6É5, 6É3 ,

6É5,6É3.g=6e*
6É5,6É3.g=6e*g1
.g=6e*g1.2
g1.25
.250É1<=$7É1$.+(/<,
0É1<=$7É1$.+(/<,
+(/<,/$3-$
/$3-$
/$3-$

á$5,áÉ36.(
635É9<

 +Ì5021'Ð


e9)2/<$0
e9)2/<$06=É0
6=É0







2.7Ð%(5
2.7Ð%(5

MEGEMLÉKEZÉS

az ’56-os októberi forradalom és szabadságharc ünnepéről.
Október 23-án (kedden) a 1700 órai szentmisét követően
1800 órakor a Millenniumi parkban megemlékezést tartunk.
Kérjük, hogy az ünnepségen résztvevők egy szál gyertyát
vagy virágot helyezzenek el az emlékműnél.
Tisztelettel várjuk a község lakosságát!
Tisztelt sárisápiak!
1956 forradalma élő emlék. Élő, kitörölhetetlen emlék. Itt él velünk,
bennünk, azokban, akik megélték a csodát, majd megszenvedték a bosszút
és azokban is, akik azóta születtek, s akikre szüleik, nagyszüleik hagyományozták e különös, becses örökséget.
Az ’56-os szabadságharcosok legfőbb motivációja a remény volt. Akkor a
magyarok a reményt választották és a reményért küzdöttek a reménytelenség
korában. Nagyon nagy túlerővel kellett szembeszállniuk, mégis harcoltak, s
az életüket áldozták azért, mert tudták, hogy a szabadság eszméje, gondolata
túl fogja élni őket.
Fellázadtak, mert ez egy becsületbeli ügy volt, a magyar embereké, egész
Magyarországé.
„Nincs még egy olyan nap a történelem kezdete óta, amely világosabban mutatta volna, hogy az ember szabadságvágya örök és elpusztíthatatlan, bármekkora is a siker ellen ható túlerő…” (John Kennedy)
A világon páratlan szabadságharc volt ez a ﬁatalok nemzedékével népünk
élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni
arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értéke felől.
A mai ünnep ezért ad reményt és ezért erősít meg valamennyiünket abban, hogy közös céljainkat csak együtt tudjuk elérni.
1956 tiszta bizonyítéka annak, hogy csak az lehet szabad, akiben él a
becsület.
Amíg bennünk él az 56-osok becsülete, nem érezhetjük magunkat tehetetleneknek és erőtlennek az előttünk álló kihívások előtt.
Emlékezzünk! Őrizzük meg ’56 emlékét, mint hitet adó, keserű kincset, s
adjuk tovább nemzedékről-nemzedékre mint büszke örökséget.
Kollár Károly
polgármester

Sárisápi Szlovák
Önkormányzat hírei
2012. október 2-án Pilisszentkereszten (Mlynky) ünnepélyes keretek közt
átadták a Pilisi Szlovákok Központját.
A szlovák és a magyar kormány
közös beruházásával készült el az intézmény, amelynek tulajdonosa és
fenntartója az Országos Szlovák Önkormányzat lett.
A megnyitón jelen volt Robert Fico,
a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke
és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.
Mindkét fél nagy jelentőségűnek
nevezte az átadást. Az esztergomi Mária
Valéria híd átadása óta ez a központ a
két ország legnagyobb közös sikere.
Huberné Kisgyőri Katalin
szlovák önkormányzat elnöke

VÉRADÁS A
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
2012. október 29-én (hétfőn)
1100-1630 óráig a Művelődési Házban véradás lesz. Minden segítőkész embert szeretettel várunk!
Vöröskereszt
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Domus Dei
Domus Dei, Aula Coeli: a templom az Isten háza és a
mennyország kapuja. Igen, a templom az Isten lakóhelye,
mert valóságosan itt van jelen közöttünk a második isteni
személy, az Úr Krisztus. Szinte beletestesül a kicsiny fehér
ostyába újra és újra minden szentmisében.
A templom a mennyország kapuja, mert itt összeér a
menny és a föld. Az egyház a templomokban végzi a nyilvános istentiszteleteit a Szentháromság dicsőségére, az ég felé
küldi imádságait, és az összegyűltek nevében Krisztus áldozatát ajánlja fel. Ez a hely, a Mennyei Jeruzsálem, a mi örök
boldogságunk előképe.
Az ember az egész történelme folyamán elkülönített olyan
helyeket és időket, amelyeket szentnek mondott. Lefoglalta
az Isten számára. Ha már Neki adunk valamit, igyekszünk
azt a legméltóbban adni: munkánk legtökéletesebb gyümölcsét. Ezért lehet értékes a Sárisápi Plébániatemplom
is, hiszen annak idején istenszerető eleink ajándékul adták
Teremtőjüknek, hogy közöttük – itt Sárisápon – az Isten lakást kaphasson és legyen egy hely, ahol összegyűlve közösen
dicsőíthetik nevét.
A templomot tehát nemcsak azért újítjuk fel, mert az
idők során megromlik az állapota, hanem azért is, mert a

