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2019. október 22-én (kedden) 14 órától  
a Millennium parkban  

megemlékezést és koszorúzást tartunk.

Kérjük, hogy az ünnepségen résztvevők 
egy szál gyertyát vagy virágot  

helyezzenek el az emlékműnél.

Tisztelettel várjuk a község lakosságát!

Ünnepi megemlékezés az 1956-os  
forradalom és szabadságharc tiszteletére 

Harcos Katalin:  
Gyertyát gyújtok
Bársonypuhán átölel az este.
Sírkertekben ezernyi gyertya ég,
lángujjaival az égre festve
kedves halottak kósza emlékét.

Parányi lángjuk tánca elvakít,
árnyékok írnak titkokat közénk,
s édes-bús emlékhálót felszakít
a bánatpók, majd újat fon körénk...

Dús virágillat tölti be tüdőm,
az emlékezés szent virágai,
borús álmainkat messze űzőn,
tündökölnek színpompás szirmai.

Egy-egy gyertyát gyújtok mindenkiért,
akiket a sors már távolra vitt,
de apám sírhantján leteszem még,
nézd, kedvenc hófehér virágait.

Titkon szívemre csendes béke száll,
amint sírjánál lehajtom fejem.
Nem ragadta el végleg a halál,
hisz bennem él, míg ráemlékezem.

Halottak napjára,   
avagy az életet nem lehet bezárni

Amikor megkaptam a felkérést, hogy írjam meg ezt a cikket, belém vil-
lant az a feledhetetlen kép, amely a plébánia teraszáról tárult elém halottak 
napja és mindenszentek estéjén. Nagyon szerettem akkor ott ücsörögni és 
elgondolkodni azon, hogy milyen hatalmas az Isten szeretete, milyen nagy 
a hite az Egyházamnak és az ember élete milyen csodálatos és megismétel-
hetetlen.

A terasz védelmében, a hatalmas asztalnak nekidőlve, pokrócba burkolóz-
va – és természetesen egy jó pohár bort kortyolgatva – néztem a mécsesektől 
és a gyertyáktól kivilágított temetőt. Szinte nappali fényt árasztott az akkor 
már hideg és sötét estébe. Csönd uralkodott és fény, amit emberek százai 
gyújtottak meg a szeretteik sírján. Akkor már volt olyan közöttük, akit is-
mertem és én temettem oda. Arcok, mosolyok, szavak tódultak emlékeze-
tembe: Hajnik Erikné Juli néni, Gombola nagyi, Papp nagymama, Dénes 
doktor úr, Hégliék… 

Halottak napjától gyerekkoromba mindig féltem, mert akkor nekem 
még nem volt halottam és hitem az életben. De most már a halottak napja 
várva várt ünnep számomra, mert itt nem külsőséges ajándékokban mu-
tatkozik meg a szeretet, mint karácsonykor, hanem egy imában, egy kicsi 
gyertyafényben, a könnyekben és a köszönet szavában, hogy az életünk gaz-
dagodott az elhunytunk ismeretével. Azok a gyertyafények igazán a szeretet 
lángjai, amelyeket nem lehet meleg szobában meggyújtani igazán, hanem ki 
kell menni a temetőbe és meg kell állni a sír mellett, s szólni kell az Isten-
hez, könyörögni szeretteink életéért. Ott kitágul a világunk, megszűnnek 
az évek, megszűnnek a kilométerek, megszűnik mindaz, ami a földi fogal-
maink szerint mérhető. Valami furcsát mutat meg nekünk a hit világa. Azt, 
hogy az életet nem lehet koporsóba zárni, nem lehet elföldelni, mert az Isten 
szeretete mutatkozik meg benne, s bennünk az élőkben. 

folytatás a 2. oldalon
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Mindenszentek ünnepére, avagy  
szeressünk csendesen és szépen:
Tudom, hogy többen, akik olvassák 

ezt a cikket nem katolikusok, s így a 
szentek közösségét nem ismerik. Talán 
nekik is meglepő lehet, hogy Egyhá-
zunkban a halottak napja előtt közvet-
lenül a Mindenszentek ünnepe van. E 
jeles nap megválasztásában az Egyház 
hitének a merészsége mutatkozik meg. 
A fent említett gondolatot folytatva 
úgy is mondanám: Isten szeretete mu-
tatkozik meg az életben, s bennünk 
élőkben. 

S mit kezdünk ezzel a szeretettel? 
S mit kezd velünk ez a szeretet? Arra 
kellene itt emlékezni, amikor nem a 
munka terhe van a lelkünkben, amikor nem a napi felada-
tok aggasztanak minket, amikor nem a kétségbeesés ural-
kodik rajtunk, hanem mikor örülni tudtunk annak, hogy 
szeretünk és szeretnek minket. Többször tapasztaltam már 
meg az életemben, Ady sorait: „Mikor elhagytak, / Mikor a 
lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul / Átölelt 
az Isten.”

A szentek engedtek ennek az ölelésnek s merték vállal-
ni a legnehezebbet: elfogadták azt, hogy bűnösök, hogy 
nem tökéletesek, hogy rászorulnak az Isten kegyelmére. 
Vannak olyanok, akiknek ismerjük az életét és közkincsé 
lettek, mert a környezetük ámulva látta jóságukat, s van 
egy napjuk a naptárban, amikor tiszteljük Őket és tanu-
lunk a példájukból. De a világ nem tud mindenkit számon 
tartani, aki üdvözült és eljutott az örökéletre. Ezért ezen az 
ünnepen, Mindenszentek napján, azokat a gyermekeket, 
fiatalokat, fiúkat, lányokat, asszonyokat, férfiakat s idő-
seket tiszteljük, akiket a naptár nem, de az Isten számon 
tart. Akik csendesen tették a hétköznapi teendőiket, akik 
áldozatai lettek mások kegyetlenkedéseiknek, akik szépen 
szerettek akaratuk és tudásuk szerint, akik a mi rokonaink 
is voltak, s szebbé tették a világunkat. 

Most rajtunk van a sor, hogy mi fogadjuk el Isten sze-
retetét s nézünk szembe a saját gyarlóságainkkal. Ha talán 
nem is lesz egy saját külön álló napunk a naptárban, de 
legyen valósággá az örök életünk szeretteink és Isten kö-
zelében!

