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Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt két év járványos időszakán túljutva az idei Húsvétra
újból a megszokott módon, hagyományainkat őrizve, személyes
jelenlétünkkel a templomban ünnepelhetjük hitünk legnagyobb
igazságát, hogy az Isten Fia, Urunk, Jézus Krisztus értünk, a mi
örök boldogságunk miatt alapította az Oltáriszentséget, szenvedett, és adta életét értünk áldozatul, és feltámadt a halálból!
A mi örök életünk, vagyis a földi halálunk után ránk váró,
nekünk megígért üdvösség elnyeréséért tette mindezt Isten Fia.
Hiszen az ember, Isten gyermeke a földi élete során többször
szembe találja magát ezzel a kérdéssel: Miért élek? Mi a célja a
létezésemnek? Csak egyetlen célja van: a minket örök szeretettel
szerető Isten. Ő teremtett, Ő akarja, hogy létezzünk, Ő szeretné
magát megismertetni velünk, és megtanítani arra, hogy fogadjuk
be Őt az életünkbe, éljünk az Ő törvényei szerint, mert mindezek
által kapjuk meg Tőle, a Vele való örök, boldog életet.
„Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltámadt!”
Az angyalok teszik fel ezt a kérdést és teszik ezt a kijelentést a
Jézus sírjához Húsvétvasárnap reggel siető asszonyokhoz. Akik
döbbenten tapasztalták meg, hogy a Jézus sírját elzáró kő el van
hengerítve, és üres a sír. Ebben a megrökönyödött, gyászos pillanatba hozzák az örömhírt az angyalok, és válik gyászuk örömmé.
Szaladnak a sírtól, hogy ezt a jó hírt megvigyék először az apostoloknak, akik szintén gyászolnak és félnek.
Mi is sok embertársunkat veszítettük el az elmúlt két évben
a járvány miatt, sokszor értelmetlenül. De életünk folyamán is
többször gyászoljuk szeretteinket. Mi a reményünk ilyenkor? „Mi
lett vele? Hova került? Már soha nem láthatom?”- ilyen és hasonló kérdések merülnek fel bennünk jogosan. De ha ismerjük Jézust
és az Ő tanítását, akkor tudjuk, hogy Isten megbocsátó szeretetét
kell kérnünk az elhunytak bűnei miatt, és kérni számukra, különösen is a szentmisében az örök élet ajándékát. Mert hisszük
és tudjuk, hogy Jézus legyőzte a halált, Úrrá lett minden emberi
bűnön, és a benne hívőket ugyanezen ajándékokba részesíti. Ő az Élet Ura, az Élet Istene, a mi Istenünk!
Ezzel a biztos reménnyel és hittel ünnepeljük idén Urunk feltámadásának ünnepét, mely egykoron nekünk is
elhozza a mi feltámadásunkat földi életünk után!
									Tisztelettel:
Rajk János atya

Szeretettel hívom a Testvéreket, hogy együtt ünnepeljünk templomunkban!
Nagycsütörtök 17:00
Nagypéntek 17:15
Húsvétvasárnap 11:00
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Húsvét
Tojásfa
Hagyományteremtő szándékkal, 2019-ben első alkalommal állítottunk tojásfát településünk főterén. Amelyet azóta is közösen díszítettünk fel a szebbnél-szebb
hímesekkel. Szeretnénk, ha a kezdeményezés az idén is
folytatódna. Április 18-ig várja a hímestojásokat a főtéren felállított tojásfa.

Húsvéti porták
Húsvét alkalmából öltöztessünk ünneplőbe saját portánkat, kapunkat, előkertünket! Akasszunk fel néhány
húsvéti hímes tojást a rügyező bokrokra, ültessünk tavaszi virágokat a kapunk elé!
Húsvéti portájukról készített fotókat küldjék el április 14-én, 12 óráig az igazgatas@sarisap.hu e-mail
címre, vagy Messenger üzenetben Sárisáp.hu számára.
A legszebb porták tulajdonosai ajándékban részesülnek.

Községünk valamennyi lakójának
áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Polgármesteri Hivatal dolgozói
és az újság szerkesztői

Tavaszköszöntő
A természet tavaszi megújulását pecsételték meg az iskolások március 18-án a Sárisápi
Szlovák Önkormányzattal közös rendezvényen.
A gyerekek az iskolától a falu
főterén keresztül vonultak az
Emlékházhoz, ahol kiszebáb
égestéssel, dallal, verssel, tánccal üdvözölték a tavaszt.
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Tegyük szebbé együtt környezetünket!
Parkolás
Az út szélén parkoló, járdára felálló gépjárművek mind a
gyalogosok, mind a gépkocsik közlekedését megnehezítik,
sok esetben lehetetlenné is teszik. Ezúton ismételten kérjük
a Tisztelt Lakókat, hogy járműveikkel a KRESZ szabályainak
megfelelően parkoljanak, és amennyiben lehetőségeik engedik – rendelkeznek beállóval, garázzsal, vagy ha az kialakítható – szíveskedjenek saját ingatlanukat használni személygépjárműveik tárolására.

Építés előtt egyeztessen
Amennyiben az ingatlantulajdonos közterületen bárminemű építési, átalakítási munkát kíván végezni, kérjük, hogy a
szükséges feltételekről a munka megkezdése előtt feltétlenül
egyeztessen önkormányzatunk műszaki előadójával! Marton
Boldizsár keddenként fogadja az ügyfeleket a polgármesteri hivatalban vagy a 06 33 518 318-es telefonszámon és a
muszak@sarisap.hu e-mail címen.
Amennyiben az érintett ingatlan a Fő utcán található, a
közterület tulajdonosa az állam. Az út kezelője a Magyar Közút Nonprofit Kft. Ebben az esetben velük szükséges egyeztetni.
Az ingatlantulajdonosok feladata gondoskodni az ingatlanuk előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, és más hulladékok
eltávolításáról. Ez magában foglalja a fűnyírást, a szemét-és
gyommentesítést is.