templom az Istennek szentelt ajándék és igyekszünk a legszebbet adni neki.
A sárisápi jó szándékú testvéreim immár három éve
gyűjtenek, hogy ez az ajándék valóban méltó legyen. Most
érkezett el az alkalom, hogy munkánkat folytassuk. Az elmúlt években elkészült a templom tetőszerkezetének cseréje, valamint a belső tér felújítása. A külső homlokzattal
szeretnénk novemberre elkészülni, hogy a templombúcsún
– Szent Imre napján – már a megújult templomban ünnepelhessünk. Mostani munkáinkhoz tartozik a külső vakolás,
falvarrás, festés, az ablakpárkányok restaurálása, a galambok
elleni védelem, a templom körüli vízelvezetés megoldása, valamint a végső térrendezés, akadálymentesítés.
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik anyagilag, saját
munkájukkal, egyéni felajánlásaikkal támogatták falunk közös ügyét. Köszönöm mindazoknak, akik imádkoznak munkánk beteljesüléséért.
Tegyünk meg mindent azért, hogy a Sárisápi Plébániatemplom valóban az Isten háza és a mennyország kapuja
legyen!
Lukács József
plébános

40 éves jubileum
Malárik János vezetésével 1972-ben alakult 25 fővel a Pávakör, azzal az elhatározással, hogy Sárisápon megőrizzük a helyi
szlovák hagyományokat, dalokat, népviseletet, népszokásokat.
Rövid ideig Csepreghy Miklós, később Zdosek János volt vezetőnk. 1990-től Kanóczki János kíséri harmonikán a Pávakört. Az alapító tagok a szlovákul beszélő és énekelni szerető
helyi lakosok voltak. Először csak helyben énekeltünk, de az
évek során egyre több meghívást kaptunk megyei és megyén
kívüli nemzetiségi rendezvényekre is, ahol jelentős sikereket
értünk el. Az elmúlt 40 évben többször kaptunk meghívást
szlovákiai testvérvárosunkba Handlovába is.
Sokszor léptünk fel Párkány-ban is, többek közt a Mária Valé-n
ria híd avatásának évfordulóján
rendezett ünnepségsorozaton.
A pávakör férﬁ tagjaii
mindnyájan bányászcsaládok-ból származnak. Minden évv
szeptemberében
Selmecbá-nyára szervezünk utat, ahol a
bányászhagyományokat felele-venítő Salamander ünnepsé-st
gen veszünk részt. Kirándulást
tettünk több szlovák városba,,
jártunk Szent Antal-ban, Baj-mócon, Pozsonyban.
Jó hangulatú utazásainkatt
uk
végignótázzuk, nem hagyjuk
t,
ki a szlovák speciális ételeket,
ze
knédlit, sztrapacskát, és persze
m.
borovicskát és a barna sört sem.
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Több évtizede a helyi kulturális élet állandó szereplői
vagyunk. Programjainkat évről-évre megújítjuk, színesítjük. Sárisáp szlovákok lakta bányásztelepülés, ezért műsorainkban a szlovák, a magyar népdalok és a bányászdalok
egyaránt megtalálhatók. Több alkalommal koncerteztünk
a Sárisápi Bányász Fúvószenekarral.
Sajnos idősödünk és utánpótlás hiányában mára a létszám felére csökkent. 2012. október 13-án ünnepeltük
fennállásunk 40. évfordulóját.
Baumstark Istvánné
gj
a Pávakör tagja

Három emberöltő
Gurin Feri bácsi emlékére
Kis híján 92 év. Enyny
nyit volt velünk, köztünk Feri bácsi.
tü
Amikor búcsúzunk
tőle, sokunknak először
tő
az jut eszébe, hogy mi, a
há
hátrahagyottak mennyi
mindennel lettünk szegémi
nyebbek az ő távozásával.
ny
Ha felidézzük mindazt, amit földi életútjáaz
ból megismerhettünk,
bó
rájövünk, hogy mindazok, akik ismertük őt, mégis milyen
sok mindennel lettünk gazdagabbak általa.
Feri bácsi mindig szívesen és büszkén emlékezett az esztergomi bencés gimnáziumban eltöltött éveire; sokat mesélt háborús
élményeiről, majd az azt követő segédjegyzői munkájáról is.
Egész életében lelkesen és fáradtságot nem kímélve közre-

működött szülőfaluja közéletében. 1940-ben alapító tagként
részt vett a sportegyesület létrehozásában, majd 40 éven keresztül intézte az egyesület pénzügyeit.
1961-től 1977-ig – nagy aktivitással – a Művelődési Ház
igazgatói teendőit látta el. A kultúra embereként sokszor
házról – házra járva győzte meg az embereket, hogy jöjjenek
el a színházi előadásokra, irodalmi estekre, bálokra.
Az ez alatt az idő alatt megalakult vegyes kórusnak és szlovák nemzetiségi pávakörnek is lelkes tagja volt.
Mindezzel beírta magát Sárisáp történelmébe is, hiszen
a településünkön alapított „Sárisápért Kitüntető Cím”-et az
elsők között kapta meg.
Feri bácsi – szeptember közepe óta – már fentről ﬁgyel
bennünket és biztos vagyok benne, hogyha tehetné, huncut
mosollyal ezt üzenné: örüljünk az életnek, ahogy ő is örült.
Köszönjük, hogy itt volt velünk, emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében!
L. V. É.