Szent Imre ünnepére, avagy mit jelent az erő:
Beismerem, hogy velem sokszor előfordul, amikor ke-

resztelésre hoznak egy gyermeket és a szülőket sem isme-
rem, a gyerekből pedig csak a feje látszik ki, hogy fiú-e 
vagy lány a kicsi. Itt csendesen megjegyzem, hogy volt már 
olyan név is, ami nem segített a gyermek nemének a meg-
határozásában. De talán nem én vagyok az egyetlen, aki 
egy kisdeddel ilyen problémákkal szembesül. Szerencsére 
ebben a korban még nem ciki megkérdezni azt, hogy fiú 
vagy esetleg lány?De sajnos egyre többször szembesülök 
ezzel a problémával kamaszoknál vagy felnőttebb embe-
reknél: a fiúk egy része ugyanis lányosabb lett,miközben a 

lányok között egyre több a fiús.
Az igazat megvallva, amikor a Szent 

Imre búcsújára készülgettem a négy év 
alatt, már akkor is zavartak a közép-
kori Szent Imre ábrázolások, annyira 
lányos, s olyan gyerekes volt rajtuk az 
arca. De tisztába voltam azzal, hogy az 
akkori kemény időkben ez az ábrázolás 
a szelídséget, a jóságot, az ártatlanságot 
tükrözte és nem törekedtek a valós sze-
mély hiteles ábrázolására. 

Csakhogy a mai korunkban elpu-
hultunk, részben azzal, hogy mozgás-
hiányban szenvedünk, azzal, hogy a 
sok elektromos kütyü gyorsabbá és fe-
lületesebbé teszi az életünket, de talán 
leginkább azzal, hogy minden téren ke-

rüljük a konfliktusokat, illetve nem tudjuk kezelni azokat. 
Akár azzal, hogy a másiknak igazat adunk, mert belátjuk, 
hogy igaza van és én tévedtem, vagy azzal, hogy megvédem 
az igazamat. Mert talán már belefáradtunk a sok küzde-
lembe. 

De mi köze van ennek Szent Imréhez? Ahogy egyre több 
könyv foglalkozik az őstörténetünkkel, az Árpádokkal és 
Szent István korával, mind inkább rá kell jönnöm, hogy 
nekünk egy valóságosabb Szent Imre képre volna szüksé-
günk, aki apjától és őseitől megörökölte az erőt akár fizi-
kumában és meg tudta tanulni Szent Gellérttől a lelki erőt 
használni. A mai világunkban az erőt sokszor a pénz hatal-
mával vagy egy elnyomó rendszerrel azonosítjuk,s nem a 
fizika erőléttel, mert sokszor azzal nem rendelkezünk. Egy 
kánikulai napon már panaszkodunk mikor nagyszüleink 
akkor éppen a mezőn voltak. Szent Imréről tudjuk, hogy 
hadba szállt Konrád császár seregével szembe, hogy vadá-
szott, hogy megörökölte a honfoglaló elődeink fizika erejét 
és kitartását. Igaz, a fizikai erő nem tesz senkit sem szenté, 
de ebben is példa lehetne egy kicsit a számunkra. A lelki 
erő viszont már sokkal több isteni kegyelmet hordoz, képes 
volt a – jó értelemben vett – személyválogatásra, miközben 
a mai világunk mindenkit egyenlőnek akar tudni. Nem 
vállalja fel az adottságok sajátosságát, nem merjük elmon-
dani valakinek, hogy erre s arra nem vagy képes, hanem 
áltatjuk, hogy majd sikerül,„csak próbálkozz”. Szent Imre 
a bencés szerzeteseket érdemeik szerint köszöntötte, s nem 
egyenlően, hanem aki közelebb tudott az Istenhez kerül-
ni azt nagyobb tiszteletben részesítette a maga módján. S 
nem volt rest imádkozni. Mi nem merünk gondolkodni, 
mert depressziósak leszünk akkor, ha magunkra maraduk a 
bajainkkal, s rögtön orvosi segítséget akarunk. Szent Imre 
rászánta az időt, hogy magába nézzen és imádkozzon, pe-
dig erős férfi volt. 

Vajon mi milyen erőt birtoklunk? Akarunk erősek lenni 
vagy csak erőszakosak? Talán a mai ember egyik legnagyobb 
kihívása, hogy az erőt úgy birtokolja, hogy azt mások javá-
ra fordítsa. S eltudja fogadni, hogy azt is Istentől kapta.

Zsiga Péter

Halottak napjára, avagy az életet nem lehet bezárni
folytatás az 1. oldalról
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Német nemzetiségi képviselők:

Önkormányzati Választás
2019. október 13-án problémamentesen és eredményesen lebonyolításra került a helyi önkormányzati képviselők és a pol-

gármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.
A településen három szavazókörben adhatták le szavazataikat a választójoggal rendelkező, illetve azzal élni kívánó állampol-

gárok. A 2307 választójoggal rendelkező lakos közül 778-an járultak az urnákhoz. 
A jogszabály által megadott határidőig egy fő polgármester jelölt és kilenc fő önkormányzati képviselő jelölt kérte nyilván-

tartásba vételét.
Sárisáp községben az alábbi választási eredmények születtek:

Polgármester:
Kollár Károly Imre Független jelölt 684 szavazat

Képviselők:
Bercsényi László Független jelölt 454 szavazat
Csicsmann János MSZP – Jobbik Magyarországért  
 Mozgalom – Momentum  
 Mozgalom 401 szavazat

Dr. Maradi Attila Gyula Független jelölt 501 szavazat
Keszthelyi Róbert Független jelölt 435 szavazat
Ligetiné Vass Éva Független jelölt 449 szavazat
Szekeres Tibor Független jelölt 322 szavazat
Radoszta Péter Független jelölt 323 szavazat
Kanovszki Gergő Pál Független jelölt 243 szavazat
Huberné Kisgyőri Katalin Független jelölt 487 szavazat

Polgárdi Márton KEM Német Kis. Önk. Szövetsége 9 szavazat
Kocsisné Eichardt Kornélia KEM Német Kis. Önk. Szövetsége 19 szavazat
Fürtös Árpád József KEM Német Kis. Önk. Szövetsége 8 szavazat
Janovichné Fetter Gizella KEM Német Kis. Önk. Szövetsége 21 szavazat
Radoszta-Füleki Mónika KEM Német Kis. Önk. Szövetsége 18 szavazat

Szlovák nemzetiségi képviselők:
Kollár Mária Magyarországi Szlovákok Szöv. 101 szavazat
Huberné Kisgyőri Katalin Magyarországi Szlovákok Szöv. 106 szavazat
Piroska József Magyarországi Szlovákok Szöv.    93 szavazat
Szőke Erzsébet Magyarországi Szlovákok Szöv. 103 szavazat
Baumstark Istvánné Magyarországi Szlovákok Szöv. 102 szavazat

Az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló ülésének megtartására a választást követő 15 napon belül kerül sor. 
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, eredményes munkát kívánunk az elkövetkezendő önkormányzati ciklusra!  
A választásról további információkat, adatokat a www.valasztas.hu, valamint a www.sarisap.hu oldalon érhetők el.

