területén belül a határterületek vonzerejének a fokozásában láttuk a számunkra vállalható feltételek elérését,
az előírt indikátoroknak a teljesíthetőségét. Önkormányzatunk a faluközpontban, a Polgármesteri Hivatal
és a Művelődési Ház között vásárolt
meg egy 3000 m2-es ingatlant, ahol
a rendezési terv szerint egy közösségi
teret szeretnénk létrehozni.

Erre a területre gondoltuk a pályázat kapcsán is, és úgy döntöttünk,
hogy egy rendezvényparkot, valamint
egy bányászmúzeumot hoznánk létre,
ahol nemcsak közösségi ünnepeinket,
kulturális rendezvényeinket tarthatnánk, hanem otthont adhatnánk megyei, valamint országos rendezvényeknek. A bányászhagyományok ápolása
mellett más országok, települések bányászathoz kapcsolódó vándorkiállításait is bemutathatnánk, ahol a
látogatók megismerhetnék az ehhez
kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat, és bepillantást nyerhetnének a
régi idők mindennapjaiba.
Mielőtt a tervezéshez kezdtünk volna, elsődleges célunk volt, hogy egy

megfelelő szlovákiai partnert találjunk,
aki hasonló célokkal rendelkezik. Így
jutottunk el a szlovákiai Rozsnyóra,
ebbe a gazdag történelmi múlttal rendelkező 22 ezres városba, ahol a lakosságból még sokan beszélik a magyar
nyelvet, és ápolják a magyar hagyományokat. Pályázati partnerünk a rozsnyói
római katolikus püspökség lett, akik a
kultúra jegyében egy keresztutat és egy
barokk haranglábtornyot, valamint egy
kisebb keresztúti kápolnát szeretnének
felújítani a pályázat keretén belül. Ös�szekötőnek sikerült megnyernünk egy
magyar történelmi személyiségnek az
egyenesági leszármazottját: Görgey
Árpádot, akinek hathatós közreműködése által sikerült együttműködési
megállapodást kötnünk a rozsnyói
országos hírű bányászati múzeummal,
ahol a bányászati kiállítási tárgyakon
kívül hatalmas néprajzi gyűjteménnyel
is rendelkeznek.
A pályázati anyag határidőre elkészült, és benyújtásra került. Bízom
abban, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesül, és a rozsnyóiakkal
összefogva közösen ápolhatjuk a bányászhagyományokat és a keresztény
kultúrát.
Kollár Károly
polgármester

A Sárisápi Szlovák Önkormányzat hírei
November harmadik hétvégéjén lezajlott a már sok
éve hagyományosan megrendezésre kerülő téli tánctanfolyam első része. Az alsó és felső tagozatos tánccsoport
tagjai ismerkedtek a néptánc alapjaival. A foglalkozást
Szilágyiné Suba Éva táncpedagógus vezette. A tánclépéseken túl játékos ritmikai gyakorlatok segítették a tanulók ritmusérzékének fejlesztését.
November elején 8 tanulóval vettünk részt a Tardoson megrendezett Komárom-Esztergom megyei szlovák
nyelvoktató iskolák találkozóján.
Az alsó tagozatosok szépen szerepeltek a számukra
megrendezett szavalóversenyen.
A felső tagozatos tanulók nyelvi és népismereti versenyen vettek részt.
Turi Viven 8. o tanuló I., Bencze Luca 8. o tanuló II.,
Varga Izabella 7.o tanuló II. helyezést ért el.

Advent első vasárnapján 54 fővel vettünk részt a
Dorogon megrendezett Komárom-Esztergom Megyei
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szlovák települések közös adventi délutánján. A Nyitra mellől érkezett Jelenčan folklór együttes színvonalas
műsorával mutatta be az adventi időszak jeles napjait,
szokásait. Dalaiknak, táncaiknak, zenéjüknek köszönhetően kellemes adventi hangulat részesei voltunk ezen
a délutánon. A műsort követően lehetőség volt egy kis
baráti beszélgetésre és éneklésre is.
Ősszel a Sárisápi Pávakör Művészeti Nívódíjban részesült a bányász kulturális hagyományok ápolása és
gazdagítása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. A díjat Baumstark Istvánné vette át az Országos
Bányásznapon Gyöngyösön.

December 13-án Luca napján idén is, ahogy már sok
éve, felelevenítettük a helyi szokásokat. Fehér lepedőbe burkolózott „Lucák” járták meszelővel a házakat és
mondták el jókívánságaikat a lakóknak.

Požehnané, radostné Vianoce a štastný, zdravý Nový rok
prajeme každému obyvateľovi našej dediny.
Šarišápska slovenská samospráva

Áldott, boldog karácsonyt és sikeres, egészségben gazdag
új esztendőt kívánunk községünk valamennyi lakójának.
Sárisápi Szlovák Önkormányzat

„Hála az ősöknek, remény a jövőnek”
A
közelmúltban
ünnepelte faluközösségünk a sárisápi Szent
Imre templom felszentelésének 250. évfordulóját. 1766 óta állnak
e falak, melyben nemzedékek házasodtak,
keresztelték gyermekeiket, ünnepelték az
egyházi év különböző
ünnepeit és búcsúztatták halottaikat. Nincs
olyan sárisápi család,
aki valamilyen módon ne kötődne a templomhoz. Az
évforduló tiszteletére a plébániaközösség emlékkövet
állított a templom előtti parkban. Az összefogásnak
köszönhetően egy szép emlékhellyel gazdagodott településünk. Köszönet Szabó József László atyának,
Urbanics Jánosnak, aki a munkálatokat irányította,
valamint mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az emlékhely létrehozásához.
Jurásekné Pfluger Éva
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A KARÁCSONYI - VIANOČNÉ SVIATKY – ÜNNEPEK
100 ÉVE SÁRISÁPON
folytatás az 1. oldalról
Rendkívül fontos volt, hogy szentestéig minden kölcsönkért dolgot vissza
kellett adni tulajdonosának, és az adósságot is ki kellett fizetni. Mosott ruha
sem maradhatott a kötélen, mert úgy
tartották, hogyha a ruha kint marad,
akkor akasztott ember lesz a házban.
Az ünnep a karácsonyi vacsorával
kezdődött. Régen december 24-e szigorú böjti nap volt, ami azt jelentette,
hogy ezen a napon háromszor lehetett
ugyan enni, de csak egyszer lehetett jóllakni, valamint húst tilos volt fogyasztani. Ilyen szigorú böjti nap ma már
csak hamvazószerda és nagypéntek.
A vacsora előtt a gazda lement az
udvarba, meghintette szenteltvízzel
az ólakat, az udvart, majd a házat és a
családot is megszentelte. Ezután a következőképpen köszöntötte a családot:
Vinšujem, vám vinšujem
títo slavné svátki
pána Krista narodení,
abi vám dal pán Boh zdraví, ščastí,
hojné boží požehnání, a po smrti
Kráľovské nebeské obsáhnutí! Amen
Pohválení buď pán Jéžiš Kristus!

