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Serdülő labdarúgó torna a Dolinában
Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a
község területén a Sárisápi Bányász Fúvószenekar közreműködésével
Kiállítások megnyitója a Művelődési Házban
- közreműködik a Sárisápi Pávakör
• Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete Virág- és
Terménykiállítása
• Hégli Béla sárisápi származású amatőr
festő kiállítása
• Havasi juhászok - Mesterség és kultúra
című fotókiállítás
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés a
Dolinában
Kristály Mazsorett Csoport bemutatója
SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Az ünnepi műsor keretében közreműködnek: óvodások, általános iskola alsó és
felső tagozatos néptánccsoportja, Tárnoki
Beatrix, a Téka zenekar énekese, Handlová
városával kötött testvértelepülési megállapodás
megújítása a 20. évforduló alkalmából
Ünnepi köszöntőt mond:
Kollár Károly polgármester
Kolibri táncegyüttes bemutatója a Fő téren
Közben: Borkóstoló a Sárisápi Borászok
közreműködésével
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BYTHEWAY Együttes vendégszereplése
Utcabál, zene
Zene: Szalai Band zenekar
Hestia&Genezis show: Tűz és fényzsonglőrök
Tűzijáték
Michael Jackson - Emlékshow

augusztus 20. (vasárnap)
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Vasárnapi szentmise
Óvoda udvarán: Dudó Bohóc műsora,
ugrálóvár, játékos szumóbirkózás, arcfestés,
hennázás, fodrászkodás
Faluház udvarán: lángossütés, borkóstolás
Művelődési Ház udvarán: az Annavölgy
és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete szervezésében bográcsparti
AYALA közreműködésével
Közben: a tokodi PÁ-DI-DI
táncegyüttes műsora
Bográcsparti eredményhirdetése
Abakusz Gyermekszínjátszó Kör
Kárikittyom hadművelet című előadása
Fellép: Crazy Dance-, Just Dance-,
tokodi PÁ-DI-DI táncegyüttes és az
Ízisz Gyöngyszemei hastánccsoport
SÖRPARTY - zenél: Borbély György és
Farkas Gábor

Szeretettel várjuk a programokra!
Jó szórakozást kíván
Sárisáp Község Önkormányzata
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Szent István emlékezete
„Emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a hit
magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével
öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák,
és méltó tisztelettel illessék.”

1020 évvel ezelőtt Kr. u. 997-ben Géza magyar fejedelem halálát követően lett fia fejedelemmé, és 1000
karácsonyán koronázták királlyá. 1038. augusztus 15én halt meg, és 1083-ban már László király avattatja
őt és Gellért püspököt szentté halála napját követően
augusztus 20-án.
Később Mária Terézia nemzeti ünnepként is bevezette hazánkban a korábban megtiltott jeles nap megtartását. A Szent Jobbot Fehérvárról Bécsbe, majd onnan Budára hozatta, amit első ízben 1771. augusztus
20-án vittek végig körmenetben a városon majd két és
fél évszázaddal ezelőtt.
Az 1848-49-es szabadságharc bukása után újfent
csak titokban ünnepelhette meg a magyarság augusztus huszadikát a százötven évvel ezelőtti 1867-es kiegyezésig. 1891-ben a Parlament elhatározta egy olyan
állami ünnepnap megalkotását, amit a magyar királyság teljes területén megünnepelhetnek. Túl közel volt
még a Monarchia számára 1848. március 15-e ahhoz,
hogy a szabadságharc kitörését engedélyezze, így vált
augusztus 20. a nemzet legnagyobb ünnepévé, túllépve
felekezeti határokon is.
Az ünneplésben - a körmenet római katolikus jellege mellett - megjelent az „új kenyér“ ökumenikus és
általános emberi szimbóluma is, mely összekapcsolódik a haza, az anyaföld és az élet szimbolikájával, majd
Budapesten a hagyományos tisztavatási ceremónia is

erre a napra került. A
protestánsok augusztus
20-án, vagy az azt követő vasárnapon tartják
az új kenyér alkalmából
megült úrvacsorázást.
1947-ben, 70 évvel
ezelőtt még egyházi
napként ünnepelhette az ország, de már az
1948-as kommunista
fordulat évében Rákosi
szerette volna még az
emlékét is eltörölni, ám, gondolva a nyilvánvaló tiltakozásra, mégsem tette meg. Kapóra jött az új alkotmány, így az ünnep egyházi jellegét fokozatosan háttérbe szorítva az új alkotmányra és az új kenyérre tették
a hangsúlyt. A helyzet 1989-ben változott meg, ebben
az esztendőben engedélyezték először újra a budapesti
Szent jobb körmenetet, majd 1991-ben, az első szabadon választott parlament újra beiktatta első királyunk
szentté avatásának napját nemzeti ünnepeink közzé.
2017. augusztus 20. kapcsán egy ószövetségi igét
idézek a Példabeszédek könyvéből: „Az igaznak az
emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.”
Ha első királyunk életpéldáját, és a rá való emlékezést
szemléljük, lenyűgöz a rá való emlékezésnek a tántoríthatatlan hűsége. Ne csak tényként állapítsuk ezt meg,
hanem mondjuk áldásként: „Az igazak emlékezetéből
fakadjon áldás!”
Rácz Tibor
református lelkész

Felújítások a településen
Az elmúlt hetekben sikerült több utca aszfaltburkolatát megújítanunk az „adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok” belügyminisztériumi pályázatából. Közel 60 millió forintból megújult az Arany János utca,
a Diófa utca, a Vár utca, a Kossuth Lajos utca teljes szakasza, valamint az Epöli utcában, az Iskola közben, a
Csaposkút utcában, valamint a Pincesor utcában útburkolati felújítási munkákat végeztünk. A Szabadság tér és az
iskolaudvar új díszkő burkolatot kapott.

Arany János utca

Csaposkút utca

Diófa utca

Epöli utca

Kossuth Lajos utca

Szabadság tér

Vár utca

Óvodai útcsatlakozás
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Az aratás anno...
Népszokások felelevenítése a Gondozási Központban
A Gondozási Központ munkatársai a tagokkal közösen minden évben felelevenítik a régi falusi gazdasági év jelentősebb eseményeit: pl. aratás-cséplés, kukoricatörés, szüret. Amikor írásunkat olvassák, a nyár
egyik legjelentősebb munkáján - az aratáson - van túl
a gazdálkodó ember, mely tevékenység a szálas gabona
levágásának a művelete. Kezdete június 29-hez, PéterPál napjához kötődik.
Régen csak kézzel arattak, amíg meg nem jelentek a
nehéz munkát kiváltó aratógépek, kombájnok. A munkát
fohászkodással, imával kezdték. A föld szélén letérdeltek,
keresztet vetettek. A pap megáldotta az arató eszközöket.
„Pán Boh snamy, duch svetij medzi namy
A ty zly prec!”
„Az Isten velünk, a Szentlélek közöttünk,
és te rossz távozz!”
Ezt a kis imát Gurin Sándorné, Kati néni mondta el.
Az aratást az „első kaszás’’ kezdte: A derekára volt kötve
a tokmány, amibe a kaszakő volt a kasza fenéséhez. Időnként megfente a kaszát, ez egy kis pihenőt jelentett a többieknek is.
Utána a marokszedő haladt, a sarlóval átfordította a
levágott búzát. Majd a kévekötő: 3-4 marokból kötött egy
kévét. Következett a kévék összerakása keresztekbe (kepébe), kalásszal befelé, 9 kévéből állt 1 keret. A learatott
földet az elmaradt kalászok miatt nagy széles gereblyével
összegereblyézték.
Délidőben bőséges ebédet hoztak az otthon maradók
az aratóknak. Hűsítőnek pincében lehűtött aludttejet
kaptak a megfáradt munkások.
Nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, búzának. Ebből vittek haza a baromfinak egészség és termékenység céljából. Betegségelhárító szerepe is volt, az arató
a derekára kötött belőle, hogy az ne fájjon a munka során.
A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódik.
Az utolsó kévéből készítették az aratókoszorút. Csiga formájú vagy harang alakú volt. Ezt a földesúrnak készítették, és felvonuláskor a vállukon vitték. A gazda megvendégelte a munkásokat, majd este aratóbált tartottak.
„Gazda nás, gazda nás, daj ze nám oldomás
Daj ze nam ho zlasky zbirali zme klászky”
„Gazduramnak tisztelettel jelentjük,
az aratást ma délben befejeztük.”
„Adj Isten, kövér legyen minden búzaszem.
Fehér lisztből omlós kalács, puha kenyér sülhessen.”
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a Gondozási Központ dolgozói meglepték a jelenlévőket
aludttejjel, mai nevén joghurttal, kefirrel. A nagy melegben
jólesően kanalazta mindenki a hűsítő italt.
Baumstark Istvánné (Lovasi Anna)

