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„Feltámadtam, és újból veled
vagyok, alleluja” (Zsolt. 138,18)
Keresztényként könnyű és természetes másokkal együtt
megvallani a feltámadásba vetett hitemet, elmondani a
hitvallás szavait: harmadnapra föltámadt a halottak közül.
Ám teljes embert kíván, hogy a hétköznapokat úgy éljem:
együtt vagyok a Feltámadottal.
Döbbenetes tény, hogy még Jézus legnagyobb ellenségei
sem cáfolják, hogy valóban meghalt, és üres a sír. Sőt, ők
jobban emlékeztek és komolyabban vették a Mester szavait,
hogy harmadnapra fel fog támadni (Mt 20,19), mint maguk
az apostolok! Ezért állítottak őrséget a sírhoz.
Az apostolok pedig ekkor még annyira bátortalanok,
hogy Jánoson kívül magukra hagyják Őt a getszemáni kertben. Teljes csalódottságban mennek hazafelé az emmauszi
tanítványok is, hiába hallották, hogy nincs a sírban. Az
apostolok pedig megijednek Jézustól, amikor megjelenik
nekik (Lk 24,37).
Ezek az egyszerű férfiak olyan megmagyarázhatatlan eseményt élnek át, ami teljesen átformálja őket. Annak ellenére, hogy látták Őt meghalni, most mégis itt van közöttük.
Felismerik Jézust a kenyértörésben (Lk 24,31); felismerik a
megbocsátó szeretetében, hogy egyiküket sem kérte számon
gyávasága miatt; felismeri Tamás azáltal, hogy a legszemélyesebb titkait is ismeri a Feltámadott: Nyújtsd ide kezedet,
és tedd az oldalamra (Jn 20,27). A reményvesztett és gyáva
emberekből olyan apostolok lesznek, akik a vértanúságot
is vállalják. Pedig bizonytalanért (főleg hazugságért) nem
adja életét senki sem! Beszédeiket is mindig úgy mondják
el, hogy mindenki megérzi szavaikból a legfőbb üzenetet:
mi valóban találkoztunk a Feltámadottal, megbizonyosodtunk róla, hogy ő az, és ő él, és változatlanul szeret minket!
Mindezt megvalljuk közösen, de mi változik a mi életünkben Krisztus föltámadásával? Megszületik-e bennünk
is az a tapasztalat, hogy erről nem tudok hallgatni, mert láttuk és hallottuk Őt (vö. ApCsel 4,20)? Értelmet ad a napjaimnak, mert Vele együtt, az Ő jelenlétében teszem a leghétköznapibb feladataimat is, akkor is, ha valakik félreértenek
vagy kigúnyolnak Jézus miatt! Tanúságot teszek-e szelídségemmel, kedvességemmel, szolgálatkészségemmel arról,
hogy Vele boldog vagyok, és ha Ő velem van, ember mit
árthat nekem (Zsolt 117,6)?
A sír, amelybe Jézus testét fektették, üres. Nem maradt
a halál birodalmában, mert nálam, a lelkemben akar lakoz-
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Községünk valamennyi
lakójának áldott
húsvéti ünnepeket kívánunk!

Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal
dolgozói és a szerkesztők
ni mindig. Vállaljuk örömmel a vendéglátást, bár azok a
kövek, amelyek sírját elzárták, mintha az én lelkem ajtaja
elé gördülnének, hogy önzésem és lustaságom „bűn-kövei”
eltorlaszolják előle az utat. Nyisd meg, Uram, szívem a Te
befogadásodra, és erősítsd hitemet a hétköznapok bátor
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tanúságtételére!
P. Kárpáti Kázmér OFM
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Műemléki ritkaság a dombtetőn
A sárisápi Kálvária az 1700-as évek végén épült,
népi barokk stílusban. Műemléki ritkaságnak számít
hazánkban. A felette elszállt mintegy két évszázad és
a háborús sérülések miatt 2001 és 2003 között teljes
felújításon esett át. A festői dombtetőn azóta egységben van a múlt és a jelen. Nemcsak a hit gyakorlásának
helyszíne, hanem a vallási és művészi értékeket egyaránt felölelő zarándokhely.
A Kálvária renoválásának ötlete egy önkormányzati
területbejárás során került előtérbe,
1999-ben. A munkák irányítását id.
Janovich István vette a kezébe. Több
lelkes segítővel együtt sikeres pályázatot nyújtottak be a Széchényi Terv
keretében. A támogatással, lakossági
adományokkal és az önkormányzat
hozzájárulásával kezdődhetett meg
2001-ben a műemlék helyreállítása.
A munkálatok csaknem három teljes
évig tartottak.
Hétvégenként önkéntesek csatlakoztak a tereprendezési munkákhoz,
a bokros, fás területek kitisztításához.
Volt, aki anyagiakkal, volt, aki munkájával, vagy egy jó ötlettel, tanác�csal támogatta a felújítást. Sikerült a
legtöbb stáció eredeti helyét megtalálniuk, az elveszett testrészek is előkerültek. A stációk oszlopait, a nagy
kereszteket homokkőből készültek,
a fülkék tetején lévő vaskeresztek
Gurin Sándor nyugdíjas kovácsmester
munkáját dicsérik. Mivel a bal lator
keresztje és egész figurája hiányzott,

azért azt a jobb lator mintájára hiteles másolatként készítette el Fekete Attila kőszobrász. A stáció képei közül
egy sem maradt épen, így az új, időtálló domborműveket
műgyantából Konyorcsik János szobrászművész alkotta
meg. A széleskörű összefogás eredményeképpen 2003 óta
feleleveníthetjük a nagyböjti időszakban elődeink szokásait. Azóta virágvasárnap járjuk végig a Kálvárián a Keresztutat – mesélte Kollár Sándor, aki maga is részt vette
a felújításban.
Néhány idősebb sárisápi elbeszélése alapján tudjuk,
hogy az 1930-as években nagycsütörtökön az esti mise után a templomban
virrasztottak, majd elindultak a Kálváriára, ahol szintén énekeltek, imádkoztak, mindezt szlovákul. Nagypénteken reggeltől imádkoztak a családok
a stációknál. A faluban élők beosztották egymást, hogy egész nap legyenek
hívők, akik végzik a Keresztutat a Kálvárián. Folyamatosan egészen szombat
reggelig virrasztottak és imádkoztak.
A közelben lakók teát és forralt bort
vittek a hívőknek. Öröm volt látni a
sok szép viseletbe öltözött asszonyt,
férfit és gyereket.
Szombat este a feltámadási mise
után zenekari kísérettel körmenet indult a templomtól érintve az óvodát,
iskolát, és onnan vissza a templomhoz.
A festői dombtetőn egységben van
a múlt és a jelen; nemcsak a hit gyakorlásának helyszíne, hanem a vallási
és művészi értékeket egyaránt felölelő
zarándokhely.
Az általános iskola 8.o. tanulói

Karöltve a Karitásszal
A sárisápi Szent Imre Plébánia Karitász Csoportja
hosszú évek óta aktív katolikus közösségként dolgozik
a településen élő rászorult családokért, idősekért. Az általuk önként vállalt feladatokkal egy speciális területen
egészítik ki, támogatják az önkormányzat munkáját. A
hátrányos helyzetű célcsoportok közvetlen elérésével,
napi problémáik pontos ismeretével - saját munkájukon
túl – hozzájárulnak, információt nyújtanak az önkormányzat szociális munkájához is. Karitatív tevékenységük mellett Sárisáp közösségi életébe is számos területen
bekapcsolódnak. A segítségnyújtás leggyakrabban élelmiszer-, ruha-és bútoradományokon keresztül érkezik
tőlük a rászorulók felé.
A tárgyi adományok mellett az idős, beteg, elesett
emberek látogatásával, a velük való beszélgetéssel meg-
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könnyítik mindennapjaikat, lelki támogatást nyújtanak
számukra. A csoport a helyi közösségi és kulturális élet
területén számos alkalommal kapcsolódik be a rendezvények lebonyolításába, szervezésébe. A falunapokon,
idősek napján és a falukarácsony alkalmával is évről-évről fontos feladatokat vállalnak fel önkénteseikkel.