A köszöntés után a család leült a
szépen megterített asztalhoz, hogy elfogyassza az ünnepi vacsorát, ami két
részből állt. Először almát (jablko), diót
(orech), ostyát (oplatka), fokhagymát
(cesnak), mézet (med) fogyasztottak.
A dióról úgy tartották, hogyha valakinek rossz, férges a felbontott diója,
akkor az illető a következő évben beteg
lesz. Szép szokás volt a karácsonyi alma
szétosztása: az édesapa vagy a nagyapa
annyi szeletre vágta, ahányan az asztal
körül ültek. Így osztották szét az ostyát
is, amit mézzel és fokhagymával ettek.
Ezek után következett az igazi vacsora: a böjti bableves (tejfölös bableves
– kyslá fazuľová polievka) és a mákos
guba (pupák). A gazdasszony a vacsora
alatt nem kelhetett fel az asztaltól, végig
ülnie kellett, hogy a kotlósai jól üljenek
majd a tojásokon a következő évben. A
vacsora végeztével a maradékot papírba
tették. A fokhagymát a kakasoknak adták, hogy ne verekedjenek egymással,
a többit eltüzelték. Volt, ahol az összes
maradékot az állatoknak adták.

Vacsora után a család tagjai otthon ültek, ébren várták az éjféli misét (omša), beszélgettek, énekeltek. A
szívek melegedtek a szeretettől és az
örömtől. Az éjféli misére a falu apraja-nagyja elment, csak az öregek és betegek maradtak otthon. A mise után,
amikor a böjtöt megszűntnek tekintették, a család (rodina) asztalhoz ült, és
kolbászt, hurkát, kocsonyát ettek.
Karácsony (Vianoce) napját a család együtt töltötte, sehová sem mentek,
semmiféle munkát nem végeztek. Nem
szabadott seperni, a trágyát kivinni az
istállóból. Az állatoknak abból a takarmányból adtak, amit a gazda előző nap
bekészített. A gazdasszony nem főzhetett, hanem az előző napon megfőtt
ételt melegítette fel. A rokoni látogatások ideje karácsony másodnapja volt.
Ekkor köszöntötték egymást a rokonok,
barátok, ismerősök.
Kollár Mária
(Sárisáp népszokásai c.
szakdolgozata alapján,1992)

Megismertük a szeretetet, és hittünk benne
Ezzel az egyszerű mondattal ös�szegezi Szent János evangélista Jézus köztünk való megjelenésének
legfőbb gyümölcsét. Egy reményét
vesztett, halódó korban – a Szentírás szerint: „az idők teljességében”
– lendítette tovább a Teremtő az emberi történelmet azzal, hogy feltárta
és bemutatta Isten megdöbbentően
nagy szeretetét az ember iránt. Most
már csak ebből a szeretetből tudunk
„önmegvalósulni”, jövőt építeni,
fennmaradni. Ez a szeretet ugyan a
kereszten teljesedik ki, de az Isten
megtestesülésével, karácsony titkával kezdődik. Az élet csak a szeretetre alapozva tud fennmaradni
és fejlődni. Ahonnan visszavonjuk
a szeretetet, ott a halál jelei kezdenek megmutatkozni. Ferenc pápa
advent első vasárnapján azt kérte,
hogy a lelki dolgok felé forduljunk,
a szeretet műveit építgessük. Ne en-

gedjük, hogy életünket az anyagiak
eluralják. S ebbe a tévedésbe – hogy
mindent az anyagi javaktól remélnek – nem csupán a gazdagok, de
a szeretet élményéből kimaradtak
is beleesnek. Azoknak tudunk igazi
szeretetélményt ajándékozni karácsonykor, akiknek nemcsak testi javakat adunk, hanem a jézusi örömhírt is bátran közvetítjük. Azt is
javasolja a pápa, hogy merjünk radikálisan megújulni. Ne függjünk saját
megcsontosodott bizonyságainktól,
megszokott, kényelmes sémáinktól, mert az Úr váratlanul érkezik,
és nem követi a mi elvárásainkat. A
szeretet sohasem hagyományra hivatkozik, hanem figyelmes, éber az
új feladatokra, szolgálatkész, és nem
riad vissza az áldozatoktól. Csak az
a miénk, amihez áldozattal is kötődünk. Talán ezért szüli fájdalmas vajúdással az anya is gyermekét.

Megismertük a szeretetet és hittünk benne. Ezt az ismeretet ne veszítsük el, hanem fedezzük fel újra
az idei karácsonykor. Tekintsetek az
Úrra, és eláraszt a fény benneteket,
írta az ószövetségi zsoltáros. Engedjük be szívünkbe a Betlehemből kiáradó fényt. Rendüljünk meg Isten
hozzánk lehajló és minket az emberlét legnemesebb szintjére felemelni
akaró szeretetétől.
Mindenkit, hívőt és nem hívőt,
szeretettel várunk december 24-én a
templomban 15 órakor kezdődő karácsonyi misztériumjátékra, amelyet
a kisgyermekek adnak elő. Kezdődjön így az idei szent karácsonyunk,
tekintsünk előbb az Úrra, aztán vigyük haza a tőle nyert fényt otthonainkba. Adjon az Isten mindenkinek boldog Karácsonyt!
Szabó József László plébános
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Ádventi és karácsonyi gondolatok
„Év eleje háromszor…”
Az állandóan múló idő éves ciklusainak sokféle fordulója van.
Nemcsak január elsejéhez kötjük az
esztendő elindulását, hiszen az oktatás kezdetéhez igazítva szeptember
elseje is újrakezdés, és sokszor csak
a szövegkörnyezetből derül ki, hogy
melyik kezdőpontról, melyik „év
elejéről” beszélünk. Bármennyire is
csak kétszer szoktuk használni, hogy
kezdődik az év, háromszor biztosan
kellene. Benne vagyunk ugyanis egy
harmadik ritmusban, éves ciklikusságban is, csak ritkán jut eszünkbe,
hogy itt is egy fontos dologhoz kötött évkezdetről van szó.
Az egyházi év ugyanis ádvent első
vasárnapjával, karácsony első napját
megelőző 4. vasárnappal kezdődik el.
Az egyházi év első felében három
ünnepkör követi egymást, végigjárva azokat az eseményeket, amelyekből kitűnik, hogy mit tett Isten értünk a földre jött és emberré
lett Fiú küldetése által. A karácsonyi ünnepkör a testet öltést idézi.
A húsvéti az életút, a passió és a feltámadás csodáját nyújtja. A pünkösdi

ünnepkör a mennybe ment Krisztus
és az Atya Szentlelkének kitöltését és
az Egyház elindulását tárja elénk.
Az egyházi év a karácsonyi ünnepkörrel kezdődik, mely vízkeresztig tart. Az ádventi időszak minden
napja első vasárnaptól az utolsó napig karácsonyra mutat. Ezért van az,
hogy nem az ünnepkör első napján
van a nagyobb hangsúly, hanem egyrészt az ünnepkör egészén, másrészt
pedig karácsony megünneplésén.
Az ünnepnapok „üdvösségünk
titkainak az emlékezetét újítják fel
bennünk”, írja Kálvin János 1536ban Baselben kiadott könyvében.
De ugyanerről a titokról ír Pierre
Abélard skolasztikus filozófus teológus és himnuszköltő énekében,
melynek magyar átköltését „Küldé
az Úr Isten Hűséges szolgáját” kezdetű énekben találhatjuk:
Küldé az Úr Isten hűséges szolgáját
Szűzhöz Názáretben Gábriel angyalát
Hozzánk jókedvében:
Menj el Máriának E jót megmondani,
A régi Írásnak titkát jelentsed ki
Angyali erőddel.