Takácsné Molnár Anikó 
jegyző, HVI vezető

Miniverzum
Dorogot mindig „bányászvárosként” emlegették, amely 

222 éves bányászmúltjának köszönhető. Az első szénbányá-
szatról szóló szerződést 1781-ben írták alá, és Lencsehegy 
2003-as bezárásáig a város életében meghatározó szerepe volt 
a bányászatnak.

A város központjában található Reimann-altáró kialakítása 
1915-ben kezdődött. Nevét a környék bányáit akkor tulajdon-
ló Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. vezérigazgatójáról, Reimann 
Lázárról kapta, aki 18 éven át volt a 
társaság második számú vezetője. A 
36 km hosszú bányaalagút kiépíté-
sével több környékbeli akna került 
összeköttetésbe. Működésének több 
mint 70 éve alatt központi szerepe 
volt. Bányászok ezreit szállította le 
a mélybe, veszélyes munkájukat vé-
gezni. A Reimann Bányászattörté-
neti Miniverzum ennek az időszak-
nak állít emléket.

Megismerkedhetünk a bányászati technológiák fejlődé-
sével, bepillantást nyerhetünk a Dorogi-szénmedencében 
dolgozók életébe. A látogatóközpont a modern technika se-
gítségével mutatja be a több százéves hagyományokat. 

A pécsi Geo-Gráf Kft. munkatársai 3D nyomtató haszná-
latával készítették el a Miniverzumban kiállított, egyedi mé-
retarányú maketteket. Számos mozgó-világító elem színesíti 
a szénbányászat jelentős mozzanatait bemutató jeleneteket. 
A valósághű ábrázoláshoz olykor az egész „makett-dobozt” 
mozgásra kellett bírni, ehhez magas minőségű villanymoto-

rokat használtak a készítők.
Dorogon elsőként a Reimann 

Bányászattörténeti Miniver-
zumban próbálhatjuk ki Virtual 
Reality-t vagyis a virtuális való-
ságot, amit ún. VR szemüvegek 
tesznek lehetővé. Az Oculus által 
készített Oculus GO típusú él-
ményszemüvegek segítségével be-
pillantást nyerhetünk a bánya rej-
tett titkaiba. 
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Zöldhulladék elszállítása 
Az őszi időszakban keletkező kerti hulladékok, le-

hulló falevelek ismét nagy mennyiségű zöldhulladékot 
termelnek. A Vertikál Zrt. munkatársai havonta egy al-
kalommal – október 22. november 25. - elszállítják a 
zöldhulladékot, kizárólag a polgármesteri hivatalban 
átvehető biológiailag lebomló zsákokban. A hulladé-
kok közvetlen komposztálótelepre kerülnek beszállítás-
ra, ezért az egyéb zsákban kihelyezett növények nem ke-
rülnek begyűjtésre. Környezetünk megóvása érdekében 
kérjük, hogy a háztartásban keletkezett zöldhulladékot 
szíveskedjenek komposztálással is csökkenteni.

A kuka ürítésekor a hamu szállóporként jelentkezik, 
amely veszélyezteti a dolgozók egészségét, illetve a forró 
hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba 
kerülve. A Kommunál-JUNK Kft. kéri a lakosságot, 
hogy a továbbiakban ne helyezzék az edénybe a ha-
mut, kihűlt állapotban tegyék zsákba, a hulladéktároló 
edény mellé és Kollégáink elszállítják azokat. Amennyi-
ben kollégáik azt tapasztalják, hogy bármely edényben 
hamu található, nem fogják az edényt kiüríteni!

Az utca nem garázs!
Jelentősen megszaporodott a közterületen tárolt au-

tók száma településünkön. Az út szélén parkoló, járdára 
felálló gépjárművek mind a gyalogosok, mind a gépko-
csik közlekedését megnehezíti, sok esetben lehetetlenné 
is teszi. Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy járműveikkel 
a KRESZ szabályainak megfelelően parkoljanak, és 
amennyiben lehetőségeik engedik – rendelkeznek be-
állóval, garázzsal, vagy az kialakítható – szíveskedjenek 
saját ingatlanukat használni személygépjárműveik táro-
lására. Az előírások szerint a hatósági jelzéssel nem ren-
delkező járművet főútvonalon tilos, mellékútvonalon 
- közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 
napig szabad tárolni

Új elnök  
a szakszervezet élén

A Nyugdíjas Bányász Szak-
szervezet Sárisápi Alapszerve-
zete a 69. Bányásznap ünnepi 
megemlékezése után közgyű-
lést tartott. Legfontosabb na-
pirendként új elnököt vá-
lasztottak a leköszönő Nánai 
István helyére. A szakszervezet 

vezető tisztségét ezentúl Mráz László tölti be. 

25 éves a Karitász
25. születésnapját ünnepelte az Esztergom-Bajót Ka-

ritász Régió. A csoport az esztergomi Vízivárosi temp-
lomban ünnepi szentmisével, majd a Szent Adalbert 
Központban emlékműsorral ünnepelte fennállásának 
25. évfordulóját. A sárisápi Szent Imre Karitász Csoport 

munkatársain túl Kollár Károly polgármester úr is részt 
vett a rendezvényen. 

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap
Idén szeptember 16. és 22. között tizenhetedik al-

kalommal rendezték meg az Európai Mobilitási Hetet, 
amelynek célja a környezetbarát és fenntartható közle-
kedés népszerűsítése. Az idei évben Sárisáp is csatlakozik 
a kezdeményezéshez. A kampány lebonyolítására önkor-
mányzatunk 480 000 Ft támogatást nyert.

A hét kezdeteként a kerékpárral és gyalog közlekedő-
ket reggelivel fogadtuk a főtére, kedden az óvodásoknak 
tartottunk bringanapot, szerdán az iskolások közös fu-
tással csatlakoztak, másnap a tűzoltókkal közösen spor-
toltunk. A hétvégén túráztunk, majd az Autómentes 
Nappal zártuk az egy hétig tartó programsorozatot az 
Iskola közben.

Kedvezményes vidámpark
A Sipos Vidámpark és az önkormányzat által kötött 

együttműködési megállapodásnak köszönhetően az idei 
esztendőben is kedvezményesen vehetjük igénybe a bú-
csú hétvégéjén, azaz november 9-10-én a vidámpark att-
rakcióit, hintáit. A dodzsem 500 Ft, a brake dance hinta 
500 Ft, a kisgyermek körhinta 350 Ft, a kisvasút 350 Ft, 
a kis láncos hinta 250 Ft, az ugráló és a játszóház 300 
Ft/5 perc, a halászat és a dobozdobáló 500 Ft lesz.