A sárisápi csoport tagjai:
Gregor Jánosné
Tapasztó István
Tapasztó Istvánné
Pfluger Istvánné
Mátyási Károlyné
Bíberné Gula Ilona

Klinger Jánosné
Szőke Sándorné
Lovasi Ferencné
Csepregi Miklósné
Szőke Erzsébet

Megújuló járdák, utak
A Magyar Falvak Program pályázati lehetőségeiről, a z M100-as autópálya építéséről is beszélt a március
végi lakossági fórumon Dr. Völner Pál
államtitkár, térségünk országgyűlési
képviselője.
Négy éves program keretében kezdődött meg a közútvonalak felújítására. Az
idei évben térségünkben három útszakasz kap új aszfaltburkolatot. A Szomor
– Bajna, illetve a Bajót - Bajna összekötő
út, valamint a Dorog – Úny – Tinnye
összekötő út csolnoki szakasza. Az évenkénti ütemezés szerint 2022-ben kerülhet sor az Annavölgy – Sárisáp útszakasz
felújítására.

A Magyar Falvak Program pályázati lehetőségeinek segítségével tovább folytatódhat
a belterületi utak felújítása. Pozitív elbírálás esetén Sárisápon a Hunyadi János utca
újabb – a Kis- Köztársaságtól a Mező utcáig
terjedő szakasza -, valamint a Mező utca teljes aszfaltburkolata kerülhet cserére. Szintén
pályázati forrással kiegészítve az újtelepi részen a Nádas köz teljes felújítását tervezte be
idei költségvetésébe önkormányzatunk – erről már Kollár Károly polgármester tájékoztatatta a fórum résztvevőit.
A gyalogosok közlekedését új járdaszakaszok teszik biztonságosabbá. A napokban elkészült a Fő utcának a cukrászdától
a postáig terjedő szakasza, valamint túloldalán a Fő utca 184-től a gyógyszertárig
tartó járdaszakasza.

Tájékoztató kutak fennmaradási engedélyeztetéséről
2018. december 20-án a Magyar Közlönyben kihirdetésre került, 2018. december 21-én hatályba lépett
az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, amely
módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény fúrt kutak bejelentéséhez kapcsolódó határidejét. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki
a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december
31-ig kérelmezi.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző engedélye szükséges
1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő
feltételeket együttesen teljesíti:
2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt
álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karsztvagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül,
és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
3. ab) épülettel vagy annak építésére jogosító határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van,
és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
4. ac) nem gazdasági célú vízigény

5. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat
ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a
jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra.
Vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási
engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.
Röviden összefoglalva a feltételeket, a kút nem érint
karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú
vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a
jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel
rendelkező Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.
Aki legkésőbb 2020. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy eltérően létesült kútra, annak 2021. január 1-től vízgazdálkodási
bírságot kell fizetnie.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges, amely a Sárisápi Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, vagy letölthető a www.sarisap.hu
oldalról. A kérelmet Sárisáp Község Önkormányzatának
jegyzője részére szükséges benyújtani.
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Együtt a gondozott településért
Környezetünk rendben tartása, gondozása minden
évszakban számos feladatot teremt. Az önkormányzat
kötelessége gondoskodni a fenntartása alá tartozó intézmények és a hozzájuk tartozó területek karbantartásáról, takarításáról, fűnyírásról.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkormányzat által
biztosított zöldhulladék szállítás kizárólag a lágyszárú
növényekből álló zöldhulladékokra vonatkozik, amelyeknek a komposztálása nem megoldható. A faágakat, szőlővenyigét, örökzöldek ágait kérjük, ne tegyék
ki, mert nem kerül elszállításra. Kérjük, azok megsemmisítéséről szíveskedjenek maguk gondoskodni.
A Kommunál-Junk Kft. munkatársai havonta 1 alkalommal – legközelebb április 23-án, kedden, - az

Energiahatékony
Önkormányzat Sárisáp
Az energiaellátás biztonsága, környezetünk védelme,
és az energiára fordított költségek csökkentése mindan�nyiunk érdeke. A tudatos, hatékony energiafelhasználás
kiemelt stratégiai cél mind Magyarországon, mind az
Európai Unióban. A köztársasági elnök által fővédnökölt és az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanácsa által védnökölt, a Magyar Innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft. által működtetett, az energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztések támogatására létrejött Virtuális Erőmű Program tanúsítványát
vehette át március 6-án Sárisáp Község Önkormányzata nevében Kollár Károly polgármester, elnyerve az
„Energiahatékony Önkormányzat” díjat.

általuk biztosított gyűjtőzsákokban (a Polgármesteri
Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehetők) is elszállítják a zöldhulladékot.
A kerti hulladékok égetésére Sárisáp közigazgatási
területén hétfői és pénteki napokon van lehetőség. Ez
alól kivételt képeznek az ünnepnapok és a kedvezőtlen – szeles, esős – időjárás. Csak száraz hulladékok
kerüljenek meggyújtásra, és szigorúan tartsák be a tűzgyújtás szabályait!
Kérjük a Lakókat, hogy a település gondozottsága,
tisztasága érdekében munkájukkal segítsék a kulturált
és vonzó településkép kialakítását, fenntartását.
Takácsné Molnár Anikó
jegyző

Térinformatikai rendszer a
temetőben

A sírhelyek nyilvántartásában végzett fejlesztést a
sárisápi sírkert üzemeltetéséért felelős Léthé Temetkezési Kft. A temető térinformatikai rendszerrel történő feldolgozása által könnyen ellenőrizhetővé vált a sírhelyek
érvényességi ideje, helyének beazonosítása. A weboldalon keresztül nyilvános, a temetőt látogatva is elérhető
adatok jelennek meg a felhasználók számára. A szolgáltatás a www.lethe.hu oldalon, a bal oldali menüsávban,
az üzemeltetett temetők között érhető el.

Ügyelet: 06 20 444 9615
Telefon: 06 33 430 430

Sepertessen!
2018. január elsejétől a családi házak – tulajdonosai és
használói a kéményseprőipari szolgáltató munkavégzési
menetrendjétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő
időpontra maguk kezdeményezik kéményük rendszeres
biztonsági felülvizsgálatát.
Az ellenőrzés több mint bizalmi kérdés, az Ön otthona
és szerettei biztonsága a tét. Hívjon szakembert, tegye lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanába, közremű-
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ködésével segítse a kéményellenőrzést és az előírt feladatok
elvégzését, személyes adatainak megadásával pedig járuljon
hozzá a kémények és kéménytulajdonosok adatbázisának
folyamatos frissítéséhez!
Az ingyenes ellenőrzés iránti igényt időpontfoglalással
jelenthetik be, akár online is az alábbi linken:
http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat.
Telefonon a 1818-as ügyfélszolgálati számot tárcsázva
kérhetik kéményünk takarítását.

Megyénk körül megyünk körül

- Megyejáró Hódító Túrák várják a kirándulni vágyókat A Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően, a Dorog és
Térsége Turizmus Egyesület szervezésében Megyejáró Hódító Túra-sorozat indul, mely ebben az évben
9 állomáson várja a megye túrakedvelő lakosait. Sárisáp is készül, az ősz első településünkön kerül megrendezésre túrája szeptember 21-én.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat megyei identitás erősítését célzó pályázatának keretében, a
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület szervezésében április 14-én 9 állomásos túrasorozat indul megyénkben.
A Megyejáró Hódító Túrákkal a szervezők célja, hogy
a programok során a résztvevők megismerjék a megye
természeti és épített értékeit, felfedezzék távolabbi környezetük hagyományait és különlegességeit, a túrázás
pedig, mint közös kedvtelés közelebb hozza egymáshoz
a távolabb élő közösségeket.
A rendezvénysorozatot bemutató sajtótájékoztatón
a Megyejáró Hódító Túrák rendszerét, a túrák időrendi
sorrendjét Szekér Zoltán, az egyesület elnöke ismertette. Dr. Tittmann János, Dorog város polgármesterének
köszöntője után Popovics György, a megyei közgyűlés
elnöke a forrást biztosító megyei identitás pályázatot
mutatta be. „Számunkra kiemelten fontos, hogy a pályázat keretében a megyében lehetőséget adjunk a különböző tájegységeken élőknek arra, hogy találkozzanak, megismerjék egymás szokásait és hagyományait.
Erre kiváló terepet biztosítanak a túrák, de számos egyéb
programmal, pl. Értéktár-megyenappal, applikációval és
közösségi felületekkel, kisebb közösségi találkozókkal is
készülünk” – mondta el a közgyűlés elnöke.