Bányásznap 2012
Az idei, a 62. Bányásznap kiemelkedő eseménye volt a felújított bányásztemető és emlékhely avatása. A munkák
még a tavalyi évben kezdődtek, a letöredezett kerítés, valamint az elburjánzott
növényzet eltávolításával. Idén tavasszal
a bányásztemetőben nyugvó elhunytak hozzátartozóival történt egyeztetés
után, és az ő hozzájárulásukkal került
sor a sírok elbontására, tereprendezésre
majd az emlékhely végső kialakítására.
Az anyagi fedezet túlnyomó többségét a
községi önkormányzat magára vállalta.
Jelentős összeget nyertünk pályázaton a
Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól.
A sírok elbontásában, az előzetes
tereprendezésben, az árokásásban, betonozásban valamint a végleges tereprendezésben nagy segítséget nyújtottak
alapszervezetünk még munkabíró tagjai. Alapszervezetünk vezetőségének és
bizalmi testületének valamennyi tagja
kötelességének érezte, hogy a munkákból időt és erőt nem sajnálva kivegye részét, aminek eredménye az 1947. január
20-ai annavölgyi bányaszerencsétlenség
áldozatainak immár méltó nyughelye
lett. A hősi halált halt bányászoknak állít emléket az erre az alkalomra készített
kopjafa is. A felújítás során lehetőség
nyílt egy új emlékmű felállítására, amely
községünk minden bányabalesetben elhunyt bányászának állít emléket.
Az emlékművet és emlékhelyet a Ko-

márom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke, községünk polgármestere és a
Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány elnöke avatta fel. Megjelenésükkel tiszteletüket fejezték ki a Dorogi
Szakszervezeti Szövetség valamennyi
alapszervezetének képviselői. Megjelent
és lerótta tiszteletét alapszervezetünk
számos tagja. Természetesen megjelentek a még élő hozzátartozók is.
A bányaszerencsétlenség áldozatainak hozzátartozói megelégedéssel nyugtázták, hogy ezentúl méltó körülmények
közt emlékezhetnek szeretteikre.
A temetői ünnepség után a Műbány
nyászemlékmű
velődési Ház előtti bányászemlékmű

megkoszorúzására, majd a bányásznapi
megemlékezésre került sor. Ünnepi beszédet mondott Wágner Ferenc a Bányász Szakszervezeti Szövetség elnöke.
Ezután Popovics György a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötte az ünneplőket. A 60 illetve
az 50 éves tagságért járó bányászkorsók
és emléklapok átadása után megvendégeléssel, majd baráti beszélgetéssel zárult
a 62. bányásznapi ünnepségünk.
JÓ SZERENCSÉT!
Nánai István
Bányász Szakszervezeti Szövetség
Sárisápi Nyugdíjas alapszervezet elnöke
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Aradi vértanúk
„Őszi napok mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom”
/Ady Endre/

Katonák voltak, akik a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország
szabad és független legyen. Végigharcolták a szabadságharc csatáit, vezették csapataikat és hittek abban, hogy győzhetnek.
Életük azzal zárult, hogy rajtuk statuáltak példát a megtorlásra. Ők
azok, akik elmenekülhettek volna, amikor
az
má
már tudható volt a vég – hátrahagyva a hozzá
zájuk beosztott katonákat – mégsem tették.
Olyan hősök, akiket Magyarország történe
nelmében csakis arany betűkkel lehet illetni,
me
mert vérüket, életüket áldozták a hazáért.
Minden magyar embernek tudni, ismerni kell nevüket, tetteiket!
Az általános iskolában október 5-én –
pé
pénteken – délelőtt megtartott ünnepség is
a fentiek szellemében zajlott. A 8. osztályosok által előadott megemlékezés az aradi 13
so
vértanú életét és hősi halálát elevenítette fel.
vé
L.V.É.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rövid bemutatása
Sárisáp településen a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában működő Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat látja el a törvényben meghatározott családsegítési és
gyermekjóléti feladatokat. Ez két különböző szolgáltatás, amely
egy intézményen belül működik. Bázisintézményünk Dorogon, az Intézmények Házában található, vezetője Tóth Jánosné.
A Családsegítő Szolgálat feladata a szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének javítása, az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a kialakult problémás helyzet megszüntetésének elősegítése. A Családsegítő
Szolgálat családgondozója ellátásokat közvetít, és szervezési
tevékenységet végez, meghallgatja az egyén, vagy család panaszát, intézkedik annak orvoslására, családgondozással elősegíti
a családban jelentkező működési zavarok, illetve konﬂiktusok
megoldását. A családsegítés keretében végzett tevékenység
a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevő környezetére,
családjának tagjaira. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes
együttműködésen alapszik.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetése, a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése, a családból kikerült gyermek szüleinek alkalmassá
tétele a gyermek visszafogadására, családjába visszahelyezett
gyermek családba való beilleszkedésének elősegítése.
A gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező
4 Sárisápi Hírmondó