Hulladékok legális elhelyezése
Számtalan lehetőség adott a háztartásokban keletkező, különböző típusú hulladékok legális elhelyezésére. Az
árkok mélye, bokrok alja nem szemétgyűjtő! Az illegális
hulladékelhelyezés szabálysértés, bírságot vonhat maga
után. Védjük együtt környezetünket, családunk és saját
egészségünket!
A hulladékról szóló törvény értelmében a hulladékszállítást
minden ingatlanhasználó köteles igénybe venni.
• Sárisápon a kommunális hulladék elszállítása heti rendszerességgel, csütörtökönként, házhoz menő rendszerben
történik.
• Szelektív hulladék – papír, műanyag, fém – elszállítását
kéthetente, éves szállítási naptár alapján végzi a szolgáltató.
• Havonta 2 alkalommal a szolgáltató munkatársai, az általuk biztosított évi 12 darab gyűjtőzsákban (a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben átvehetők) elszállítják
a zöldhulladékot.
• Falevelek, ágak elhelyezésére az Annavölgy határában kialakított zöldhulladék-lerakóban is lehetőség van, az ideszállítást azonban mindenkinek önállóan kell megoldania.
• Az üveghulladékok számára konténerek állnak rendelkezésre a település központjában. Kérjük, hogy más nemű
hulladékot itt ne helyezzenek el!
• Lomtalanítás évente egy alkalommal, minden hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakos részérre ingyenesen kérhető.

• Panaszbejelentéssel, változásbejelentéssel, lomtalanítással,
illetve egyéb hulladékszállítással kapcsolatos bejelentésekkel szíveskedjenek a Vertikál Nonprofit Zrt.-t felkeresni
az alábbi elérhetőségeken: tel: +36-22/576-070, e-mail:
ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu.
• Az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel rendelkező, tartozásmentes sárisápi
lakosok számára lehetőség nyílik a nyergesújfalui hulladékudvarban lomok, építési törmelék, veszélyes hulladék
(festék, akkumulátor) gumiabroncs, elektronikai hulla-

dék elhelyezésére.

Az elhelyezéshez lakcímkártya és személyigazolvány
felmutatása szükséges!
A hulladékudvar minden szombaton
8 és 15 óra között tart nyitva.
Cím: 2536 Nyergesújfalu, 019/11 hrsz.
(volt Tesco áruház mellett)
• Gyűjtőedény fogadja a használt étolajat és sütőzsírt a
közösségi tér udvarán elhelyezett sárga kukákban. Az elhasznált zsiradékot zárt műanyag palackban vagy befőttesüvegben kell az erre a célra rendszeresített, sárga tárolóba
helyezni. A „CseppetSem!” program a társadalmi felelősségvállalással a környezetvédelem mellett további előnyt
is jelent Sárisáp számára. A hasznosítást szervező Biotrans
Kft. vállalta, hogy évente egy alkalommal a településen
összegyűlt minden hasznos kg után 25 Ft visszatérítést fizet a Sárisáp Községért Közalapítvány számára.
Kérjük Önöket, hogy Sárisáp rendezettsége, lakóhelyünk
gondozottsága, tisztasága érdekében munkájukkal, kötelességük végrehajtásával segítség a kulturált és vonzó településkép
kialakítását, fenntartását.
Köszönjük együttműködésüket!
Sárisáp Község Önkormányzata

Zöldhulladék
A levágott füvet és a faleveleket megfelelő teherbírású, biológiailag lebomló zsákban, az ágakat, gallyakat
maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben
(spárgával átkötve) szállítja el az ingatlan elől.
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a társaság munkatársai
nem fogják elszállítani.
A hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók részére a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas,
évi 12 darab zsákot térítésmentesen biztosít a szolgáltató, amelyek ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal titkárságán átvehetők.
Az elszállítást a cég munkatársai nem végzik el,
amennyiben a hulladék nem lebomló zsákban, vagy a
megengedettnél nagyobb kötegekben kerül kihelyezésre.
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Célba ért az adomány
Az ukrán - orosz háború elől menekülő családok
ellátása komoly terhet ró a határmenti településekre.
A sárisápi önkéntes tűzoltók kezdeményezésére március elején néhány nap alatt több térségi település is
megmozdult, hogy segítse a menekülő családok ellátását. Annavölgy, Dág, Máriahalom, Sárisáp és Úny
község is a támogatók mellé állt.
A tűzoltók járműve összegyűjtötte a szomszédos
települések adományait, amelyet az ÖTES tagjai mellett Bánhidi József Annavölgy polgármestere is elkísért, míg a Sárisápon összegyűlt felajánlásokat Kollár
Károly polgármester és Knyazovics Edina szállította
Tiszabecsre.
A helyi lakosoknak, civil szervezeteknek és az önkormányzatunknak köszönhetően kb. 1,5 millió forintnyi adományt vihettünk Sárisápról a határmenti településre, ahol lelkes önkéntesek vették át az élelmiszerből, tisztálkodási és tisztítószerekből, takarókból álló, két
tele teherautónyi rakományt.
A tűzoltók a hazafelé vezető útra egy kétgyermekes édesanyát is az autójukba fogadtak, elhozták őket Budapestre. Köszönjük valamennyi sárisápi lakos, civil szervezet támogatását! Példaértékű összefogás részesei lehettünk.

Felépült az urnafal
Sárisáp Község Önkormányzata a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, a Temetői infrastruktúra fejlesztése – 2020 című pályázaton 4 999 990 Ft, valamint az
Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése –
2021 című pályázaton 4 999 964 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert önkormányzatunk. A két sikeres pályázat
segítségével összesen hatvan férőhelyes urnafal került kialakításra a helyi temetőben.
A képviselő-testület a hatályos temetőrendelet módosításával megállapította a kolumbáriumban lévő urnahelyek
bérleti díját, amely 30 000 Ft/10 év/urnahely. Az urnahelyet a Léthé Temetkezési Kft-től van lehetőség bérelni.
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A Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Német Nyelvjárási Nap
Csolnokon rendezték meg február végén az 5. Német
Nemzetiségi Nyelvjárási Napot, melyen a Sárisápi Német
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai is részt vettek. A rendezvényen a svábok hétköznapi használati tárgyait mutatták
be a résztvevők, mindenki a saját nyelvjárásán.
A finom ebéd és a jó hangulatú beszélgetés után a szervezők játékra hívták a résztvevőket. A magyarországi németek életútját, hagyományait bemutató társasjátékot próbálhattuk ki, magyar és német nyelven. Kellemes szombati
napot töltöttünk Csolnokon, újra hallva és használva a sajnos már nagyon ritkán használt sváb nyelvjárást.
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Gondosóra az
idős családtagokért