Ezt követően az érintett települések polgármesterei és
képviselői mutatták be az egyes állomásokat és a tervezett
programokat. Az első túrára április 14-én, Lábatlanon került sor, ahol a település érdekességeivel, a világháborús
időkből itt maradt bunkerekkel, és különleges fegyverekkel ismerkedhetnek a kirándulók. A létszám, amelyet
700 főben limitáltak a szervezők, gyorsan betelt. Május
11-én, Bajnán a Gróf Sándor Móric Túrán tehetik próbára magukat az érdeklődők. Ott ötszázan vágnak neki
a Dupla Bunkertúrának. Nagyigmándon, június 1-jén
gasztro-kalandtúrával készülnek, június 29-én pedig Dorogra, különleges éjszakai túrára várják a túrázókat, ahol
a bányászhagyományokat elevenítik fel. Augusztus 3-án
Szomódon a sor, a vadnyugat világába nyerhetnek betekintést a jelentkezők. Augusztus 31-én Kesztölcön a babakocsival érkezőkre is számítanak, nekik is alkalmas túrával
mutatják be a települést. Az ősz első túrájaként, szeptember 21-én lehetőség lesz Sárisápot is meghódítani. Az idei
évben is két távon lesz lehetőség regisztrálni a helyi túrára.
A tapasztalt vándorokat illetve a családokat, időseket is
külön-külön nehézségi szintű útvonal fogadja majd. A túrázás mellett szeretnénk településünket is megismertetni.
Az útvonalat kulturális és természeti értékeink bemutatásával színesítjük. Október 26-án Súron, Magyarország
legszebb fekvésű településén kincskereső játékra invitálják
az érkezőket. A túra utolsó állomása Tatabánya, november
16-án a Ranzinger-kilátót hódíthatják meg a kirándulók.
A szervezők bíznak benne, hogy sokan kapnak majd
kedvet a túrákhoz, nem egy, hanem akár több helyszínre
is regisztrálnak, és ezáltal jobban megismerik megyénk
gyönyörű tájait és értékeit”’ – hangzott el a sajtótájékoztatón.
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Mi szedtük
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár nyolcadik alkalommal valósult
meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium
jóvoltából. Az eddigi leghosszabb, egy héten át tartó szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítottak”.

Sárisápon március 23-án, három helyszínen és időpontban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és Sárisáp
Község Önkormányzata közösen takarított. A helyi
akcióban közel 100 önkéntes vett részt, és több mint
80 zsák szemetet gyűjtött össze. A kommunális hulladékok mellett rengeteg veszélyes hulladék – gumiabroncs, autóalkatrész, olajos kanna, állati csont – került
elő a bokrok aljából. Kitakarítottuk az újtelepi játszótér környékét, a Sápi erdőhöz vezető
utat, és a régi temető is fellélegezhetett.
Köszönjük valamennyi önkéntes munkáját! Köszönjük,
hogy szabadidejüket áldozták településünk tisztaságáért!
Mi szedtük. Aki kidobta, gondolkodjon! Vigyázzunk rá, Sárisáp csak egy van!
Knyazovics Edina

Támogassa adója 1 százalékával a helyieket!
Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy
a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely
technikai számmal rendelkező egyháznak. Ilyen módon az idén is támogathatják a községünkben működő alapítványokat, egyesületeket, és az egyházakat.
Rendelkezni legkésőbb május 20-ig van lehetőség.

Sárisáp Községért Közalapítvány
Adószáma: 18607633-1-11
A közalapítvány helyi csoportok, közoktatási intézmények kulturális és sportrendezvényeit támogatja a
befolyt összegből.

„A sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány
Adószáma: 18606704-1-11
Az alapítvány az iskola oktató-nevelő munkáját, a
korszerű technikai feltételek megteremtését, szabadidős
tevékenységeket és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását támogatja 1996 óta.

Sárisápi Bányász Sportegyesület
Adószáma: 19889861-1-11
Az egyesület a helyi sportélet mozgatórugója. Adójával Ön is segítheti a labdarúgó és tekeszakosztály munkáját, támogathatja az utánpótlás nevelést.
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Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18604173-1-11
Az egyesület tagjai önkéntes munkájukkal vigyáznak
a két település mindennapjainak rendjére, biztosítják és
segítik rendezvényeink zavartalan lebonyolítását.

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete
Adószáma: 18615647-1-11
Az egyesület rendezvényeik finanszírozására, szakmai
programok létrehozására és a települések virágosabbá,
fásabbá tételére fordítja a támogatást.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp
Adószáma: 18748187-1-11
Az egyesület tagijai minden nap vigyázzák településünk
és a környező falvak lakosságát. Most Ön is hozzájárulhat
eszközbeszerzéseikhez, mindennapi munkájukhoz.

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011
Magyar Református Egyház
Technikai szám: 0066

Köszönjük segítségét!

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásáról
A Köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak
2019. évi választását 2019. május 26. napra tűzte ki.
Minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint –
ha kérte – az Európai Unió más tagállama Magyarországon élő nagykorú állampolgárának joga van ahhoz,
hogy az EP-választáson választó és választható legyen.
Választójoggal rendelkeznek a Magyarország területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok +
az Európai Unió más tagállamának Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárai + a Magyarországon élő, de lakcímmel nem rendelkező nagykorú
magyar állampolgárok + az Európai Unió területén kívüli
lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről értesítést kapnak. A névjegyzék a helyi választási
irodában (HVI) tekinthető meg.
Az unió más tagállamának választópolgára (amennyiben
Magyarországon lakóhellyel rendelkezik) legkésőbb 2019.
május 10-ig kérheti a névjegyzékbe való felvételét a HVI
vezetőnél (Polgármesteri Hivatal).
Mozgóurna igénylés
Mozgóurnát igényelhet a mozgásában korlátozott választópolgár (egészségi állapot, illetve fogyatékosság), vagy
aki fogva tartása miatt akadályozott. Mozgóurnát levélben,
vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22én (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapuval
elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig

lehet igényelni.
2019. május 24-én (péntek) 16.00 órát követően ügyfélkapuval elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig
a helyi választási irodától,
2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
A kérelmet levélben, vagy ügyfélkapu nélkül elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapuval elektronikus úton 2019. május
24-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.
Átjelentkezés
Átjelentkezési kérelmet nyújthatnak be azok, akik a szavazás napján Magyarországon, de a lakóhelyüktől eltérő
helyen kívánnak szavazni. A kérelmet 2019. március 21-től
(csütörtök) lehet benyújtani legkésőbb 2019. május 22-én
(szerda) 16.00 óráig. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (illetve budapesti kerületbe) lehet. Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben,
ha egészségi állapota vagy fogva tartása miatt nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben. Átjelentkezési kérelmet
a választópolgár 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig
módosíthatja vagy – levélben történő vagy ügyfélkapu nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja, 2019.
május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyesen vagy ügyfélkapuval történő benyújtás esetén – visszavonhatja.
A szavazás 2019. május 26. (vasárnap) 6.00 órától 19.00
óráig tart.