működési zavarok ellensúlyozására gondozást kezdeményez és
alapellátás keretén belül segít. Amennyiben ez nem vezetne
eredményre, a település jegyzőjénél védelembe vételre tesz javaslatot, amely már hatósági intézkedés.
Az egyének, családok nehézségeiről, problémáiról szolgálatunk önkéntes megkeresés útján és a veszélyeztetettséget, a
krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetésével értesül.
A hatékony összmunka érdekében rendszeres a kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival: a helyi hatósággal, oktatásinevelési intézményekkel, védőnővel, háziorvosi szolgálattal,
gyermekorvossal, gyámhivatallal, rendőrséggel, bírósággal.
Fontos tudni, hogy szolgálatunk nem hatóság. Munkánk célja
az, hogy a problémákat hatóságok bevonása nélkül oldjuk meg.
A szolgálat családgondozóiként Sárisáp községben heti két
napon vagyunk jelen, az egyik napon ügyfélfogadást tartunk
(hétfőn 9-13 óra között, a kábel tv irodájában), a másik napon
(kedden) terepmunkát végzünk családlátogatás formájában és
ilyenkor van módunk felkeresni a jelzőrendszeri tagokat is.
Nyitott intézményként működünk, bármilyen problémával
küzdő, segítségre szoruló egyén a szolgáltatásainkat közvetlenül és önkéntesen igénybe veheti. A családsegítés munkáját kiegészítő háttérszolgáltatásaink a bázisintézményünkben
működnek, a következő szakemberek segítségével: jogász,
pszichiáter, pszichológus, fejlesztőpedagógus.
Nehézségekkel küzdők jelentkezését várják:
Wiezner Nikoletta és Juhász Katalin
családgondozók

KÁBELTELEVÍZIÓ
Azok számára, akik a képviselő-testületi üléseket ﬁgyelemmel kísérik, már nem újdonság, hogy az idei esztendő
fordulópont a Sárisápi Kábeltévé életében. A Kft. fennállásának tizenhárom éve alatt folyamatosan szolgálta községünk
lakosságát. Az alapítók eredeti szándéka - korszerű szolgáltatás méltányos árakon - a mai napig megmaradt.
A telekommunikáció és a digitális technika gyors fejlődése miatt azonban az akkori modern rendszer mára elavulttá
vált. A jelenlegi hálózat sem a képminőség javítását, sem a
TV csatornák bővítését, sem a digitális szolgáltatások (digitális TV jeltovábbítás, telefon, internet) bevezetését nem
teszi lehetővé. A lehetőségeket mérlegelve kiderült, hogy a
kábeltévéhálózat jelenlegi formájában nem üzemeltethető
rentábilisan, annak újjáépítése elkerülhetetlen. Az Önkormányzat anyagi lehetőségei az önerőből történő megvalósítást nem tették lehetővé, pályázati segítséghez pedig a
kábeltévé mérete nem volt megfelelő. Fenti okok miatt az
Önkormányzat az értékesítés mellett döntött. Elsődleges
szempont volt, hogy a leendő tulajdonos vállalja az új, optikai hálózat kiépítését, valamint azt, hogy a szolgáltatások
árai megegyezzenek, vagy olcsóbbak legyenek a környékbeli
településeken alkalmazott áraknál. A beérkezett ajánlatok kiértékelése és az eredményhirdetés után megtörtént a szerződéskötés, a Sárisápi Kábeltévé Kft. tulajdonosa 2012. szeptember 1-jétől Juhász László. (Jurop Telekom Kft.)
Az előﬁzetők szemszögéből egyelőre nem lesz változás, a
tulajdonosváltás időpontjától az optikai hálózat átadásáig
sem a csomagok, sem az előﬁzetési díjak nem változnak.
Igazi fordulat a közeljövőben várható, rövidesen kiépül
a korábban említett optikai hálózat, amely szinte teljesen
személyre szabható szolgáltatásra alkalmas. Az előﬁzetők 54
analóg, 110 digitális TV csatorna, 15 rádiócsatorna, számos
különböző telefon, internet és mobilinternet előﬁzetés közül
választhatnak. Általánosságban elmondható, szélesebb körű
szolgáltatások nagyobb kedvezménnyel vehetők igénybe.
A jövőbeli szolgáltatások tartalma és ára jellemzően nem
fog eltérni a Jurop Telekom Kft. környező településeken
(Esztergom-Kertváros, Nyergesújfalu, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Kesztölc, Csolnok, Leányvár, Piliscsév, Pilisjászfalu)
nyújtott szolgáltatásaitól és az alkalmazott áraitól. Talán
egyetlen jelentős eltérés, hogy a TV2 és az RTL Klub Sárisápon a középső csomagba kerül, míg a többi településen csak
a legnagyobb csomag előﬁzetői nézhetik.
A helyi csatornát (képújság, videó) a tervek szerint az önkormányzat üzemelteti tovább és minden csomagban fogható
lesz.
A Jurop Telekom Kft adatai, jelenlegi szolgáltatási területei, csomagjai és azok díjai megtalálhatók a www.juropnet.
hu oldalain. A kedvező áru komplex csomagok leírása szintén az említett internet címen olvasható.
Kiragadott példa a számos variáció közül:
Juropak 2 csomag, 7990 Ft / hó, mely az alábbiakat
tartalmazza:
- 2 Mbit/s internet
- 54 db analóg TV csatorna
- 54 db TV csatorna digitálisan is