A Sári Óvoda és
Mini Bölcsőde hírei

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma elindította a
Gondosóra program keretében megvalósuló jóléti szolgáltatást, amely egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a 65 év feletti saját otthonukban élő idős
emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba
léphessenek az általuk előre megjelölt kontaktszemél�lyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra. A rendszer
célja, hogy az idős emberek biztonságérzetét erősítse és
igény szerint a szükséges intézkedést biztosítsa a nap
24 órájában egy diszpécserszolgálat segítségével. A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körülmény
között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban
hordva mindig elérhető). Nem kell mást tenni, mint
viselni a díjmentes jelzőeszközt. A programról bővebb
tájékoztatás elérhető a www.gondosora.hu weboldalon. A részvétel regisztrációhoz kötött. Ha valaki segítségre szorul a regisztráció során a Térségi Szociális
Alapellátó Szolgálat munkatársai az idősek klubjában
nyújtanak segítséget a regisztráláshoz.

Beiratkozás
A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai csoportjába a
gyermekeket a 2022/2023-es nevelési évre a következő
időpontokban lehet beíratni:

2022. április 25. (hétfő) 8.00-16.00
2022. április 26. (kedd) 8.00-13.30
2022. április 27. (szerda) 8.00-13.30
Az óvodai beiratkozás során be kell mutatni:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• A gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolványt,
• A szülő személyi azonosító hatósági
igazolványát,
• A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• A gyermek tajkártyáját,
• A gyermek oltási kiskönyvét.
További információ:
Binderné Haracska Piroska intézményvezető
Tel. : 06 33 518 322 E-mail: ovoda@sarisap.hu

Nyári szünet
A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. július 4. és július 29-e között zárva tart. Ebben az időszakban történnek meg a szükséges karbantartási, felújítási munkák.
Ügyeletet ebben az időszakban Annavölgyi Aprófalva
Tagóvoda lát el.

Fülkés képoszlop az út mentén
A falu határában, egy régi földút mellett, hatalmas fa óvásában fülkés képoszlop őrzi a virágokkal körülvett
Szűz Mária képét. A kőből készült, hasáb alakú szakrális kisemlék állításának ideje nem ismert, a második
világháború lövésnyomait azonban magán viselte. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Út menti keresztek című
pályázatának segítségével nemrégiben megújulhatott az emlékhely, amelyet Szent Márk napja alkalmából, az
április 24-ei szentmise után Rajk János plébános úr újraszentel.
A Sárisápi Szlovák Önkormányzat számára kiemelten
fontos a helytörténeti értékek feltárása és megőrzése, a
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése.
Az emlékhely restaurálása különösen fontos feladatának
érezte.
A fehérre meszelt emlékhely a memorandumok szerint egy, mezőgazdasági munkák során történt tragé-
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diának állít emléket. Egy terménnyel megrakott lovas
szekér előtt megbokrosodtak a lovak, a kocsi felborult,
és maga alá temette az azon ülő, hazafelé tartó családot.
Búzaszenteléskor, azaz Szent Márk napján a templomból a hívők búzaszentelő körmenete vonult az emlékhelyhez. A körülötte kihajtott friss búzából mindenki
tépett egy marékra valót, amelyet megáldottak, és haza-

véve a tyúkoknak dobtak, hogy bő legyen a tojás áldás, valamint a megszentelt búzának gyógyító erőt is tulajdonítottak.
A felületén több helyen golyó ütötte nyomok voltak. A
második világháború keserű emlékei. A szántóföld szélén
álló, fülkés képoszlop egyetlen homokkő tömbből faragott,
hasáb alakú emlék. Falai fehérre meszeltek, teteje lekerekített. Az oszlop felső harmadában található fülke faragással
kiemelt, vasráccsal védett üveglap mögött őrzi Szűz Mária
képét, amely Kákonyi Júlia szobrászművész alkotása.

Örömteli húsvéti ünnepeket kívánunk
községünk lakóinak!
Veselé vel’konocné sviatky prajame kazdému
obyvatel’ovi nasej dediny!
Sárisápi Szlovák Önkormányzat

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. Ezt legkésőbb
2022. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

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

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

Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány
Adószáma: 18846003-1-11
Az alapítvány célja a sárisápi iskola tanulóinak szakköri, sportköri és egyéb szabadidős tevékenységek anyagi
támogatása, eszköztárának bővítése. A tanulók részére
szervezett vetélkedő, tanulmányi versenyek, kulturális
rendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulások, táborozások, honvédelmi versenyek támogatása.

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.

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.

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.

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Magyar Református Egyház
Technikai szám: 0066
Köszönjük segítségét!
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Nemzeti ünnep - március 15.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk március 15-én a Szabadság téren.
Az ünnepi műsorban a helyi óvodások és iskolások mellett a zeneiskola növendékei, az iskola volt diákjai,
az Equinox Mazsorett Csoport és a Sárisápi Bányász Fúvószenekar is közreműködött. A megemlékezés méltóságát emelte az Orosz Róbert által összeállított és előadott, ünnephez illő népdalcsokor.
A megemlékezés virágait Sárisáp Község Önkormányzata nevében Takácsné Molnár Anikó jegyzőasszony és Kollár Károly polgármester úr, a Sárisápi Bányász Alapszervezet nevében Mráz László és Nánai István helyezte el a
Szabadság téri emlékműnél.
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Gyermekrajzok köszöntötték a tavaszt

Sárisápi Bányász Közösségi Tér különdíjai:

Tavasz címmel hirdetett rajzpályázatot az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága március 15-e alkalmából. A hagyományos pályázat díjkiosztóját az ünnepi megemlékezés után rendeztük a közösségi
térben, ahol Ligetiné Vass Éva, a bizottság elnöke köszöntötte a gyerekeket. Két év kihagyás után nagy öröm
volt ismét meghirdetni a pályázatot. Több mint száz
pályamunka érkezett, a legkülönbözőbb technikákat felhasználva. Óvodai csoportok és iskolai osztályok közös
alkotásokkal is neveztek. A sárisápiak mellett annavölgyi
és dági gyerekek is elküldték alkotásaikat.

