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Inkubátorház
A napokban megkezdődött egyik beruházásunkkal
kapcsolatban többen megállítottak már a faluban és
megkérdezték, hogy valójában mit is takar az a meghatározás, hogy inkubátorház. Az inkubátorház olyan
vállalkozásfejlesztési gyakorlat, amelynek alkalmazásával
gazdasági és társadalmi prioritások is szerepet játszanak,
és egy lépcsőfokot jelentenek a vállalkozások kezdő lépései és kifejlett működése között.
Egy másik megfogalmazásban: a vállalkozói inkubátorház olyan telepszerű ipari, szolgáltató, és kereskedelmi tevékenységet ellátó működési együttes, amely
a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára biztosít
nélkülözhetetlen alapfeltételeket a modern technika alkalmazásával. A sárisápi inkubátorház alapvető céljai között is ezeknek a funkcióknak a kialakítása, életre hívása
található meg.
Az orvostudományban használt inkubátor fogalomhoz
hasonlóan, - hogy védettséget nyújtson a csecsemőnek
a külső környezeti hatásokkal szemben és segítse fejlődését - a gazdasági életben használt fogalomnak is alapfunkciója, hogy segítse, támogassa a kezdő vállalkozások
első lépéseit, hogy védelmet, biztonságot nyújtson működésük elején. Olyan lehetőségeket szeretnénk biztosítani a vállalkozóknak, amelyek javítják sikereik esélyeit,
talponmaradásukat. Védett körn
környezetet
segítkö
rnye
rnye
yeze
yezetet
zete
tett biztosítva
bizt
bi
ztos
osít
ítva
va sseg
egít
eg
ít-jük beilleszkedésüket a helyi- és regionális gazdasági
életbe. Rendkívüli fontossággal bír, hogy a vállalkozásfejlesztés, az innováció és
a hazai munkaügy céljai integráltan valósuljanak meg,
vagyis a társadalomnak is
sok szempontból elemi érdeke, hogy a munka nélkül
maradt dolgozók minél
nagyobb hányada kapcsolódjon be újra a termelés
folyamatába.
Az inkubátorház az
alábbi funkciókat látja el:
- információszolgáltatás: vállalkozók piaci

információhoz juttatása, adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása, marketing tevékenységhez gyakorlati segítség,
- telephely, műhely infrastruktúra bérlésének lehetősége,
- tanácsadás: közvetítés belső vagy külső szakemberek, szakcégek igénybevételéhez,
- képzés: eseti vagy rendszeres jelleggel vállalkozók
részére tanfolyamok, továbbképzések szervezése, hiányszakmák képzésében együttműködés a
VOSZ-szal és egyéb szervezetekkel,
- dologi szolgáltatások: a vállalkozók igénybe vehetik a technikai jellegű szolgáltatásokat: telefax, telefon, számítógép, másolóberendezést stb., ezekkel
a berendezésekkel nem minden induló vállalkozás
rendelkezik, így hátrányba kerülhet.
Remélem sikerült „kézzel foghatóan” leírnom az inkubátorház meghatározását. Bízom benne, hogy sikerül
nemcsak felépíteni, hanem minél több vállalkozással,
szolgáltatással megtölteni és kihasználni az inkubátorház
teremtette lehetőségeket községünk lakóinak megelégedésére és életszínvonalának növelésére.
Kollár Károly
polgármester
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Hitoktatás, mint válasz az ember kérdéseire
Föltámadása után Jézus megparancsolta tanítványainak,
hogy hirdessék minden népnek mindazt, amit ő tanított
nekik. A küldetés mellé hatalmat is adott az apostoloknak,
hogy hatékonyan munkálják ezt a feladatot.
Ezért a hitoktatás az egyház joga és kötelessége volt az
apostoli kortól kezdve, mind a mai napig. „Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az
evangéliumot” – mondja Szent Pál a Korintusiakhoz írt első
levelében (9,16).
Valóban, az egyház számára az igehirdetés, a hitünk megismertetése és továbbadása mindig elsődleges szempont. Az
egyházunk arra törekszik, hogy korunk emberének úgy hirdesse Krisztus örömhírét, hogy közben ﬁgyelembe veszi a
kor sajátos követelményeit. A katekézisről van itt szó, ami
a gyermekek, ﬁatalok és felnőttek hitre nevelésének azon
formája, mely leginkább a keresztény tanítás rendszeres átadásában történik, s célja a hívők bevezetése a keresztény
élet egészébe.
Minden megkeresztelt ember joga, hogy az egyház számára magyarázza és feltárja mindazt, amit a kinyilatkoztatás
hordoz (Szentírás és Szent Hagyomány). A hitoktatásnak
tehát meg kell kapnia a kedvező feltételeket, hogy ki tudjon
bontakozni. Ez a megfelelő helyet, időt, segédeszközök és
tömegtájékoztatási eszközök használatát jelenti.
Sok országban azonban súlyos sérelem éri ezt a jogot,
mert a hitoktatás és a hittan tanulása büntetendő cselekménynek számít.
A keresztény tanítás sokrétű volta miatt is szükséges a
meghatározott rendszerre épülő hitoktatás. Elégtelen, ha
valaki csak az élettapasztalata alapján próbál meg keresztény módon élni, elengedhetetlen az Evangélium tüzetes és
rendszerezett vizsgálata is, mert Jézus az út, az igazság és
az élet. Mindezekből kitűnik, hogy azok a szülők, akik elhanyagolják gyermekeik vallásos nevelésében a hitoktatást,
súlyosan vétkeznek, hiszen elsődleges kötelezettségüknek
nem tesznek eleget.
A kisgyermekek a családban kapják meg hitük alapjait.
Az első hitoktató maga a szülő. Talán az egész „otthoni hitoktatás” eredménye nem több, hogy a gyermek fölismeri az

Isten atyaságát, azt, hogy az Atya mindnyájunkat szeret, de
ez mindennek kiindulási alapja. A szülőknek kell megtanítani a gyermekeket arra, hogyan lépjenek bensőséges kapcsolatba az Istennel.
A nagyobb gyermekek az iskolában, templomban vagy
egyéb közösségben kapják meg a szükséges hitrenevelést.
Ez a hitoktatás már rendszeres, módszeres. Egyszerűen, de
lényegretörően mutatja be hitünk alapigazságait.
A serdülőkorban és az ifjúkorban sok veszedelmes dolog
éri gyermekeinket. Ez az időszak az, amikor az ember fölfedezi saját magát, és nagyobb rálátása nyílik a világra. A nagy
tervezések kora, a szeretetigény és az ösztön feltörése. Elvont
kérdésekkel kerül szembe a ﬁatal és még számtalan egyéb
problémával kell megbirkóznia. A hitoktatásnak ﬁgyelembe
kell vennie mindezen körülményeket. A kamaszkori problémák megoldásában segítséget nyújt, ha az ember szembe
tud nézni önmagával, nem tér ki a nehézségek elől. Ennek
megtanítása a hitoktatásnak fontos része.
Később, a családalapítás kezdetén is új problémák merülnek föl, komoly elhatározásokat kell hozni. Közben egyre
több erkölcsi szembenállást fedez fel az ifjú, még nagyobb
zavarodottságot okozva életében. A hitoktatás segít abban,
hogy megoldást találjon az élet minden területét érintő kérdésekre.
Idén szeptembertől az első és ötödik osztályban az állami általános iskolákban a szülőknek kötelességük lesz
választani, hogy gyermekeik egyházi hittant, vagy erkölcstant tanuljanak. Keresztény katolikus szülők felelőssége,
hogy megkeresztelt gyermekeik a keresztségnek megfelelő
egyházi hitoktatásban részesüljenek. Éppen ezért biztatom
a szülőket, hogy támogassák gyermekeik vallásos nevelését
és ezzel egy erkölcsös és egészséges társadalom felépítéséhez
járuljanak hozzá.
A hittant nem lehet elég korán kezdeni, de nem jelenthet akadályt az sem, ha valaki nem ismerhette meg időben
hitének alapjait. Sosincs késő elkezdeni az Istenhez való
közeledést. Ő már megtette az első lépést, nekünk csupán
válaszolni kell rá…

Lukács József
plébános

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
FELHÍVÁSA
a szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos kötelezettségek elmulasztásának következményeiről
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek,
kötelesek a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek
a jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani.
Az erdő és a parlagterület tűz elleni
védelme, a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek a biztosítása a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.
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A termőföld védelméről szóló törvény alapján a földhasználó köteles a
termőföldet művelési ágának megfelelő
termeléssel hasznosítani, vagy termelés
folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények
megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni.