- 15 db rádiócsatorna
- 1 db Set-Top Box, mellyel a digitális csatornák régebbi
TV készülékekkel is vehetők
- Vezetékes telefonvonal, hálózaton belül ingyenes telefonálással
- 1 Gbyte mobil internet (csak belföldi használatra)
- elektronikus számlával
A digitális átállással kapcsolatban rengeteg, néha egymásnak ellentmondó hír kerül napvilágra. Egyes szolgáltatók ezzel sajnos visszaélnek, üzletkötőik több településen
is igyekeznek elhitetni a lakosokkal, hogy hamarosan mindenkinek kötelező lesz átállni digitális vételre, így a jelenlegi
kábelszolgáltatók megszűnnek. Ennek éppen az ellenkezője
igaz, a modern kábeltelevízió-hálózatok teljesen komplex
szolgáltatások nyújtására képesek, ötvözni tudják az analóg
és a digitális rendszer előnyeit.
Miért is lesz még előnyösebb a kábeltelevízió?
Továbbra is működik a korábban megszokott analóg műsorszolgáltatás. Akár még a régebbi televíziók is külön egység
nélkül használhatók. A lakásban egy előﬁzetési díjért egyszerre több vevőkészülék is üzemelhet, akár minden TV-n
más és más csatorna műsora nézhető.
Akik pedig a tökéletes képminőségre, kristálytiszta hangra helyezik a hangsúlyt, a digitálisan továbbított TV csatornákat nézhetik. A digitális szolgáltatás igénybevételéhez
a TV készülékhez csatlakozó, a digitális jelet átalakító, távirányítós vevőkészülék (elterjedt megnevezéssel Set-Top Box
vagy STB) szükséges. Azonban egyre több tv készülék képes
a digitális jelet közvetlenül is feldolgozni, ehhez DVB-C jelű
dekódert kell tartalmaznia, valamint a kódolt csatornák vételéhez CA modult kell tudjon fogadni.
A gyors, szélessávú internet minden igényt kielégít. Sem
a kapcsolat ideje, sem a letöltött adatmennyiség nem korlátozott. Ínyenceknek mobilinternet is rendelhető a vezetékes
mellé.
A telefonálás, faxolás sem probléma. Ráadásul a hálózaton belüli hívások ingyenesek.
Minden távközlési szolgáltatás előﬁzethető a kábeltévén
keresztül. Több szolgáltatás egyidejű megrendelésekor azok
árából nagyobb kedvezmény kapható, így az előﬁzetők jelentős megtakarítást realizálhatnak.
A jelenlegi kábeltévé előﬁzetőknek az átállás nem jelent
plusz költséget, az új rendszer bekötése ingyenes lesz, továbbra is csak a választott csomagoknak megfelelő havidíjat
kell ﬁzetniük.
Ennél bővebb információval a KTV ügyfélszolgálata
készséggel áll a jelenlegi és a leendő ügyfelek rendelkezésre a
Polgármesteri Hivatal földszintjén levő irodában vagy a (33)
518-320 vezetékes, illetve a (30) 337-0517 mobil telefonszámokon.
Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő
8 – 9, 15 – 16
Szerda
8 – 12, 15 – 16
Péntek
8 – 9, 1330 - 1430
Keszthelyi Róbert
alpolgármester
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MEGHÍVÓ
A rendező Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
nak
és Borbarátnőinek Egyesülete vezetősége nevében meghívok minden tisztelt sárisápi lakost
baráti körével együtt a 2012. november 3-án
20 órától hajnal 4 óráig tartó 8. BÚCSÚNAPI
BORÁSZBÁL-ra. A rendezvény helyszíne a Sárisápi Bányász Művelődési Ház nagyterme, ahol a
kellemes szórakozás garantált. A Művelődési Ház büféjét működtető Alibi
Presszó biztosítja a jó hangulathoz az italokat.
Belépőjegyek elővételben 1.500.- Ft-ért kaphatóak, a tombola ára 200 Ft. Fődíj egy LCD televízió. Asztalfoglalás a belépők vásárlásának sorrendjében történik. Keressék jegyárusító aktivistáinkat.
A bált megnyitja a Párkányi Kisbojtár Gyermek Néptáncegyüttes. Az
együttes vezetője és koreográfusa Hégli Marianna. Tombolatárgy felajánlásokat köszönettel veszünk!
Mulassuk át együtt az éjszakát!
A rendezők minden érdeklődőt és szórakozni vágyót megtisztelő szeretettel várnak!
Schummel Tamás

Az élő zenét a JAY WALKER
zenekar szolgáltatja.