Emlékkő a Zungónál
A II. világháború még évekkel végetérése után is
áldozatokat szedett Sárisápon. Sokan sebesültek meg
a hátramaradt aknák, bombák felrobbanása során. A
legszörnyűbb tragédia 1953. június 17-én rázta meg a
falut. Az esőzésektől megáradt patakban - a Zungónál
- eltűnt egy kisfiú. A szomorú hírre a falu apraja-nagyja
a keresésére sietett. Ekkor robbant fel a II. világháborús
akna. A tragédiában kilencen vesztették életüket.
2013-ban, a 60. évfordulóra a Sárisápi Szlovák Önkormányzat a községi önkormányzattal karöltve emlékkövet állíttatott a tragédiában elhunytak emlékére.
A híd felújítási munkái miatt az emlékkő egy időre
elkerült a patak partjáról. Idén a kő a robbanás tényleges
helyszínén, a patak jobb partján, megújult környezetben került elhelyezésre. Egy tetszetős fahídon könnyen
megközelíthető. 2017. június 16-án, a tanévzáró után
megemlékezést tartottunk, amelyen Huberné Kisgyőri
Katalin felelevenítette a 64 évvel ezelőtti eseményeket,
Szabó József László plébános úr megáldotta az emlékkövet. A megemlékezést követően Kollár Károly polgármester és a hozzátartozók elhelyezték a megemlékezés
virágait, mécseseit.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult
ahhoz, hogy méltó helyre kerüljön át az emlékkő.

Péter-Pál napján ezeket a hagyományokat idéztük fel a Gondozási Központban. Az idősek közül sokuknak az aratás személyes élmény volt. Többen visszaemlékeztek erre a nehéz, de
nagyon szép munkára, hiszen maguk is részesei voltak.
Beszélgetés után közös éneklés következett. A saját élmé-
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Kenyérsütés egykoron...
Napjainkban, ha kenyeret, kiflit, kalácsot szeretnénk
enni vagy vinni a családunknak, akkor néhány perc alatt
megtehetjük ezt. Elég elszaladni a legközelebbi pékségbe
vagy élelmiszerboltba, és néhány perc múlva már a család
asztalára helyezhetjük a változatosabbnál változatosabb
pékárut.
Nem is olyan régen, még 30-40 éve is ez lényegesen
hosszabb ideig tartott, és több munkával járt. Édesanyám
(Borsos Jánosné) elmondása alapján a mi családunkban
(mint ahogyan a legtöbb sárisápi családban) a következőképpen került kenyér a család asztalára.
A kenyérsütés folyamata már a sütést megelőző nap
reggelén elkezdődött. Az előző sütéskor a megkelt kenyértésztából félretett és megszárított kis adagot (kovász)
langyos vízbe beáztatták. Estére héjában megfőztek kb.1
kg krumplit, melyet hidegen krumplinyomón átnyomtak.
Nagyjából 1 kg búzaliszthez hozzákeverték a kovászt, az
élesztőt, a krumplit és langyos vizet. Fakanállal összekeverték - kicsit sűrűbbre, mint a nokedli tészta. Liszttel meghintették a tetejét, keresztet vetettek rá, betakarták. Másnap reggel ehhez a friss kovászhoz hozzátettek 3 kg lisztet,
sót, langyos vizet és elkezdték dagasztani. Addig kellett
dolgozni a tésztát, míg a dagasztó ember keze tiszta nem
lett. Ez kb. 20-25 perc volt. Ezután a kenyértésztát letakarták, meleg helyre tették, pl. az ágyba, ahol előtte aludtak.
Ha fél 8-ra vitték a kenyeret sütni a pékhez, akkor már fél
6-kor el kellett kezdeni a dagasztást, hogy jól megkeljen a
tészta, míg indulni kellett. Miután ez megtörtént (1,5-2
óra), kiborították a gyúródeszkára a kelt tésztát, és 2 egyenlő részre osztották, ill. még egy kis darabot is kiszaggattak,
melyet a péknél kinyújtottak, majd a kenyerek sütése előtt
ebből készült a kenyérlángos. Ez 10-15 perc alatt kisült,
és már szaladtak is haza a friss, meleg, ropogós reggelivel.
A kenyérruhával kibélelt, belisztezett szakajtóba (gömbölyű vagy hosszúkás kosár) fordítva behelyeztek egy cédulát, melyre a család neve került. Ezt is belisztezték és ide
helyezték a cipóvá kialakított kenyértésztát.
A szakajtót egy hamvaškába tették, mely fehér sifonból készült négyszögletű szövet volt, a négy sarkán kötővel,
ezekkel erősítették a hátukra (mint egy batyut).
Így vitték a tésztát a pékhez, aki a kosárból kiborította a tésztát a sütőlapátra (ha kellett a formáján igazított
egy kicsit), a cédula felkerült a kenyértészta tetejére, azt a
pék levette, a kenyeret bevizezte és visszahelyezte a cédulát a tetejére. Így tudták a sütés után, hogy melyik kenyér
kié. Egy óra alatt megsült a kenyér, érte lehetett menni.
A megsült kenyereket polcokra tette a pék, azokon kellett
megkeresni mindenkinek a sajátját. A fizetés a sütés után
mérés alapján történt. A friss kenyeret a hamvaškába tették, hátukra kötötték és abban vitték haza. Fontos megemlíteni, hogy a sütés napja ünnepnap volt a család életében.
Mindig tiszta, kikeményített, kivasalt ruhában mentek az
asszonyok a pékhez, hiszen a kenyér nagy kincs, érték volt
a számukra! Az elképzelhetetlen volt, hogy akár csak egy
morzsa is kárba vesszen, vagy a szemétre dobják. Ezt jel-
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Benyárik Pékség

a kenyér
kképezte az a mozdulat
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d l is,
i hogy
h
k é megszegése
é előtt
llő a
késsel keresztet rajzoltak a hátuljára.
Falunkban három helyen lehetett kenyeret süttetni:
Priegl Ferencné Léna néninél, a Kanóczki pékségben és a
Benyárik pékségben.
Édesanyámék Léna néninél süttettek egészen az 1960as évek elejéig. Nála hétfőtől szombatig lehetett süttetni.
Néhány nappal korábban fel kellett iratkozni, hogy melyik
napon hány órára kérik a sütést. Általában reggel 8-kor volt
sütés, de előfordult, hogy egy nap kétszer is sütött Léna
néni. Ekkor a második sütés 11 órakor történt. Kalácsot,
kuglófot szombaton a kenyerek sütése után lehetett Léna
néninél süttetni. Egy átlag család hetente általában kétszer
süttetett kenyeret. Léna néni csak bérsütést vállalt, nála
lehetett
vásárolni.
nem
ne
m le
lehe
hete
tett
tt kkenyeret,
enye
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yyere
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t, kkifl
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Hornyák Sütöde