Sárisápiak a Nagy Háborúban

Mit tett Isten értünk az inkarnáció a (testet öltés) által? Ezt kell
esztendőről esztendőre végiggondolni, ugyanakkor ez a végiggondolás
elvezethet ahhoz a csodálatos felismeréshez, hogy Isten tette Fia elküldésében, a testet öltésben, titok,
misztérium. Keressétek 2016 karácsonyán is a Szentháromság Istent,
aki fellebbenti a titokról a fátylat.
Rácz Tibor sárisápi református
lelkész

A karácsonyi ünnepi istentiszteletünket december 25-én, 9 órától tartjuk a művelődési házban,
melyre nagy szeretettel várjuk a
testvéreket. Betegekhez, vagy otthonról nehezen mozduló hívekhez
úrvacsorát házhoz viszek, kérem,
jelezzék, a gerecseimisszio@gmail.
com elektronikus címen, vagy
telefonon. Mobiltelefonszámon
minden gyülekezeti tagnál megvan, tőlük elkérhető.
Rácz Tibor
sárisápi református lelkész

risápon, római katolikus vallású családban. Szülei
Gregor Mihály és Gurin Apollónia. 1910. május
Gregor Ferenc
11-én feleségül vette Szekeres Máriát. Öt gyermeA családi lekük született: Ferenc (1911-1917, Rimaszombat),
genda
szerint
Mihály (?), Ferenc (1922), Gyula (1931), Ilona
hősünk nagyapja
(1933).
Hor vátországA háború kitörése évében töltötte 29. életévét.
ból bányamunNem tudjuk, hol, melyik egységnél és mennyi idekásnak jött fel
ig szolgált. Egyetlen háborús fénykép maradt róla,
északra. Sárisáamelyen egy aknavető mellett áll (x) egy katonatárpon telepedett
sával.
le, és egy KuEz a kép több titkot is rejt. Nem tudjuk melyik
rucz-lányt vett
háborús évben készült, melyik fronton. A fegyver
feleségül. Ezért
típusát sem sikerült egyelőre beazonosítanom. Az
voltak később a
alapos szemlélőnek feltűnhet még a faládából szerhatárban Grekesztett „faliújság” mellett a fedezék ácsolatába végor-földek minsett felirat. Felső sora jól olvasható megfelelő nadig a Kurucz-földek mellett.
gyításban: BUDA. Az alsó sor betűi sajnos részben
Gregor Ferenc 1885. április 1-jén született Sá- takarásban vannak.
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fotón is látható, igen hamar lecserélték
légaknavetőre, mert annak a kilövéskor nem keletkezett füstje, tehát nem
vonzotta oda az ellenséges tüzérségi
tüzet.
Az állásról: a fotó valahol a keleti
fronton készülhetett, esetleg a Kárpátokban, ahol bőséges faanyag állt a
műszaki csapatok rendelkezésére. Ott
volt anyag és idő (különösen 1917ben) az ilyen bélelésekre. Az biztos,
hogy nem az első vonalban, és nem is
a tüzelőállásban. Ugyanis a löveg védelme érdekében (ellenséges tüzérségi
tűzben való gyors biztonságba helyezése) miatt olyan kavernának kellene
mögötte lenni, ahová gyorsan elhelyezhették. Ez
inkább olyan állásrész lehetett, ahol az aknavetőt
tárolták.
A ládára rögzített papír valószínűleg egy teljesen
semleges szöveget tartalmazó írás lehet. Ugyanis az
állásokba szigorúan megtiltottak minden olyan kaA fénykép hátoldalán reszketeg kézírással Gregor tonai szöveg kihelyezését, amit az ellenség egy betörés alkalmával megszerezhetett volna.”
Ferenc kommentálta a képet.
Gregor Ferenc az első világháborúból hazatért,
Mai átiratban:
majd
bányamunkásként dolgozott. Borús jóslata
Gregor Ferenc – első háború ez volt, csak
több(é) ne legyen háború, nekem még van kép nem vált be: a második világégést sem kerülte el.
Sőt, az házhoz is jött Sárisápra. 1945. január 3-án
róla…
megmerevedett a front a falu közepén. A mai Hám
Kálmán utcára néző, a Birkis-hegybe vájt hatalmas
pincében húzódott meg családjával. Január 19-én
délelőtt csend volt odakinn. Elindult az állatait megetetni a német és orosz állások közé, a mai
Fő utca 127. szám alatti házához. Átlopakodott az
uradalmi vágóhíd udvarán, átmászott a kőkerítésen, majd elindult a kerteken át.
Akkor lőtték meg. A lövöldözésben senki nem
segíthetett rajta, sebesülésébe belehalt.
Felmerült kérdéseimre Rózsafi János a következőképpen fogalmazta meg véleményét:
„A faragásból én sem tudok többet kivenni. Az
aknavetőnek 1915-ben indult meg a jelentősebb
fejlesztése. A képen látható nagy űrméretű aknavetőt általában az első vonal mögött, sok esetben
az ún. „felvételi állásban+ használták. Ideig-óráig,
aztán gyorsan hátra vitték. De ezt a típust, amely a

Gregor Ferenc halotti anyakönyve
(forrás: https://familysearch.org)
Adatközlő személy:
Gregor Ferenc (sz: Sárisáp, 1945)
Csicsmann János
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Adventi készülődés a plébánián
Ismét itt az advent, és megtartottuk szokásos ádventi koszorúkészítésünket a plébánián. Idén nagyon sok
óvodás és alsós diák jött el a programra. József atya egy
rövid kis imával kezdte a délelőttöt, majd két csoportra
osztottuk a gyerekeket és szüleiket. Az egyik helyiségben képeslapot, kisebb ajándékot lehetett készíteni,
míg a nagyteremben a koszorúkötés folyt. Köszönöm
a segítőknek és a szülőknek, hogy időt és energiát áldoztak arra, hogy szebbé tegyük a gyerekek Jézus-várását! Remélem, mindenki lelkileg feltöltődve tudott
távozni, és örömmel várja a karácsonyt!
Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Szőke Erzsébet