Hírek
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Almásfüzitőn vendégeskedtünk
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat ál-

tal megálmodott Települési Páros Találkozó keretében 
Almásfüzitő fogadta Sárisáp küldöttségét. Beró László 
polgármester úrtól megismerhettük a település rövid 
történetét, meglátogattuk a helyi értékeket, és meg-
nyílt előttünk a régi timföld-
gyár titokzatos kapuja is. 

A programok az Asaum 
Római Táborban, a rómaiak 
hagyományait és életmódját 
bemutató helyszínen folyta-
tódtak. Megismerhettük az 
ókori római ízeit, kézműves 

termékeket készítettünk és ízelítőt kaptunk a harcosok 
életéből, mindennapjaiból is. A találkozó meglepetés 
programjaként – fiatalok és idősek örömére - motor-
csónakokkal szeltük a Duna habját. 2020. júniusában 
Almásfüzitő küldöttsége látogat Sárisápra.

Tisztelt Sárisápi Lakosok!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a meg-
jelent hírekkel ellentétben Sárisáp Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete nem kötelezte el magát sitt 
feldolgozó üzemi telephely létesítésére.

Valóban tárgyalásokat folytatunk a Sárisáp határában 
elterülő iparterület hasznosítása céljából. Célunk, hogy 
a vállalkozások számára a településrendezési terv szerint 
kijelölt terület könnyebben hasznosíthatóvá váljon. 

• Inert hulladékkal tervezzük feltöltetni az Únyi-pa-
tak melletti lápos területet, hogy a későbbiekben 
ipari parkunk bővülni tudjon, olyan területen, 
ahol a betelepülő üzemek az Önök nyugalmát 
nem zavarják. 

• A területre kizárólag föld, tégla és beton kerülne le-
rakásra. Ezek az anyagok mindennapi életünkben is 
körül vesznek bennünket.

Milyen előnyökkel járhatna ez  
Sárisáp lakosai számára?

A területet már a feltöltés időszakában bérbe adnánk, 
vagyis hasznosítanánk. A befolyó bérleti díjat utak, jár-
dák felújítására, közműfejlesztésre tudnánk fordítani. A 
feltöltéssel járó tevékenység pénzbe nem kerülne, vagyis 
az önkormányzatnak ebből bevétele lenne, nem pedig 
kiadása. 

Természetesen a cél nem írhatja felül lakosaink kör-
nyezet biztonságát és nyugalmát!

Tárgyalások, egyeztetések folynak annak érdekében, 
hogy

• a feltöltési tevékenység végzése a legkisebb környe-
zetterheléssel valósuljon meg; 

• a munkavégzés Önöket minimálisan érintse, ne za-
varja.

Mit kapnánk ezért cserébe a tervezet szerint?
• Olyan iparilag hasznosítható területet, ahol üzemek 

létesülhetnek. Ezek a vállalkozások a helyi lakosok-
nak munkahelyet, településünknek a fizetett adókból 
bevételt, ezzel fejlődési lehetőséget biztosítanak. 

• Az ipari park növekedésével Sárisáp felnövő fiataljai 
helyben kaphatnának munkát, természetesen a fenn-
tartható fejlődés figyelembevétele mellett, amely az 
embert helyezi középpontba.

• A sárisápi lakcímkártyával rendelkező lakosok évente 
1 m3 lakásfelújításból, építkezésből származó inert 
hulladékot (tégla, cserép, beton) térítésmentesen he-
lyezhetnének el a telepen;

• A területen térítésmentesen megoldódna a település a 
zöldhulladék elhelyezésének problémája, a lakosság és 
a községgazdálkodás munkatársai részéről egyaránt.

Tárgyalásaink során az önkormányzat és az Önök 
környezetvédelmi érdekeinek a legmagasabb szintű 
megvalósulása érdekében, környezetvédelmi szakcéget 
vontunk be az egyeztetésekbe. Szakmailag megálla-
pítást nyert, hogy az általunk tervezett tevékenység 
nem járna jelentős környezeti hatással.

Amennyiben a tárgyalások és a hatósági vizsgála-
tok befejezése után valóban szerződéskötésre kerülne 
sor, arról Önöket falugyűlés keretében tájékoztatni 
fogjuk, bevonjuk a folyamatba. 

Számunkra Sárisáp lakosai és településünk gyarapo-
dása az első. A fenntartható fejlődés megtartása nem 
választási kampány célját szolgálja részünkről, hanem 
annak elkötelezettjei vagyunk, Önökkel együttműköd-
ve, véleményük figyelembevételével.

Tisztelettel:
Sárisáp Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÁS
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A 2019/2020-as nevelési évet öt óvodai és egy bölcső-
dei csoporttal kezdtük meg szeptemberben. A gyerekek a 
hosszú nyári szünet után örömmel érkeztek az óvodába. 
A kezdő kiscsoportban és a bölcsődében az édesanyák 
segítségével szoktatjuk a gyermekeket az új környezethez 
és a felnőttekhez. Jó idő esetén birtokba vehetik az ud-
vari játékokat, mászókákat, hintákat, bicikliket, rolikat. 
A homokozóinkba is friss homok került, Bérczi János 
felajánlásának köszönhetően. Nyitvatartásunk a szülők 
igényeihez igazítva, reggel 6 órától délután fél 5-ig tart.

Az új tanévben is rengeteg programmal készülünk a 
gyermekek számára. A Portéka Színpad előadását tekin-
tettük meg, akik zenés, interaktív játékukkal hívták fel 

Mozgalmas ősz az óvodában

„Mozgalmas, eredményes időszak áll mögöttünk. Ko-
márom-Esztergom megye dinamikusan fejlődik, sok te-
kintetben az élen járunk” - mondta el Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke. 

„A gazdasági mutatóink az elsők közé emelnek, ami-
hez nem csak a nagy beruházások szükségesek, de az itt 
élők szorgalma, tenni akarása is hozzájárul. Nagy lépése-
ket tettünk afelé is, hogy kistelepüléseink lakosságának 
életszínvonala javuljon, a szűkebb környezetünk szebb és 
otthonosabb legyen, jó legyen a megyében élni. Tudom, 
nem könnyű előteremteni a fejlesztések költségeit a mai vi-
lágban. Büszke vagyok, hogy a megyei önkormányzat ezen 
a területen is segíteni tudta megyénk településeit, köztük 
Sárisápot” - tette hozzá. A megyei önkormányzat által ko-
ordinált Területi- és Települési Operatív Program (TOP) 
forrásai révén megvalósult sárisápi fejlesztésekről a kiemelt 
részben olvashatnak.