Radoszta Nóra (óvoda)
Binder Csepke Bodza (annavölgyi tagiskola)

Díjazottak:
I. korcsoport – óvodások
Aszódi Zsuzsanna
Fekete Fanni
Bogdán Liána

Boribon csoport
Mazsola csoport
Csodacsibe csoport

II. korcsoport – iskola alsó tagozat
Megyesi Hanna
Varga Flóra
Gyurkó Izabella
Kisszölgyémi Léna

Kosárlabdapalánk került a játszótérre
A tavaszi időjárás lehetőséget adott az új, kültéri kosárlabdapalánk kihelyezésére. A helyi fiatalok kezdeményezése, az önkormányzat által megvásárolt sporteszköz
a Handlová parki játszótéren kapott helyet.

Baumann Martin
(dági tagiskola)
Englóner Melissza
(annavölgyi tagiskola)

III. korcsoport – iskola felső tagozat
Spitzmüller Vivien
Szente Kincső
Hüse Boglárka
(annavölgyi tagiskola)

Kiss Szidónia
(annavölgyi tagiskola)
Urbanivicsjusz Anasztázia
(dági tagiskola)

Sárisápi Szlovák Önkormányzat különdíjai:
Szabó Anna
Sárisápi iskola 1. b osztálya

Aszódi Kristóf

Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat
különdíjai:
Orgován Luca
Sári Óvoda és Mini Bölcsőde Boribon csoport fiúi

Tavaszi Hérics Gyermekalapítvány különdíjai:
Németh Eszter

Szabó-Tolnay Simon
Vámosi Kinga
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Kalács repült a háztető felett
A Sárisápi Szlovák Önkormányzat tagjaival az elmúlt
időszakban ismét sok időt szenteltünk a régmúlt emlékeinek felkutatására. Olyan emberekkel beszélgettünk,
akik nagyon sok, helytörténeti szempontból értékes emléket osztottak meg velünk.
A negyven napos böjt és húsvét után ismét egy olyan
időszak következett a falusi emberek életében, amikor
újra lakodalmakat rendezhettek. E kiemelkedő esemény
alkalmából finomabbnál finomabb kalácsokat sütöttek
a lagzi hetében. A csütörtöki nap a keltkalácsoké volt.
A családi ünnephez kapcsolódva egy, már szinte teljesen
feledésbe merült szokást elevenítettünk fel, a „brána” kalács sütését és dobását.
Keszthelyi Antalné Herminke néni, Keszthelyi Józsefné Ilka néni és Keszthelyiné Máté Ágnes meg is sütötte a
gyönyörű fonással készített kalácsot, miközben sok-sok
érdekes emléket osztottak meg velünk.
Az édes kelttésztából, különleges fonással készült kalácsok, valamint a bejglik, kuglófok tésztáját csütörtökön hajnalban dagasztották, Hajnal Jánosné, Ilona néni
a sokak által ismert szakácsnő irányításával. A tészták
utána a helyi pékségek - Benyárik, Kanóczky, Léna néni
- kemencéjében sültek. Az esküvői kalács külső, kerek
része hármas fonással, míg a belső része kettes fonással
készült. Volt, hogy asztal méretűre gyúrták az asszonyok,

máskor akár 8-10 darabot is sütöttek belőle egy-egy alkalomra.
Az elbeszélésekből megtudtuk, hogy az esküvőről hazatérve a menyasszony házába a vőfély a „brána” kalácsot dobta át
a háztetőn vagy a kerítésen keresztül a szomszédos udvarra,
ahol a gyerekek már izgatottan várták. A fiúk gyakran jelezték egymásnak, amikor eldobták, a túloldalon számítsanak
rá. A háztetőn túl elkapták és elosztották egymás között a
gyerekek, sokszor még össze is verekedtek rajta. Mindez azt
jelképezte, hogy befogadták az új rokonságot.
Huberné Kisgyőri Katalin

A levegő szerelmese
Már gyermekként tudta, hogy repülni szeretne. Aktív életet él, amelyhez a családjában is partnerre talált. Nagy álma,
hogy egyszer egy második világháborús vadászgéppel emelkedjen a levegőbe. Jurásek Sándorral beszélgettünk.
Hogyan és mikor kezdődött a levegő/repülés iránti „szerelem”?
Az biztos, hogy kisgyerek korom óta vonzott a repülés.
Jurásek nagypapámmal rendszeresen rohantunk ki az udvarra, amikor repülő vagy helikopter hangját hallottuk. Mindig
lelkesen próbáltuk megfejteni, hogy vajon mi lehetett az, és
milyen céllal repült. Abban az időben a felettünk átrepülő
szovjet és magyar katonai, valamint MHSZ által üzemeltetett
légijárművek sűrűn adtak nekünk udvarra rohanási és megfigyelési lehetőséget.
Mi ösztönzött? Milyen „lépcsőket kellett végig járnod?
Először be kellett jutnom a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumba és a katonai kollégiumba, ez volt az első lépcső a
Repülőtiszti Főiskola felé. Sikeres felvételi után elsőben és
másodikban vitorlázógéppel, harmadikban és negyedikben
Jak-52 motoros oktató és műrepülőgéppel repültem. Sikeres
érettségi után, a szükséges orvosi alkalmassággal bekerültem a
Szolnoki Repülőtiszti Főiskolára. Ott elsőben és másodikban
tovább folytattam a motorosrepülést, harmadikban és negyedikben L-39 Albatrosz sugárhajtású gépen repültem.
Gyerekkori álom volt? Abszolút, de azt kérlek ne kérdezd,
mikor kezdődött! Varga Peti mondta azt a legutóbbi általános
iskolai osztálytalálkozón, hogy Kárpáti Zsolti és én voltunk
azok, akik nagyon korán és nagyon határozottan tudtuk mi
szeretnénk lenni. Zsolti azóta Kázmér atya és ferences szerze-
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tes, én repülök. Nem vicceltünk!
Mit szólt hozzá a családod a kezdetekben és mit szól hozzá
most?
A szüleim nagyon örültek és azért biztosan féltettek is. Már
14 évesen nagyon határozottan elindultam a céljaim felé, ami
talán abban az időben sem volt túl általános. Nagy volt a motivációm a repülés iránt, így a tanulmányi eredményeimmel is
jobban törődtem. Hogy mit szólnak hozzá most? A szüleim,
a feleségem és a gyerekeim örülnek annak, hogy azt csinálom,
amit szeretek. Amikor pénteken bejelentem, hogy szombaton
és vasárnap is a reptéren leszek, szerintem nem teljesen őszinte
a mosolyuk.
Hogyan lett belőled pilóta? Hol tanultál?
Mi kell ahhoz, hogy valaki pilóta lehessen? Milyen alkalmassági feltételeknek kell megfelelnie? A katonai repülés
itthon sajnos nagyon különbözik a civil repüléstől, nincs átmenet katonából civilbe és fordítva sem. A katonai időszakom után egy kisebb szünetet követően civilként kezdtem
újra repülni. Gyakorlatilag minden jogosítást újra meg kellett
szereznem, amiben a korábbi tapasztalataim sokat segítettek.
Először hobbi pilóta lettem, és nagyon sokat repültem barátokkal, családtagokkal. Bevallom, ez nekem legalább akkora
élmény volt, mint először egyedül repülni. Az egyik vizsgare-