egyesületi elnök

Pálinka szerelmem légy az enyém……
Magyarországon már évszázadok óta a hagyomány része a
minőségi gyümölcspárlatok készítése, fogyasztása.
A pálinka történetéről röviden:
Mint minden „nagy dolog” keletkezését az első pálinka
elkészítésének idejét is homály fedi. Annyi tudható, hogy
egyes 15. századi írásos emlékek a pálinka őséről, készítéséről és fogyasztásáról már múlt időben beszéltek. Kezdetben
gabonából, burgonyából, borból, majd törkölyből készültek
a nedűk. A 17. században már a szilva adta az alapanyagát a
legﬁnomabb pálinkának. Elődeink nem szeszesitalként tekintettek az elkészült termékre. Gyógynövényeket áztattak bele,
s elsősorban az orvoslásban alkalmazták. Az 1850-es évekből
származó adatok alapján Magyarország területén 105 129
főzdét írtak össze, ami azt jelentette, hogy csaknem minden
településen volt főzde. A mesterek már akkoriban is rivalizáltak egymással, buzgón igyekeztek javítani az ital minőségén.
A párlatkészítés során kapott elő- és utópárlatot is a pálinka
részeként kezelték. E hígító szagú italt mézzel vegyítették a
jobb íz elérése érdekében.
A történelem folyamán minden földrajzi terület kialakította a maga nemzeti italát, a saját „pálinkáját”. Pálinkának csak
meghatározott eljárással előállított termék nevezhető. Ez azt
jelenti, hogy készítéséhez kizárólag Magyarországon termett
és termelt nemes- és vadgyümölcs, szőlőtörköly és aszútörköly
használható fel.
Idén is megértek a gyümölcsök, újra itt a cefrézés és a jó
pálinkafőzés ideje. E témában a legilletékesebb emberrel beszélgetünk.
Szabó Imre a sárisápi Pálinkafőzde tulajdonosa osztotta
meg tapasztalatait velünk.
- Mesélj néhány szóval a vállalkozásról, a kezdetekről!
- Tevékenységünk 2006-ban kezdődött bérfőzdeként. Családi vállalkozásban dolgozunk. Igyekszünk a legjobbat
nyújtani munkánk során, hogy mindenki elégedetten távozzon tőlünk.
6 Sárisápi Hírmondó

- Milyen technológiával főzitek a pálinkát?
- Teljesen új főzőüsttel rendelkezünk, ami 300 literes duplafalú vízréteggel van feltöltve. Gázzal fűtünk, így egyenletes
lánggal melegítjük a cefrét. Egylépcsős lepárlású az üst,
5 db tisztítótányérral ellátott, így a legﬁnomabb szeszgőz
csapódhat le, a lehető legtöbb íz és illatanyaggal együtt.
1 adag pálinka lefőzési ideje 3-4 órát vesz igénybe.
- Mely gyümölcsökből készülhet pálinka?
- Bármilyen gyümölcsből készíthető e ﬁnom ital. Lehetőleg
megtisztított, egészséges és ép legyen az alapanyag.
- Van-e valami specialitásotok, titkos fortélyotok a különleges és egyedi íz elérése érdekében?
- Mindig a legjobb minőségű párlatot próbáljuk előállítani.
A megszokottól eltérően az utópárlatot nem engedjük bele
a pálinkába, mert savanyú, rossz ízt okozna. A végén desztillált vízzel állítjuk be a kívánt szeszfokot.
- Miből készül a kedvenced?
- Alapjában véve sört kedvelő ember vagyok, de a sárgabarack pálinkára sem tudok nemet mondani.
- Igazi szakemberként az idei palettáról kinek mit ajánlanál?
- A hölgyek bátran kóstolják meg a kellemes ízű és illatú
málnapálinkát. Az uraknak barackot és szilvát kínálnám
fogyasztásra, valamint újdonságunkból az Irsai Olivér szőlőpálinkát. Nagyon jó zsírégető hatású, de egyben étvágygerjesztő is. Éhgyomorra étvágygerjesztő, teli gyomorra
teltségérzet csökkentő.
Köszönjük, hogy megosztottad az olvasókkal a pálinkafőzés rejtelmeit. Kívánok neked további jó munkát, bőséges
gyümölcstermést!
Bővebben tájékozódhatunk a Szalkó 2005. Kft. honlapján.
Binderné Haracska Piroska