Aki a termőföld védelméről
szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási
kötelezettség elmulasztásával a
tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, 60.000 – 200.000 Ft-ig
terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható.
Flórián Józsefné
jegyző

Húsvét régen
Manapság a húsvétról a legtöbb embernek a húsvéthétfői
locsolkodás és a pirostojás festés jut az eszébe. 50 - 60 évvel
ezelőtt a húsvéthoz ennél sokkal több szokás kapcsolódott, és
egy héten keresztül (ezt hívják nagyhétnek) a húsvétra való
készülődés határozta meg a keresztény emberek és a települések életét. Ez nem véletlen, hiszen a keresztények legnagyobb
ünnepe a húsvét. Ekkor ünneplik Jézus Krisztus kereszthalálát
és dicsőséges feltámadását.
A húsvétot megelőző héthez (nagyhét) nagyon sok népszokás kapcsolódik. Természetesen nekünk Sárisápiaknak is
megvoltak az ünnepkörhöz tartozó jellegzetes szokásaink, melyek az 50-es évekig szervesen beépültek a családok és a falu
életébe. Ezek közül szeretnék néhányat bemutatni.
Húsvét előtti vasárnap (virágvasárnap) az emberek barkaágakkal mentek a templomba, a pap megáldotta ezeket, majd
a megáldott ágakat otthon az eresz alá tűzték, hogy ne csapjon
a házba villám. Délután a lányok színes szalagokkal feldíszítettek egy faágat és ezzel a díszes ággal énekelve körbesétálták
a falut.
Az asszonyok nagyheti munkája a mosással, takarítással,
meszeléssel kezdődött. Hétfőn és kedden belül kimeszelték a
házat, az istállót és az ólakat, valamint kimosták a ruhákat. A
hét eleji mosás azért volt fontos, hogy péntekre már ne maradjon ruha vasalni, mert úgy tartották, hogy aki nagypénteken
vasal, az Jézus sebeit égeti.
A háziasszonyok teendői közé tartozott a virágoskert elrendezése is. A férﬁak a hét elején elvégezték a földeken a szükséges teendőket, utána a házat, ill. annak környékét és a kertet
tették rendbe.
Nagycsütörtökön már tilos volt mosni, viszont ezen a napon sütötték a kenyeret az ünnepekre.
Nagypénteken már csak a legszükségesebb munkákat
végezték el, az étkezésben szigorú böjtöt tartottak. Délelőtt
10 órakor nagypénteki szertartáson vettek részt az emberek a
templomban. Este 6 órára újra a templomba mentek a hívők,
ahol este 9-ig imádkoztak, virrasztottak. Miután a templomból hazamentek, aludtak pár órát, majd az asszonyok éjfélre a
Kálváriára mentek imádkozni, virrasztani.
Nagypéntek időjósló nap is volt. Úgy tartották, ha száraz,
napos az idő, akkor szép termés lesz, ha esik, akkor kukacos
termés várható.
Nagyszombaton reggel a férﬁak három napra való takarmányt készítettek az istállóba. Az állatok ellátásán kívül más
munkát nem végeztek a következő három napon. Délután a
feltámadási szentmisén vett részt a falu. A mise végén körmenetet tartottak, így ünnepelvén Jézus Krisztus feltámadását.
A régi húsvétok egyik legszebb eseménye az ételszentelés
volt. Húsvétvasárnap minden család egy szép kendővel letakart kosárral ment a nagymisére. A kosárban főtt tojás, sonka, kalács volt, melyeket a pap a misén megáldott. Ezeket a
megáldott ételeket fogyasztotta el a család az ünnepi asztalnál.
Ezzel befejeződött a hosszú böjt és újra elkezdődött a húsos
ételek fogyasztása.
Vasárnap délután a lányok édesanyjuk segítségével megfestették a húsvéti tojásokat.
A ﬁatalság a húsvéthétfőt várta a legnagyobb örömmel,
hiszen ezen a napon mentek a legények a lányokat locsolni.

A ﬁúk nyolc fűzfavesszőből korbácsot fontak (ezt hívjuk
Sárisápon šibáknak). Ezzel gyengéden megcsapkodták a lányokat, majd a kútból húzott vízzel jól nyakon öntötték őket.
A lányok hímes tojással ﬁzettek a locsolásért valamint egy szalagot kötöttek a šibákra. Természetesen borral és süteménnyel
is megkínálták a locsoló legényeket.
Az 1950-es évektől ezt a tréfás, de néha durva, hideg vizes
locsolást felváltotta a kölnivel való öntözés.
A mai felgyorsult, rohanó, az igazi értékeket elfelejtő világban jó lenne, ha egy kicsit megállnánk megpihenni, elgondolkodni így húsvét táján. Vajon miért tudtak őseink önfeledten
örülni, ünnepelni? Mi miért felejtettük el a régi népszokásokat, miért távolodunk el gyökereinktől? Milyen örömteli
lenne, ha gyermekeinknek átadhatnánk ezeket a szokásokat,
megismertethetnénk velük dédszüleink múltját!
Bízom benne, hogy az említett hagyományok egy része
fennmarad a családok, közösségek életében és ezzel gazdagítja
kultúránkat.
Kollár Mária
pedagógus

Sárisápi Szlovák Önkormányzat hírei
Ismét nagy sikerrel szerveztük meg a már hagyományos
tavaszi tánctanfolyamunkat az alsó és felső tagozatos tánccsoport tagjai számára. Több mint 40 vidám táncos sajátította el az új lépéseket és koreográﬁát Szilágyiné Suba Éva
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A „kicsik” Sáros környéki gyermektáncokkal, a „nagyok”
Cifer polkával készülnek a községi rendezvényekre és a májusi Megyei Nemzetiségi Gyermektalálkozóra.