A megyei közgyűlés elnöke kifejtette: a megyei önkor-
mányzatnak ugyanakkor nem csak a fejlesztési igények fel-
mérése és véleményezése, a TOP-os projektek koordinálása 
a feladata. “Azon dolgozunk, hogy további programokon 
keresztül is hozzájáruljunk megyénk kiemelkedő eredmé-
nyeihez, amelyek tartósan az élvonalban tartanak minket! 
Támogatjuk a turizmusfejlesztést, és előkészítjük a kerék-
párutak kiépítését. Célunk az is, hogy kiemelt témává te-
gyük a klímaváltozás kérdését. Részt veszünk az Interreg 
Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Program nyertes pro-
jektjeinek döntéshozatalában is. A megyei önkormányzat 
társalapításában működik a Rába-Duna-Vág Európai Terü-
leti Társulás, amelyen keresztül további források érkeznek 
megyénkbe. Sikertörténetünk a Megyei Foglalkoztatási 
Paktum, amelyben sok hátrányos helyzetű munkanélküli 
juthatott képzési támogatáshoz és kapott esélyt az elhelyez-
kedésre. Részt veszünk a SacraVelo határon átnyúló kerék-
páros zarándokút kialakításában. A megyénkben működő 
nemzetiségi önkormányzatokra is különös figyelmet for-
dítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a megyei 
közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra 
a településre legyünk büszkék, ahol élünk, de az is jusson 

eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is az otthonunk! 
Ebben a nyertes „Megyénk körül megyünk körül” című 
identitás projektünk segít minket. A program keretében 
nyílik lehetőségünk az összetartozásunkat és a megbecsü-
lésünket szimbolizáló megyezászlók átadására is, melyet 
nemzeti ünnepünk alkalmával adtunk át a településnek. 
Ezen kívül páros találkozóra is sor kerül, a helyiek Almás-
füzitő értékeivel és hagyományaival ismerkedhetnek. A 
településre szeptember végén érkezik a Megyejáró Hódító 
Túra-sorozat, Sárisápon a túrakedvelő kisgyermekes csalá-
dokat szólítják meg. Csak remélni tudom, hogy Sárisáp a 
megye segítségével még otthonosabb hely lesz, és a két ön-
kormányzat a következő években is együtt munkálkodik a 
település és megyénk fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt az 
erőt meg kell tartani és a jövőben arra használni, hogy az 
itt élők javát szolgálja!” - mondta. 

Tudta -e? Ebben segített a megyei önkormányzat  
Sárisápnak! 

Támogató döntésünkkel a TOP keretében 106,6  
millió forint érkezett a településre fejlesztésekre: 

• korszerűbb lett az általános iskola épülete – hőszigetelt-
ék az intézményt, a fűtési rendszert megújították

• a Gondozási Központ épülete is megújult, amelyben 
esztétikus, kényelmes környezet fogadja az ellátottakat.

Sárisáp fejlődéséhez a megyei önkormányzat is hozzájárult
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Ismét eltelt a nyár, és benépesült az iskola zsibongó, 
jókedvű, mosolygós gyerekekkel. Az évnyitón 24 kis-
gyermek lépte át izgatottan az iskola kapuját, és kezdte 
meg az első osztályt. 

A tanévkezdés minden család életében fordulópont, 
de talán a legjobban ezt az elsős szülők érzik át. Szemük 
fénye iskolás lett, de ez ne jelentse azt, hogy vége a fel-
hőtlen, gondtalan kisgyermekkornak. Ehhez szükséges, 
hogy mindig bátorítsák, lelkesítsék, biztassák, dicsérjék 
sokat gyermekeiket. 

Kérem Önöket kedves szülők, éreztessék gyermekeik-
kel, hogy mindig számíthatnak Önökre. Úgy a bajban, 
mint az örömben. Egy kisgyermeknek erre a biztonságra 
van a legnagyobb szüksége.

Nézzék meg mindennap a házi feladatokat, kérdezzék 
ki a leckét. Segítsék megtanulni a verseket, a feladott 
tanulnivalót, és akkor gyermekeiknek sikerélményeik 
lesznek, könnyebben veszik az akadályokat, és tudásuk 
megalapozott lesz, és büszkék lehetnek arra, hogy ebből 
a munkából Önök is kivették a részüket. 

Az egyik közösségi hálón akadtam rá a következő, 
igencsak elgondolkodtató és fontos üzenetet  hordozó 
kis írásra. 

„Kedves iskolába visszatérő gyerekek!
Ha ezekkel találkozol:

- valaki nehezen talál barátokat,
- valakit piszkálnak a többiek,
- valaki félénk vagy visszahúzódó,
- valaki egyedül tölti a szünetet.

Kérlek, lépj fel példáddal! 

Köszönj rá! Mosolyogj! Kérdezd meg, hogy mellé ül-
hetsz-e? Vond be a játékba!

Sosem tudhatod, a többiek mit élnek át iskolai vagy 
iskolán kívüli életükben.

A KEDVESSÉG hatalmas változást jelenthet valaki 
életében!”

A tanévnyitón közösen olvastuk fel ezt a gyerekekkel, 
és arra kértem őket, hogy ebben a tanévben próbáljunk 
meg jobban figyelni egymásra, próbáljunk meg kedve-
sek lenni egymáshoz. 

A 2019/2020-as tanév is számos izgalmas programot 
tartogat számunkra. A kötelező feladatokon kívül igyek-
szünk a mindennapokat színesíteni, izgalmassá tenni.  
Számos jeles nap megünneplésére kerül majd sor, mint 
pl. a Magyar Népmese Napja, az Európai Diáksport 
Napja, az aradi vértanúkról való megemlékezés, az 1956-
os forradalom és szabadságharc ünnepe, Márton napi 
lampionos felvonulás, színházlátogatás, pályaválasztási 
tanácsadások, papírgyűjtés …….és még sorolhatnám. 
Biztos, hogy ebben a tanévben sem fogunk unatkozni.

Élet az iskolában

a figyelmet a fogmosás fontosságára és a fogaink épségé-
nek megőrzésére. 

Az Európai Mobilitás Hete keretén belül önkormány-
zatunk sikeresen pályázott, így egy közlekedési park esz-
közeivel - jelzőtáblákkal, jelzőlámpákkal - gazdagodott 
óvodánk.

Ficánka csoporto-
saink szüreten vettek 
részt Neszmélyen, 
ahol megismerkedtek 
a szőlő feldolgozásá-
nak folyamatával.  