A Szent Imre Karitász Csoport és a helyi Vöröskereszt hírei
Egymillió csillag. Az „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű kampányhoz csatlakozott ismét december 10-i programjával a helyi Karitász csoport. A Fő
téren tartott gyűjtési akció során az önkénteseink gyertyákat adtak a járókelőknek a felajánlott adományikért
cserébe. A rendezvény során felajánlott adományból beérkezett összeget a helyi hátrányos helyzetűek megsegítésére fordítja a csoport. A helyi akciót élelmiszergyűjtés
is kiegészítette.
Látogatás az időseknél. Idős, beteg embereket látogattak meg az önkéntesek december 12. és 16-a között.
Az ajándékok mellett - gyümölcs, édesség - karácsonyi
jókívánságainkat is elvittük vendéglátóiknak.
Találkozzunk a falukarácsonyon! Teával, mézes
süteménnyel, a kisgyermekeket pedig zsákbamacskával
várjuk a december 18-ai falukarácsonyon.
Tartós élelmiszer és meleg étel osztása. A meghívott
családokat december 23-án, 11 órára várjuk a templomba, ahol a hittanos gyermekek pásztorjátékkal kedveskednek nekik. Az előadás után az iskolában kerül sor az
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élelmiszer-és ételosztásra, lehetőség lesz játékok válogatására. Öt család részesül ajándékutalványban, amelyet a
helyi zöldséges üzletben tudnak – akár több részletben
is – levásárolni.
Adományokat osztottak. A 20 éves fennállását
ünneplő karitász csoport az ősz folyamán – a karitász
központ által hozzájuk eljuttatott adományokat is kiosztotta. Tizenkét család kapott 1-1 doboz (14 kg) almát,
4 család, így hét gyermek részesült beiskolázási támogatásban, és 7 kisgyermekes családnak juttattak – fél
évre elegendő – pelenkaadományt a DM jóvoltából. Az
Esztergom – Bajóti Karitász Régió segítségével 4 családnak tudtunk december 3-án jelentős mennyiségű
bútort adni, melyet egy párkányi testvérpár ajánlott fel
részünkre.

„Áldott karácsonyi ünnepeket és szeretetben
gazdag, békés új évet kívánunk!
Gregor Jánosné
karitász vezető

A Sári Óvoda hírei
A tűzoltóságra kirándultunk. A Boribon csoport
november végén - szülői meghívásra - ellátogatott a nyergesújfalui tűzoltóságra. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy a meghitt pillanatok mellett a gyerekek figyelmét felhívjuk a tűz, a gyertyagyújtás veszélyeire is.
Színház az oviban. A Portéka Színpad előadásában a
„Négy Vándor” c. mesejátékot tekintettük meg óvodánk
tornaszobájában. Ezzel is tudatosítottuk a gyerekekben
a természet körforgását.
Karácsonyi hangolódás. Az advent a szeretet, a béke,
a várakozás és a készülődés időszaka. Igyekeztünk a gyermekek tevékenységét úgy megszervezni, hogy boldog várakozással éljék meg a közelgő ünnepet. A téli ünnepkör
jeles napjaira építve terveztük meg a mindennapjainkat.
A gyerekek nagy izgalommal várták a soron következő
gyertya meggyújtását, melyet énekléssel, versekkel, mondókákkal kísértek.
A mézeskalács, az apró sütemények
készítése is hozzátartozott az adventi
időszakhoz.
Az előkészületekre fektetjük a hangsúlyt, az ünnep varázsa, a közös együttlét koronázza meg az adventi időszakot.
A szülők segítségével megteltek az adventi naptárak kis zsebei, amelyből naponta
megajándékozunk 1-1 kisgyereket. A
falukarácsonyon a Csiga csoportunk középsős óvodásaink – köszöntik majd a
falu lakóit, angyalkás műsorukkal.

Találkoztunk a Mikulással. A hagyományokhoz híven nagyobb csoportjaink a Solymári Játszóházban találkoztak a Mikulással. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a Sárisáp Községért Közalapítványnak, hogy
évek óta hozzájárulnak az utazásunkhoz. A gyerekek
mosolygó arccal tértek haza a kirándulásról. Miniseink
saját termükben várták nagy izgalommal, hogy a „jóságos Mikulás bácsi” megajándékozza őket. A Szülői Közösségünk az idei évben is rengeteg segítséget nyújtott
programjaink megszervezésében. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani nekik.

Áldott, békés karácsonyt kívánnak
a Sári Óvoda dolgozói!
Boribon csoport a tűzoltóságon

Karácsonyi készülődés
A várakozás a legszebb időszak, az ünnep mindenkit
megihlet.
A karácsonyi készülődés keretében - az ünnepre hangolódva - november végén a Diákönkormányzat és a Sárisápi
Szlovák Önkormányzat támogatásával kézműves foglalkozást tartottunk az iskolában. A gyerekek karácsonyi dallamokat hallgatva ügyeskedtek, és lelkesen készítették el a különböző karácsonyi díszeket /mandalaszínezős tányéralátét,
csillag, tobozkarácsonyfa,
fonalból sapka, papírgyertya és -karácsonyfa, képeslap, angyalka, karácsonyi
tányéralátét, mécsestartó,
monogramok papírból, filc
karácsonyfadíszek, ajtódísz,
adventi koszorú/. Az ötletes munkákat a felhasznált
anyagok sokszínűsége és a
technikák változatossága
jellemezte. A tanulók élvezték a kézműveskedést, min-

denütt vidám hangulat uralkodott.
A közös munkát a készülődés öröme és a várakozás izgalma hatotta át. Az elkészült munkadarabokat kiállítottuk, s a gyerekek megtekinthették egymás munkáit.
Nem maradt el a faluban régi hagyománynak számító
karácsonyi ostyakészítés sem. Az iskola folyosóit, tantermeit az ostyasütés fenséges illata járta át.
Ez a délután a szeretettel teli ünnepi készülődésről szólt.
Hidasiné Horváth Anna
pedagógus
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Mikulás az iskolában…
Az általános iskolában az idei évben is várakozással fogadták a gyerekek a Mikulás-ünnepséget.
Az alsó tagozatban tréfás versenyekkel kezdték a
napot, melyet a jól megérdemelt csomagokkal
jutalmazott a Mikulás. Kis pihenés, és örömteli
bontogatás után a gyerekek póni fogaton kísérték a Nagyszakállút tovább. Ezt egy órás önfeledt
tánc és „tombolás” követte a sportcsarnokban.
A felső tagozat diákjai már komolyabb feladatok teljesítésével érdemelték ki a meglepetésüket. Öt teremben kellett teljesíteniük az izgalmas, kreatív, vicces feladatokat, így juthattak el
a Mikuláshoz. Számukra az est fénypontja volt
a diszkó, melyre Mali Attila az általuk elkészített
kívánságlista alapján biztosította a zenét.
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik segítségükkel, támogatásukkal boldogabbá tették a
gyerekek napját.
Szülői Közösség