Játékkal a kisgyerekek fejlődéséért
Február elsején nyitotta meg kapuit a Mini Bölcsőde. Sárisáp Község Önkormányzata a lakosok
igényeihez igazodva valósította meg a kisgyermekek napközbeni ellátását, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

monikus fejlődésükhöz. A polcokon sokféle, színes,
csalogató játék található, amelyek biztosítják számukra a változatos játék lehetőségét és fejlesztik képességeiket.
Binderné Haracska Piroska
intézményvezető

A bölcsődében 7 kisgyermek gondozása biztosított, amely a nevelés-gondozás alapelveinek, feladatainak, főbb
helyzeteinek, sajátos feltételeinek és a
családok támogatásának a figyelembevételével történik.
A csoportban Mosonyi Erzsébet kisgyermeknevelő és Garami Béláné dajka
várja szeretettel a gyerekeket. A kicsik
legfőbb tevékenysége a játék. Napirendjük is ehhez igazodik. A nap folyamán
biztosított számukra a nyugodt, családias, derűs légkör, amely hozzájárul har-
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Dallal köszöntek el a Gondozási Központ tagjai
a telephelyvezetőtől
Az idei év jelentős változást hozott a Gondozási
Központ életébe. Elköszöntünk Keszthelyiné Máté
Ágnes telephelyvezetőtől, aki 33 évig segítette, majd
irányította a Központban folyó munkát. Lelkiismeretes, odaadó gondoskodását klubtagjaink is szerették
volna megköszönni, amire egy februári – farsangi délutánon nyílt alkalom. A búcsúztatón Gurin Károly,
Horti Stefánia és Jurásek Fábiánné verssel kedveskedett a nyugdíjba vonuló Áginak, majd kis közösségünk
tagjai dallal köszöntek el. Ági meghatottan fogadta a
virágcsokrot és az ajándékot, majd maga is jelmezbe
öltözve vett részt a farsangi mulatságon. Ötletes maskarák vonultak fel: láthattunk fiatal asszonyt 13 fodorral a szoknyáján, sétabotjára támaszkodó nyugdíjast,
lelkes műtőst, ördögöt vasvillával, szerzetest, menyas�szonyt, vőlegényt, koszorúslányt, végül a sort pöttyös
szoknyába öltözött hölgyek zárták, akik közös táncra
invitálták a résztvevőket. A farsangi mulatságot az elmaradhatatlan siska elfogyasztásával zártuk.
Az együtt töltött vidám összejövetelek mindig jó
alkalmat biztosítanak a közös éneklésre, ahol a ked-

E L E KT RO NI KAI
H U L L A D ÉK G Y Ű J TÉ S
a Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány szervezésében

2019. május 11-én (szombaton)
8:00 – 11:00 között az iskola udvarán.
Leadható:
mindennemű elektronikai hulladék (kis-,
nagyméretű háztartási berendezések, IT és
telekommunikációs berendezések, szórakoztató
elektronikai berendezések).
Ezeket a berendezéseket csak ép, egységes,
sértetlen állapotban tudja az elszállító cég
átvenni.
Nem adható le:
sérült, kibelezett berendezés, fénycső, egyéb
veszélyes hulladék.

venc nóták mellett megszólalnak olyan régen hallott
dallamok, amelyek visszaidézik ifjúságuk boldog éveit.
A búcsúztatón elhangzó ének szövegével szeretnék
minden nótás kedvű olvasót dalra fakasztani!
A sárisápi nyugdíjasok klubjába,
oda jár el a nyugdíjas nótázva.
Olyan szépen szól a nóta,
öröm, bánat összefogja.
A sárisápi nyugdíjasok klubjába.
A nyugdíjas ha a klubba elindul,
a szeméből az örömkönny kicsordul.
Gyere közénk, nyugdíjastárs,
meglásd, mennyi örömöt ád!
Sok szép együtt töltött óra vár reánk.
Azok az ábrándos eltűnt szép napok,
amit visszahozni többé nem tudunk...
Nyugodj bele nyugdíjastárs,
fogadd el, mit a sorsod ád,
ami elmúlt, nem jön vissza soha már!
Ábrahámné Farkasdi Erika

MENTSÜK MEG
A FÁKAT!

PAPÍRGYŰJTÉS
2019. május 8-án
12:00-17:00 között
az iskola udvarán

AMIT HOZNI LEHET ÖSSZEKÖTVE:
ÚJSÁG (SZÍNES, FEHÉR) - TELEFONKÖNYV
BETELT FÜZET ÉS OLVASHATATLAN PUSKA
REKLÁMKIADVÁNY - CSOMAGOLÓPAPÍR
ÍRÓLAP ÉS RONTOTT FÉNYMÁSOLAT
HULLÁMPAPÍR, KARTON
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A zsidótemető
Ebben az évben kiemelten emlékezünk történelmünk egyik tragikus eseményére, amely a második
világháború idején kiszolgáltatottá és hadszíntérré tette az országot. Ezzel nem csak mérhetetlen emberi és
anyagi veszteséget okozott, hanem nagymértékben befolyásolta hazánk háború utáni helyzetét is.
Hetvenöt esztendeje, 1944. március 19-én vonultak be
a német csapatok Magyarországra. A katonákkal együtt
jöttek azok is, akik a náci ideológia megtestesítői és végrehajtói voltak a megszállt országokban. A magyar hatóságok részvételével azonnal megkezdték a zsidóként nyilvántartott személyek összeírását és gettókba gyűjtését. Május
közepén már indultak az emberekkel zsúfolt vagonok a
halálgyárak felé, hogy a nyár közepére a magyar zsidóság
elszenvedje létezésének legnagyobb vérveszteségét.
Sárisápon is élt egy zsidó közösség. Ők is, mint szerte az
országban sorstársaik, a legutolsó pillanatig hittek abban,
hogy a magyar kormány legalább az életüket garantálja,
jóllehet a háború előtt már kiközösítő intézkedéseket, törvényeket hozott ellenük.
Az első zsidótörvény (1938. XV. tc.) 20 %-ra korlátozta a zsidók arányát a sajtó-, film-, színművészeti, valamint
az ügyvédi, mérnöki és orvosi kamarákban, illetve a tíznél
több értelmiségi alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknál.
A második zsidótörvény (1939. IV. tc.) szerint a zsidó
származású személyek nem lehettek állami tisztviselők, tanítók, tanárok. Az egyetemekre felvehető zsidó hallgatók
arányát 6%-ban állapította meg.
A harmadik zsidótörvény (1941. XV. tc.) már a nürnbergi faji törvények szellemét követve megtiltotta a zsidónak tekintendő személyek és a nem zsidók közötti házasságkötést.
A német megszállás után nem lehettek kétségeik.
A tragikus végkifejlet mégis bekövetkezett. A vidéki zsidók
a koncentrációs táborok poklában pusztultak el. 600 ezer
magyar állampolgár. Közöttük a sárisápiak is.
Nekem a nagymamám beszélt róluk. Az együttélés mindennapjairól. Mindarról, ami összeköti az egymás mellett
élő embereket.
Nagyszüleim 1944 májusában, Esztergomban szemtanúi voltak az eseményeknek. Látták a főutcán a városból
és a környékbeli településekről összegyűjtött zsidókat, és
a menetet a vasútállomásra kísérő csendőröket. A kakastollasok mindenkit távoltartottak a sárga csillagot viselő
emberektől, akik egyik kezükkel gyermeküket vezették,
másik kezükben a hatóságok által engedélyezett személyes
holmijukat vitték. Hallották, amint a halálba menők közül
többen azt kiabálják: Ma minket, holnap titeket!
Az út szélén, a kapualjakban állók nem tettek, nem tehettek semmit. Mint ahogyan az ország lakosságának többsége is csak néma szemlélője volt a józanésszel felfoghatatlan, emberileg elfogadhatatlan történéseknek.
Már a nagyszüleim sem élnek. Ők is ahhoz a generációhoz tartoztak, akik átélték a XX. század embert próbáló,
sorsfordító éveit. Világháború, Horthy, újabb világháború,
Rákosi, ’56, Kádár… Események és nevek. Áldozatok, halottak milliószámra.