Felhívás!
Kérjük a tisztelt lakókat, hogy akinek birtokában van
régi fénykép a „Zungó”-ról, illetve emlékszik még az 1953as robbanásra, vagy van másféle érdekes információja ezzel
kapcsolatban, jelezze Huberné Kisgyőri Katalinnak a Sárisápi Szlovák Önkormányzat elnökének.
Szeretnénk összegyűjteni a régi képeket és történeteket a
közelgő szomorú évforduló alkalmából.
Várjuk a fotókat, a lakók személyes élményeit, visszaemlékezéseit!
Huberné Kisgyőri Katalin
szlovák önkormányzat elnöke
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Sárisáp Községért Közalapítvány
A közalapítványt 1997-ben Sárisáp Község Önkormányzata alapította tartós, közérdekű célra. A közalapítvány elnöke
dr. Vass Rozália gyógyszerész, titkára Lakics Gyuláné tagóvoda-vezető, tagjai: Baumstark Istvánné, Friedrich Zoltán, Huberné Kisgyőri Katalin, Jánosi József, Kollár Károly, Ligetiné
Vass Éva, Szekeres Tibor.
A Közalapítvány Kuratóriuma működését és gazdálkodását
háromtagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi: dr. Kollár Sándor elnök, Haracska Ferenc titkár, Baranyi Péter tag.
A közalapítvány könyvelését szinte a kezdetektől Honvéd
Róbertné végzi, ezzel is segítve, támogatva a közalapítványt. A
könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a dorogi Egyensúly ’91
Kft-t bízta meg az alapító.
A közalapítvány minden év májusában beszámol Sárisáp
Község Önkormányzatának az elmúlt évi tevékenységéről,
előterjeszti a közhasznúsági jelentést, a pénzügyi mérleget.
A közalapítvány legfőbb bevételi forrása a személyi jövedelemadó 1 %-a, melyre 2001 évtől jogosult. Az elmúlt évben
284 711 Ft volt az APEH által átutalt összeg.
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználásáról szóló 1996. évi CXXV. törvény módosítása 2008. január 1-jén
lépett hatályba. A törvény úgy rendelkezik, hogy a személyi
jövedelemadó 1%-ából 30% fordítható működési célra, 70%
pedig az alapító okiratban megfogalmazott közhasznúsági feladatokra.
A Közalapítvány kiemelt céljai között szerepel: a község
fejlesztése, építése, szépítése, modernizálása, korszerűsítése,
környezetének védelme, a szellemi és testi kultúra támogatása,
hagyományainak, nemzetiségi kultúrájának védelme, ápolása,

megőrzése. A kuratórium ezek ﬁgyelembevételével végzi tevékenységét.
Már hagyománnyá vált, hogy a közalapítvány tavasszal
örökzöldeket vásárol, melyet az önkormányzat és az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete
tagjaival közösen ültetnek el a község területén. A 2010-es évben a Szabadság téri emlékműhöz sövényt vásároltunk 21 700
forintért, 2011-ben 64 300 Ft értékben, 2012-ben 67 000 Ft
értékben vásároltunk facsemetéket, gömbjuhart. 10 db kültéri
faburkolatú, kiemelhető fém belsejű hulladéktárolót vásároltunk 335 000 forintért a forgalmasabb helyekre, játszóterek és
parkok környezetébe, valamint egy fűnyírótraktort, melynek
értéke 624 570 Ft volt. 2009-ben 200 ezer Ft értékben, 2011ben 158 ezer forintért vásároltunk karácsonyi motívumokat a
község díszkivilágításához. Évente támogatást nyújtottunk az
iskola 3. osztályos tanulóinak úszásoktatásához, hozzájárultunk a Tavaszi Túra megszervezéséhez, támogattuk a Kristály
Mazsorett Csoport Európa Bajnokságon való részvételét.
Kérjük községünk lakóit, hogy személyi jövedelemadójuk
1 %-ával segítsék a közalapítványon keresztül községünk civil
szervezeteit, egyesületeit, a községi rendezvényeket. Köszönjük azoknak, akik eddig is ezt tették, és a jövőben is számítunk
támogatásukra.
A Sárisáp Községért Közalapítvány adószáma:
18607633-1-11
dr. Vass Rozália
kuratórium elnöke

A két leg...
Az Idősek napjáról minden tavasszal megemlékezünk községünkben. Ez a nap az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak szükségünk van rájuk.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Ismerjék hát meg a falu két legidősebb emberének életútját a
Hírmondó
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ondó
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Pintér Lajosné
Ő a mi édesanyánk, Pintér Lajosné született: György Ilona 1917. augusztus
18
18-án,
egy hatgyermekes bányászcsalád lányaként.
Édesapánkkal 1937. május 1-jén kötöttek házasságot, és 67 évet éltek nagy
sz
szeretetben,
egyetértésben.
A minta előttünk volt, megtanultuk édesanyánktól az emberek szeretetét,
me
megbecsülését,
a tisztességet, a munka értékét…. Megtanított minket a könyvek
ve tiszteletére, az olvasás mindennapos igényére, agyunk edzésére a sokféle rejtvé fejtésével, és ő a mai napig olvas még, bár látása már nem a régi!
vény
Még egy fontos dolgot tanultunk tőle, a mérsékletességet az élet minden
te
területén,
a másság elfogadását, minden emberben meglátni az értéket…nem
em
emlékszünk
rá, lett volna haragosa, rosszat mondott volna bárkiről.
A családban ő a MAMA, csupa nagybetűvel, mert bölcsességével még mindig
jó tanácsokat ad minden családtagjának, unokái, dédunokái nagyon szeretik.
Nagyon szeretnénk és kérjük, az Istent tartsa még őt sokáig nekünk jó egészsé
ségben!
Molnár Sándorné és Stefán Józsefné
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Bérci János
„ Ha helyesen lélegzel, sokáig élsz a Földön”
Bérci János 1921. január 16-án született pék családba. 4 nővére volt, ők ma már nem élnek. Tizenévesen édesapja
mellett tanulta a mesterséget. 20 évesen megnősült, első házasságából egy lánya született - Mária - , aki ma Budapesten él.
Két és fél év katonaság után hadifogságba került Oroszországba, szintén két és fél évre. Miután hazatért, elvált, majd
újranősült, feleségül vette Gula Krisztinát, akivel 3 gyermekük született: Zsuzsanna és az ikerpár Katalin és János. Gyermekeit
ke a munka és a sport szeretetére nevelte. Ő maga a fogság után döntött úgy,
hogy
ho életének egyik meghatározója a sport, a jóga, az úszás és a kerékpározás
lesz.
le Ezért elhatározta, hogy életmódot változtat. A jógáról rengeteget olvasott.
Ne telt el nap anélkül, hogy ne sportolt volna valamit. Gyermekeivel kerékpáNem
ron
ro bejárta Magyarországot és Szlovákiát. Rendszeresen játszott a sárisápi színjátszó
körben feleségével és gyermekeivel együtt.
já
Verseket a mai napig szívesen olvas, és ezekből bármikor, bárhol, bárkinek
idéz.
id Az esztergomi uszoda fennállásának 100. évfordulóján - az uszoda örökös
ta
tagjaként
- is mondott verset.
80 évesen áttért a vegetáriánus étrendre. Aki ismeri, tudja róla, hogy zárt
helyen
sokáig nem marad meg, mert szüksége van a friss levegőre. Ő úgy véli,
he
hogy
ho az egészséges élet egyik alappillére a „helyes légzés” , melyet a jógából sajá
játított
el.
4 gyereke, 8 unokája, 12 dédunokája van, akikkel igyekszik megszerettetni
ezt
ez a tudatos életformát.
Lejegyezték Bérci János unokái
Tolnay Krisztina és
Pﬂugerné Tolnay Tímea