Adventi Vásár
Az Általános Iskola Szülői Közössége 2016ban is megnyitotta az adventi vásár kapuit,
melynek a Fő tér adott helyet. Örömünkre
szolgált, hogy nagyon sok segítséget, felajánlást,
támogatást kaptunk a szülőktől, melyek révén
nagy volt az érdeklődés, így a későbbiekben biztosítani tudjuk a gyerekek számára a programokat, ajándékokat.
Köszönettel: Szülői Közösség
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A Gondozási Központ hírei
A rövid és esős nyár után az őszi hónapok szépségeit vártuk. Sokat beszélgettünk az őszi falusi munkákról, terméseket,
leveleket gyűjtöttünk. Ezeket felhasználva dekoráltuk, szépítettük az intézményt. Megtanultuk a mozaikkép-készítést, és ezt
a technikát felhasználva díszítettünk virágcserepeket. Mintát
ragasztottunk rá, kifugáztuk, száradás után pedig virágdíszeket
helyeztünk el benne. Ilyen dekoráció került az emeleti terembe is, ahol megköszöntöttük ellátottainkat az idősek hónapja
alkalmából. Ekkor volt vendégünk Janositz Ferencné hivatásos
gondnok, aki az időskor szépségeit villantotta fel számunkra
néhány megtapasztalt példán keresztül. Nagy sikere volt az előadásnak, melyet vendéglátás és kötetlen beszélgetés zárt.
Az Idősek Klubjában október 3-án ünnepeltük Bercsényi Lászlóné született Üveges Krisztina 90. születésnapját. A
meghitt hangulatú ünnepség során virággal köszöntöttük a
szépkorúak soraiban és felelevenítettük az
életútját. Kedvenc süteménye és szeretett
énekei mellett
idéztük fel tapasztalatokban
gazdag múltjának főbb eseményeit. Örömünkre szolgál,
hogy az utóbbi időben többeket is köszönthettünk ilyen különleges alkalomból.
November 11-én Márton napot tartottunk. A megelőző
időszakban libákat színeztünk, libaképekre fehér tollakat ragasztottunk. Ezzel teremtettünk hangulatot a vidám délelőtthöz, amikor mindenki segített hagyományos módon kukoricát morzsolni a libáknak, amik a monda szerint a gágogással
elárulták Márton püspököt. Libatöpörtyű falatokkal zártuk a
délelőttöt.
Évek óta kapcsolatban vagyunk dr. Kövecses Varga Etelkával, aki Esztergomban a Balassa Múzeumban dolgozik, és
gyűjtőmunkát végez a környéken. Sárisápon a Gondozási
Központba jön anyaggyűjtés céljából, hiszen időseink emlékei még a háború előtti időszakra is visszanyúlnak. Novemberben is látogatást tett a klubban, ahol közösségi munkálatok jellemző ételeit kutatta, melyek helyiek és régiek.
Nagyon gyorsan elérkezett a december. Az adventi
időszak elején vendégeink voltak az esztergomi Szent Erzsébet Iskola növendékei. Zenés, énekes adventi délutánt
tartottak, melyet átszellemülten hallgattunk, és segítette a
karácsonyra való ráhangolódást. A plébános úr katolikus
igeliturgiával segítette a felkészülést. Így várjuk a karácsony
ünnepét, melyet családias közösségben, tagjaink körében
fogunk ünnepelni.
Békés boldog karácsonyt kívánunk a
Hírmondó olvasóinak!
Thier Veronika
szociális segítő

Az ÖTES hírei

Vigyázzunk az ünnepi fényekre
Karácsony közeledtével ugrásszerűen
megnő a lakástüzek száma. Veszélyesek a
magukra hagyott égő gyertyák, adventi koszorúk, csillagszórók, elektromos
díszkivilágítások.
Az ünnep alatt gyújtott gyertyákat, csillagszórókat egy percre se hagyjuk magukra!
– kéri Szabó Imre, a helyi önkéntes tűzoltók
vezetője. Mindig tartsuk szem előtt, hogy az adventi
koszorú, a karácsonyfa, a hangulatvilágítás nem biztonságos, és a legkisebb óvatlanság vagy zárlat esetén is
könnyedén tüzet okozhat!
Ha megtörtént a baj, fontos, hogy időben tudjunk
reagálni a kialakult tüzekre, mert azok a lakásban található textíliákon és a karácsonyfán keresztül nagyon
rövid idő alatt jelentős méretűvé nőhetnek. Tűz esetén
haladéktalanul hívjon szakszerű segítséget, majd zárja le
az érintett helyiséget!. A helyi tűzoltókat a 105-ös központi telefonszámon, vagy közvetlen elérhetőségeiken
keresztül is riaszthatja. A riasztásnál ne feledjen pontos
információt adni a tűzesettel érintett hely címéről és az
eseményről.
Vigyázzunk az ünnepi fényekre, legyen eseménymentes a karácsony!
Gépkocsival bővült a tűzoltóság felszerelése. A
meglévő tűzoltókocsi mellett egy személyi és műszaki
mentésre is alkalmas gépjármű is segíti ezentúl az önkéntesek munkáját. Az autó a rajtalévő csörlőn túl különböző, személyi baleseteknél használható mentőhevedereket, és a műszaki segítségnyújtás során szükséges
felszereléseket is szállítja majd.
Szakszerű az orvosi segítség is. Az önkéntes munkát
jelenleg tizenkét fő végzi. Közülük kilencen már sikeresen teljesítették a tagsághoz szükséges tűzoltókiképzést
is. Az egyesület nagy örömére szolgál, hogy háziorvosunk, dr. Pásztor Tibor is csatlakozott a csapathoz, így

már az orvosi segítség ilyen módon is biztosított
egy-egy vészhelyzetben.
Bővült az ellátási terület. Sárisáp Község
Önkormányzatán túl két újabb településsel,
Annavölggyel és Dággal is együttműködési
megállapodást kötött az egyesület. A jövőben a szomszédos falvakban is ellátják az önkéntes tűzoltósági feladatokat. A helyben lévő,
így gyorsabb segítséget hívhatjuk tűz, baleset esetén, elöntött pincéhez, kidőlt fához, bajba jutott szomszédunkhoz, vagy a fán rekedt cicánkhoz.
Hagyományőrzés. A napi készenlét, segítségnyújtás
mellett az egyesület tagjai számára fontos a hagyományok őrzése is. Szeretnék összegyűjteni a régi, sárisápi
tűzoltós relikviákat, képeket, esetleg szerszámokat. Ha
lapul valakinek otthon, és szívesen odaadná, hogy kiállíthassák, kérjük, jelezze az egyesület elérhetőségein!
Támogatás. Az önkéntes tűzoltóság jelenleg a helyi
civilek és vállalkozások támogatásából bővíti eszközparkját, finanszírozza működési költségeit. Az egyesület működéséhez bárki hozzájárulhat támogatói hűtőmágnes
vásárlásával, vagy átutalással. Az ajándéktárgyat már
500 Ft-os támogatásért cserébe a pálinkafőzdénél, vagy
az egyesület telefonszámán érhetik el. Az önkéntes tűzoltók munkájához, településünk biztonságosabbá tételéhez, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp OTP Banknál vezetett 11740092-21168468-as bankszámlaszámra
történő átutalással is bárki hozzájárulhat.