pülésemnél a vizsgáztató megkérdezte, merre szeretnék útvonalat repülni. Én Esztergomot javasoltam, ő boldogan elfogadta. Ahogy Sárisáp mellé értünk, mondtam neki, hogy ez
a szülőfalum. Ő felnevetett, és azt válaszolta, hogy neki pedig
Epöl. A következő vizsgámat is vele repültem, amikor már azt
kérdezte, hogy én miért nem vagyok profi pilóta, mondván
angolul kiválóan beszélek, és jó kezem van. Hazamentem, elmeséltem a feleségemnek, mit kérdeztek tőlem, amire ő azt
válaszolta, hogy miért is ne lennél. Onnan már nem volt megállás. A sors sokszor tesz nagyszerű dolgokat, és ez kétségtelenül az volt.

Milyen volt az első önálló repülésed? Hol és merre repültél
először?
17 évesen Szolnokon repültem először egyedül Jak-52essel. Nagyképűség lenne azt mondanom, hogy nem izgultam, de tudtam, hogy felkészült vagyok, és meg tudom oldani
a feladatot. Hatalmas élmény volt, máig emlékszem rá. Hasonlóan nagy élmény volt az első sugárhajtású egyedül repülésem is Kecskeméten. Amikor visszaértem a reptérre, és a pálya
fölött repültem, a bázisparancsnok mellém repült pár méterre
egy Mig-29-essel, tisztelgett, majd jobbra leborított. Ekkor 19
voltam. Libabőrös érzés még ma is.
Mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki megszerezze a megfelelő rutint? Kilométerben vagy repülési időben számoljátok?
Órában számoljuk. Van egy pilótamondás, amely szerint,
ha valaki balesetmentesen eléri a 300 óra repült időt, akkor talán túlélte a legveszélyesebb időszakot. Nekem jelenleg 1500
óra repült időm van. Viszonyításként a Wizz Air jellemzően
2-300 óra repülési tapasztalattal veszi fel az elsőtisztjeit.
Jelenleg milyen jogosítványokkal, jogosultságokkal rendelkezel a repülés terén?
Nem untatnám az olvasót a sok részlettel, de repülök és
oktatok motoros vitorlázógéppel, egymotoros repülőgéppel,
kétmotoros repülőgéppel, rendelkezem éjszakai és műszerrepülési jogosítással is.
Hogyan válhat valaki oktatóvá?
Minimum 200 óra repülési tapasztalat és egy 14400 potenciális kérdésből álló elméleti vizsga szükséges ahhoz, hogy
hobbi pilótákat oktathass. Ez után további vizsgákat szükséges
tenned ahhoz, hogy kereskedelmi pilótákat, kétmotoros kategóriát vagy műszerrepülést oktathass.
Van valami rituáléd, babonád felszállás előtt?