Kanóczki Pékség, Fő utca

Akk ib
Akkoriban
Akk
b a kkemencék
ékk még
é ffa- vagy széntüzelésűek
é ü lé
l ű k voll
tak, melyeket a sütés előtt felfűtöttek. A megfelelő hőfok
elérése után a parazsat kivették, majd egy csuhéból készült

söprűhöz hasonló eszközt bevizeztek, és azzal kimosták a
kemencét, és behelyezték a kenyértésztákat. Ha második
sütésre is sor került, akkor már rőzsével (pertlivel) vagy szőlővenyigével fűtötték fel a kemencét.
Az elmúlt évtizedek rohamos technikai fejlődése kiszorította a hagyományos kenyérsütés idő- és munkaigényes
folyamatát, mely valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a ma embere számára csökkent a kenyér „értéke”, jelentősége, becsülete. Nem szabad azonban elfelejtenünk,
hogy
„Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő, –
De benne van az élet.”- írja a költő, Reményik Sándor.
Borsos Jánosné és Kollár Mária

Megújul
g j a Gondozási Központ
A Komárom-Eszz-tergom Megyei Önkorr-mányzat támogatásával
all
a Terület- és Telepüü-lésfejlesztési Operatívv
Programból (TOP) a
közeljövőben több mint
ntt
60 településen valósull-nak meg fejlesztések: inn-tézmények újulnak meg,
g,,
épületenergetikai korr-szerűsítésekre kerül sor,
r,,
iparterületek kerülnekk
kialakításra, turisztikai
aii
látogatóközpontok nyíllnak meg, de számos településen
ülé
lé az egészségügyi
é é ü i és
é szociális
iáli
ál
alapellátás területén is fejlesztésekre számíthat a lakosság.
A megyei önkormányzat többek között Sárisáp Önkormányzatának pályázatát is támogatta, amelynek keretében
a településen uniós forrásból felújításra kerül a Dorog és
Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat fenntartásában működő gondozási központ. A csaknem 60 millió forint értékű támogatásnak köszönhetően a projekt keretében felújítják az intézménynek helyt adó épület tetőszerkezetét,
homlokzatát, lecserélik nyílászáróit és a belső vizes blokkjai
is megújulnak. Az épület akadálymentesítésére is sor kerül, az udvarban pedig kertészeti beavatkozások valósulnak
meg öntőzőrendszer telepítésével, kerti bútorok kihelyezésével. Ezen kívül napelemes rendszer is kiépítésre kerül,
továbbá eszközbeszerzésre és egy kisbusz beszerzésére is forrást biztosít a pályázat.
„A területi elvet figyelembe véve a tervezett, illetve az
előkészítés alatt álló fejlesztések a megye egész területét lefedik. Kiemelten fontosnak tartom ugyanis a kistelepülések, a községek támogatását” – mondta Popovics György, a
megyei közgyűlés elnöke a megítélt TOP-os támogatásokkal kapcsolatban. Hozzátette, a munka nem áll meg: március 31-ével megjelentek a 2017. évi TOP-os pályázatok

is. A kiírások révén több mint 8,1 milliárd Ft támogatás
juthat még a településeknek. Inkubátorházak fejlesztésére,
leromlott városi területek rehabilitációjára, helyi identitás
és kohézió erősítésére, valamint újabb turisztikai, közlekedési, vízrendezési és energetikai projektekre nyújthatnak
pályázatokat az önkormányzatok és egyéb, a kiírásokban
szereplő szervezetek.

Kézzel fogható eredmények
„A TOP-os pályázatoknak köszönhetően Magyarország kormánya lehetővé tette, hogy az országos, pozitív
gazdasági változásokkal párhuzamosan az egyes településeken is jelentős, az ott élőket szolgáló változások
történjenek. A fenti beruházás az egyik első kézzelfogható eredménye ennek a törekvésnek, bízom benne,
hogy a jövőben további, a helyi közösségeket erősítő
pályázati források nyílnak meg a megyebeli községek
előtt. Sárisáp országgyűlési képviselőjeként magam is
azon dolgozom, hogy itt és a szűkebb térségben a jövőben is számos további fejlesztés valósulhasson meg” –
mondta Völner Pál, igazságügyi miniszteri államtitkár,
a térség országgyűlési képviselője.
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Őszidő Nyugdíjas Klub hírei
Jelenleg taglétszámunk 67 fő, két
évvel ezelőtti alakulásunk óta 25 taggal bővültünk. Minden hónap első
keddjén tartjuk a foglakozásainkat a
művelődési ház oszlopos termében.
Szoros kapcsolatot tartunk a környező települések klubjaival, közös
rendezvényeink is vannak.
Számtalan programot szervezünk
egész évben - bár a nyári időszak
egy kissé lazább, hiszen elsősorban
nagyszülők vagyunk -, de így sem
tétlenkedünk. Májusi programjaink
között szerepelt a Suzuki gyár látogatása, a Duna Múzeum megtekintése, a Párkányban tett séta is nagyon
gy sikert aratott. Július
J
nagy
13-án An-

navölgyön zenés mulatságon, július
25-én Dorogon Anna-bálon vettünk
részt. A falu rendezvényeibe mindenkor aktívan bekapcsolódunk. A
Polgármesteri Hivatal mindenben
biztosítja számunkra a klubfoglalkozások, rendezvények gondtalan
lebonyolítását. Őszre tervezünk egy
zenés-táncos mulatságot is.
A tagságunk mindenben nyitott
és befogadó, bárki jelentkezhet!
Mindenkit szeretettel várunk programjainkra.
Karcag Jánosné
A Sárisápi Őszidő Nyugdíjas Klub
vezetője

Új igazgató
az iskola élén
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős
Osztályának tájékoztatása szerint
a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményvezetői
beosztására benyújtott pályázat
elbírálása alapján a feladatokat
2017. augusztus 1-jétől 2022. augusztus 15-ig Kollár Mária látja el.
Gratulálunk a megbízáshoz, a
munkához sok sikert kívánunk!

Detvai Nemzetközi Folklórfesztivál
Nemzetközi Folklór Fesztivált rendeztek júliusban a szlovákiai Detván. Az Őszidő Nyugdíjas Klub,
valamint a Szlovák Klub tagjai 40 fővel látogattak el
a rendezvényre - tudtuk meg Karcag Jánosnétól, a
nyugdíjas klub vezetőjétől; tavaly Bánkon, idén pedig
július 9-én a szlovákiai Gyetván
y
(Detván)
(
) voltunk.
A Nemzetközi Folklór-fesztiválra a házigazdaa
Szlovákia mellett Francia-országból, Romániából,
Ukrajnából,
Horvátor-szágból, Szerbiából, Ma-gyarországról és az USA
A
több tagállamából ér-keztek a hagyományőrzőő
csoportok. A csodálatoss
színpadon bemutatott vi-lágszínvonalú előadásaikk
mellett népviseleteikben
n
is gyönyörködhettünk. Azz
Őszidő Nyugdíjas Klubb
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köszönetét szeretné kifejezni a Sárisápi Szlovák Önkormányzat vezetőjének, Huberné Kisgyőri Katalinnak, aki már második éve biztosítja számunkra
a Szlovák Nemzetiségi Folklór fesztiválon való részvételt. Felejthetetlen élményekkel tértünk haza a kirándulásról.

Komárom-Esztergom megyei szlovák nemzetiségi
óvodapedagógiai nap Sárisápon
A megyei szlovák nemzetiségi óvodákat, településeik
polgármestereit, képviselőit május 12-én második alkalommal láthatta vendégül intézményünk. Öröm volt
számunkra, hogy ismét házigazdaként bonyolíthattuk le
ezt a rendezvényt. Nagy előkészületeket kívánt, de szerencsére sok segítséget kaptunk a Sárisápi Szlovák Önkormányzattól és Sárisáp Község Ön-kormányzatától. A rendezvényünkett
n
két helyszínen, a művelődési házban
és az óvodában tartottuk. A műsor a
Pávakör hangulatos dalaival kezdő-dött, majd a vértesszőlősi és sárisápii
óvodások színvonalas műsorával foly-tatódott. A kulturális program után a
gyerekek visszatértek az óvodába, aholl
kézműves foglalkozások és izgalmass
játékok várták őket. A meghívott ven-dégek részére szakmai előadásokkall
telt a délelőtt további része. Eperjesinéé
Cséffai Csilla, a békéscsabai Óvodaii

A Sári Óvoda hírei
Kedves Szülők!
A 2017/2018-as nevelési év szeptember 1-jén,
pénteken kezdődik a Sári Óvodában. A tanévet
5 csoporttal indítjuk. A nyári időszak változást
hozott az óvoda dolgozóinak körében. Augusztus 1-jétől Garami Gabriella tölti be a megüresedett óvodapedagógusi álláshelyet. A kezdő
kiscsoportos gyerekek óvó nénije lesz. Szeretettel várja őket szeptember 4-én, hétfőn reggel az
óvodában.
Az idei nyáron ismét szépült intézményünk.
Fenntartónknak köszönhetően megújulhatott
elavult tornatermünk padlózata. A régi parketta
helyére szép, új burkolat került.
Az elballagott nagycsoportosokat szeretettel
várjuk szeptember 1-jén, reggel fél 8-ra az óvoda udvarán, ahonnan az óvó nénikkel és a tanító
nénivel közösen sétálnak át az iskolai tanévnyitó
ünnepségre.