VIRÁGSZÍNPAD, ahol a fantázia játssza a főszerepet
Beszélgetés Tóth György virágkötő mesterrel
Mikor belépek hozzá az üzletbe, éppen egy őszi hangulatú tökös kompozíción dolgozik kikapcsolódásképpen, hiszen
egész nap vizsgatételeit memorizálta a következő napi mestervizsga elméleti részére. Lehuppanunk az üzlet előterében lévő
hangulatos kis padra és faggatni kezdem.
Még friss élményként mesél a múlt hétvégi szigetszentmiklósi Hortus Hungaricus virágkiállításon tartott virágkötészeti
showról, ahol a közönséggel közreműködve, interaktív módon
készítette el különböző csokrait, asztaldíszeit. Kiderül, hogy a
nap folyamán örömmel fedezte fel az ismerős sárisápi arcokat a nézők között, akik egy közös kirándulást tettek aznap a
kiállításra. Az ezt megelőző napon a mestervizsga gyakorlati
részére került sor, Gyuri így mesél róla:
t A vizsga meghívásos alapon zajlik, évente 10-12 virágkösg tehessen.
tőnek adatik meg a lehetőség, hogy mestervizsgát
A zsűrizést a Magyar Agrár Kamara
szakemberei végzik. A vizsga során
készítenünk kellett egy térkompozíciót, egy koszorút, egy menyasszonyi
csokrot és egy esküvői kiegészítőt,
mindezt egységes stílusban, egyforma
virághasználattal. Én a kerek forma,
a földszínek használata, mohás alapon a vadszőlő, gesztenye, vadalma,
vadcseresznye bevetése mellett döntöttem.
t Tudom, hogy téged az idén júniusban
Tatán megrendezett Víz, Zene, Virág
Fesztiválon nyújtott teljesítményed
elismeréseként hívtak meg a mestervizsgára. Mit készítettél ott?
t Gera Attila virágkötő kollégámmal
közös kiállításunkon a tatai várban
a Törökkori átjáró megkomponálása
volt a feladatunk. Itt vidéki, parasztházra jellemző hangulatot próbáltunk teremteni különböző cserepek,
konyharuhák és egyéb kellékek segítségével. A fesztiválon
évről-évre megrendezik a Magyar Virágkötészeti Kupát.
Ezen a megmérettetésen bárki elindulhat, az idei feladat

Mozdulj! - Családi sportnap az iskolában
Idén is sokan eljöttek a szülői közösség által az iskola tornatermében és udvarán megrendezett
zett
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tt sportnapra.
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kos bemelegítés után együtt örül-hettünk a 3 db pingpongasztalnak
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és a pingpongütőknek, amelyet a
Szülői Közösség a korábbi színházi
zi
előadások jegybevételéből ﬁnanszí-rozott. Ezután egy játékos sorver-senyen mérhették össze erejükett
a gyerekekből és szüleikből ösz-szeverbuválódott csapatok, élükön
n
egy-egy prominens személyiséggel,,
akik óriási erőbedobással küzdöt--

egy ókori lakomát idéző asztaldekoráció elkészítése volt. Az
előkelő 3. helyezést sikerült elérnem.
t Gratulálok! Mire készülsz a mestervizsga után?
t Nem fogok unatkozni az elkövetkezendő hetekben sem.
Ez év januárjában megnyitottam második üzletemet Dorogon. Mindkét virágüzletben egyformán szeretnék helytállni és a vásárlók igényeinek eleget tenni, ez nem egyszerű
feladat. A következő szakmai kihívás pedig november 8-án
vár rám. Minden évben 4 alkalommal rendeznek Budapesten virágkötészeti szakmai napot. A négy témakör, amely
köré csoportosulnak a rendezvények: a tavasz, az esküvő, a
kegyelet és a karácsony. Ezen a rendezvényen Molnár Csilla
kolléganőmmel fogunk bemutatót tartani a virágkötő kollégáknak, ötleteinkkel mi teremtjük meg a 2012-es karáyi virágkötészeti
ág
csonyi
trendet.
t Ez valóban nagy megtiszteltetés. Van
már elképzelésed, hogy mivel fogsz
előrukkolni?
t Kétféle stílusban gondolkodom. Az
egyik egy vadabb, bohém irányzatot
képvisel: türkiz, rózsaszín, citromsárga színekkel, kiegészítőkkel képzelem
el. A másik koncepcióban a klasszikus, natúr karácsonyi színeket szeretném használni néhány új ötlettel
fűszerezve.
t Izgalmasan hangzik. Az üzleted
facebook oldalán láttam egy különleges plakáttervezetet.
t Erről mit kell tudni?
t A Flora Hungaria minden hónapban
készít egy névnapos plakátot, amelyet
az országban minden virágkötőhöz eljuttat. Október hónapban az általam
kötött csokor látható ezen a plakáton.
Valóban zajlanak körülötted az események. Még egyszer gratulálok a szakmai
sikereidhez és kívánom, hogy továbbra is ilyen ambiciózus
maradj. Köszönöm a beszélgetést!
Jurásekné Pﬂuger Éva
tek a győzelemért. A sportnap vendége volt a Pindroch Csaba - Verebes Linda színészházaspár, valamint Gergely Gábor
világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező, akivel egy beszélgetés
té keretén belül ismerkedhettünk
meg.
me Mindenkinek lehetősége nyílt
kipróbálni
a lovaglás, spinning,
ki
sportlövészet
és egyéb sportok
sp
szépségeit.
A program zárásaként a
sz
Bogáncs
kutyaiskola tartott bemuBo
tatót.
Reméljük jövőre is lesz folyta
tatása
ennek a sportos rendezvényta
nek,
ne és újra együtt mozoghatunk az
egészségünkért.
eg
Szülői Közösség nevében
Jurásekné Pﬂuger Éva
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Séta az egészségért Rózsaszín egészségnap
Elmúlt évek hagyományait követve idén október 14-én - vasárnap
- rendeztük meg az „Egészség hídja”
elnevezésű, ingyenes szűrővizsgálatokkal és egészségügyi sétával színesített programot, melynek ötletadója
egy országos összefogás.
Célja, hogy ráirányítsa a ﬁgyelmet
az egészséges életmódra, a stressz helyes kezelésére, a mellrák és más rákbetegségek megelőzésére, valamint