Kizárólag az alapos felkészülés. Az valóban egy rituálé.
Merre jártál legutóbb? Mi volt a leghosszabb repülésed?
Legutóbb egy három napos különleges repülésen voltam,
ahol a magyar civil és katonai repülőterek (például Győr,
Pápa, Kecskemét) leszállító berendezéseit, radarjait, irányadó
bázisait kalibráljuk/mérjük. Ez valóban különleges feladat,
ugyanis egy speciális berendezésekkel felszerelt kétmotoros repülőgéppel végezzük a méréseket. Azért van ezekre a mérésekre rendszeresen szükség, mert a légügyi hatóságnak meg kell
győződnie arról, hogy a repülőterek földi berendezései pontos
adatokat sugároznak. Gondoljunk csak bele mi történne, ha
egy leszállító berendezés hibásan működne. A leghosszabb
repülésem Budaörs-Amszterdam-Budaörs volt egy nap alatt
oda-vissza egy Cessna motorosgéppel. Altatódalra nem volt
szükségem aznap az elalváshoz.
Kerültél már vészhelyzetbe? Biztos volt ilyen, kérjük mesélj
róla!
Hála az égnek nem volt vészhelyzetem. Technikai sport
lévén meghibásodások előfordultak, amelyeket a megtanult
és begyakorolt eljárásokkal kezeltünk. Itt például olyan technikai problémára lehet gondolni, hogy a gép futóműve nem
jön ki. Erre is megvan a követendő eljárás, a vészkiengedés,
amely után átrepülünk a torony felett, és a kollégák távcsővel
is meggyőződnek a kiengedett és rögzített futómű állapotáról.
Ezután nagy óvatossággal leszállunk, a műszaki csapat pedig
kideríti mi volt a baj.
Van-e olyan álmod a repülés terén, ami már valóra vélt és
van-e olyan, amit nagyon szeretnél megvalósítani?
A sugárhajtású repülés korábban megadatott. A nagy álmom egy második világháborús vadászgéppel való repülés.
Lehetne Mustang, Spitfire vagy akár Messerschmidt is. Úgy
érzem, nem válogatnék!
Ha nem repülnél, milyen hivatást választanál?
Ezt nem tudom megmondani. Talán akkor is repülnék.
Ha nem a levegőben vagy, mivel töltöd a hétköznapokat?
Zsámbékon építkeztünk 13 éve, ott élünk a feleségemmel
és két fiammal. Feleségemmel, Erikával tavaly voltunk 20
éves házasok, ő gyógyszerek hatásvizsgálatával foglalkozik.
Két fiam van, Marci 17, Balázs 14 éves. Egy svájci kiadó, a
Marquard Média kereskedelmi igazgatója vagyok. Ez a cég a
JOY, ÉVA, InStyle és RunnersWorld magazinok kiadója.
Tavaly elkészült a műhelyem, amiben nagyon szeretek barkácsolni. Lassan 30 éve tollaslabdázom, a zsámbéki csapattal
kétszer nyertük meg a budapesti harmadosztályt. A családdal
az aktív életet szeretjük, túrázni, utazni, motorozni. Valószínű azért komolyodunk is, mert az elmúlt években láthatóan
jobban értékeljük a kerti munkát, például már gyümölcsfákat
is sikeresen oltogatok. Van egy körtefám, amiben három ág a
sárisápi télikörte oltványból fejlődött ki, nagyon büszke vagyok rá.
A fiaid követni fognak?
Marci a budapesti Eötvös József Gimnáziumban másodikos (tudom-tudom tizedikes), Balázs a zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskolában hetedikes. Hogy követni fognak-e a
repülésben, még nem látszik. Az apjuk másik szakmája nekik
természetessé vált. Én abban igyekszem támogatni őket, hogy
bármit is választanak, maguknak a legjobbat válasszák, és abban a legjobbak lehessenek.
Ligetiné Vass Éva
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Mancsot a szívre!
Egy nem mindennapi küldetésű szervezet alakult két esztendővel ezelőtt Sárisápon, a Mancs a szívre ifjúsági
centrum Alapítvány. Az alapítvány egyszemélyes kurátorának, Kenyeres Erikának a célja egy olyan ifjúsági centrum létrehozása volt, ahol gyerekeknek, fiataloknak állat-asszisztált foglalkozásokkal segíthet a tanulásban, a lelki
kiegyensúlyozottság elérésében.
Az alapítvány nevét is az állatok emberre való pozitív
hatása ihlette, amelyet tanulmányok is alátámasztanak. A
stressz csökkenésével enyhül a fájdalomérzet. Az érzelmi
fejlődéshez szükséges a feltétel nélküli szeretet és az elfogadás megtapasztalása. Kiemelném az egészségre gyakorolt hatást is, hiszen az állatok simogatása során csökken
a vérnyomás, a szívfrekvencia, és nekik köszönhetően még
a légzésszám is normalizálható. A társas kapcsolatok kialakításában rendkívül nagy szerepet játszanak. A rendezvényeink során rengeteg alkalommal hivatkozunk konkrét
kutatásokra, és olyan szakembereket hívunk meg, akiknek
a munkáját nagyra becsüljük – tudtuk meg a kurátortól.
Bécsben tanítok matematikát és ábrázoló
geometriát. Ez a fő állásom, ebből tartom fenn
magam. Egy budapesti
középiskolában matematikát tanítok és korrepetálok is, amelyek bevételét
az alapítvány kiadásaira
fordítom. Szombat délutánonként
Sárisápon
tartok ingyenes órákat
angol és német nyelvből,
valamint matekból – tudtuk meg Erikától, aki a
tanításon túl fontosnak
tartja a felelős állattartásra nevelést, az állatvédők
áldozatos munkáját. Sárisápon is több esetben segítette a kóbor, rossz körülmények
között élő állatok elhelyezését.
Tavaly megpályáztam a Magyar Falu Program civil szervezetek számára kiírt gépjárművásárlásra kiírt támogatását,

amelynek köszönhetően sikerült egy újszerű autót vásárolni. Ez nagyon fontos az alapítványnak, mert nagy távolságokat teszek meg a mindennapi munkám során. Segítek
a gazdáknak a kutyákat állatorvoshoz vinni, adományokat
hozok főleg Bécsből; iskolákat, óvodákat látogatok, kutyákat, cicákat szállítok. Amilyen szőrős a kocsi belülről, le se
tagadhatnám, hogy mire használom – meséli Erika.
Számunkra a legnagyobb támogatás a pályázataink megosztása, ingyenes oktatási anyagaink használata, törekvés a
megfelelő kommunikációra és a példamutatás. Ha változást szeretnénk, akkor meg kell találnunk a módját, hogy
a szeretet álljon életünk középpontjában, és ne engedjük,
hogy a negatív érzések eltereljenek a helyes útról.
Egyszerű a képlet: egy kiegyensúlyozott ember nem
bánt se embert, se állatot. Előzzük hát meg a bántalmazást,
és kezdjük a változtatást saját környezetünkben! Mindenkiben ott van a lehetőség, hogy akár egy kedves gesztussal
bearanyozza valakinek a napját. Ne adjuk fel a jóra való
törekvést akkor sem, ha reménytelennek látszik! Minden
egyes akadály egy lehetőség a fejlődésre – vallja Kenyeres
Erika, az alapítvány megálmodója.
Knyazovics Edina