Farsangi esküvő a Gondozási Központban
2013. február 12-én az Idősek Klubjában farsangi esküvő
zajlott. Már napokkal a ceremónia előtt mindenki nagy izgalommal készült.
A klub dolgozói feldíszítették a felső kultúrtermet, ahol helyet kapott a templom - az esküvő helyszíne - és a lakodalmas
ház. A köszöntő és Ani néni farsangi szokásokról szóló ismertetője után elkezdődött a lakodalom.
A vőfély (Kun Magdi) ceremóniamester vezetésével indult
el a fess vőlegény (Feri bácsi) és özvegy édesanyja (Anuska)
a lányos házhoz kikérni a menyasszonyt. A lagzis ház előtt a
Keresztmama (Lovasi Mári) először az álmenyasszonyt, Juci
nénit szerette volna a vőlegényre „sózni”. A vőlegény azonban
jó szemmel kiválasztotta az igazit.
Az egyszemélyes zenekar harmonikával (Szőke Pap Ani)
kísérte a menetet.
A dundi, harmatos menyasszonyt az örömanya, a rendkívül csinos, kalapos, nagyasszony (Ági) és az elegáns apa (Vili
Mari) kísérték a templomba. Szem nem maradt szárazon. A
templomi esküvőn vicces fogadalmakat tettek, az erre az eseményre pappá változott Ilonka előtt.
A nászmenet leírhatatlanul gyönyörű volt. Elöl a harmatos koszorúslányok szebbnél szebb ruhákban, selyemben,
bársonyban és virágcsokrokkal. Őket követte a násznép. Az
ünnepi ebédet a Gondozási Központ népviseletbe öltözött
dolgozói szolgálták fel. Minden fogás mellé régi vőfélyrigmusok hangzottak el. A bor dicséretét a tapasztalt Józsi bácsi
mondta, majd az ajándékok begyűjtésére került sor. Az ügyes
vőfély mindenkiből kipréselte az ajándékokat. Összegyűlt sok
forint, euro, cumisüveg, bili, papucs, sodrófa. A legjobb, amit
az ifjú pár az otthon dolgozóitól kapott, egy krétai repülőjegy
volt. Ezután került sor az igazi, lagzis ebéd elfogyasztására,

amit dolgos kezek (Erzsike, Icu, Magdi és a Gondozási Központ dolgozói) készítettek. A körülbelül 60 fős vendégsereg
jó étvággyal fogyasztotta a feltálalt ételt. Majd következett az
igazi meglepetés, mert annyi sütemény került az asztalra, hogy
azt egy igazi esküvőn is megirigyelhették volna. Az ebéd után
ﬁnom borok következtek. Az emelkedett hangulatot tánc és
közös éneklés követte. Nem volt a teremben olyan ember, aki
ne kapcsolódott volna be a nótázásba. Az estébe hajló mulatozás alig akart véget érni.
Az előkészületek során nem gondoltuk, hogy ez a lakodalom ilyen jól fog sikerülni. A sikerben persze nagy szerepet
játszott az a tény is, hogy 3 „pap” vett részt az eseményen: az
eskető pap, Papp Alajosné és Szőke Papp Ani.
Ismét bebizonyosodott, hogy lelkes közösség, kitűnő szervezés micsoda bulit tud összehozni. ſ
Losi Ani,, a hamvas menyasszony
ya ny tollából

SÁRISÁPI HÍRMONDÓ 5

Tájékoztatás a 28. Sárisápi Térségi Nyílt borversenyről
és az I. Sárisápi Térségi Nyílt Pálinkaversenyről
2013. március 2-án rendezték
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és BORBARÁTNŐINEK Egyesülete által a 28. SÁRISÁPI TÉRSÉGI
BORVERSENY és az 1. SÁRISÁPI
TÉRSÉGI NYÍLT PÁLINKAVERSENY ünnepélyes eredményhirdetését a Sárisápi Bányász
Művelődési Házban.
A nemzetközi versenyre összesen 26 településről érkezett
233 borminta, 18 településről pedig 109 pálinkaminta.
A teltházas rendezvény résztvevői a rendezvényen megtapasztalhatták, hogy a bor mennyire összehozza az embereket,
és új barátságokat, kapcsolatokat épít.
A borverseny Sárisápon már sokéves hagyomány, összeszokott szervezőcsapattal és visszatérő zsűritagokkal, a pálinkaverseny viszont egy hagyományteremtő rendezvény volt, és
reméljük, hogy ez is nemsokára hagyománnyá fog válni.
A nevezők azért jöttek el Sárisápra, hogy meghallgassák a
bírálóbizottságok elnökeinek közvetítésével a szakmai zsűrik
értékelését, majd átvegyék a versenyboraik és pálinkáik által
elért helyezésekért járó méltó elismeréseket. Három szempontnak kellett megfelelni. Jó alapanyag, megfelelő eszköz és
szaktudás kellett ahhoz, hogy mindkét erjedék minőségi kategóriás legyen.
Azért került sor most első alkalommal pálinkaverseny
rendezésére is, mert egyre több borász fedezte és ismerte fel
a pálinkafőzés szépségét. Több olyan gazda van, aki nem
foglalkozik szőlőműveléssel, ezzel szemben viszont többféle gyümölcsöt is termel kertjében saját célra. Ha pedig jobb
évjáratban több terem a kelleténél - annál, amit a család friss
fogyasztásra, befőtt és lekvár készítésére, a rokonok ellátására
felhasznál -, hogy a többlettermés kárba ne vesszen, marad a
cefrekészítés, az erjesztés és a pálinkafőzés lehetősége.
Amiből lekvárt lehet főzni, abból pálinkát is – tartja az
ismert mondás. De tudnunk kell, mindkettőhöz hibátlan,
jól beérett, zamatos ízű fajtákra van szükség. A bortermelő
gazdáknak pedig melléktermékként képződik a szőlőtörköly,
amely szintén kiváló minőségű pálinka alapanyagául szolgálhat.
Ezek után a pálinka becsületbeli üggyé vált az emberek
körében különösen aztán, hogy 2010-től legálissá vált a házi
pálinkafőzés. Akinek nincs házi pálinkafőzője, annak pedig
továbbra is adott a bérfőzdében való főzetés.
A pálinkaversenynek kettős célja volt: egyrészről népszerűsíteni a kulturált pálinkafogyasztást, másrészről gyarapítani a
magánfőző gazdák ismereteit.
Bármilyen évjáratú saját és szedett - de nem szedett-vedett
minőségű -, illetve vásárolt gyümölcsből, vagy törkölyből, a
lényeg az, hogy saját erjesztésű cefréből készített pálinkával,
párlattal lehetett nevezni a versenyre.
A borversenyen 5 x 5 tagú zsűri, a pálinkaversenyen 2 x 3
tagú zsűri bírálta a mintákat a bírálóbizottsági elnökök irányításával február 22-én, pénteken zárt körben.
Az eredményhirdetést jelenlétével megtisztelte 5 szlovákiai és 8 magyarországi település polgármestere, 4 település
alpolgármestere is, akik a sárisápi verseny hagyományaként