tudatosítsa a szűrővizsgálatok jelentőségét.
A Polgármesteri Hivatal elől indulva – kitérővel a templom felé –
az Iskola-közön és a Május 1 soron
át érték el a sétálók a rózsaszín szalagokkal feldíszített „patak-hidat”,
majd a Malom utcán át a Művelődési Házhoz érkeztek, ahol a Kristály Mazsorett csoport tagjai rövid
bemutatóval kedveskedtek.
A házban az egészséges életmódot
népszerűsítő
program
valamennyi résztvevője tanács-

Légpress-Galván Kft.

Tekeszakosztály

2012 januárjától új ipari termelés vette kezdetét Sárisáp községben.
A felszámolásra került egykori C.S.
Electronic Kft. ipartelepe a sokéves
múltra visszatekintő Légpress-Galván
Kft. tulajdonába került.

A Sárisápi BSE tekecsapata megnyerte a
2011-2012. évi Budapesti Területi NB IIIas bajnokságot. Ennek ellenére a felsőbb
osztályban a második helyezett CHINOIN egyesülete folytatja a versenyzést. Mivel
a szövetség nem változtatott, és az új területi csoportbeosztások miatt továbbra is több
száz kilométeres, sokszor egész napot kitevő
utazások vártak volna ránk, ezért az idén
sem vállaltuk az indulást az NB II-ben.
Az új NB III-as bajnoki idény szeptember 21-én indult hét szakosztály részvételével. Jelenleg egy győztes mérkőzésen vagyunk túl az Obsitos csapata ellen
150 fás különbséggel nyertünk.
Nyergesújfalun is zajlanak már a városi tömegsport bajnokság küzdelmei.
Itt egy ifjúsági csapattal képviseltetjük
magunkat. A nyergesi versenykiírás lehetővé teszi egy fő igazolt játékos részvételét csapatonként, ezért a felnőtt
korosztályú versenyzőink közül többen
játszanak ebben a bajnokságban is.
A sárisápi pályán csütörtökönként
tartjuk az edzéseket, az utánpótlás szempontjából örvendetes, hogy ezeket újra
nagy számban látogatják a ﬁatalok.

A galván-technológiai cég profilját
a korrózióvédelmi fémfelületi bevonatok képzése alkotja, működését és
gyártási folyamatait a maximálisan
környezetbarát technológia és környezettudatos tervezés jellemzi. A
Légpress minőségi munkát produkál,
amely elsősorban a magas színvonalú szakértelemnek, az első osztályú
alapanyagok felhasználásának, és az
összehangolt munkavégzésnek köszönhető.
A Kft. a fémiparnak egyedülálló
szektorát honosítja meg a térségben,
ám ennél is fontosabb, hogy a hatékony, dinamikus termelés eléréséhez
szükséges folyamatos fejlesztést és
bővítéseket hajt végre, s ennek köszönhetően pedig munkalehetőséget
kínál a környékben élők számára.
Vargáné Huber Mária

Bercsényi Sándor szakosztályvezető

FALUGYŰLÉS
Sárisáp Község Önkormányzata 2012. november 16-án 1700 órakor a Művelődési Ház oszlopos termében falugyűlést tart, majd azt követően közmeghallgatásra kerül sor. A napirendi pontok között szerepel a 2013. január 1-jétől
kialakításra kerülő járások működésével kapcsolatos tájékoztató, melynek tervezett előadója Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott.
Kérjük községünk lakóit, hogy a falugyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt.

adással egybekötött ingyenes szűrővizsgálatokon – vércukorszint és
vérnyomásmérésen - vehetett részt
és meghallgathatta dr. Vass Rozália
gyógyszerész előadását, mely az immunrendszert erősítő, gyógyszernek
nem minősülő gyógyhatású készítményekről és azok alkalmazásáról
szólt. Tanácsaival segítséget nyújtva
valamennyiünknek, hogyan készítsük fel szervezetünket a téli hónapok során jelentkező betegségek
leküzdésére.
L. V. É.

Szelektív vagy
kommunális…
Tisztelt Lakosság! Felhívom a ﬁgyelmüket, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésüknek megfelelően legyenek szívesek használni!
Az elmúlt időben rendszeresen előfordult, hogy kommunális és egyéb
hulladék került a szelektív gyűjtők
mellé, amit az önkormányzat plusz
költségért tudott elszállíttatni. Kérem
Önöket, legyenek partnerek törekvéseinkben, hogy rendezettnek, tisztának tartsuk meg lakókörnyezetünket!
Amennyiben észreveszik, hogy bárki a
szelektív gyűjtők mellé egyéb szemetet rak le, azonnal jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK LEADÁSA
2012. október 25. és
október 28. között
a Művelődési Ház udvarán
felállított konténerekben
Leadható: mindennemű elektronikai hulladék (kis-, és 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.
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