Katica csoportunk 
kukoricatörésen járt, 
a kukorica részeiből 
terményfigurákat ké-
szítettek. Az óvodai 
szüreti mulatságunkat 
október második heté-
ben tartottuk, minden 

napon változatos programot kínáltunk a gyermekek szá-
mára. Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy a jövőben 
is dinamikus, gyermekközpontú és eredményes munkát 
végezzen.

Binderné Haracska Piroska
intézményvezető
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A Magyarországi Szlovákok Szövetségéhez benyújtott 
sikeres pályázatnak köszönhetően tíz felsőtagozatos diák 
vehetett részt erdei iskolában, Szlovákiában. A szállás egy 
szép völgyben, Jasenie-n községben volt. Békéscsabáról, 
Dunaegyházáról és a szerbiai Stará Pozovából érkezett 
diákokkal töltöttünk el közösen egy felejthetetlen hetet.

Délelőttönként szlovák nyelvi foglalkozáson vettünk 
részt, gazdagítottuk szókincsünket. Tanáraink nagyon 
kedvesek és viccesek voltak. Ellátogatott hozzánk Paulik 
Antal bácsi is, aki a Parlamentben a magyarországi szlo-
vákok szószólója. 

Animátoraink felejthetetlen programokat biztosí-
tottak számunkra. A sportos játékok mellett sokat éne-
keltünk, táncoltunk délutánonként, esténként. A leg-
nagyobb sikert a raftingolás aratta. A Garamon tettük 
próbára evezési tudásunkat, amelyet előző este a száraz-
földön kellett begyakorolnunk. Izgalmas, de nagyon fá-
rasztó kikapcsolódás volt.

A legizgalmasabb estét a kommandós játékkal töl-
töttük. Majka, az egyik animátor és Kati néni voltak 
a kommandósok. Ők védték az erődítményt, vagyis a 
szállodát. A gyerekeknek csendben, észrevétlenül kellett 
belopódzniuk az épületbe. 

Ellátogattunk Besztercebányára, ahol felmentünk a 
híres óratoronyba, majd kötetlen programként vásárol-
hattunk a városban. Szombaton a Magas-Tátrába kirán-
dultunk. Lanovkáztunk, a lombkorona ösvényen sétál-
tunk, és felmentünk a kilátóra is. 

Barátságok, szerelmek szövődtek. Szomorúan bú-
csúztunk el új barátainktól, 
mindenki szívesen maradt 
volna még. Nagyon jól 
éreztük magunkat az erdei 
iskolában, szívesen men-
nénk legközelebb is.

Az erdei iskola résztvevői:
Kletner Zsolt, Nagy 

Szabolcs, Dénes Rebeka, 
Buzánszky Sára, Vörös-
marty-Varga Kolos, Gurin 
Szabolcs, Telkes Gyula, 
Csobolya Adorján, Subits 
Bence és Csobolya Milán és 
kísérőjük Huberné Kisgyő-
ri Katalin.

Örök élmények az erdei iskolában

A Magyarországi Szlovákok Szövetségéhez benyújtott 
sikeres pályázatnak és a Határon Túli Szlovákok Hivata-
la támogatásának köszönhetően az idén is megvalósul-
hatott a szlovák nyelvi erdei iskola. 2019. szeptember 
14 -21. között 10 tanulónk vett részt egy felejthetetlen, 
sokszínű, tartalmas és nem utolsó sorban a szlovák nyel-
vet megerősítő táborozáson Szlovákiában.

DÖK napunkat október 4-én az Állatok világnapja 
alkalmából rendeztük meg, amikor is az alsó és felső év-
folyamoknak 1-1 előadást szerveztünk, „Állatijó Bemu-
tató” és „A felelős állattartás” címmel. Az alsós diákjaink 
ellátogathattak az állatorvosi rendelőbe, ahol dr. Kollár 
Sándor érdekes és figyelemfelkeltő bemutatót tartott, 
majd pedig a lóápolás rejtelmeibe vezette be a gyere-
keket Kollár Dóra.(beírhatom?) A  felsősöket előzetes 
projektmunkák, izgalmas fejtörők, agymegmozgató fel-
adatok várták, melyek végén az állomásokon legjobban 
teljesítő csapatokat díjaztuk.

Bízunk abban, hogy ezen a napon sikerült az álla-
tok iránti tiszteletet, szeretetet, felelősséget elmélyíteni, 
megerősíteni tanulóinkban.

Az I. félévben 2 szünetben pihenhetnek tanulóink:
• az őszi szünet 2019. október 25.-november 04. 

között lesz,
•  a téli szünet pedig 2019. december 20.-2020.

január 6. között.

Az I. félév 2020. január 25-ig tart, ennek eredmé-
nyeiről az értékelést 2020. január 31-ig kapják meg a 
szülők.

„A siker titka, hogy a szokásos dolgokat  
szokatlanul jól csinálod.”

/John D. Rockefeller/
Kollár Mária  

intézményvezető
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A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat – 
Sárisápi Gondozási Központja - több ellátandó feladat 
mellett az idősek nappali ellátását biztosítja.

Az idősek klubja azoknak a személyeknek ad lehetősé-
get a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kiala-
kítására, napi egyszeri meleg étel elfogyasztására, akik erre 
rászorulnak és igénylik. A szociális alapellátás mellett, tar-
talmas színes programokat tudunk kínálni az ellátottak-
nak. Klubéletünk szabályait a házirendünk írja elő. Cé-
lunk a magányosság megelőzése vagy oldása, és az egyedül 
élők közösségbe történő beilleszkedésének segítése.

Nyáron is változatos programok fogadták a gondo-
zási központba érkezőket. Megfáradt tagjainkat közös 
tornával mozgattuk át ritmusos mondókákkal, dalokkal 
kísérve. Igazán kreatívak voltunk: vágtunk, színeztünk, 
festettünk, ragasztottunk, s rengeteg plakátot készítet-
tünk együttes munkával. Színes képek tarkították az Itt 
a nyár, a Vízi világ, a Fővárosok és az Állatkert címmel 
feliratozott posztereket. Az ablakokat is saját készítésű 
alkotásainkkal dekoráltuk, pillangók és méhecskék rep-
kedtek a színes virágok között, gombamező borította be 
a faliújságot. Ebben az évben is az idősek klubja szorgos 
kezei készítették elő a lovaskocsis felvonuláshoz a krepp-
papíros, szalagos díszeket. 