Módszertani Központ szakértője készült prezentációval. Ezt követően Baranyi Péterné Kooperatív technikák
címmel tartott ismertetőt. Mindkét előadás szakmai és
gyakorlati téren sok hasznos információval szolgált. Sokat készültünk erre a napra, és örülünk, hogy a visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát.

A Padlás a színpadon
A komáromi Magyarock Dalszínház Vizeli Csaba kezdeményezésére alakult 2002 februárjában. Tagjai száma
mostanra közel 60 főre nőtt, többségében fiatalok alkotják.
Számos nagyszínpadi bemutató, köztük 5 ősbemutató, 2
külön alkalomra összeállított zenés műsor, 4 saját musical,
6 cd, és több mint 200 előadás az elmúlt időszak termése.
Meghódították az ország több, mint 90 települését, eljutottak Felvidékre, Szlovéniába és vendégszereplőként Erdélybe
is. Sárisápra - a Made In Hungária tavaszi előadása után második alkalommal érkeznek, szeptember végén.
Az őszi bemutató alkalmával Presser-SztevanovityHorváth A padlás című zenés darabját láthatjuk a művelődési ház színpadán. A közismert dalokkal fűszerezett
darab az egyik legsikeresebb magyar musical. Az „Ég és
föld” között elhelyezkedő padlás Rádiósának, az oda tévedő négy szellemnek és a gengszter Barabásának a történetén már generációk nőttek fel. A félig mese félig musical
kiváló szórakozást nyújt gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt.

Előadás: 2017. szeptember 30., 19 óra,
Művelődési Ház

A nyár hátralévő részére jó pihenést kívánok!
Találkozunk szeptemberben!
Binderné Haracska Piroska
óvodavezető
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Hégli Béla kiállítása
Hégli Béla, Sárisápról elszármazott
handlovai festőművész képeiből nyílik
kiállítás a művelődési házban a Szent
Isván napi ünnepi rendezvények egyik
programjaként.
1939. október 10-én született Sárisápon, bányász családban. Szülei Hégli
Vendel és Kanóczki Katalin. A sárisápi
egyházközség anyakönyvi bejegyzésében Harczos Béla Orbán néven szerepel. A II. világháború után, 1946-ban
a szülei úgy döntöttek, hogy Szlovákiába, Handlovába települnek át a jobb
megélhetés reményében. Az általános
és a középiskolát Handlovában végezte. Bányaelektrolakatosi végzettséget szerzett, amellyel 1958-tól a
Handlovai Bánya földalatti üzemében d
dolgozott.
l
1962-ben feleségül vette Prokein Margitot, házasságukból három gyermek született – Ĺudmila, Ĺubor, Dalibor.
Betegsége miatt - 1976-tól - a bánya felszíni üzemében
folytatta munkáját. Mellette a helyi művelődési ház színpadmestere lett. Ekkor került közelebbi kapcsolatba a színészettel. Nyolc évig tevékenykedett a művészek mellett.

foglalkozni.
Ezeket családja nőtagjaif
nak
n ajándékozta, néhányat közülük a
sárisápi
kiállításon is bemutat.
s
1988-ban elhunyt a felesége. Fájdalmát
előbb a Tragédia című képével,
d
majd
húsz évvel később ugyanezt az
m
érzést
a Híd a Hádész folyón című festé
ményével
próbálta meg kifejezni.
m
Hatvanadik születésnapja alakalmából,
b 1999-ben Handlovában lehetősége
nyílt
egy kiállítás megrendezésére, ahol
n
közel
harmincöt alkotását mutatta be.
k
Ezek
E közül néhány a sárisápi kiállításon
is
i megtekinthető.
Saját képeit sosem árulta, a legtöbbet
b elajándékozta. Alapító tagja 2006ban
b a Handlovai Bányász Egyesületnek,
amely aktívan hozzájárul a helyi kulturális élethez.

A Handlovában 1961-ben alakult képzőművészeti kör
aktív tagjává vált. Ebből az időszakból egyetlen képe maradt meg, a Bányász csendélet. Kezdetben orosz festők
alkotásait másolta, majd miniatúrák készítésével kezdett

Tisztelt Földijeim! Örülök, hogy 70 év után bemutatkozhatom, és kis ajándékommal
megörvendeztethetem Önöket!”

„Engedjenek meg egy szerény útravalót.
A nagy művészek azt állítják, hogy a képeiket nézve az
egyik szemüket félig le kell hunyni. Kérem Önöket,
hogy amikor eljönnek a művelődési házba, és megtekintik a képeimet,
mindkét szemüket hunyják le félig.

Búcsú Lukács József atyától
Május elején érkezett a szomorú hír, hogy a községünkben négy éven át szolgáló Lukács József atya
33 éves korában súlyos betegség után visszaadta lelkét
teremtőjének.
Józsi atya Budapesten született vallástalan családban, egy idős néni segített megismerkedni neki, öccsének és édesanyjának a keresztény hittel. Elvitte őket
a szaléziak közeli templomába. Itt érték azok a meghatározó gyermekkori élmények, melyek elindították
a papi hívatás felé. Édesanyja korai elvesztése után
középiskolai tanulmányait Vácott a Piarista Gimnáziumban végezte, innen vezetett az útja az Esztergomi
Szemináriumba, amelyet kimagasló eredménnyel zárt.
Ezután Rómába küldték, ahol betegsége miatt csak
egy évet tölthetett.
Hazaköltözése után Nyergesújfalun volt káplán,
ahonnan 2012-ben Sárisápra került, mint plébániai
kormányzó.
A velünk töltött évek alatt nagyon megkedveltük
őt. Fiatalos, lendületes, nyitott személyiségét. A szent-
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misékben, azon belül
prédikációiban mindenki számára érdekesen és érthetően
tolmácsolta az evangélium igazságait és
értékeit.
Sárisáp
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
2016-ban
Sárisáp
Községért Elismerő
Cím adományozásával köszönte meg a
közösségért végzett
áldozatos munkáját.
Korai halála mélyen megérintette községünk lakóit,
szeretettel emlékezünk rá. Bízunk a Jóisten irgalmas
szeretetében és abban, hogy Józsi atya személyében támogatót nyertünk az égben.