A temetők, a nyugalom, a békesség szigetei. A rokonok,
a barátok és az ismerősök virágot hoznak, emlékeznek a
síroknál.
A sárisápi zsidótemető. Ide senki sem jár. Azok, akik
itt temették el szeretteiket, még nem tudták, hogy nekik
nem adja meg a sors, az emberhez méltó, végső nyughelyet.
Csak az emlékkövekre vésett nevük marad fenn.
Addig is, álljon itt azoknak a neve akik megsemmisítő
lágerek mélyén fejezték be életüket, és azoké is – bár a sírok
állapota miatt hiányosan – akiket itt temettek el:
Mártírok:
Rosenfeld Jakabné
Rosenfeld Aranka
Dub János Gyula
Dub Dezsőné és Jánoska
Zirner Hugó
Zirner Hugóné és Zoltán
fiuk
Barta Lajosné
Dr. Grósz Dezső
Dr. Grósz Dezsőné
Falk Sándorné és Dezső fia
Falk Jozefin

Haasz Izidorné
Steiner Matild
Schultz Izidor
Schultz Izidorné
Kohn Sándor
Kohn Sándorné és Terike
Martin Sándor
Martin Sándorné,
Dezsőke és Klárika
Garok Zsigmond
Garok Zsigmondné és
5 kiskorú gyermeke

A temető halottai:
Rosenfeld Jakab
Putz Herman
Rosenfeld József
Putz Mónika
Steiner Lipótné
Stern Herman
Steiner Vilmos
Frankl Fáni
Falk Gizella
A háború után házaikba mások költöztek. A zsinagógát
is lebontották, köveit elhordták. Nem maradt utánuk más,
csak a temető, jelezve, hogy ők itt voltak, itt éltek.
Sárisápiak. Zsidók. Falumbeliek.
Zsolnai Vilmos
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Sárisápiak a Nagy Háborúban
Vehovszki József

Vehovszki József, uradalmi szolga 1888-ban született
Sárisápon. Édesapja Vehovszki Pál, édesanyját – Sipos
Juliannát – már elveszítette. Családi állapota nőtlen.
Életkorából következik, hogy már valószínűleg katonaviselt legény, amikor az általános mozgósításkor a 14.
honvéd gyalogezredbe vonult Nyitrára, honvéd rendfokozatban. Egy hónapot sem szolgál a regimentnél...

Az első összecsapás az ellenséggel 1914. augusztus 24én volt a galíciai Andrzejownál. És ez a nap volt az ő
utolsó napja is egyben. Az első sárisápi volt, akit a fronton elragadott a halál.
Németh (Deisler) Károly ezredes, az ezredtörténetben szemléletesen írja le a napot:

„Augusztus hó 24-ére az éj nyugodtan telt el, ellenségről semmi újabb hírek be nem érkeztek…”
„…9 h 30’-kor a II. zászlóalj jobb szárnya Andrzejownál, a III. zászlóalj balszárnya pedig a 291 -φ- -nél ellenséges
tüzérségi tüzet kap — utóbbi ellen ezen tűz mindinkább fokozódik, gránát és srapnelekkel árasztatik el a 291 -φ- -t,
valamint az erdő sarkot, ahol a 74. dandár, a 14. és 15. ezred törzse tartózkodik. Saját tüzérség ugyancsak megkezdi a
tüzelést, mire az oroszok méginkább fokozzák tüzérségi tűztevékenységüket. A II. zászlóalj parancsnoka Bellosics Károly
százados jelenti, hogy a jobb oldala veszélyeztetve van, miután az Andrzejowtól keletre fekvő magaslatokat a 2. hadosztály
csapatai még el nem érték. Cvrcek Ferenc tábornok a 74. dandár parancsnoka az ezredtartalékot (I/14. zlj.) Andrzejow
keleti szegélyére rendeli; miközben ezen szóbeli parancsot kiadja — az erdő sarka felett egy srapnell robban és annak
repeszdarabja Dormándy Henrik ezredest a 15. honvéd gyalogezred parancsnokát megsebesíti — ő volt a hadosztály első
sebesült tisztje. 10 h-kor indul az I. zászlóalj el, helyébe pedig a 15. honvéd gyalogezred vonatott előre. A zászlóalj Forster
Jenő tart. hadnagyot küldte szakaszával Andrzejow átkutatására…”
„…12 h-kor az ellenséges tüzérségi tűz változatlanul tart, az ezred arcvonala előtt kevés ellenséges gyalogság mozgása
észlelhető, a gyalogsági tűz azonban nem kezdetett meg. 13 h 50’-kor Bellosics százados jelenti, hogy tőle jobbra ellenséges erősebb gyalogság harchoz csoportosulva előnyomulóban és kér a jobb szárny biztosítására erősebb tartalékot. 15
h-kor az I. zászlóalj a 291 -φ- és Andrzejow között elterülő erdő leple alatt — de folytonos ellenséges tüzérségi tűzben — a
község déli kijárata felé nyomul előre. A zászlóalj parancsnoka látva a helyzetet, hogy a 2. hadosztály csapatai még ekkor
sem vették birtokukba a községtől keletre fekvő magaslatokat, továbbá, hogy saját II. zászlóalj jobbszárnya már felette
válságos helyzetbe juthat: a támadó orosz gyalogság ellen ellentámadásra határozta magát el...”
„…Mindenki érzi, hogy elérkezett a cselekvés ideje; az ellentámadás megindul és amidőn a rajvonal a magaslat gerincére felérkezik: pusztító gyalogsági és oldalzó erőteljes tüzérségi tűzbe jut. Az ellenségből jóidéig nem lehet semmit sem
észrevenni, dacára annak, hogy a két rajvonal közötti távolság alig 200—700 lépés között váltakozott. Amidőn sikerült
végre az oroszok jól leplezett állásait Andrzejow község szegélyén — a házakban — a fatetején és az álló gabonában felfedezni: tüzelésünk megkezdetett. A legénység egymást figyelmeztette az irányzékállításra, a céltárgyra és a pontos célzásra.
Egyesek megsebesülve, amidőn kábultságukból magukhoz tértek, felugrottak és a rajvonalba előreszaladtak, még a sebesült is győzni akart! Nemesek hadnagy, aki különítményével a déli órákban vonult a zászlóaljhoz be, azon parancsra, hogy
szakaszával a rajvonalat sűrítse: legénységét jóval megelőzve futott a rajvonalba előre és midőn az emberei oda beérkezve
tüzelni kezdtek, ő maga állva bíztatta őket: „Ne féljetek, amíg engem láttok!” — rövid időn belül sebesülve összeesett.
Hű emberei hozzáugrottak és a gerinc mögé igyekezték vinni, miközben még 7 sebet kapott és a neki segédkezők közül
körülbelül 8 elesett. Ha a segédkező közül egy elesett, ketten is felugráltak helyébe — csak az elöljáró megmentésére
gondoltak, az életveszélyre nem. Így esett el Tóth szakaszvezető, párkánynánai lakos is. A harc igen sok áldozatot követelt, a rajvonal erősen ritkulni kezd, egyesek a pusztító tüzelés következtében önkívületi állapotba jutottak. Legénység a
tisztjeit keresi, ahol a tisztek és altisztek elesnek, ott az emberek — önbizalmukat elvesztve — kezdenek visszavonulni,
de a megmaradt parancsnokok felfogják őket és magukkal újra előreragadják. A 2. század előtt délután folyamán néhány
ellenséges század átkarolás céljából körülbelül 2000 lépésnyire zárt rendben nyomult előre, mely körülményre a század
parancsnokát — Lux Lajos századost — Ehrlein József őrmester figyelmeztette. A visszavonulás elkerülhetetlennek látszik, de Csiby Kálmán főhadnagy a II. géppuskás osztag parancsnoka öntevékenyen osztagával a 2. század támogatására
közbelép és oldalozó tüzével az orosz századokat teljesen széjjelugrasztotta.
Dacára a pusztító ellenséges tűznek és a nagy veszteségeknek a zászlóalj önerejéből a támadást haláltmegvető bátorsággal megritkult soraival rendületlenül folytatja, és fokozatosan tért nyer; 17 h tájban az oroszok a roham elől kitérve
megkezdik visszavonulásukat. Ezen ellentámadást egész idő alatt a II. zászlóalj jobbszárnyán levő 5. század tüzelésével
hathatósan támogatta. 19 h-ig tartott még a harc, az oroszokat csapataink Godziszowig üldözték, majd az est beálltával
csend következett be. Az ellentámadás egész tartama alatt az ezred II. és III. zászlóalját az orosz tüzérség lekötő tűz alatt
tartotta, ezen rész ellen gyalogság nem támadott. Az I. zászlóalj maradványai az éj folyamán rendezkedve, mint tartalék
a II. zlj. jobbszárnya mögé vonultak vissza. Ezen első harcában az ezrednek 74 halottja és 195 sebesültje volt, amelyből
1 halott és 1 sebesült kivételével valamennyi az I. zászlóaljra esett…”
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Az Érdekes Újság képeslapja (Csicsmann János gyűjteményéből)
Másnap, 1914. augusztus 25-én a falu határában eltemették Vehovszki Józsefet.
Csicsmann János