Nóta délelőttjeink során felcsendültek kedvenc da-
laink. Minden szerdán irodalmi perceket tartottunk, 
mondák, versek, mesék, novellák hangoztak el. Horti 
Stefánia pedig hétről-hétre érdekes előadással készült 
az évfordulójukat ünneplő híres emberekről, történel-
mi eseményekről. A foglalkozások szervezésében, lebo-
nyolításában nagy segítségünkre volt két diák, aki nyári 
munkán volt intézményünkben, júliusban és augusz-
tusban. Vidámak, lendületesek voltak, időseink nagyon 
megkedvelték őket.

A nyári melegben jólesett a hűsölés a kerti fák árnyé-
kában, ahol kényelmes hintaágyakon ringatózva lehetett 
hosszan beszélgetni. Akiket nem tántorított el a hőség, 
és ellátogatott hozzánk, az részt vehetett szalonnasüté-
sen, ahol a finom falatok után eper- és bodzaszörp oltot-
ta a szomjunkat. Vidám hangulatban telt a dinnyeparti 
is, amely augusztusban került megrendezésre.

Érdekes csigaház gyűjteményt tekintettünk meg 
Farda Lajosné jóvoltából, aki különleges csigáit hozta el 
nekünk, persze minden darabhoz fűzött egy kedves tör-
ténetet, hol találta, melyik tenger sodorta partra, és még 
olyan is volt amin, Kleopátra sétált”. Nagy érdeklődéssel 
hallgattuk az előadást, egyben egy képzeletbeli utazáson 
is részt vehettünk. Erre az alkalomra elővettük az előző 
évben készült –festett- kőhalainkat, melyek hiteles de-
korációi voltak a délelőtt vízi világának. A programot 
főtt kukorica (tengeri) fogyasztásával zártuk.

A Gondozási Központ nemcsak egy épület számunk-
ra, hanem szinte a második otthonunk. Így mint jó 
gazda, csinosítjuk, díszítgetjük, vázáinkba mindig van 
otthonról hozott virág, a faliújságon pedig a közös em-
lékek. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen csatlakoz-
na közösségünkhöz!

Thier Veronika 
telephelyvezető

Második otthonunk – a gondozási központ mindennapjai

Hajóhinta és ringlispíl
A sárisápi templom védőszentje Szent Imre, az ő tiszteletére ünnepeljük a búcsút, az idén november második 

hétvégéjén.  Az ünnepi szentmise, a vendégek fogadása, a közös családi ebéd, a vásári forgatag hosszú évtizedek 
óta elkíséri a sárisápiakat. Az elmúlt évtizedekben a búcsú helyszíne ugyan többször változott a településen be-
lül, de a legfontosabb elemei a mai napig megmaradtak. Régi búcsúkra emlékeztünk.

A legrégebbi búcsú helyszín, amire emlékszem a XX-as 
aknával szemben volt, a mai Kálvária téren. Az 1950-es 
évek első felében a vidámpark, vásár helyszíneként szol-
gált. Akkoriban 1 Ft volt a ringlispíl, ami a hentes Fabi 
bácsi nádtetős jégverme mellett állt. Utána került át a mai 
polgármesteri hivatal helyére – meséli Ligetiné Kati. 

Szatyina Józsefné ekkor töltötte a gyermekkorát. Vö-

rös falmaradványok álltak a Fő utca, Malom utca talál-
kozásánál A háború során bombázták szét az épületet. 
Régi, uradalmi istállóépület maradványai. Ide jártunk 
búcsúba, ’56 után. A kedvencem a hajóhinta volt. A fel-
nőttek mindig pánikoltak, hogy úristen kiesünk. Nem 
estünk ki sose. Ez a Malom utca első házai előtt, a mos-
tani zöldséges helyén volt – emlékszik vissza.
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Berci volt a 
hintás. Ha sike-
rült átpördülnie 
valakinek, még 
ajándékot is ka-
pott tőle – me-
séli Vázsonyiné 
Márti. Az alján 
volt egy féke-
ző. Ha meg-
nyomták, lent 
fe lemelkedett 
egy padló, az 
állította meg a 
játékot – helye-
selnek mind-
annyian. A ha-
jóhinta mellett 
körhinta a ki-
sebb gyerekek-
nek, és ringlis-

píl is mulattatta a gyerekeket, felnőtteket. 
Volt, hogy a körhintát 3-4 gyerek hajtotta körbe-

körbe. Tíz menetet kellett teljesíteniük, hogy egyet 
ingyen hintázhassanak. A menetdíj 2 Ft volt akkori-
ban, amikor 5 forintra emelték, már drágálltuk – me-
séli Vázsonyiné Márti. 

A hintákon kívül a lakókocsikból átalakított céllö-
völdék már akkor is a búcsú kötelező tartozékai vol-
tak, és nem maradhatott el a vásár sem. Az árusok 
falvédőket, fonott, faragott, fa használati tárgyakat, 
festett fakanalakat, tükrös mézeskalács szívecskéket, 
krumplicukrot kínáltak a falubelieknek. 

A Petőfi tér az 1960-as évek elején vált a forgatag 
helyszínévé. A búcsúsok már két-három héttel előt-
te beköltöztek a térre. Állataikat a kocsik alá kötöt-
ték ki. Ott csipegettek a csirkék, kacsák. A mostani 
Varga ház helyén hatalmas óriáskerék állt, mellette 
láncoshinta, körhinta, a tér másik oldalára céllövöl-
déket állítottak. Nem volt ritka, hogy búcsúra elért 
bennünket a téli időjárás. Sokszor havazott, nagy hó 
volt. Többször megkértek, hogy takarítsam le a láncos 
hinta üléseiről a havat. Leszáradjon, amire ráülnek a 
falubeliek.

A szórakozás mellett az ekkor összegyűlt család-
tagok közösen ültek az ebédlőasztalhoz is. A búcsú-
ra liba, kacsa általában szerepelt a fogások között. 
Anyám az első tömött libát mindig Szent István napra 
tette az asztalra, az utolsót búcsúkor. Utána a hidegre 
fordult időjárás miatt nem szerették tömni az állato-
kat - meséli Szatyináné Erzsi. 

A búcsút követő hétfő szünet volt minden sárisápi 
iskolás számára, két évtizede azonban eltörölték. Sok 
helyi családnak akkor ez a nap jelentette a felhőtlen 

szórakozást. A távolabbról érkezett vendégek elmen-
tek, szabadabban lehetett pihenni, a gyerekekre fi-
gyelni. 

Az újtelepi játszótér kialakítása után, az 1980-
as évek közepén került mai helyszínére, a Handlová 
parkba a Szent Imre napi vidámpark és vásár. Evvel 
együtt megjelentek az újabb és újabb hinták, az azóta 
is töretlen sikernek örvendő dodzsem, a színes fények 
és a hangos zene. 