Sportlövészet
A vírushelyzet erősen átrendezte a tavalyi és idei versenynaptárat. Versenyek maradtak el, vagy csúsztak el tavaszról
őszre, őszről tavaszra.
Az elmúlt naptári évben csupán három versenyünk volt,
a VI. Görgey Artúr Légpuska Emlékverseny, a KSI Postaverseny és a HS Lövész Kupa Légfegyveres Lövészverseny.
Szerencsénkre a Görgey mindkét fordulója Komáromban
került megrendezésre. Az országos döntő rendezésében fontos
szerep jutott ránk, kicsit házigazdái voltunk a rendezvénynek, ketten bírói feladatokat láttunk el. Egyetlen dobogósunk
meglepetésre a dobogó harmadik fokán végző Szente Kincső
volt. Balogh Bence és Radoszta Hunor a fiúknál az első tízben végzett.
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A Postaverseny alapszakaszát négy
fordulóban itthon lőttük. Az előbbi
alapszakasza után az országos döntőre – amelyet a Nemzeti Lőtéren rendeztek – hét versenyzőnk jutott be.
Legjobb eredményünket Balogh Bendegúz Róbert szerezte meg, negyedik
helyen végezve.
A Honvédelmi Sportszövetség versenyén középiskolások és amatőr felnőttek állhattak rajthoz. Az alapszakasz
után a zalaegerszegi regionális döntőre
nyolcan jutottunk be. Köszönettel tartozunk önkormányzatunk utazásban
nyújtott segítségéért! Zalaegerszegen
Vitek Róza a nyugati régió bajnoka
lett. A felnőttek - egyéni ezüst és bronz
mellett - csapatban másodikok lettek.
Az országos döntő a BOK Csarnokban volt. Az induló, közel 2800
versenyzőből négy kategóriában a legjobb 30-30, illetve 4545 sportlövőt hívták meg. A döntőn nem lőlapra, hanem

elektronikus érzékelőre kellett lőni. Ez
a nagyon erős mezőny mellett tovább
nehezítette dolgunk, mert a SIUS
rendszer fénye szokatlan volt. Katona
Gabriella a nők között nyolcadik lett.
A többi négy versenyzőnk 11-17. közötti helyezést értek el.
Az április 8-án kezdődő Sportlövő
Diákolimpiára 6 általános és 3 középiskolás, a VII. Görgey Artúr Légpuska Emlékversenyre 8 általános és 3
középiskolást nevezünk. Az Általánosés Középiskolások Országos Bajnoksága elmarad, a 2022-es KSI Postaversenyt még nem hirdették meg.
Terveink között szerepel tagfelvételi
kérelmünk a Magyar Sportlövők Szövetségébe. Ezzel új lehetőségek nyílnak fegyver, lövedék, lőlapbeszerzésre.
Jelenleg 20 általános, középiskolás és
felnőtt versenyzőnk van. Két további szülő segíti a felkészítést,
a karbantartást és az utaztatást.

Újra a zöld-fehér pályán
Demeter Réka 2000-ben lépett először a sárisápi focipálya füvére. Öt évnyi amatőr futball után játszott zöldben,
kékben, majd február óta – egy hosszan elnyúló, súlyos térdsérülésből felépülve – ismét a Ferencvárosi Torna Klub női
focicsapatát erősíti, hátvédként.
Mi/ki motivált abban, amikor lányként először léptél a
sárisápi focipályára?
2000-ben mentem ki először a sárisápi focipályára. A bátyám, Csabi akkor ott játszott. Sokszor fociztam vele otthon
a szobában, az udvaron. Vele mentem fel először a sárisápi
pályára is, ahol 14 éves koromig ragadtam. Rajtam kívül még
egy lány focizott akkor Sárisápon, a fiúk között. 2005-ben kerültem fel a Fradihoz és 2009-ig játszottam a csapattal, majd
utána 2021-ig az MTK-t erősítettem.
Mire vagy a legbüszkébb a pályafutásod alatt?
A hét magyar bajnoki címemre és a válogatott tagjaként
43x pályára lépésemre vagyok a legbüszkébb. Kétszer Magyar
Kupát is nyertem az MTK-val. Remélem, hogy ezeknek a száma a következő időszakban, a Ferencvárosnál csak növekedni
fognak. Szeretnék a BL-be továbbjutni.
Meddig lehet egy női focista a profi pályán?
Ameddig a sportoló szervezete engedi és bírja. Én személy
szerint úgy érzem, hogy amíg a teljesítményemet el tudom
fogadni, addig szeretném csinálni. Ha már azt érzem, hogy
nem a terveim szerint mennek a dolgok, abba fogom hagyni.
A futballon kívül mi teszi a mindennapjaidat? Van e másik
út a foci mellett?
A sport mellett felszolgálóként dolgozom egy hotelben.
Onnan megyek minden nap edzésre, majd vissza. Szeretném,
ha a futball sok év múlva is a mindennapi életem része maradjon. Keresem még azt az utat, amelyen ezt meg is tudom
valósítani.
Milyen érzés volt visszatérni a régi-új csapatba?
Nagyon boldog voltam, amikor Vágó Fannival, a Fradi
edzőjével leültünk beszélgetni és adott egy esélyt arra, hogy

felépítsem magam a hosszú ideig tartó térdsérülésem után. Az
előző klubomnál sajnos ezt nem adták meg. Bizalmat szavaztak nekem, minden segítséget megadtak számomra, hogy a
sikeresen térhessek vissza a pályára. Nagyon jól érzem most
magam, nagyon jó közegbe kerülte. A Fradi tényleg egy nagy
család. Rengetegen írták nekem, amikor aláírtam a szerződésemet, hogy hazaértem. Szurkolnak nekem, szeretettel fogadtak. Leírhatatlanul jó érzés. Minden sportolónak azt kívánom,
hogy legyen ilyenben része!
Knyazovics Edina
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Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnőinek Egyesülete hírei
Borlaboratórium
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete tájékoztatja Sárisáp bortermelőit, hogy házi mini borlaboratóriuma minden érdeklődő részére elérhető szolgáltatást biztosít
márciustól. A borlaborral a hozott must-, illetve borminta sav- és
kéntartalmának bevizsgálása lehetséges. Ennek ismeretében pedig
meghatározható a szükséges borkezelés.
A borlabort Gombola Gábor tagtársunk üzemelteti, ezért kérjük
az érdeklődőket, hogy közvetlenül vele vegyék fel a kapcsolatot a 06
30318 5617-es telefonszámon.
A vizsgálat elvégzéséhez előzetes időpont egyeztetés szükséges.