Sárisápiak a Nagy Háborúban
György János
György János 1882. augusztus 4-én született római katolikus vallású családban. Szülei: György Gyula és Patai
Terézia.
Felesége, Horváth Ilona 1891. február 15-én született
(+1976). 1909. január 26-án kötöttek házasságot.
A család a mai Bányász utcában lakott. Tíz gyermekük
született:
János (1909. november 7. - 1913. április 23.),
Károly (1911. szeptember 19. - 1913. március 31.),
Ilona (1913. augusztus 20. - 1997. december 7.),
Anna (1919. július 25.),
Mária (1921. október 21.),
Katalin (1923. december 31. - 1924. július 28.),
István (1925. július 6.),
Katalin (1928. március 18.),
Teréz (1930. július 12. - 1931. február 20.),
János (1933. április 2. - 1992).
A Nagy Háborúban az orosz fronton harcolt. Testvérével, György Lajossal együtt szolgált. Mindketten túlélték a
háborút.
Egy gáztámadás során tüdeje megsérült. Ezt élete végéig nem heverte ki. A Pripjaty vidékén esett hadifogságba.
Unokája, Karászek Imre a következőket mesélte nagyapjáról:
„György János anyai nagyapám volt. Nagyapa mesélt a
háborúról, de csak ha rákérdeztünk, ő saját magától nem.
Azt, hogy merre járt mondhatta, de én akkor gyerekfejjel
fel sem foghattam.
Mesélte, hogy egyszer az ő alakulata valahogy nem talált az ellenségre, így annyira előre került, hogy a parancsnokság sem tudott róluk. És mikor jöttek utánuk a többiek,
majdnem mindenkit lekaszáltak, mert azt hitték, hogy
oroszok. Volt, aki megsebesül, és kiabált: ne lőjetek, magya-

rokk vagyunk!
Azokk nem h
hagyták
hitték
k!
k A
ákk abba,
bb mivel
i l azt hi
h
ékk az
oroszok csapdája ez, akik megtanultak ennyire magyarul.
A papa elbújt egy fa mögé, amíg elcsitult a csatazaj. Akkor
derült ki, hogy az előőrsre lőttek. Az öccse is ott szolgált.
Mindketten túlélték ezt a kalandot. A parancsnok is csodálkozott ezen a névsorolvasáskor, ilyen mészárlás után.
Más alkalommal az orosz és lengyel határnál mocsaras
területen kellett nekik átvonulni, és ahogy haladtak előre,
észrevették, hogy az olyan ingoványos, ha valaki nem jó
helyre lépett, elsüllyedt, és elnyelte a láp. Hiába kiabált
segítségért, nem volt senki, aki megsegítse. Azt mondta a
nagypapa,
egyik fától a másik fáig,
gyp
gy
p p , úgy
g y kellett ugrálnunk
g
ahol olyan száraz vagy tömött
ah
a
volt az út, hogy nem süllyedt el
vvo
az ember.”
a
„Amikor fogságba került,
az oroszok ellentámadást indía
és a lápon úgy csináltak
ttottak,
o
országutat, hogy fákat hordtak,
oor
amíg megnyugodott. Utána földam
a
del terítették. Abban a lápban
de
d
magyar, orosz, német, lengyel
m
van eliszapolva egymás
eegyütt
eg
g
mellett. Azokat soha senki sem
m
fogja
ffo
o megtalálni!
Később a hadifogságban a
papa megtanult kosarat fonni.
pa
p
A hadifoglyok fonták a kosarat
és eladták krumpliért – aki nem
és
fonni, az vitte a piacra
ttudott
u
árulni
– az volt nekik a lágerár
á
A rokitnói mocsarak mélyén – az Érdekes Újság háborús albumából
koszt kiegészítés.”
(Csicsmann János gyűjteményéből)
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Élete küzdelmekkel teli volt. Eltemette négy gyermekét. A bányában dolgozott. Ilona leánya születésekor az
otthonától távol – Környén – az ottani bányában kapott
munkát. A háború után a bányából elküldték, mert szervezkedett maga és társai érdekében a jobb munkakörülményekért. Ekkor útkaparóként helyezkedett el. Ő felelt
az út járhatóságáért a dági elágazásig. Később disznópász-

tor volt. Így tartotta el családját. Örök lázadó volt, így a
kommunista hatalomátvétel után sem találta helyét.
1952. február 15. délután 1 órakor véget ért küzdelme,
szervezete feladta a harcot, halálának oka idült tüdőlob.
A sárisápi temetőben helyezték örök nyugalomba.
Édesanyjára temették.
Csicsmann János

A titkok őrzője - Nepomuki Szent János szobra
Nepomuki Szent János szobra a legidősebb lakók
visszaemlékezései szerint is „mindig ott volt”. Az Arany
János utca sarkán, egy magánkertben álló alkotás barokk jegyeket hordoz magán. Felújítása, és a közterülethez közelebbi áthelyezése 1999-ben történt meg.
Nepomuki János a cseh király feleségének gyóntatópapjaként 1393-ban szenvedett mártírhalált Prágában, a folyóba fulladva. A gyónási titok vértanúja Közép-Európa legismertebb szentjei között van. A folyók,
hidak, hajósok, vízimolnárok, bányászok védőszentje.
Hazánkban is számos szobrát állították fel hidak közelében, ahogy ez az alkotás is a Janza-patakhoz, és az
azon átívelő hídhoz közel emelkedik.
A szentet frontális beállításban, fontosabb attribútumával együtt ábrázolta alkotója. Öltözetében katolikus papot idéz. Díszes kalapot, zsinórral megkötött
köpenyt visel. Felette díszes karinget, azaz szépen
kidolgozott szertartásruhát visel. Feje fölött megjelenik a csillagos dicsfény, amely öt arany csillagból álló
koszorú, számuk a latin tacui - hallgattam szóra utal.
Jobb kezének mutatóujját szája elé helyezi, őrzi titkát.
Bal kezében keresztet tart, mint a keresztény hit jelképét. Felújítása során a szobor valamikori, kék és vörös
festésének maradványaira bukkantak a műalkotás ruhájának hajlataiban.
Knyazovics Edina

Hittanos tábor 2017.
A nyári szünet nem telhet el hittanos tábor nélkül. Gyermekeinknek
két alkalommal szerveztünk tábort:
július 2. hetében az óvodások és az
alsó tagozatosok napközis tábor keretében vették birtokukba a Sárisápi
Plébániát, július második felében a
nagyobbak egy tartalmas hetet tölthettek el a Pilismaróti Plébánián.
Szabó József László plébános vezetésével az apró táborozók Mózes „Noé
bárkája” bibliai történetét dolgozták
fel. A hét során csuhéból, papírból
állatokat barkácsoltak a hittanosok,
sport- és műveltségi vetélkedőkön a
csapatok összemérhették tudásukat.
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Az állatsimogató és lovaskocsizós
program is nagy tetszést aratott a gyermekek körében. Az utolsó délután a
táborozók kis műsort mutattak be
szüleiknek: énekeket, jeleneteket adtak elő, majd közös uzsonnával - az
elmaradhatatlan palancsintázással zárult a napközis tábor.
A pilismaróti táborozók Szent
László királlyal és a lovagi korral foglalkoztak. József atya vezetésével lovagi tornát szerveztek a plébánia udvarán, kézműves foglalkozás keretében
várat, pajzsot, hercegnős kalapot barkácsoltak hittanosaink. Túráztak Zebegényben, Visegrádon megtekintet-

ték a Salamon-tornyot, a fellegvárat és
a királyi palotát is. Az esti beszélgetések József atyával, a társas-, kártya- és
sportjátékok mind a hittanos közösség
alakulásához járultak hozzá. Táborozóink „Tábori Hírmondó” címen egy
kis újságot szerkesztettek, melyben leírták, illusztrálták élményeiket, megszerzett ismereteiket.
Mindkét táborban a falu egyházközségének tagjai, nagymamák, magánvállalkozók jóvoltából édesség,
gyümölcs, sütemény került a gyermekek tányérjára.
A Jóisten fizesse meg segítőink és
az adományozók nagylelkűségét, kö-

szönjük,
ö jükk h
hogy széppé
é é éés tartalmassá
l
á tették
ékk ezt az egy h
hetet,
hogy egy jó közösséggé formálódva fejlődhettünk Isten és
az emberek javára is.

Reméljük
R
éljük
l k mindenki
i d kki jóll éérezte magát
á és
é jövőre
jö ő iis talállláll
kozunk!
Kollárné Mázsi Krisztina

A Sárisápi Szlovák Önkormányzat hírei
Idén immár 25. alkalommal szerveztük meg az általános iskola felső tagozatos, szlovák nyelvet tanuló
diákjai számára a szlovákiai táborozást. A tanév zárása
és a ballagás után ismét felejthetetlen egy hetet töltött el harminchét tanuló és négy kísérőjük - Vargáné
Urbanics Mária, Kurinyeczné Trexler Márta, Kun Éva,
Huberné Kisgyőri Katalin - a Magas-Tátrában.