Az egyesület elérhetőségei:
105
06 30 204 7516
06 30 275 1802

Boldog, szeretetteljes karácsonyt kívánnak az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai!
Knyazovics Edina

A Diótörő főszerepéig táncolt…
A sárisápi származású Szigyártó
Szandra fiatal táncművész, a Szegedi Kortárs balett tagja, a MÜPÁ-ban
a Diótörő című darabban főszerepet
táncol - ennek kapcsán arra kértük, hogy
meséljen magáról, munkájáról, a sikerhez
vezető útról:
„Hat évesen kezdtem el táncolni a
dr. Nagy Margit által vezetett Carmen

Tánc-Sport Egyesületben Esztergomban. Itt megismerkedtem különböző
divattáncstílusokkal. (Hip-hop, disco,
show) Csodás élmények fűznek életem
ezen szakaszához. Rengeteget versenyeztünk, utaztunk és edzettünk fáradhatatlanul. A tanáraim dr. Nagy Margit és
Csékei Brigitta voltak, akiknek sokat köszönhetek, ők szeretették meg velem ezt
a pályát.
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Lassan már 18 éve a tánc az életem része, sőt mára
már ez vált az életemmé. A nagymamám és édesanyám
döntése nélkül talán sohasem mentem volna el egy
táncórára sem, az első pillanattól kezdve támogattak
engem. Nagymamám a mai napig ott ül a közönség
soraiban, és tapsol nekem. Természetesen a párom és
a szeretteim is minden egyes nehéz és küzdelmes időszakban támaszok számomra, ami sok erőt ad.
A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában tanultam, a mestereim voltak többek között
Uhrik Teodóra - kiváló művész, Liszt- és Kossuth-díjas táncművész, Lovas Pál - érdemes művész, Liszt-díjas táncművész, és Nübl Tamara, a balett mesternőm,
akitől sokat tanulhattam, és olyan biztos technikai
alapokat adott nekem, melynek segítségével a nagybetűs táncvilágban helyt tudtam állni.
Hogy hogyan jutottam el idáig? Rengeteg alázattal,
munkával és kitartással. Talán közhelyesnek tűnik, de
mégis, ha ez a három dolog nincs meg valakiben ebben a szakmában, az nem tud helytállni. Pályakezdőként ritka, ha valakinek főszerepet adnak, ehhez kell
egyfajta rutin, önbizalom és technikai biztonság. A
Szegedi Kortárs Balettnél ez a 3. évadom, ami alatt
rengeteget tanultam. Rugalmasnak kell lenni, mert
elég gyakran vannak olyan krízishelyzetek, hogy azonnal kell reagálni vagy megoldani, és persze jól. Volt
már, hogy előadás előtt fél órával derült ki, hogy be
kell ugrani valaki helyett, vagy egy rosszullét miatt
változtatásra van szükség. Ilyenkor a társulat minden
tagja maximálisan összpontosít, hogy sikerüljön úgy
kiküszöbölni a problémát, hogy azt a néző ne vegye
észre. Mivel művészeti vezetőnk, Juronics Tamás preferálja az eszközhasználatot, így sok mindenre kell
koncentrálni egy előadás során. Teljes embert igényel.
Sokrétű a repertoárunk, de egyikből sem hiányozhatnak a valódi gondolatok, érzések. Sokszor nehéz valami olyan helyzetbe, állapotba beleképzelnem magam,
amiben a való életben még nem volt részem. Ez számomra kihívás. Nagyon szeretem elképzelni és ezáltal megélni ezeket a pillanatokat. Még akkor is, ha ez
sokszor képes fájdalmat okozni.
Nagyon jó csapatban dolgozom. Mind emberileg,
mind szakmailag profi és jó emberekkel. Mivel szinte
együtt élünk, igazi családdá váltunk. Egy premier alkalmával olyan újabb es újabb kötődések alakulnak
ki köztünk, ami szinte már rokonsággá válik. Sokszor
járunk turnézni és az itt átélt pillanatok még inkább
összekötnek minket. Olyan élményekkel gazdagodunk, amivel valószínűleg, ha másik szakmában dolgoznánk, nem lenne részünk. Jártunk már a Niagara
vízesésnél, vagy Mexikóban Teotihuacanban, a Hold
és Nap piramisban. Ezeket örökre a szívembe zártam.
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Boldogan mondhatom, hogy a Diótörő című
darabban megkaptam a főszerepet, és a karácsony
lázában égő, kicsi Marika bőrébe fogok bújni. Óriási megtiszteltetés számomra, remélem, nem okozok
majd csalódást a gyerkőcöknek.
Talán nem is az életem változott meg, sokkal inkább a személyiségem az, ami hatalmas változáson
ment keresztül. A tánc megtanít, hogyan légy erős,
magabiztos, hogyan küzdd le saját magad és kerekedj
felül önmagadon, azon a bizonyos egón. Az alázat,
amit már hamarabb is említettem, elengedhetetlen
tulajdonság, bár azt gondolom, az élet minden területén kell, hogy érvényesüljön ez az emberi érték. Szóval visszatekintve az életem különböző állomásaira, a
színpadra, a kora reggeli balett órákra, a fájdalmakra,
egy percig sem bánom, mert akkor ma nem ez az ember lennék. Azt gondolom, hogy akinek a sorsa ezt az
utat szánta, és elég erős a lelke a megmérettetésekhez,
aki szereti a zenét, a mozgást, a folyamatos pezsgést,
az rá fog lépni a színház kapujához vezető útra. Sok
tehetséges pici gyerek van, és én szívből kívánom,
hogy ha ezt az utat választják, akkor legyenek nagyon
sikeresek!”