6

SÁRISÁPI HÍRMONDÓ

különdíjat hoztak és adtak át személyesen saját településük
legeredményesebb borászának, illetve pálinkásgazdájának.
Először a rendezvényen megjelenteket Kollár Károly, Sárisáp polgármestere köszöntötte. Őt követte Tatáról SZÖLLŐSI MIHÁLY-nak, a Borverseny Bírálóbizottsága elnökének, a
Tatai Zsigmond Király Borlovagrend nagymesterének borversenyt értékelő tájékoztatója, majd VÉRTES TIBOR-nak, a
Pálinkaverseny Bírálóbizottsága elnökének, az Agárdi Pálinkafőzde ügyvezető igazgatójának, főzőmesternek a pálinkaversenyt értékelő szakmai tájékoztatója.
A borverseny adatai:
26 településről (10 szlovákiai és 16 magyarországi) 109 borász (31 szlovákiai és 78 magyarországi) nevezett 233 bormintával (77 szlovákiai és 156 magyarországi). A 233 bormintából 136 volt a fehér-, 26 a rozé-, 1 a siller- és 70 a vörösbor.
A Pálinkaverseny adatai:
18 településről (2 felvidéki és 16 magyarországi) 52 pálinkásgazda (3 felvidéki és 49 magyarországi) nevezett 109
pálinkamintával (13 felvidéki és 96 magyarországi). A 109
pálinkaminta tartalmazott gyümölcspálinkát (beleértve a szőlőt is), törkölypálinkát, vegyes pálinkát (gyümölcs + törköly),
borpárlatot és ágyaspálinkát. Nagyrészt nem érlelt pálinkák
nevezésére került sor, de azért érkezett fahordóban érlelt pálinka is. Előírás volt, hogy a nevező pálinkásgazdáknak jelölniük kellett a mintán az alkoholfokot is.
Mindkét bírálat a 20 pontos rendszer alapján történt.
A szervezők kérésére a bírálóbizottságok a bírálati lapokra
feljegyezték az egyes minták bírálatakor tapasztalt hiányosságokat, hogy a termelők kijavíthassák hibáikat, mert csak ezzel
javulhat a jövőben a minőség, nőhet a szakmai munka színvonala.
Borversenyen szerzett érmeink száma az alábbi:
Vitek János nagyaranyérem, Szolnoki László 1 aranyérem, Vitek Róbert 1 aranyérem, 2 ezüst és 1 bronzérem,
Gombola Gábor 1 aranyérem, 1 ezüstérem, Kanóczki Lajos
1 aranyérem, Mali-Horváth Pincészet 1 ezüstérem, Bercsényi László 1 ezüstérem, Marcsó József 3 ezüst, 1 bronzérem, Balog János 2 ezüstérem, Kollár Sándor 1 ezüstérem,
1 bronzérem, Wibling József 1 bronzérem, Mali Sándor 1
bronzérem, Varga Józsefné 1 bronzérem, Pﬂuger István 1
bronzérem, Mülhammerné Stefán Valéria 1 bronzérem.
Pálinkaversenyen szerzett érmeink száma az alábbi:
Ezüstérem: Pﬂuger István, Schummel Tamás Varga József,
Vitek Róbert.
Bronzérem: Jurásek János, Mali Sándor.
A közbeiktatott kulturális betétekként a rendezvényen
fellépett a Párkányi „Kisbojtár” Néptáncegyüttes, Janovich
István és ifj. Macza Péter helyi szólóénekesek, Benkő Péter
színművész és az Ebedi Citerazenekar.
A program vacsorával, majd bor- és pálinkakóstolással,
szakmai beszélgetéssel zárult Kolbert Sándor harmonikakísérete mellett.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Egyesület Vezetősége

Költészet napja

Tavasztrend 2013

1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünnepeljük
a magyar költészet napját. Ebből az alkalomból
minden
évben
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal,
költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelgünk a
magyar líra előtt.

Ez az évszak mindenki számára a megújulást jelenti. A nagy
elhatározások, változások időszaka; legyen szó akár testi, lelki
vagy környezeti változásról.

1905. április
11-én
született
Budapesten. Apja,
József Áron, szappanfőző munkás,
édesanyja, leánykori nevén Pőcze Borbála, szabadszállási
parasztlány. A családfő 1908. július 1-én eltűnt, családja
úgy tudta, hogy kivándorolt Amerikába, valójában Romániába ment. A három gyermekével magára hagyott asszony
napszámos munkát vállalt, úri házakhoz járt mosni, vasalni, mégsem tudta gyermekeit eltartani. 1910 tavaszán
Etus és Attila az Országos Gyermekvédő Liga jóvoltából
Öcsödre került. Itt az ellátás fejében a házi munkában segédkeztek. Itt Attilát Pistának szólították, mert nevelőszülei megállapították, hogy Attila név nincsen.

Íme, egy kis segítség: A szürkületkék, amely egy nagyon
kedves halvány árnyalat a kék kedvelőinek. Smaragdban is
pompázhatunk, de a zöldek különböző árnyalatai, mint például a zsengezöld, is előtérbe kerülnek. A friss rügyek, hajtások hangulati világára kell gondolnunk.

Az öcsödi református elemi iskolában kezdte meg tanulmányait, majd 1912 júniusában a két testvér hazatért.
„Kilenc éves koromban kitört a világháború, egyre roszszabbul ment a sorunk. Úgy segítettem anyámnak, ahogyan tudtam: vizet árultam a Világ moziban, kosarakat,
csomagokat hordtam a vásárcsarnokban.”
1914 végén jelentkeztek a Mama betegségének első jelei, kiderült, hogy méhrákja van. 1919 nyarától már nem
kelt föl az ágyból, ősszel fölvették a Telep utcai szükségkórházba, itt töltötte utolsó napjait. József Attilát Szabadszálláson érte a hír, hogy édesanyja meghalt.
1920 júniusától nagykorúságáig Makai Ödön lett József
Attila gyámja. Miután júliusban magánvizsgát tett a polgári iskola IV. osztályából, gyámja beíratta a makói magyar
királyi állami főgimnáziumba, itt indult költői pályája.
1922 decemberében megjelenik első önálló verseskötete, a Szépség koldusa (1922) is egy szegedi nyomdász-kiadó vállalkozásában. A tizenhét éves diák nem akármilyen
indulást tudhat magáénak: a Szépség koldusához Juhász
Gyula írt előszót, az ifjú szerzőt „Isten kegyelméből való
költő”-ként ajánlva az olvasók figyelmébe. A későbbi életút ismeretében szinte profetikusnak tűnnek szavai: „Emberek, magyarok, íme a költő, aki indul magasba és mélybe: József Attila, szeressétek és fogjátok pártját neki!”
Csicsmann Blanka
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mely színekkel tehetjük ezt meg idén?

A vízzöld, türkizzöld egy érdekes átmenet kék és zöld között, halványabb fajtája nagyon szerethető választás akár esküvőre is. Mint ahogy a citromhéj színének ﬁnomabb változata
is bátran ajánlható.
Az afrikai ibolya, közismertebb nevén fokföldi ibolya
középlilája is használható ebben az évben. A monacokék,
amelyet a mély tengerekhez hasonlítanék jól kombinálható
akár pipacspirossal vagy a bármely kék társával.
Végül, de nem utolsó sorban a nektarin, itt tényleg maga a
gyümölcs képe táruljon elénk, a hozzá tartozó összes ”ﬁnom”
árnyalattal, illetve ezek keverékével. Jól párosítható zöldekkel,
akár türkizzölddel is.
A divatszínek végigvonulnak minden területen, legyen szó
sminkről, öltözködésről, lakás-, esküvődekorációról. Amenynyiben átgondoltan, (akár hozzáértő segítségével) választjuk
meg a kiegészítőket, nem feltétlenül kell mélyen a pénztárcánkba nyúlni a számunkra tökéletes eredmény eléréséhez.
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tem, és teszem ezt a mai
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”A kevesebb néha
több”.
tö