Nyelvész szívvel-lélekkel
- beszélgetés Garami AnettelNemrég egy közösségi oldalon próbanyelvvizsga, illetve próbaérettségi lehetőséget kínáltak az Inkubátorházban a
helybelieknek. Gimnazista gyermekeim kapcsán nálunk is
aktuális ez a téma, így felfigyeltem rá. Az ötletgazda és kivitelező Garami Anett volt, akiről már olvashattunk a Hírmondó hasábjain, a Pozsonyban megrendezésre kerülő nyári
egyetemi kurzussal kapcsolatban, amelyen évek óta részt vesz,
hogy szlovák nyelvtudását fejlessze. Anettet nyelvészeti tanulmányairól és egyéb vállalásairól kérdeztem:
Honnan datálódik a nyelvek szeretete nálad?
Általános iskolában szlovákos voltam, már ekkor megkedveltem a nyelvtanulást, a szlovák nyelv pedig a szívem
csücske lett. Középiskolában, a tatai Eötvös Gimnáziumban kollégiumi nevelőtanárom szlovák anyanyelvű volt, ő
korrepetált bennünket, hogy ne felejtsük el a nyelvet. Később a Pázmányra jelentkeztem angol szakra, ahol emellé
egy másik specializációt is kellett választani. A szlovákot
választottam volna, ha van rá lehetőség, de abban a tanévben nem indult, így kötöttem ki a lengyel nyelvnél.
Mennyire hasonlít ez a két szláv nyelv egymáshoz?
Sok a hasonlóság, ez kezdetben előnyt és egyben hátrányt
is jelentett számomra. Mivel akkoriban még a szlovák és a
lengyel nyelvtudásom is gyerekcipőben járt, lengyel dol-

gozataim felét többnyire szlovákul írtam. Később persze
belejöttem.
Úgy tudom, olyannyira megkedvelted a lengyel nyelvet,
hogy a mesterképzést is ezen a nyelven folytattad.
Igen, amikor elvégeztem az alapszakot, angol-lengyel szakos diplomát kaptam, a mesterképzés után pedig mesterleveles lengyel bölcsész lettem.
Itt sem álltál meg a nyelvészeti képzésben!
A tanszékvezetőm szorgalmazta, hogy kezdjek bele a doktorandusz képzésbe is. Szlavista nyelvésznek számítok,
hangtannal foglalkozom. A doktori témám címe Szótagalkotó és csapdába esett mássalhangzók a nyugati szláv
nyelvekben, amely hétköznapi nyelvre lefordítva a szláv
nyelvekben előforduló mássalhangzó-torlódást jelenti. A
témavezetőm egy hangtanos (fonológus) tanár, akire mint
második anyukámra tekintek, ő inspirált erre a témaválasztásra. A doktori képzés négy éves, amelyből a második év
végén lehet megszerezni a doktori szigorlatot. Ezzel véget
ér az effektív tanulás rész, és jön a kutatás, publikálás, konferenciákon való részvétel, valamint a disszertáció megírása. Idén júniusban készülök letenni a szigorlatot, remélem,
sikerrel.
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Visszatérve az angol nyelvre, milyen szinten van jelen
mostanság az életedben?
Hét éve korrepetálok, oktatok gyermekeket, felnőtteket.
Másodéves egyetemista voltam, amikor először megkerestek, nem tartanék-e angol órát. Először bizonytalan voltam, hiszen nyelvész vagyok, de
nincs tanári végzettségem, aztán
mégis belevágtam, és nagyon
megszerettem. Egyre több tanulóm lett, egy nyelviskolához
is leszerződtem, cégeknek tartok
nyelvtanfolyamokat. Motivál a
diákjaim sikere, ahogy boldogan
mutatják a sikeres nyelvvizsga
bizonyítványukat, vagy amikor
egy félévi kettest év végére négyesre javítunk. Látom azt, hogy
a munkámnak van értelme.
Néhány hete ingyenes próbanyelvvizsga és próbaérettségi lehetőséget kínáltál az érdeklődőknek. Úgy tudom, van még néhány
hasonló ötlet a tarsolyodban.
Így van. Szombatonként gyakorló szakkört tartok annak a
magnak, akik már régóta tanulják nálam az angolt. Tervezünk
még egy videónézős alkalmat,
valamint egy nyelvészeti vetélkedőt is. Ezeknek a programoknak a helyszíne az Inkubátorház konferenciaterme,
amelyet a helyi önkormányzat és a polgármester úr ajánlott
fel erre a célra. Nagyon hálás vagyok érte, hiszen az otthoni
kereteket már kinőttem, így válaszút elé kerültem: ha nem
adódott volna ez a lehetőség, akkor valószínűleg abba kellett volna hagynom az oktatást.
A lengyel és az angol nyelv mellett a szlovákot mennyire
tudod szinten tartani, használni?
A doktori témámon belül is hasznát veszem a szlovák
nyelvtudásomnak, valamint a Szlovák Önkormányzat segítségével több alkalommal is részt vehettem Pozsonyban
egy nyári egyetemen. Ez utóbbit ebben az évben is terveim
között szerepel. Eddig minden alkalommal sikerült feljebb
lépnem a nyelvi csoportokban, úgyhogy nagyon remélem,
hogy idén le tudom majd tenni a nyelvvizsgát.
Számos más szituációban is hasznát vetted már a nyelvtudásodnak, mesélnél róla?
Nemrégiben egy lengyel-magyar esküvői szertartáson tolmácsoltam. Itt még a diplomámat is be kellett mutatnom, hogy
bizonyítsam, valóban felsőfokon beszélem a nyelvet! Nélkülem nem is házasodhattak volna össze, hivatalos tolmács kellett, aki hitelesítette, hogy mindkét fél igent mondott.
Az év elején Berlinben jártál egy nyelvészeti konferencián.
Igen, erre is a doktori képzés kapcsán került sor. Minden doktorandusz hallgatónak meghatározott számú tu-
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dományos konferencián kell részt vennie, hogy megkaphassa a doktori címet. Ezeken az eseményeken a szakma
képviselői beszámolnak aktuálisan zajló kutatásaikról, így én is előadtam a saját munkám összefoglalóját
Berlinben.
Egyéb feladataid mellett online szótárat is szerkesztesz.
Az ELTE-n az Akadémiai Kiadó
lengyel-magyar, magyar-lengyel
online szótárának szerkesztésében veszek részt, valamint most
kértek fel, hogy egyetlen magyar
munkatársként segédkezzek egy
lengyel-magyar tankönyv összeállításában. A Pázmány és a Varsói
Egyetem közös projektjének keretein belül nyílt lehetőség a tankönyv elkészítésére. Májusban indul a munka, kíváncsian várom.
Elnöki tisztséget töltesz be a
Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) Nyelvtudományi Osztályában. Mi a feladata ennek a szervezetnek?
Azt tűztük ki célul, hogy minden
lehetséges fórumon népszerűsítsük a nyelvészeti képzést. Sokan
nem is sejtik, mennyi mindenre
jó, mennyi mindenhez van szükség erre.
Egy másik egyesületben is aktívan feladatot vállaltál.
Ez a szervezet a JÉG, a Jövőt Építők Generációja. Mit kell
tudni róla?
Egy kedves barátom révén kerültem bele az egyesületbe,
amely a Corvinusról nőtte ki magát. A célja, hogy fiatalokat motiváljunk arra, hogy merjenek gondolkozni és merjék megvalósítani az álmaikat. Különböző programokat
hirdetünk a középiskolás korosztály számára. A „Kihívás
próbán” cool-faktorokat lehet gyűjteni. Általános iskolásoknak szóló programunk az úgynevezett „Okos-doboz”,
ezt szeretném a sárisápi iskolába is elhozni. Ez egy online
oktatástámogató eszköz a tankönyvi tanagyagokhoz. Személyes kötődésem is van hozzá, hiszen az angol nyelvű
felület fordításánál én is segédkeztem.
Nem fáradsz bele ebbe a sokféle feladatba?
A DOSZ-on és a JÉG-en belül is olyan dolgokat szervezek, amely a saját hivatásommal kapcsolatos. Szeretem a
szakmámat, elhivatottság nélkül ezt nem is lehetne csinálni. Magyarországon a legmagasabb doktori fokozat, amit
most nyelvészként el lehet érni, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora cím. Célul tűztem ki magam elé, hogy
ezt elérjem.
Sok sikert, kitartást kívánunk Neked a céljaid megvalósításához!
Jurásekné Pfluger Éva