25 táborozás Szlovákiában
25 éve elindultunk, azóta meg sem álltunk,
és Szlovákiában sok helyre eljutottunk.
Patince, Besztercebánya, Liptovský Ján,
Liptovský Mikuláš,
Svit, Poprad, Bajmóc, Terhely, Tajov, Mengušovce,
Jasenie, Rajecké Teplice, Stará Lesná, Ždiar,
Zuberec panzióiban aludtunk.
Alacsony-Tátra, Kis-Fátra, Magas-Tátra,
Nagy-Fátra őrzi lábnyomunk.
Évekig kompon átkelve, bőröndöt cipelve
szlovák buszra szálltunk,
majd kényelmes Csaszi buszra váltottunk,
mellyel szállásunkra suhantunk.

Látogattunk várakat, kastélyokat, múzeumokat
Felkerestünk állatkerteket és barlangokat.
Hajókáztunk tavakon, tutajoztunk folyókon.
Végigjártuk Szlovákia hegyeit, völgyeit
megmásztuk a paradicsom hosszú létráit.
25 év 25 tábor átlag 40 fővel,
ha jól számolsz egyenlő lesz 1000 résztvevővel.
Rajzoltunk és verset írtunk, énekeltünk, játszottunk,
tüzet ugrottunk, lábat áztattunk, esőkabátot,
pulóvert táskába csomagoltunk, fociztunk,
bátorságpróbát kiálltunk,
szmájlira vagy rókafejre vadásztunk.
Ettünk knédlit, plackyt, parené buchtyt,
vyprážaný syrt és hranolkyt.
Az évek alatt számos kalandban volt részünk.
A „medve!” kiáltásra, útra hasalt egy bátor legényünk.
Azóta fénykép a tanúja, hogy tényleg él itt medve,
jelszavunk: előbb fényképezz, utána ess kétségbe!
Reméljük, ezt a hetet is emlékezetessé tettük,
amikor a közel 7 órás túrát végigszenvedtük.
Láttunk csodás tavakat, vakító hófoltokat,
de a végén már alig emeltük a lábunkat.
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Köszönet mindazoknak, akik a 25 év során segítették a
táborok megvalósítását és aktív, lelkes munkájukkal hozzájárultak azok sikeréhez.
Támogatóink:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sárisápi Szlovák Önkormányzat
Sárisáp Község Önkormányzata
„A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány
a Táborozók

Ha végre itt a nyár...
Amikor a szerkesztők megkértek, hogy ehhez a számhoz
hűsítő, nyári italokkal készüljek, nem kellett sokáig gondolkodnom. Ahogy korábban, most is az ájurvédát vettem
alapul, amely azt tanácsolja, hogy a kánikulában hűtő hatású ételeket fogyasszunk. Ez azt jelenti, hogy érdemes kerülni a túlságosan nehéz, olajban sült, illetve túl fűszeres ételeket. Jobban érezzük magunkat a hőségben, ha több nyers
ételt (salátát, gyümölcsöt, gyümölcslevet) fogyasztunk,
könnyű zöldségételeket, tejtermékeket (túrót, joghurtot),
kevés gabonát. Ez az étkezés ebben az évszakban nem pusztán azért javasolt, hogy ne legyen melegünk, hanem azért
is, hogy megússzuk a magas tűzelemmel járó betegségeket,
mint a gyulladások, lázas betegségek, bőrkiütések.
Indiában, az ájurvéda őshazájában minden utcasarkon
árulnak hűsítő italokat, bár a facsart gyümölcsleveleket európai gyomorral jobb elkerülni, ha az utazás további részében szeretnénk talpon maradni... A vevő előtt vágják le
a kókuszdió tetejét, beledugnak egy szívószálat, és máris iható a dab, a kókuszvíz, amelyről úgy tartják, a világ legtermészetesebb izotóniás itala. Egy másik frissítő, a nimbu-pani
idegen a legtöbb turista ízlésétől, de miután
megszokja az ember az ízét, nagyon jó szolgálatot tesz. Ez a zöldcitromból készült limonádé, melybe egy kevés fekete só is kerül,
frissít és hűt, pótolja a só- és folyadékveszteséget. (Recept: vegavarazs.hu)
És most lássunk egy olyan italt, amely mára
az egész világon elterjedt, és pillanatok alatt
könnyűszerrel elkészíthető.
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Lasszi – indiai
joghurtital
Hozzávalók:
1 l joghurt
6 dl víz
15 dkg pépesített eper (vagy más szezonális gyümölcs)
4 ek cukor (vagy bármely más édesítő)
Az elkészítése végtelenül egyszerű. A gyümölcsöt a joghurttal simára turmixoljuk, majd hozzákeverjük a cukrot
és a vizet. Behűtve tálaljuk.
Ha valaki kedveli a teázást, készítsen hibiszkusz, menta
vagy édeskömény teát, ezek szintén hűtő hatásúak.
+1 tipp azoknak, akiknek a
bőre érzékeny a melegre:
A legjobb nyári arctisztító
és tonizáló szintén a konyhából
kerül ki. Ehhez fogh
junk
egy kis darab uborkát
j
és reszeljük le. Nyomkodjuk
ki a levét, és tegyünk hozzá
ugyanannyi tejszínt (ne főző
tejszín legyen). Keverjük öszsze, és egy vattapamacs segítségével figyük fel a bőrre. A
hűtőben
nagyjából egy hétig
h
áll el, ezért nem érdemes túl
sokat készíteni.
Kellemes nyarat kívánok!
Stefán Helga,
vegavarazs.hu

A sárisápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hírei
Tűzoltó- és gyereknap. Jó han-gulatban, sok-sok élménnyel gazda-p
godva zárult a tűzoltó-és gyereknap
május végén. Az első alkalommal - azz
önkormányzati rendezvényhez csatla-kozva – megrendezett programon a
nyergesújfalui hivatásos tűzoltókkall
együttműködve látványos bemuta-tókat tartottunk. A műszaki mentéss
mellett gépjárműtűznél felcsapottt
lángokat fékeztünk meg, kimentettükk
a gépkocsiba szorult vezetőt. Az auszt-riai Seisenegg-ből érkezett tűzoltó ba-rátaink is nagyon jól érezték magukatt
a rendezvény során. Bízunk benne,
hogy a most elindított kezdeménye-zést a következő években is folytatnii
tudjuk.
Bővült az eszköztár. Defibrillátorral és orvosi táskával bővült az egyesület eszközállománya. Az elektromos
készülékkel a szív leállása esetén néhány percig még jó
eséllyel meg lehet menteni a beteget.
Látogatóban a tűzoltó olimpián. Az ausztriai Villach
városa adott otthont a 2017. július 9-16-án megrendezett 16. Felnőtt és 21. Ifjúsági Tűzoltó Olimpiának. Ide
látogattak el a sárisápi önkéntes tűzoltók is. A magyar
csapatok látogatása mellett elsősorban a szalmai fortélyokat, új eszközök használatát lesték el a sárisápiak.
Tanuló új tagok. Két új taggal bővült az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Sárisáp tagállománya. Egy korábban
belépett önkéntessel együtt most közösen vesznek részt
a 40 órás tűzoltóképzésen.
Szertárépítés. Az ősz folyamán szeretné felépíteni saját szertárát az egyesület. A fejlesztés a vízszállító gépjármű fagymentes helyen történő elhelyezése miatt nagyon
fontos még a téli, fagyos időszak beállta előtt.
Vonulások. Az önkéntes tűzoltók 2017-ben eddig 28
alkalommal vonultak eseményhez. Ellátási területükön