Mindenkinek vidám
Mi
tavaszt kívánok!
Lakics Krisztina
(dekoratőr,
lakberendező)
Trendező üzlet
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30. Tavaszi túra 2013. Sárisáp
Április 13-án harmincadik alkalommal kerül megrendezésre Sárisápon a Tavaszi Túra honvédelmi akadályverseny.
A kerek évforduló alkalmából januárban meghirdettünk
egy levelezőversenyt, amelyen négy iskola diákjai vesznek
részt. Hetente két kérdésre kell válaszolniuk honvédelem,
hadtörténet, katasztrófavédelem, túlélés és sport témakörökben. Minden kérdést más személy tesz fel. A kérdezők között
van többek között Zirighné Sós Ildikó olimpikon, Marosi Ádám öttusázó, Benkő Péter színművész, Varga István, a
Monostori Erőd Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója, Oláh
László nyugállományú alezredes, a Katonai Emlékpark Pákozd munkatársa. A huszonöt kérdés után záródó versenyt a
Tavaszi Túra eredményhirdetésén értékeljük.
Az idei akadályversenyre résztvevőket várunk a Felvidékről, Erdélyből, valamint nyolc hazai megyéből. Handlova,
Jegenye, Mezőkovácsháza, Békéssámson, Dunavecse és Zalakomár csapatai a nagy távolság miatt már péntek délután
megérkeznek. Nekik és a vendéglátó sárisápi gyerekeknek
csocsóbajnokságot rendezünk, melynek győztesét szintén a
Tavaszi Túra végén hirdetjük ki.
A verseny reggelén a beérkező csapatok regisztrálnak, átveszik felszerelésüket, majd 800 órakor rövid megnyitó következik az iskola udvarán. 930-ra mindenki elfoglalja rajthelyét a
Babáli-erdő, a Szikla és a kaolini út térségében. Aztán forgószínpad jelleggel teljesítik a távot.
A négyfős csapatoknak egy kb. 9 kilométeres útvonalat kell
bejárniuk. Közben 24 állomás vár rájuk, ahol a rendezők értékelik a fegyelmet, csapatmunkát és a gyorsaságot. A feladatokat január hónap elejétől folyamatosan ismertetjük honlapunkon (www.tavaszitura.eu). Ezek közt van elméleti jellegű:
kódfejtés, történelmi-, katasztrófavédelmi- és haditechnikai
teszt, de az ügyességi feladatok dominálnak: lesz íjászat, vietnami híd, fegyveres váltófutás, aknakeresés, térképmásolás. A
négy lövészszám összetett eredményét és a gyorsasági feladatok összidejét külön is díjazzuk. Taktikázni is lehet például a
gránáthajításnál: a csapat minden tagja más távolságról dob
célba. Idei újítás a joker. A verseny alatt minden csapat egy
alkalommal megkétszerezheti pontjait. Azt, hogy ezt melyik
állomáson teszik, ők döntik el.
Fontos szerepe lesz a kísérőnek is, aki nem passzív szemlélője a versenynek, hanem 1-1 pontot is szerezhet állomásonként a maximálisan adható 20 mellé. Sőt, lesz ahol – ha
nem elég ügyes és gyors – még büntetőidőt is kaphat miatta
a csapat.
Várhatóan 1600 órára fejeződik be a verseny. Ezután az
iskolába visszatérve mindenki megebédel, mialatt a rendezők
összesítik az elért pontokat. 1700 órára tervezzük az ünnepélyes eredményhirdetést, ahol a levelezőverseny és csocsóbajnokság 3-3 helyezettje után kihirdetjük a Tavaszi Túra dobogós csapatait és különdíjasait. Valamennyi induló csapatot
jutalmazzuk.
A mintegy hetven fős sárisápi rendező munkáját tevőlegesen segítik:
t4ÈSJTÈQ,Ú[TÏH½OLPSNÈOZ[BUB 
t.))BELJFHÏT[ÓUƸÏT,Ú[QPOUJ/ZJMWÈOUBSUØ1BSBODTnokság 9. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
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Komárom-Esztergom Megye,
t$TPMOPLÏT,ÚSOZÏLF,ÚS[FUJ«MUBMÈOPT*TLPMB4ÈSJTÈQJ
Tagiskola,
tv"4ÈSJTÈQJ(ZFSNFLFL+ÚWƸKÏÏSUw"MBQÓUWÈOZ 
t,BUPOBJ&NMÏLQBSL1ÈLP[E 
t%PSPH7ÈSPTJ3FOEƸSLBQJUÈOZTÈH
t,PNÈSPN&T[UFSHPN.FHZFJ,BUBT[USØGBWÏEFMNJ*HB[HBtóság Esztergomi Kirendeltsége,
t0.4;&T[UFSHPNJ.FOUƸÈMMPNÈT
A díjazásban az alábbi szervezetek, cégek segítenek:
Sárisáp Község Önkormányzata, Gyermely Zrt., HM Térképészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft., Magyar Suzuki Zrt.,
Katonai Emlékpark Pákozd, MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság 9. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda Komárom-Esztergom Megye, AP Media.
Az alábbi cégek termékeik felajánlásával a versenyzők
étkeztetését biztosítják:
Gyermely Zrt., Zimbo Perbál Húsipari Termelő Kft.
Reméljük, hogy a verseny napján szép időben fogadhatjuk vendégeinket. Sikeresen lezajlik minden program, szép
emlékekkel térnek haza a gyerekek. Nem felejtik el a sárisápi
kalandot, otthon elmesélik élményeiket, és társaik a jövőben
újra eljönnek majd hozzánk.
Csicsmann János
tagintézmény-vezető

Tavaszi hérics
A száraz gyepeken, legelőkön, kaszálókon, a síkságon, illetve dombvidéken előforduló boglárkaféle. Április-májusban virágzik. Feketés, vaskos gyöktörzse van, ebből vékony,
elágazó gyökerek indulnak. Levelei ülők, élénksárga virágai
a 8 cm átmérőt is elérhetik, 20 sziromlevele, sok porzója
van. Magyarországon védett faj.
A mi vidékünkön szerencsére gyakori: belepi a hegyoldalt, mintha kiskacsák vidám serege legelészne, de védett,
ezért ne vigyük haza!
Csicsmann Blanka

D vitamin, a napfény vitaminja
D vitamin jelenlétében immunrendszerünk sokkal ellenállóbb a betegségekkel szemben, elősegíti a kalcium és
a foszfor felszívódását a bélcsatornából és közvetlenül befolyásolja a csontképződést.
Hiánya komoly egészségügyi problémákhoz vezethet:
fáradtság, kimerültség, csontok, fogak lágyulása, izomgyengeség és még a sebek is lassabban gyógyulnak. Szinten
tartásának természetes forrásai kisebb mértékben az élelmiszerek: lazac, tőkehal, csukamájolaj, tojássárgája, zabpehely,
bab, tejtermékek.
Nagyobb mértékben pedig a napsugárzás, mivel D vitamin az ultraibolya sugárzás következtében képződik a szervezetben. Ha naponta 10-15 percig tartózkodunk napon
nem fogunk D vitamin hiányban szenvedni.
Ne feledkezzünk el arról, hogy a nap káros sugarai növelik a bőrrák és egyéb bőrbetegségek kialakulásának kockázatát. Tehát a napon való tartózkodás alkalmával legyünk
körültekintőek: használjunk magas faktorszámú naptejeket
és11-15-óráig ne tartózkodjunk a napon.
De ejtsünk szót a szoláriumokról is. Lehetőség szerint
olyan szoláriumokat keressünk fel, melyek már az új Európai Uniós szabályoknak megfelelő csövekkel rendelkeznek.
Itt is vegyük ﬁgyelembe a FOKOZATOSSÁG és MÉRTÉKLETESSÉG elvét.
Kurucz Orsolya
kozmetikus mester