Sárisáptól Csehországig
Svigruha János valódi, falusi gyerekként nevelkedett Sárisápon. Az esztergomi Ferences Gimnázium után Csehország, és az ottani egyetemek felé sodorta az élet. Már ezekben
az években két céget alapított. Az egyiknek ma is tulajdonosa. Brnói székhelyű cége egészségügyi termékek és orvosi
műszerek forgalmazásával foglalkozik, a világ minden táján.
Számos üzleti sikert és népszerű előadást tudhat magáénak.
A szíve azonban mindig hazahúzza.
Milyen emlékeid vannak Sárisápról?
Nekem Sárisáp egy gyönyörű hely, ahol mindig békés és
kedves emberek éltek és élnek. Szeretem a környező dombokat,
a patakot, hol sokat lehetett játszani. Gyakran kirándultunk a
sziklára, és nyáron egészen a Gete alá jártunk horgászni. Mivel
sokat jártam templomba, így annak a környékén is szerettünk
játszani. A másik kedvelt helyszín a kultúrház udvara és a faluközpont volt. Fantasztikus élmény volt nyáron a péknél megvárni az első sütésből a kenyeret, és még melegen beleharapni.
Így éltük vidáman a mindennapjainkat.
Milyen volt itt gyereknek lenni?
Gyereknek lenni ott jó, ahol szeretik őket. Nekem szerencsém volt, hiszen volt egy atyám, Rédei József, aki a szüleim
mellett sok gondot fordított a nevelésemre. Az alsó tagozaton
pedig egy szigorú, de nagyon emberséges osztályfőnököt kaptam, Dombóvári Károlynét. Zenei nevelésemet Malárik Jani
bácsinak köszönhetem, aki kemény, de jó lelkű ember volt.
Mindhárman nagyon szerették a munkájukat. Nagyon sokat
köszönhetek elsősorban szüleimnek, de a felső tagozatos és a
középiskolai tanáraimnak is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
sikeresen végezzem tanulmányaimat.
Amikor anyukám dolgozott, a szomszédban vártam, hogy
hazajöjjön a munkából. De jó világ is volt akkor! Zsíroskenyér,
friss paprika és paradicsom a kertből, tojásos kenyér… Bár nem
a legegészségesebb ételek, de én ma is szívesen fogyasztom ezeket.
A Lenin utcai fiúk csúzlis csapata sem volt ám rossz! Mi
alakítottunk ki egy focipályát a termelőszövetkezet mögötti
szemétdombon, ahol azután összecsaptunk az öregárki fiúkkal.
A Zúgóban jókat lehetett fürödni, ha esett az eső el lehetett bújni a híd alatt. Igazi vidám csapat voltunk, amolyan „Pál utcai
fiúk”, csak a Lenin utcából.

Télen óriási szánkózásokban
volt részünk az utca végén lévő
katlanban. Bár vízlepergető ruhánk még nem volt, ha átázott
sem zavart haza bennünket.
Milyen gyakran jársz
haza, milyen rokoni szálak
fűznek ide?
Mint minden külföldi, én
is hazavágyom, de a munkám
és a családom egyelőre Csehországhoz köt. A családom, a barátaim, ismerőseim nagy része már a temetőben van, így sok gyertyát kell hazavinnem és meggyújtanom. A rokonok kedvesek
és rendesek, szívesen találkozom velük. Bár kevés az időm, de
igyekszem őket meglátogatni, még ha csak egy órácskára is. Sok
emberrel az internet köt össze. Bármikor szívesen jövök haza
Sárisápra. Nekem itt a szülőfaluban egy nap olyan kikapcsolódás, mintha egy hétig nyaralnék. Az, hogy az anyanyelvemen
beszélhetek, és gondolkodhatok egy napig rendkívül pihentető.
Szeretném, ha a két fiam is jól beszélne magyarul, és minél több
embernek megmutatnák Magyarország szépségeit. Nem kell
messzire elrepülni azért, hogy gyönyörű tájakat lássunk. Itt is
vannak ízletes ételek, ügyes, szorgalmas emberek.
Mit tervezel? Szeretnél esetleg hazaköltözni?
Terveim vannak, de erről nem szívesen beszélek. Az biztos,
hogy szeretnék többet Magyarországon tartózkodni. A Ferences gimnáziumi osztálytársaimmal ma is tartom a kapcsolatot,
meglátogatom őket, beszélgetünk, segítjük egymást.
Nagyon örülök, hogy van egy kiváló pedagógus Sárisápon Hidasiné Horváth Anna-, aki Matyit és Elit is kedvesen és nagy
türelemmel megtanította magyarul írni, olvasni és számolni.
Gurin Sanyi bácsi, aki a haza szeretetére neveli őket, Teri pedig
a magyar ízekkel ismertette meg gyerekeimet. A mai napig jókat süt-főz, ha náluk vagyunk.
Hálás vagyok a szüleimnek, tanáraimnak és mindazoknak, akik
által azzá váltam, aki ma vagyok. Magyar állampolgár vagyok, gyerekeim kettős állampolgárok. Annak ellenére, hogy több, mint 30
éve külföldön élek, magyarnak vallom magam. Nyomon követem
Magyarország politikai, gazdasági és kulturális életét.
H.K.

Bor-és pálinkasikerek, helyben
Március 2-án rendezte Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete a 34. Sárisápi Nyílt
Borverseny, valamint a 7. Nyílt Pálinka-és Párlatverseny
ünnepélyes eredményhirdetését.
A Gombai Nagy Tibor kertészmérnök, szőlész által vezette bírálóbizottság a legeredményesebb sárisápi borásznak Bercsényi Lászlót, 89 pontot elért félszáraz kékfrankos
roséja alapján ítélte. A champion címet Vrábel Péter farnadi
borász sauvignon blanc-ja nyerte el. A legmagasabb pontszámot Fetter Márton vegyes vörös borával érte el.
A pálinkák, párlatok versenyében a sárisápi versenyzők
közül Kollár Károly golden alma pálinkájával érte el a legmagasabb pontszámot, az összesített verseny élére Nagy
Attila Gyermelyről érkezett feketeribizliből készült nedű-

je került. A pálinkák és párlatok bírálóbizottságát Balogh
Krisztián szári pálinkamester vezette.
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Mintha én lennék
a bátor vitéz
170 éves a magyar honvédség címmel, három korosztályban hirdetette meg immár hagyományos rajzversenyét
március 15-e alkalmából Sárisáp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. Az eredményhirdetést március 15-én, a községi megemlékezést követően tartották a Sárisápi Bányász Közösségi
Tér és Könyvtárban.
I. 4-6 éves korosztály (Sári Óvoda)
- Nagycsoport (közös munka)
- Kasza Király János
- Varga Flóra
- Rejtélyi Zente

v
v
v

II. alsó tagozatos iskolás korosztály
- Lencz Sára 2. o.
- Takács Vanda 4. o.
- Balogh Ria 4. o.
- Reményi Milán 5. o.
- Tóth László 6. o.

Sárisápi Szlovák Önkormányzat

Baranyi Péter különdíja
- Jurásek Dorka (Sári Óvoda)
- Jurásek Adám (Sári Óvoda)
- Ludvai Hanna (4. o.)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat különdíja
- Hüse Wibling Róza (Sári Óvoda)
Tavasz Hérics Alapítvány különdíja:
- Szabó Tolnay Regő (6. o.)
- Dévity Adél (5. o.)
- Szabó Ramóna (5. o.)