40 éves a Téka
Születésnapot ünnepelt október végén a világhírű Téka
Együttes. A kerek évfordulónak sárisápi kötődése is van.
Énekesnője Tárnoki Beatrix –
zenepedagógusi pályája mellett
- 25 éve oszlopos tagja a népzenei formációnak.
A negyven évvel ezelőtt alapított Téka Együttes a magyar népzenei kultúra és táncházmozgalom emblematikus
formációja. Több is, mint zenekar, már-már nemzeti intézmény, amelynek nevéről generációknak
juthatnak eszükbe azok a nyári táborok, ahol a
népi kultúrának minden ágával megismerkedhetnek a résztvevők, s a népzenét valóban úgy élhetik
át, ahogyan az eredendően működött: az élet természetes részeként.
A számos rangos díjjal kitüntetett együttes tagjai falun élő muzsikusoktól gyűjtöttek dallamokat
és tanulták a zenélés csínját-bínját, hogy aztán
négy földrész közönségével ismertessék meg az
autentikus Kárpát-medencei népzenét. Táncházaik, ismeretterjesztő sorozataik, oktatói tevékenységük során rendkívüli hangsúlyt fektetnek arra,
hogy tovább éltessék az ősi hagyományt, hogy
– miként fogalmaznak – „ne engedjék kidőlni a
fát, ami gyökérzet nélkül menthetetlenül elpusztul” – olvasható róluk a Zeneakadémia oldalán.

Legújabb, huszonhetedik lemezük egy mezőségi
férfitánc nevét kölcsönvéve „Ritka magyar” címen
jelent meg idén. A jubileumi koncerten persze
nemcsak ennek anyagát mutatták be, hanem felidézték ennek a csodálatos negyven évnek a legfontosabb epizódjait. Az együtteshez 1991-ben
csatlakozott énekese, Tárnoki Beatrix. A sárisápi
születésű népművész még csatlakozásának évében
az együttessel a Magyar Művészetért díjat, 2006ban pedig a Bartók Béla emlékdíjat nyerte el. „A
Téka együttessel bejártuk Európa szinte valamen�nyi országát, és koncerteztünk az USÁ-ban, Kanadában és Ausztráliában is.1996-ban szólóban a
Népművészet Ifjú Mestere díjban részesültem.”–
mesélte magáról Bea.
Tárnoki Beatrix csodálatos hangjával – a Falukarácsony alkalmával – szülőfaluja, Sárisáp lakóit
is megajándékozza.
Knyazovics Edina

Legyen kreatív az ünnep!
Az adventi időszakkal kezdetét veszi az utcák, lakások ünnepi
díszbe öltöztetése. Elkezdődik a karácsonyfadíszek keresgélése,
készítése, az ajándékok beszerzése, csomagolása. A karácsony
sokak számára a legkreatívabb ünnep.
A család minden tagja kiveheti a részét az ünnepi dekoráció megteremtéséből, a díszek, ajándékok készítéséből. A divat ezen a téren
is évről évre változik, újabb és újabb ötletek emelik az ünnep fényét.
Miből, hogyan készíthetjük az aktuális ünnepi dekorációt? Segítségünkre helyi virágkötőink, Lakics Kriszti, Szabó Reni és Tóth Gyuri
voltak
A karácsony mindig az emlékek felidézésével is telik. Használjuk ki ezt az érzést! Készítsünk ódon tárgyainkból a mai trendnek
megfelelő kompozíciót! Régiből újat – javasolja Lakics Kriszti, a
Trendező tulajdonosa.

Kriszti egy régi faládát keltett új életre kompozíciójával
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Szabó Reni virágkötő
tanácsára merjük kombinálni a különböző anyagokat az ünnepi díszek készítése során. Az örökzöldeket
kitűnően társíthatjuk fából,
gyapjúból vagy madzagból
készült kiegészítőkkel, szokatlan tárgyakkal is.
Tóth Gyuri, a Virágszínpad mestere javaslatára
kerüljön örökzöldekből, fenyőágakból készített fonat,
koszorú az ünnepi asztalra.
Illatával hozzájárul a karácsonyi vacsora, a szeretet
ünnepének meghitté tételéhez.
Knyazovics Edina

Reni festett fa alapra készített kopogtatóját a
hatalmas fa gombok varázsolják eredetivé.

A friss fenyőalapra készült koszorút is
helyezhetjük a vacsoraasztalra.

Indiai ízek a karácsonyi asztalon
Évek óta főzőtanfolyamokat
vezetek, immár hét megjelent
szakácskönyv szerzőjeként a vegetáriánus kony-hakultúrát tanítom az embereknek. Amikor
megkeres egy újságíró, és megkérdezi, hogyan jutottam idáig, mindig azzal kezdem, hogy
a nagymamám tanított főzni
már gyerekkoromban. Azoknak, akik Sárisápon élnek, nem
kell elmondani, hogy a sárisápi
nagymamák milyen csodálatosan főznek. Hogy az ő ízeiknél
nincs jobb a világon. Hogy bármiből mesés lakomákat tudnak
az asztalra varázsolni. Hogy a
főzeléket omácskának hívják,
farsangkor pillekönnyű siskát sütnek, amihez aztán
saját készítésű baracklekvár
kerül ki a spájzból. Haluskát és káposztás cveklát,
livancát és perkát készítenek.
A sors úgy hozta, hogy
vegetáriánus lettem. Többször jártam Indiában, és
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ennek az lett az eredménye,
hogy a sárisápi szlovák-magyar konyhán kívül az india
konyhakultúra is közel került
a szívemhez. Megtanultam vegetáriánus módon elkészíteni
a székelykáposztát és a töltött
paprikát, majd indiai szakácsoktól a csapáti sütését vagy a
panír nevű házisajt elkészítését.
Évek óta olvasom a Sárisápi
Hírmondót, s amikor a szerkesztők felkértek, hogy küldjek
egy karácsonyi receptet, örömmel mondtam igent a megtisztelő felkérésre. Egy indiai édesség, a datolyás khír receptjét
szeretném megosztani a főzni
szerető háziasszonyokkal. Egy pohárkrémről van
szó, aminek karácsonyi hangulatát a fűszerek: a
szerecsendió és a kardamom adják. Mindkét fűszer használata nagyon kedvező télen, az ősi indiai gyógyászat, az ájurvéda szerint ugyanis fűtő
hatásúak, ezáltal megelőzik a téli betegségek kialakulását.
Minden kedves olvasónak
áldott karácsonyt kívánok!

Datolya-khír (indiai pohárkrém)
Hozzávalók:
1 evőkanál olaj
20 db kimagozott datolya összevágva
egy csipet őrölt szerecsendió
egy csipet őrölt kardamom
4 evőkanál cukor
1,5 l zsíros házitej

Az olajat egy vastag aljú lábosban felmelegítjük.
Hozzáadjuk az összevágott datolyát, és kevergetés
közben 2 percig pirítjuk. Megszórjuk a szerecsendióval és a kardamommal, felöntjük a tejjel, majd
megcukrozzuk. Amikor a tej felforrt, kis lángon
folytatjuk a főzést. Időnként megkevergetjük, és
addig főzzük, amíg a tej kétharmadára sűrűsödik, s
egy krémes állagú édességet kapunk.
Stefán Helga
vegavarazs.hu

Helyi versenyzők az országos rally bajnokságban
Az autósport iránti szenvedély
és tisztelet több helyi, amatőr versenyzőt is az országos rally bajnokságig vezetett. Ők mesélnek most
a kezdetekről, és aktuális eredményeikről.