A nagy, családi találkozások, a közös ebédek pedig 
lassan elkopnak. Hiányzik a mama, aki megtömte a 
libát, a dédi, aki a legfinomabb süteményt varázsolta 
az asztalunkra…

Knyazovics Edina

A képek a Szlovák Önkormányzat archívumából származnak.
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Október első hétvégéje hosszú évek óta kettős ünnep 
Sárisápon. 

Ez a nap az idős emberek tiszteletéről szól. Tiszteletünk 
magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetü-
ket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak szüksége 
van rájuk. Szükségünk van mindarra az élettapasztalatra, 
bölcsességre, amivel rendelkeznek, és a türelemre, elfoga-
dásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Ez a jeles 
alkalom kiváló lehetőséget biztosított számunkra, hogy 
mindezért köszönetet mondhassunk.

Sárisápon ma ötszáz, 65 év feletti idős ember él. Sokan 
közülük itt születtek, gyökereikben is sárisápiak. Másokat 

az idő, a család, az élet sodort ide. Mára azonban fontos 
helyi közösséggé forrtak össze. Azzá a közösséggé, akik 
életútjukkal, munkáságukkal példát mutatnak a fiatalabb 
nemzedékek számára. Azzá a közösséggé, akik nap, mint 
nap számítanak tiszteletünkre, támogatásunkra.

Ez a nap a Sárisápon élő nemzetiségek tiszteletéről is 
szól. Hagyományaink, népszokásaink megőrzése valameny-
nyi Sárisápon élő számára fontos feladat. Népművészeti 
csoportjaink munkája, előadásaik kiváló eszközei nemze-
tiségi hagyományaink megőrzésének.  Köszönjük, hogy 
általuk lehetőségünk van hidat képezni múltunk és jövőnk 
között!

Knyazovics Edina

A szenior örömtáncot, mint mozgásformát Ilse Tutt 
német táncpedagógus fejlesztette ki csaknem ötven 
évvel ezelőtt idősödő anyósa kérésére. Népszerűsége 
letarolta Európa számos országát, még Brazíliába is 
eljutott. Magyarországon Csirmaz Szilvia segítségével 
mutatkozott be, éppen három esztendővel ezelőtt. Ma 
már 130 oktató dolgozik hazánkban, 150 helyszínen 
buzdítják mozgásra az idősödő korosztályt. Sárisápon 
2018-ban indult útjára az első csoport, Illy Idikó veze-
tésével. Vele beszélgettem.

Hogyan lett belőled szenior örömtánc oktató?
Egy bemutató alkalmával a tánc híre Komáromba is el-

jutott, megtetszett az idősebbeknek. Ekkor döntöttük el, 
hogy valaki elmegy közülünk, és elvégzi a tanfolyamot. 

Rám esett a választás, de nem rendelkeztem semmilyen 
előképzettséggel. Nem is volt rá szükség.

Hogyan célozza meg az örömtánc a szenior korosztályt?
Megmozgatjuk a csontjainkat, izmainkat, késleltetjük 

vele az időskori elbutulást, a demenciát. A betegség megjele-
nése a táncolók 76%-nál későbbre tolódik. Az agyunk mind-
két féltekéjének együttműködve kell dolgoznia. Vizsgálatok 
bizonyították, hogy már párhetes tánc után az agynak azon 
területei is aktivizálódnak, amelyek addig nyugalomban vol-
tak. Ezen kívül nagyon jó közösségépítő ereje is van. Una-
loműző, másfél órára garantáltan kikapcsolja az agyat. 

Miben más ez a táncforma?
Senkinek nem kell partner ahhoz, hogy csatlakozzon, 

különböző táncformák vannak. Néha egyedül táncolunk, 
néha párban. Ilyenkor kerül szalag vagy kendő a „lányok” 
nyakába. Néhány táncos tud csak mindkét fél bőrébe búj-
ni. Egyszerűek a koreográfiák. Néhány lépéskombináció-
ból állnak, senkinek sem okoz túl nagy gondot a megtanu-
lásuk. Először közösen, a diktálásom alapján gyakoroljuk a 
lépéseket, majd később már zenére járjuk el a táncot.

Mi volt a legszebb élménye a tánc kapcsán?
Az egyik fellépésünk után egy 14-15 év körüli unoka 

azt mondta a táncoló nagymamájának, hogy „Mama, ez 
annyira jó volt!” Amikor az unoka felnéz a nagyira, az a 
legnagyobb elismerés. Szeretném, ha ezt minél többen át-
élhetnék.

Knyazovics Edina

Idősek Napja és Nemzetiségi Nap 

Örömmel táncolva
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A Megyejáró Hódítók Túrák első, őszi állomását rendezték 
szeptember 21-én, Sárisápon. A Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Megyénk körül megyünk körül című projektjé-
nek keretén belül megvalósult programsorozat hetedik helyszí-
nén háromszázan vágtak neki a települést körülölelő erdőknek, 
mezőknek. A kora reggel rajthoz állóknak Popovics György, a 
megyei önkormányzat elnöke, Steindl Balázs alelnök és Kollár 
Károly polgármester kívánt élményekben gazdag túrázást. A ren-
dezvény házigazdája a helyi önkormányzat volt, akik tapasztalt 
és lelkes helyi önkéntesekkel együttműködve szervezték meg a 
fordulót.

A túrázók két kijelölt útvonalon vághattak neki a települést 
ölelő tájnak. Kétharmaduk a 9 kilométeres Erdőkerülő útvonalat, 
míg a többiek Kősziklahódítóként a több, mint húsz kilométeres 
távot választották.  Evvel érintették a közeli települések határait, 
és felmásztak a megye hét csodája közé beválasztott Epöli-sziklára 
is. A legfiatalabb túrázó három éves, míg a legidősebb 80 éves 
volt, aki ráadásként a hosszabb útvonalat teljesítette.

A környezet védelme fontos szempont volt a rendezvény szer-
vezése során. A reggelit újrahasznosított papírzacskóban kapták 
a résztvevők, a frissítőpontokon pedig ballonos ivóvízzel várták 
őket. A hulladék gyűjtésére szelektív kukák álltak rendelkezésre, a 
dohányosoknak pedig csikkgyűjtőt kínáltak a szervezők.

A Megyejáró Hódító Túrák az idei esztendőben még két hely-
színen várja a természet szerelmeseit. Október 26-án Súron, nov-
ember 16-án pedig Tatabányán állhatnak a rajthoz.

Knyazovics Edina

Meghódítottuk Sárisápot
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