SSá i á Annavölgy,
A
öll Dág,
Dá Úny
Ú - segítséget
í é nyújtottak
új
k
– Sárisáp,
közlekedési baleseteknél, lakástüzeknél, viharkárok elhárításában, avartüzek megfékezésében.
Köszönet. Az egyesület szeretné kifejezni köszönetét
az őket támogató önkormányzatok, cégek és magánszemélyek számára. Sárisáp Község Önkormányzata a
pénzügyi támogatáson felül biztosítja a jogszabály által
lehetővé tevő kommunális adó megfizetése alóli mentességet az önkéntes tűzoltóknak. A vezetőség köszöni
a tagoknak, hogy szabadidejük feláldozása mellett saját
gépkocsijukkal is segítik a munkát, kivonulnak az eseményekhez.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp elérhetőségei
105
06 30 204 7516
06 30 275 1802
A riasztásnál ne feledjünk pontos információt adni
címünkről és az eseményről!
Knyazovics Edina

10 éve a kempo világában
Nagy Leventével beszélgettem a kempo küzdősportban
elért eredményeiről, sikereiről.
Mesélj arról, hogy mikor és hol kezdtél kempozni!
10 évvel ezelőtt, 2007 februárjában, hatévesen találkoztam
először a kempoval. Sárisápon az iskolában tartottak bemutatót, testvéremmel, Rebekával elmentünk megnézni. Kipróbáltuk, megtetszett, és azóta kitartóan űzöm ezt a sportot.
Jelenleg is Sárisápon vannak az edzések?
Igen, Sárisápon is, heti két edzésünk van, valamint Esztergom-kertvárosban heti két alapedzés és két haladó edzés.

Ki edz benneteket?
Pokorni Gábor és a fiai: Milán és Ádám, a Fighting Kempo
Esztergom-kertvárosi Klub edzői.
Mióta van Sárisápon kempo klub?
2007 óta, én a kezdetektől itt sportolok.
Milyen versenyeken vettél részt és milyen eredményeket
értél el?
2015 januárjában Százhalombattán a kempo világkupán
több szabályrendszerben indultam. Kempo Full Contact-ban
1. helyezést értem el. Ez teljes erejű küzdelmet jelent, ütés,
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rúgás, földön való küzdelem megengedett. Ez a szabályrendszer többféle küzdősport elemet foglal magába. Kempo Light
Contact-ban pedig -ami félerejű küzdelmet jelent és nem ütheted ki az ellenfeled- 2. helyezett lettem. 2015. szeptemberében pedig Pápán Kempo K1 szabályrendszerben a magyar
bajnokságon enyém lett az első hely.
Mit jelent a K1?
Ez teljes erejű álló küzdelem, ahol ütni, rúgni, térdelni is
lehet. 2015 decemberében pedig Budapesten az Európa-bajnokságon Full Contact-ban 2. helyezett lettem, román ellenféllel küzdöttem.
Szép eredmények! Hogyan folytatódott 2016-ban?
Az első félév „pihenősebb” időszak volt, kevesebb hazai és
nemzetközi versennyel. 2016 második félévében már aktívan
készültem az újabb versenyekre. Ezekről az edző mindig előre
tájékozódik, s ha adódik valamilyen verseny, akkor azon részt
veszünk.
Idén áprilisban kijutottál Portugáliába a világbajnokságra. Mesélj erről!
Az edző választott ki a felkészültség és az edzésmunka alapján. A mi csapatunkból ketten versenyeztünk: Bakk Eszter és
én. Az edzőnk Pokorni Gábor is elkísért minket Albufeirába,
Portugáliába. Itt rendezték meg április végén az IKF (International Kempo Federation) Világbajnokságot.
Hogyan készültetek erre a nagy eseményre?
Heti 7-8 edzéssel készültünk, minden edzés más jellegű volt.
Milyen nemzetiségű versenyzők érkeztek a világbajnokságra?
Magyarországról kb. 35-40 fő, különböző korcsoportú
versenyző, a 12 évestől a felnőtt korosztályig. 18 ország részvételével zajlott a bajnokság, többek közt holland, spanyol,
portugál, amerikai, francia, svéd, román stb. versenyzőkkel.
Ritkaságnak számít ez, hogy a klub versenyzői világversenyekre jutnak el?
Nem, Pokorni Gábor edző már sok sportolót juttatott ki
profi- és világversenyekre, ahonnan rendszerint jó eredménynyel tértek haza.
Mesélj a Portugáliában elért eredményeidről!
Submission szabályrendszerben - ez dzsúdó jellegű küzdelem dobásokkal és földharccal- magyar és holland ellenfelem
volt. Itt a 18-21 éves korosztályban versenyeztem, 2. helyezést
értem el.
Hogy lehetséges ez? Hiszen te 16 éves vagy!
Ez úgy történt, hogy az én súlycsoportomban és korosztályomban ebben a szabályrendszerben nem volt ellenfelem,
ezért az edzőmmel egyeztetve bevállaltuk a felnőtt korcsoportban való küzdelmet. Így lettem ebben ezüstérmes.
Úgy tudom, itt több szabályrendszerben is küzdöttél.
Igen, Semi Contact-ban- ez pontozásos küzdelem, a bírók
döntik el a végeredményt - négyen voltunk, magyar, román,
holland ellenfelek és én, a saját korosztályomban, ebben a
számban is ezüstérmes lettem. Itt minden tiszta találat (ütés,
rúgás) egy pontot ér, a meccs pedig 3 perces. Kempo Full
Contact-ban szintén második lettem.
Milyen szabályrendszerben szereztél aranyérmet?
K1 szabályrendszerben (erről már korábban beszéltem) a
18-21 évesek között, magyar és holland ellenfeleimet legyőzve
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aranyérmes
é
llettem.
Gyönyörű eredmények, gratulálok, igazán büszke lehet
rád az edződ és a családod is!
Igen, valóban büszkék rám, sokat köszönhetek nekik, az ő
biztatásuk, munkájuk is kellett ehhez az eredményhez.
Milyen érzésekkel tértél haza a versenyről?
Már a versenyre való kijutás is fantasztikus érzés volt, de a
verseny és a helyszín - Portugália - is rengeteg élményt adott
nekem.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Lezajlott az egyhetes edzőtáborunk Esztergom-kertvárosban. Teljes erőbedobással készülünk az elkövetkezendő versenyekre, ha adódik hasonló lehetőség, bármikor örömmel
megmérettetem magam.
Mit csinálsz, amikor nem sportolsz?
Tanulok és dolgozom, Esztergomban a Prímáspince Étteremben vagyok szakács tanuló. Jelenleg is itt dolgozom.
Mivel ösztönöznéd a jövő sportolóit? Mit adhat nekik
a kempo?
Természetesen fontos az elért eredmény, a megmérettetés, a
versenyeken való részvétel, de ugyanilyen fontos az is, hogy ez
a sport fegyelemre, kitartásra és a mások iránti tiszteletre nevel!
Aki kedvet kapott, jöjjön el Sárisápra az iskolába, hétfőn és
pénteken tartjuk az edzéseket. A szülőket is szeretettel várjuk!
Az olvasók nevében szívből gratulálok az eredményeidhez
és a kitartásodhoz! Jó példát mutatsz a mai fiataloknak! További sok sikert kívánok a sportban és a hétköznapokban is!
Köszönöm a beszélgetést!
Pflugerné Tolnay Tímea