Kirándulás a Pilisben
A Pilis-hegység hazánk egyik legszebb középhegysége.
Egyes részeiről csodálatos kilátás nyílik a Duna-kanyarra és a
Börzsönyre. A számtalan kirándulási, túrázási lehetőség közül
a következő túrát ajánlom az érdeklődőknek:
Dömös - Rám-szakadék - Árpádvár - Körtvélyes - Dömös
Táv: 10 km, szintkülönbség: 310 m.
Dömösről sárga, majd piros, sárga, zöld jelzésen haladunk
a Malom-völgyben a Rám-szakadék előtti parkolóig. Itt választhatunk, vagy a Rám-szakadékon keresztül a zöld jelzésen, illetve a Lukács-árok mentén a sárga jelzésen folytatjuk
utunkat az Árpád-vár irányába. A Rám-szakadék a nehezebb
útvonal, főleg ha sok víz folyik benne, annak ellenére, hogy
jól kiépített (létrák, korlátok) segítik a haladást. Télen, ha jeges, havas, meg se próbáljuk, mondom ezt saját tapasztalatom
alapján, rendkívül balesetveszélyes!
Az Árpád-vár elérése után zöld jelzésen folytatjuk utunkat
a Szakó-nyereg irányába, majd jobbra fordulva a piros jelzésen
indulunk tovább Körtvélyespuszta felé. Ezt a turistautat Téryútnak nevezik. Téry Ödön volt a szervezett természetjárás
egyik megalapítója hazánkban. Leérve az országútra, jobbra
fordulva rövidesen elérjük kiindulási pontunkat.
Ez a túra egy a sok közül, nem megerőltető még azoknak sem,
akik a Rám-szakadékot választják. Néhány jó tanács: megfelelő
mennyiségű folyadékot vigyünk magunkkal; ruházatunk, lábbelink legyen kényelmes, az aktuális időjárásnak megfelelő; a térképet se hagyjuk otthon. Tiszteljük a természetet, ne szemeteljünk!
Remélem sikerült kedvet csinálni a természetjáráshoz, hiszen ez az egyik legjobb kikapcsolódás a mai rohanó időkben.
Minden kedves túrázó társamnak élményekben gazdag, kellemes időtöltést kívánok!
Vázsonyi Kálmán

Interjú Nardelotti Zoltánnal
Készítette: Csicsmann Blanka
Kedves Zoli!
- Sokat hallunk, olvasunk sikereidről. Azt is tudjuk sokfelé
megfordultál már a világban. Ennek kapcsán engedd meg,
hogy feltegyek néhány kérdést.
- Mikor kezdtél kempozni?
- 2007. március 15-én, igazából azt hittem, Jackie Chan is ezt
csinálja, akkoriban ő volt a példaképem.
- Nagyon jó! Sokat edzettél? Ki foglalkozott veled?
- Először hetente négyszer, később nyolcszor is, Pokorni Milán mellett.
- Néhány éve abbahagytad ezt a sportot, mi ennek az oka?
- Sokáig kempoztam, jó eredményekkel, de amikor már nem
jártunk olyan komoly versenyekre, áttértem a kick-boxra.
Jelenleg is az Esztergomi Kick-Box Sportegyesület tagja vagyok.
- Milyen eredményeket érsz el?
- 2012-ben aranyérmet szereztem a prágai világbajnokságon,
a kick-box világkupán és világbajnokságon egyaránt első helyet értem el, az országos bajnokságon szintén.
- Miért érdemes ezzel foglalkozni? Milyen hatásai vannak a
mindennapi életedre?
- Mindenekelőtt a testmozgás miatt, ehhez hozzátartozik az
egészséges életmód. Hetente három tréningen veszek részt,
rengeteg gyümölcsöt, és egy speciális étrendkiegészítőt is fogyasztok. A kick-box előnyei közé tartozik, hogy jó kondícióban tart, és önbizalmat ad, ha meg tudod magad védeni,
nem is beszélve a rengeteg sikerélményről.
- Van egyéb hobbid?
- Nagyon sok energia és lemondás kell ehhez, a versenyekre
való felkészülés és a tanulás mellett nem jut idő másra.
- Hova jársz iskolába? Ott hogyan teljesítesz?
- Győrbe, a Bercsényi Miklós Középiskolába, rendészeti szakra. Jó tanuló vagyok, abszolút megtalálom az egyensúlyt a
hobbi és az iskola között.
- Mik a céljaid? A szüleid mennyire támogatnak?
- Proﬁ szeretnék lenni és a későbbiekben megélni, mint sportoló.
- Milyenek a kilátásaid?
- Meglehetősen jók, van rá kereslet és van is egy ismerősöm,
akinek ez a munkája.
- Sok szerencsét! Az eddigi eredményeid alapján bőven esélyes
vagy rá.
Kösz
Kö
szön
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A lovaglás, mint élménysport
Sokan nem is sejtik, hogy a lovaglás is azon sportok közé
tartozik, amit kortól függetlenül bármikor el lehet kezdeni, és
kitartó munkával, szenvedéllyel még versenyszerűen is lehet
űzni.
A ló iránti szeretet már a honfoglaló őseink vérében is benne volt, bár ők is másra használták a lovat, mint elődeink, akik
igavonásra, munkára fogták be ezeket az állatokat.
Manapság egyre jobban elterjedőben van a kedvtelésből
tartott ló. Sárisápon is mind többen hódolnak ennek a sportnak. Nemcsak egyéni, de a közösségi igény is egyre nagyobb
teret ad ennek a szenvedélynek. Erre élő példa az augusztus
20-ai lovas felvonuláson, a juniálison, illetve a nyári hittanos
táborokon való részvétel. A nyári szüneti programok között is
mind népszerűbbé válnak a környező településeken (Tinnye,
Perbál, Máriahalom) működő lovas táborok, ahol a ﬁatalabb nemzedék elsajátíthatja az alapokat. Ez a sport felelősségre,
alázatra, fegyelemre, rendszerességre tanítja a kicsiket és nagyokat egyaránt.
A ló is egy társ, akivel minden nap törődni és foglalkozni kell. A karámban történő edzések (ahol elsajátítható a lovaglás
alapja: a tanügetés, ügetés, vágtázás, ugratás) után feledhetetlen élményt nyújt
a tereplovaglás. Hirtelen kitárul a világ a
ló és lovasa előtt, és itt megmutatkozik
az összeszokottság. Itt hálálja meg azt a
sok odaﬁgyelést, simogatást, törődést a
ló, amit gazdájától kapott. A korábban
elsajátított alapok alkalmazása itt válik
rutinszerűvé. A lovas hangjából, az ülés
módjából, a kéz- és lábmunka erősségéből
már tudja a négylábú társ, hogy mit akar
a gazdája. Nagy élmény a határt lóháton
bejárni, és közben különféle vadakkal ta-

lálkozni. Előfordul, hogy a sűrűből egy fa vagy bozót mögül
hirtelen előugrik egy nyúl, róka vagy őz. Ilyenkor bizony megijedhet a ló, hirtelen megugorhat oldalra vagy előre, de akár
fel is ágaskodhat, és ha sikerül lovasának a nyeregben maradni, megnyugtatni hátasát, örök és feledhetetlen élmény marad
mindkettejük számára.
Összegezve, a lovaglás nem csak ﬁzikálisan, hanem lelkileg
is jótékony, nevelő hatással rendelkezik. Megtanít minket arra,
hogy tiszteljük lovunkat, embertársainkat és magunkat. Megtanít szeretni, perspektívát ad számunkra: a „van kiért, miért
felkelni és folytatni” érzést mindennap. A lovaglás rendre, ﬁgyelemre tanít, rendszert visz életünkbe. Kompromisszumkötő és a másikra való odaﬁgyelés képességünket fejleszti.
Borsos János