Sporthírek
Ismét hazai pályára léphetnek
Elkészült a Sárisápi Bányász Sport Egyesület felújított labdarúgó pályája. Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága a közelmúltban hitelesítette, így ismét alkalmassá vált
arra, hogy helyet biztosítson a csapat mérkőzéseinek. A pályára
lépés előtt még megtörténik a gyep szellőztetése és műtrágyázása, valamint helyükre kerülnek az új, alumínium hüvelyes kapuk. A csapat hamarosan visszaköltözik székhelyére. A pontos
időpontról a mérkőzéseket hirdető plakátokon tájékoztatja az
egyesület a bajnoki meccsek iránt érdeklődőket.
Focizz velünk!
Nagy hangsúlyt fektet a helyi sportegyesület az utánpótlás
nevelésre. Folyamatosan várja a legkisebb focistákat. Az U7-es
csapatba nagycsoporttól, azaz 5 éves kortól lehet jelentkezni.
Bővebb információ Gombola Gábor edzőtől kérhető a 06 30
318 5617-es telefonszámon.
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Felnőtt sportpark
Sportparkot telepítettek a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében az iskola udvarára. A park a
mindennapos sportolás lehetőségének megteremtése érdekében
épült, pályázati forrásból. A kilenc különböző, a szabadidő egészséges eltöltésére szolgáló eszközt a 140 cm-nél magasabb lakosok
vehetik igénybe, a park szabályzatának betartása mellett.

Célkeresztben
Két fontos tavaszi verseny után elégedettek lehetünk eredményekkel. Emellett
lehetőségünk van további fegyverek és
technikai eszközök vásárlására.
2019. március 14-én Komáromban az V.
Görgey Artúr Lövész Emlékverseny megyei
fordulójában 7 általános és 3 középiskolás
versenyzőnk vett részt.
Középiskolás lány Lpu20: 1. Orgován
Fanni 2. Papp Sára 3. Tutervai Brigitta.
Középiskolás lány Lpi20: 1. Tutervai Brigitta.
Általános iskolás lány Lpu20: 1. Dénes Rebeka 3.
Vitek Róza 4. Révész Andrea.
Általános iskolás fiú Lpu20: 1. Urbanics Ferenc 3.
Tóth László 4. Pál Botond 7. Pál Soma 8. Balogh Bence.
Kategóriánként az 1-3. helyezettek továbbjutottak
az országos döntőbe, amely 2019. május 11-én Ácson
kerül megrendezésre. Négy megyei bajnokkal jöttünk
haza. Soma és Bence pedig első versenyükön átestek a
tűzkeresztségen.
Köszönet Vitek Jánosnak és Pál Józsefnek, hogy segítettek a csapat szállításában!

A középiskolásoknál az egyéni és csapat
címvédő is mi voltunk, ezért jobb eredményt
vártunk. A nagyon erős mezőnyben azonban
ketten is az első tízben végeztek. Csapatban
Fanni, Sára és Izabella 5. lett.
A felnőtt nők között Lorina magabiztosan
nyerte a versenyt. Ezzel megszerezte a sárisápi
sportlövők harmadik egyéni országos bajnoki
címét. Tímea első versenyén jobb köreredményt lőtt, mint otthoni edzésein.
A felnőtt csapat 2. helyezést ért el. Így a 700.000 Ft
összdíjazású versenyen 100.000 Ft-os vásárlási utalványt nyert. Az pénzt technikai eszközeink fejlesztésére fordítjuk. A versenyről itt olvashat részletesen:
http://honvedelmisport.hu/aktualitasok/.
Csicsmann János

2019. március 22-én négy középiskolás és három felnőtt versenyzővel részt vettünk a Honvédelmi Sportszövetség Légfegyveres Lövész Kupa Postaverseny
országos döntőjén Budapesten, a BOK (ex-SYMA)
Csarnokban.
Középiskolás leány Lpu20: 6. Papp Sára 9. Orgován
Fanni 17. Varga Izabella 41. Tutervai Brigitta.
Felnőtt nő Lpu20: 1. Nagy Lorina 8. Gúth Tímea.
Felnőtt férfi Lpu20: 8. Csicsmann János.
Első versenyünk volt, amelyen az új sportlövő pólóban vettünk részt, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság biztosított a csapatnak. Köszönettel tartozunk ezért Bakos Sándor alezredes úrnak.
A 190 fős mezőny miatt a verseny egész napos volt. A
fiatalok a harmadik sorozatban 10.20-kor álltak lőállásba, a felnőttek a tízedikben 15.05-kor. A várakozási időt
más sportágak kipróbálásával és ebéddel töltöttük.
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Teke
Befejeződött a 2018/19-es falubajnokság, amelyen 11 csapat
vett részt. Ebben a szezonban a Gamerek csapata győzedelmeskedett, egy-egy ponttal megelőzve Teketória, valamint a Rokonok
csapatát. A bajnokság kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy az
első és a hatodik helyezett között csak három pontnyi különbség alakult ki. A bajnokcsapat tagjai: Révész Andrea; Haracska
Áron; Gurin Szabolcs és Csobolya Adorján. Külön öröm számunkra, hogy a falubajnokságba bekapcsolódott Sportszár csapata Epölről. Az egyéni versenyekre március 9-én került sor. A
nőknél és a férfiaknál egyaránt új bajnokot avathattunk Révész
Andrea (Gamerek) és Horváth Richárd (Góliátok) személyében.
Érdekesség, hogy a hét éve megrendezésre kerülő falubajnokság
során férfiaknál egyéni kategóriában minden évben más lett a
bajnok. A női párosok versenyét Révész Andrea (Gamerek) és
Demeter Ramóna (Tűzoltók) nyerte, férfi párosban Farkas Csaba
(Ö.T.E.Sárisáp) és Gurin Szabolcs (Gamerek), a vegyes párosoknál Cseresznyés Csilla (Teketória)és Zsolnai György (Teketória) lettek 2019-es év legjobbjai. A különdíjat ebben az évben

a nőknél Tóth Alexandra (Góliátok), a férfiaknál Samu Flórián
(Ö.T.E.Sárisáp) kapta. A legjobb ötödikesnek is jár egy kupa
immár a harmadik éve, 2019-es kezdő tekések legjobbja Dévity
Adél (Buldózerek) lett. Gratulálok a győzteseknek, remélem mindenki jól érezte magát. Szeptembertől újra indul a falubajnokság,
várunk minden új jelentkezőt!
Fiataljaink hét indulóval részt vettek a Bábolnán megrendezett Iskolai Egyéni Bajnokság Komárom-Esztergom megyei versenyén, ahol nagyon eredményesen szerepeltek. Révész Andrea
korosztályában első helyezést ért el, Gurin Szabolcs és Finta Balázs második, míg Buzánszky Anna, Csobolya Adorján és Husek
Krisztián harmadikok lettek. A soproni területi döntőre ez a hat
fiatal jutott tovább, ahol a nagyon erős mezőnyben, egyedül Révész Andreának sikerült egy bronzérmet begyűjtenie, így ezzel ő az
országos döntőbe is bejutott. Óriási elismerés mindannyiuknak!
Gurin Tibor

Hazajáró, Sárisápon
A Hazajáró című honismereti magazinműsor készítői
476. közönségtalálkozójukat tartották március elején, Sárisápon. A Prima Primissima és Magyar Örökség díjas honismereti magazinműsor a „Hazajáró” stábja hétről-hétre
bakancsot húz, hogy keresztül-kasul bebarangolja a Kárpátmedence varázslatos tájait és megismerje hazánk természeti
szépségeit, kulturális értékeit és történelmi emlékeit.
A Kárpátok fenséges gerinceit és legszebb tájait járva
megannyi kaland, találkozás és magyar emlék kíséri a „Hazajáró” soha véget nem érő vándorútját, és ebből kaphattunk képes ízelítőt Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor tolmácsolásában. A jó hangulatú előadás után Oszi és Sanyi
elfogadva a Szlovák Önkormányzat és a SETÉT (Sárisápi
Egyesült Tátramászók Épkézláb Társasága) invitálását még
körünkben maradt és a vacsoraasztalnál folytatta élménybeszámolóját.

Legyél Te is tűzoltó!
Ismét lehetőség van csatlakozni az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Sárisáp csapatához. A Szabó Imre vezette helyi
tűzoltók várják azoknak a 18 életévüket betöltött lányoknak, fiúknak a jelentkezését, akik szívesen áldoznák szabadidejüket a lakosság segítésére, védelmére. További információ, jelentkezés a 06 30 275 1802-es telefonszámon, vagy a
facebook.com/onkentes.tuzoltok.sarisap oldalon keresztül.
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