Bor-és pálinkaverseny
36. alkalommal borversenyét, 9. alkalommal pedig pálinka-és
párlatversenyét rendezi meg április 30-án az Annavölgy és Sárisáp
Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete.
A versenyre szánt mintákat április 19-én lehet leadni a verseny
helyszínén, a Sárisápi Bányász Közösségi Térben. A borverseny bírálóbizottságának elnöke Gombai Nagy Tibor Etyeki borász, míg a
pálinkaverseny bírálóbizottságának elnöke Balogh Krisztián pálinkamester, okleveles bíráló lesz Vértessomlóról.
Schummel Tamás elnök

Húsvéti népi játszóház
Húsvéti népi játszóházzal várta a Sárisápi Szlovák Önkormányzat az általános iskolásokat és az óvoda nagycsoportosait az ünnep előtti héten. A gyerekek
Huberné Kisgyőri Katalin által megismerkedhettek a húsvéti népszokásokkal, illetve az ünnep alkalmából fűzfából fonott, színes szalagokkal díszített
korbáccsal, azaz a „sibákkal”. Vargáné
Urbanics Mária hagyományos, tojással
játszott népi játékokkal várta a gyerekeket, együttműködésre ösztönözve őket.
A néprajzi hagyományokkal való megismerkedés húsvéti mézeskalács díszítésével, ünnepi képeslap készítésével, és
hímes kirakó rendezésével folytatódott
a közösségi térben.
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Háromkőtúra Egyesület hírei
Egy szemétheggyel kevesebb
Tavaszi nagytakarítást tartottunk március 19-én Sárisápon. Több mint százötven zsák szeméttől szabadítottuk meg településünket és annak közvetlen környezetét.
Elsősorban hatalmas köszönetet azoknak, akik csatlakoztak a tavaszi nagytakarításhoz!
Köszönjük az iskola diákjainak és pedagógusainak,
Sárisáp Község Önkormányzatának, a Sárisápi Szlovák
Önkormányzatnak, az ÖTES tagjainak és valamennyi
önkéntesnek, aki velünk együtt gyűjtötte, szedte, zsákolta.
Másodsorban
pedig gondolkozzon el valamennyi
csikket, féldecis
üveget, zacskót,
zsebkendőt
és
megannyi meghökkentő dolgot
az árokba, bokorba napi rendszerességgel szemetet dobáló, hogy
miért nem tudja
elvinni a legközelebbi kukáig?!

gisztrálók között 3 darab családi, húsvéti ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Éjszakai túra
A Babály-éj Túrával várta a nyár leghosszabb éjszakájához közeledve a teljesítménytúrák szerelmeseit a
Háromkőtúra Egyesület. A szervezetünk által szervezett rendezvényen fantasztikus hangulatot teremtenek a
sziklára, világító pontokként felkapaszkodó majd a tábortűz mellé visszatérő társaságok Szent Iván éjszakáján.
A 2022. évi Babály-éj Túra időpontja: június 25.
Az egyesület életének legfontosabb hírei, eseményei
elérhetők a www.haromkotura.hu oldalon, illetve a
Facebookon.

Nyúltúra
Húsvét hétvégéjén előre kijelölt útvonalon, egyénileg
teljesíthető családi túrára várjuk a kirándulókat, ahová
különleges módon a húsvéti nyúl is ellátogat. Az indulás időpontját mindenki maga választhatja ki, nincsenek
ellenőrzőpontok, csupán apró meglepetések bukkannak
fel a rügyező bokrok között. A túra indulási pontja az
Arany János utca – Epöli utca kereszteződésében lévő
hordótól indul. Regisztrálni az egyesület Facebook és
weboldaláról elérhető linken keresztül lehet, indulás
előtt. A túra április 16. és 18. között teljesíthető. A re-

S á r i s á p i H í r m o n d ó 15

Csoma útján két keréken
Zichó Viktor szenvedélye a sziklamászás, a hegymászás,
a kerékpáros utazás, a fotózás és videózás. Szerencsésnek
mondhatja magát, hogy ezeket a tevékenységeket remekül
össze lehet kapcsolni. 2018-ban egy radikális döntést hozott
az életben, mely során a kaland került előtérbe és azóta is úgy
éli az életét, hogy a lehető legnagyobb mértékben a szenvedélyeinek hódoljon. A kalandjai alacsony költségvetésűek, tele
vannak adrenalinnal, és általában teljesen saját szervezésűek.
Szerinte utazni nagyon is pazarló dolog, és egy óriási luxusigényt elégítünk ki vele. Viktor a lehető legtöbb alkalommal
igyekszik az ilyen luxusigényeit a környezetre kevésbé káros
módokon kielégíteni: bringázik, stoppol, gyalogol. Az útjai
során igyekszik úgy dokumentálni a történéseket, hogy az abból összeállított videó- és képanyag másokat is inspiráljon a
valódi kaland megismerésére.
Zichó Viktor Csoma útján két keréken című előadása
a Föld Napján, 2022. április 22-én, 18 órától a Sárisápi
Bányász Közösségi Térben. A belépés ingyenes.

Kutyás verseny az erdőben
Kutyás versenynek ad otthont április 24-án a sárisápi erdő. A 2. After Húsvét Kupa kutyás futó, kerékpáros, dogscooter négylábúi és gazdái állnak rajthoz a 9 órától kezdődő, csodálatos környezetben zajló
versenyen.
Kategóriák:
• scooter 1 vagy 2 FCI
szánhúzókutyával, scooter
open 1 vagy 2 kutyával
• Bikejöring 1 vagy 2 FCI
szánhúzókutyával, Bikejöring
open 1 vagy 2 kutyával
• Kutyás futás női
• Kutyás futás férfi
• Kutyás futás női veterán (40
éves kortól)
• Kutyás futás férfi veterán (40
éves kortól)
• Kutyás futás junior., serdülő,
gyerek, ovisCC
Serdülő: 1,5 km, cc gyerek 600 m, cc ovis 250 m.
A verseny a látogatók számára ingyenes, de kérik a rendezők, hogy a versenyben részt vevő állatok nyugalma
érdekében a látogatók saját kutyájukat, cicájukat hagyják otthon.
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