Madari Imre - Haracska Tamás
Renault Clio RS

Közös pályafutásunk Suzuki Swift
GTI-vel 2008-ban kezdődött Márianosztrán egy Rallysprinten, ahol sikerült a kategóriát megnyernünk. A
következő évben teljes szezont versenyeztünk együtt az akkoriban nagyon
népes Rally Túra mezőnyében, ahol
az év végi összesítésben a Suzukik
között 1. helyen végeztünk, sikerült
megnyerni a bajnokságot. 2010-ben
maradtunk a kategóriánkban és megvédtük a bajnoki címünket – meséli
Tomi.
A következő évben is a Rally Túrában versenyeztünk, de eggyel erősebb
kategóriában indultunk, az év végén
a dobogó 2. fokára állhattunk fel.
2012-ben sikerül átülnünk egy
Honda Civic Typer-be, ezzel az autóval versenyeztük végig a szezont és a
4. helyen végeztünk. Majd év végén
belekóstoltunk az Országos Rally 2
bajnokságába, ahol az évzáró futa-

mon vettünk részt. Ez
volt életünk első Rally
2-es versenye, amit
meg is nyertünk. Erre
az eredményünkre vagyunk szinte a legbüszkébbek.
2013-ban autót váltottunk, ez az év az új
autó építéséről szólt,
2014-ben szintén az Országos Rally 2
bajnokságában vettünk részt, de már
egy BMW325i-vel kisebb-nagyobb
sikerekkel. Ez nagy kihívást jelentett
számunkra, mivel az eddigi autóinkhoz képest ez hátul hajtott volt. Majd
2015-re jól összeállt, kiforrt BMWvel versenyeztünk, amivel az év végi
2. helyet szereztük meg.
2016-tól Renault Clio Rs-el versenyzünk, amivel sikerült az év végi
3. helyet elfoglalnunk a dobogón.
Most egy kis téliszünet következik,
néhány fejlesztésen esik át az autó,
maradunk a Clio RS-nél. 2017-ben
szeretnénk, ha az év végi összesítésben feljebb állhatnánk a dobogón
- tudtuk meg a sárisápi navigátortól.

ifj. Kollár Károly –
Gyöngyösi Marcell
Opel Astra GSI
Ifj. Kollár Károly az idei évben
Gyöngyösi Marcell oldalán versenyzett a Magyar Rally 2 bajnokságban
egy Opel Astra GSI versenyautóval,
amit maguk építettek, és rengeteg nehézség árán, éppen elkészült az idény
kezdetére. Az idei bajnokság 8 futam-

ból állt, a fiúk Egerben és Miskolcon
a dobogó legalsó fokára állhattak,
a Salgó Rallyn pedig egy 2. helyet
szereztek a kategóriájukban, és így a
Székesfehérváron elért 4. helyezéssel kiegészülve az 5-ös kategóriában
megszerezték az év végi harmadik helyet is. Az eredményektől függetlenül
az elsődleges célt is elérték, és remekül érezték magukat a versenyhétvégéken, és sok barátra is leltek.
A versenyzők ebben a felállásban tervezik a 2017-es idényt is. Az
idei tapasztalatok alapján, jó néhány
fejlesztést, változtatást terveznek a
versenyautón, hogy jövőre még ütőképesebbek lehessenek, és lehetőség
szerint előrébb tudjanak lépni, mind
a tempó, mind az eredmények tekintetében!
A versenyzők ezúton kívánnak kellemes ünnepeket és boldog új évet a
kedves olvasóknak!
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A Tekepálya hírei

Szilveszteri bál

Teketök. Hetedik éve rendezzük meg a Teketök
Kupát az iskolások, középiskolások számára. Október
31-én, egész délután tartottak a jó hangulatú versenyek.
Ezen fiatalok nélkül lehetetlen volna megrendezni bármit is a pályán. Ezúton is köszönöm a segítségüket.
Falubajnokság. Megkezdődött novemberben a falubajnokság, tizennégy csapat részvételével. A mezőny hat
csapata a volt Sárisápi B.S.E. játékosokkal erősödött, és
sok új versenyző is érkezett. Az ötödik éve megrendezett
esemény fejlődését mutatja, hogy már az első fordulóban
megdőlt az egyéni (Horváth Richárd - 188 fa), majd a
harmadikban a csapat pályacsúcs is (Borbarátnők - 578
fa). Az első néhány fordulóban papírforma eredmények
születtek, az igazi nagy rangadók csak ezután jönnek.
A mérkőzések minden héten - az ünnepek kivételével csütörtök és péntek esténként február végéig tartanak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Kellemes karácsonyt, és nagyon boldog új évet
kívánok a falu minden lakójának!

A Sárisápi Önkormányzat, valamint Annavölgy
és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek
Egyesülete tisztelettel meghívja Önt és kedves
Családját baráti körével együtt

Gurin Tibor

2016. december 31-én 20:00 órától
2017. január 1-én 04:00 óráig tartó

SZILVESZTERI BÁLJÁRA
A bál ideje alatt az Alibi Presszó
várja az óév búcsúztatókat.

Zene: Misi & Gyuszi
Belépőjegyek elővételben 2.500 Ft-ért
kaphatók, amely tartalmaz
1 pohár pezsgőt és egy pár virslit kenyérrel.
A belépő tombolajegy is egyben, ezért kérjük
megőrzését a sorsolás végéig! Asztalfoglalás a
belépők vásárlásának sorrendjében.

Szervezők:

Bercsényi László 0630/520–2934
Jurásek János 0630/241–6032
Mali Sándor 0630/579–1246
Schummel Tamás 0630/385–6631
Wibling Józsefné 0630/976–3545
Friedrich Zoltánné Andi 0630/337–0514
Horváth Zoltán 0670/341–7944
Szolnoki Lászlóné 0630/447–9970
Bukó Gábor 0630/204–8095

„Ligeti Ferenc” Öregfiúk
Labdarúgó Emléktorna
A Sárisápi Bányász Sportegyesület labdarúgó szakosztálya 2017 januárjában ismét megrendezi a hagyományos „Ligeti” emléktornát, melyre meghívják a környékbeli települések, illetve a szlovákiai testvértelepülés,
Handlova városának öregfiú csapatait.
Az esemény várható időpontja január 21-e, szombat
délután lesz, helyszíne az általános iskola sportcsarnoka.
Minden focikedvelőt és szurkolót szeretettel várnak
a szervezők.

A rendezők minden érdeklődőt és szórakozni
vágyót megtisztelő szeretettel várnak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk
községünk minden lakójának!
Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, valamint a
Hírmondó szerkesztői
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