A sárisápi motoros angyalok
Bemutatkozik a Spetsnaz Motoros Baráti Kör
A nyár elején az ország
minden
m
tájáról megmozgatta
g
a motorosokat egy
kezdeményezés,
k
amelyben
b fontos szerepe volt a
sárisápi csapatnak is. A
Motorosok is lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulás célállomása immár harmadik alkalommal volt
településünk. A részvevőket a helyi motoros baráti
kör, a Spetsnaz látta vendégül.
A baráti kör hivatalosan ötödik születésnapját ünnepli, de az ötlet már 2010-ben, egy baráti motoros túra
alkalmával megszületett – tudtuk meg Borsos Józseftől,
az egyesület elnökétől. Jelenleg kilenc hivatalos tagunk
van, a legtöbben sárisápiak, de van egy dági és egy, ma
már Budapesten élő motoros barátunk is. A családias
légkörű gépparkot túramotorok alkotják.
Hogyan lehet valaki a Spetsnaz tagja?
Jöjjön el velünk motorozni néhányszor. Aztán eldönti, hogy akar-e hozzánk csatlakozni. Erre évente egy
alkalommal van lehetősége, az évzáró parti alkalmával
indul a csatlakozási időszak, amely egy évet vesz igénybe.
Ennek elteltével dönthet arról, hogy valóban csatlakozni
kíván-e, a tagok pedig eldöntik, hogy szívesen látnák-e
maguk között. Erre 100%-os tagi jóváhagyás mellett lesz
csak lehetősége. Erre azért van szükség, mert nagyon
fontos számunkra, hogy az általunk képviselt kulturált
motorozást, a kialakított pozitív imázst ne rontsuk el!
Hogyan választottatok nevet, jelet?
A Spetsnaz az orosz elitkommandó neve. Minden motoros baráti kör, klub valami különleges, egyedi, valamiben
g
gy
a legjobbat teljesítő dolog után választ magának
nevet. Így
tettünk mi is. A hozzá tartozó gra-fika - mint minden motoros jel – a
II. világháború figurális ábráiból ki-indulva lett megtervezve.
Mi a baráti kör fő mozgató-rugója?
Mindenkit összeköt a motorokk
szeretete. A család mellett egy má-sik család. Számíthatunk egymás-ra bármi problémánk is van. Ez a
legfontosabb! Motoros kirándulá-sokat szervezünk, rendezvényekett
látogatunk, tiszteletben tartjuk a
motoros klubok, körök szabálya-it. Folyamatosan tanuljuk ezekett
a szabályokat. Szeretnénk hiva-talosan is klubbá válni, ennek azz
útnak körülbelül a felénél járunk.
Ehhez a motoros társadalom elfo--

gadására van szükségünk. Már tudják, hogy létezünk, és
egyre több barátság is kötődik. Dolgozunk azért, hogy a
hátunkra varrathassuk a logónkat.
Hogyan kerültetek kapcsolatba a Motorosok is lehetnek Angyalok rendezvénnyel?
Török János barátunk a szervező cég alkalmazottja, tőle érkezett az ötlet, hogy egy jól sikerült motoros
rendezvényünk alapján legyen a felvonulás célállomása
Sárisáp. Segítsünk a vendégek fogadásában, szórakoztatásában. Ez 2015-ben még a falunapon kapott helyet.
Az idei évben teljes egészében a saját ötleteinket megvalósítva hoztuk létre a kétkerekűek fogadását. A falun
végigdübörgő motorok hangja, látványa mindenkit
magával ragadott. Nagyszerű érzés volt ennek a részese
lenni. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház javára 1 187
600 Ft gyűlt össze, amelyet műtőfelszerelésre fordít az
intézmény.
Milyen programokhoz csatlakoztok szívesen?
Sokszor csak néhányan indulunk neki egy-egy ad hoc
kirándulásnak. Máskor a családot is magunk mögé ültetjük, de a legtöbb közös gurulás férfiprogram. Napi
kapcsolatban vagyunk egymással, sokszor találkozunk
a hétköznapokban is. Második családként működünk.
Szívesen járunk találkozókra, szervezünk nagyobb kirándulásokat is. Néhány hete Szerbiában voltunk egy
négynapos motoros fesztiválon. A rendezvény helyszínéről túrát szerveztünk Nándorfehérvárra is. Közel 1000
kilométert tettünk meg kétkeréken.
A motorozás mellett szívesen veszünk részt bármely jó,
értelmes dologban. Segítünk, ha hívnak. Szívesen tesszük,
de nem ez a fajta közösségi élet, nem a saját magunk mug
g
g
togatása
a fő mozgatórugónk
– mondta Borsos JJózsef.
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Nyelv, élmény, barátok - sárisápi lányok a Comenius nyári egyetemén
Garami Anett és Vitek Luca ismét három hetet töltött júliusban a pozsonyi Comenius Egyetem nyári
képzésén. A szlovák nyelv tanulása mellett számtalan
élménnyel is gazdagodtak a sárisápi lányok. Erről
meséltek.
Miért pont a szlovák nyelv?
Anett: Az óvodában találkoztam először a szlovák
nyelvvel. Majd általános iskolában is szlovákos voltam.
Gimnáziumban sajnos nem volt lehetőségem iskolai kereteken belül folytatni a nyelv tanulását, de szerencsére
szlovák anyanyelvű kollégiumi nevelőtanárom segített
szinten tartani és fejleszteni tudásomat. A gimnázium
elvégzése után az egyetemen angol mellé szláv nyelvként
a lengyelt választottam, de sosem hagytam abba a szlovák nyelv tanulását.
Luca: Anetthez hasonlóan én is az oviban, majd az
általános iskolában is tanultam a nyelvet. Ezután a budapesti szlovák tannyelvű gimnáziumban folytattam
tanulmányaimat, és két tárgyból érettségiztem középszinten szlovákul, valamint szlovák nyelv és irodalomból
emelt szinten, ezzel nyelvvizsgát is szereztem.
Mi is pontosan ez a nyári egyetem?
Anett: Ez egy három hetes képzés Pozsonyban a Comenius Egyetemen, amelynek keretén belül csoportokra
osztva 100 óra intenzív nyelvoktatáson és iskolán kívüli
kulturális ismeretterjesztő programokon veszünk részt
szlovák nyelven.
Hogyan zajlik az oktatás, mivel telnek a napok?
Anett: Az első nap szintfelmérő tesztet írunk, amely
alapján 5 csoportba osztanak bennünket (A1-teljesen
kezdő, A2-újrakezdő, B1-középszint, B2-haladó középszint, C-felsőfok). Majd minden héten hétfőtől péntekig
reggeltől késő délutánig nyelvórákon és egyéb programokon veszünk részt. Idén meglátogattuk Dévény várát
hajóval, a Pozsony Történeti Múzeumot, a pozsonyi várat és a vármúzeumot, ellátogattunk egy biofarmra, ahol
hagyományos szlovák ételeket is kóstoltunk, voltunk városnéző sétán és fiatal szlovák írókkal beszélgethettünk.
Luca: Sőt még Szlovákia egyik leghíresebb rapperével
Majk Spirit-tel illetve a PARA együttes frontemberével,
Lasky-val is találkozhattunk élőben. Ezenkívül három
napos Szlovákia körúton is részt vettünk, ahol számos
látnivaló várt minket tanáraink kíséretében, akik remek
idegenvezetők is egyben.
Ki vehet részt ezen a nyári egyetemen, és hogyan
lehet jelentkezni?

Anett: Bárki, akit érdekel a szlovák nyelv és kultúra.
A kitöltött jelentkezési laphoz egy szlovák nyelvű motivációs levelet és a szlovák önkormányzat ajánlását kell
csatolni, amivel ösztöndíjra is pályázhatunk, így maga
a képzés ingyenes. Ezt az ösztöndíjat többször is el lehet
nyerni, így én már harmadszor tanulhattam Pozsonyban. Két éve A2, tavaly B1 és idén már a B2 csoportban.
Luca: Én idén voltam második alkalommal. Tavaly
még a gimin keresztül jelentkeztem a nyári egyetem
szlovák nyelvű érettségire felkészítő képzésére, ahol a
nyelven kívül számos más tárgyat tanultunk, és csak
idén tanultam a teljesen nyelvi csoportban.
Mit kap az, aki elvégzi a kurzust?
Anett: Elsősorban egy akkreditált oklevelet. Másrészt
- és talán mégis ez a legfontosabb - rengeteg élményt és
barátot szerezhet. Idén 15 országból összesen 66 tanuló
érkezett a képzésre. Nagyszerű érzés, amikor 15 különböző nyelvet beszélő nemzetiség egy közös nyelven kommunikál, és ez a nyelv a szlovák.
Nagy örömmel és büszkén képviseltük idén is Sárisápot a Comenius Egyetemen, jövőre pedig megcélozzuk
a C csoportot, azaz a felsőfokot.
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