Labdarúgó híradó
Tisztelt sárisápi lakosok, szurkolóink! A 2012/2013-as
bajnoki év őszi szezonjától labdarúgóink birtokba vehették a
belső elrendezésében teljesen felújított gazdasági épületünket.
Összességében ez azt jelenti, hogy négy öltöző egy-egy közös
zuhanyzóval, WC-vel áll játékosaink, illetve ellenfeleink rendelkezésére. Ezen felül új a zuhanyzóval ellátott játékvezetői
öltöző, az irodahelyiség, a kazánház, a mosókonyha, a személyzeti WC, két gazdasági helyiség, illetve befejeződött a nézőtéri
WC építése is. A TAO pályázatból befolyt összegekből megépülhetett egy új és korszerű kerítés, és labdafogórendszer, és
sikerült a felkészüléshez, illetve a versenyzéshez elengedhetetlen felszereléseket megvásárolnunk minden korosztály számára. Ezúton is köszönöm Sárisáp Község Önkormányzatának,
annak vezetőjének és minden dolgozójának az anyagi és az
elvégzett munkában nyújtott segítséget, mellyel oroszlánrészt
vállaltak felújítási törekvéseink megvalósításában. Természetesen köszönet illeti szponzorunkat a Sikér Zrt. tulajdonosát
- Blázsik Ferencet -, aki hosszú évek óta biztosítja a labdarúgó szakosztály működéséhez szükséges anyagi feltételeket
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és a TAO pályázaton elnyert összeg is a Sikér Zrt-től érkezik
számunkra. Ezen felül szerencsére vannak helyi vállalkozók és
a csapat körül még nagyon sok ember, akik jönnek és önzetlenül segítenek. A Sárisápi Bányász Sportegyesület Elnöksége
nevében köszönöm mindenkinek a segítséget.
A Sárisáp TASK néven, az NB III-Duna csoportjában szereplő csapatunk a tizedik helyről várta a tavaszi folytatást. A tét
az NB III-ba maradás, ehhez viszont az első öt között kell végeznie Bozsik Péter ﬁainak. Nehéz, de nem megoldhatatlan feladat
az övék. Remélem, hogy a sérültek hamarosan felépülnek, és az
új igazolásokkal kiegészülve sikerül elérniük a bennmaradást,
akkor a nyári pihenő után is láthatunk NB III-as mérkőzéseket a „Dolinában”. A Sárisápi BSE néven szereplő, többségében
helyi ﬁatalokból álló csapat Hegyi Csaba vezetésével az elmúlt
szezonban megnyerték a megyei III-as bajnokságot. Ezzel a
2012/2013-as bajnokságot újoncként a megyei II. osztályban
kezdhette meg és három ponttal lemaradva a második helyen
zárta az őszi pontversenyt. Ezzel az eredménnyel - a csapattal
közösen kitűzött cél - a megyei I. osztályba való felkerülés kar-

nyújtásnyira van, de nagyon szoros az élmezőny, ezért nagyon
nehéz tavasz vár a ﬁúkra. Ebből a játékoskeretből nem távozott
senki, viszont visszaigazolt a Nyergesből Farkas László, valamint
Szarka József a Tátból csatlakozott a kerethez.
Tartalékcsapatunk a 6., az U16-osok az utolsó, az U12esek az ötödik helyről várják a folytatást.
A Bozsik program keretein belül szereplő gyerekeink a
gyermelyi körzethez tartoznak, melynek a vezetője Gombola
Gábor, aki egyben edzője is ezeknek a gyerekeknek. Ennek a
programnak a keretein belül a három korosztályban összesen
30-an tanulják a labdarúgást, aminek kézzel fogható eredménye az az U12-es csapat, amely remek teljesítményt nyújtott
az ősz folyamán. Ez az utánpótlásbázisunk jól működik és ez
hosszú távon bizakodásra ad okot, hogy a sárisápi felnőtt labdarúgásnak mindig legyen eredményes csapata.
Remélem labdarúgóink az elkövetkező mérkőzések folyamán sok örömet szereznek szurkolóinknak.

Jó szórakozást! Hajrá Sárisáp!
Kellemes húsvéti ünnepeket!
Tittmann János
BSE elnöke

Tenisz
Itt a tavasz! A sportolni vágyóknak újabb
szabadtéri sportolási lehetőség nyílt településünkön. Gyönyörű panorámával rendelkező,
salakos borítású, bérelhető teniszpálya készült
az Akácfa utca elején. Az érdeklődőket szeretettel várják a helyszínen!
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párom Koncsek Hajni mögött ültem, aki már évek óta motorozott sportmotorjával, majd a jogosítvány megszerzése után
én is beszereztem magamnak egy motort. Egy évvel később
öcsém, Dávid szintén csatlakozott hozzánk. Sokat túráztunk
utcán, rengeteg sok szép helyen jártunk, majd ﬁunk Bendegúz születése után sem akartunk lemondani a motorozás adta
élményekről, de mivel a közlekedési morál nem túl szerencsés
a motorosok számára, ezért a zárt pályán való motorozást választottuk. Természetesen az utcai motorozás is megmaradt,
de csak mértékkel.
2007-ben mindannyian vettünk a pályamotorozásra alkalmasabb sportmotort, ebben az évben gyakran jártunk a
Hungaroringre nyílt motoros napokra motorozni, mindhármunknak nagyon jól ment, és kacérkodni kezdtünk a versenyzéssel.
2008-ban elindultunk a GSX-R klub kupán, Dávid és én
1000-es kategóriában, Hajni a férﬁakkal együtt a 750 köbcentis kategóriában, ahol év végén az összesített eredmény táblán
előkelő helyeken álltunk.
2009-2010-2011-ben már a Klub kupa mellett az Országos
Bajnokságban, ill. Hajni a Női Bajnokságban indult. Az évek
alatt sok első és dobogós helyezést értünk el. Dávid a Gsx-R
klub kupa 1000-kategóriáját, Hajni pedig a Gsxr-kupa női értékelését nyerte meg, én pedig dobogós helyen végeztem.
Az Országos Bajnokságban is a dobogós helyezésekért küzdöttünk, kisebb nagyobb sikerekkel, de büszkén mondhatom,

hogy az élmezőnybe tartoztunk. A motorversenyzés által eljutottunk a Sárváron található Pannonia ringre, Dunaszerdahelyen a Slovakia ringre, Csehországban a Brno-i versenypályára
és a Horvátországi Rijekai pályára is.
2012-2013-ban az aktív versenyzéstől Dávid és én viszszavonultunk, de Hajni továbbra is indul különböző verseny
sorozatokban.
Bendegúz ﬁam ebben a közegben nőtt fel, számára természetes, hogy anyukája és apukája is versenyszerűen motorozik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes és költséges
sport, óvnám tőle, és szeretném, ha több más sportággal is
megismerkedne. Ha mégis a motorozást választja, akkor természetesen nem tartjuk vissza.
ifj. Bérczi János
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Keszthelyi Zsolt
Aki a két hegy közt kirándul, az utca végén óhatatlanul megáll
megcsodálni a hatalmas karámban legelésző lovakat. Ha jobban
körülnéz, más állatokat is talál itt. Alpesi kecskéket, limuzin bikákat. A birtok tulajdonosa Keszthelyi Zoltán falugazda. Az állatok
szeretetét ﬁa, Zsolt is örökölte. Vele beszélgettem.
- Mióta tartotok lovakat?
- 1987-ben vettük az első lovunkat, Büszkét.
- Versenyeztetek valaha?
- Apa járt régen a héregi lovas napokra. A Héregi Baráti
Lovaskör minden évben október második hetében tartja ezt
a rendezvényt. Általában két nap, az első díjugratásról és lovaglásról, a második fogathajtásról, néha rönkhúzásról szól, ő
az utóbbi két számban versenyzett.
- Milyen helyezéseket ért el? Mik voltak a díjak?
- Sokszor jó eredményekkel végzett, nem egyszer állt dobogóra. Először kerámiákat és szalagokat hozott haza, esetleg egy
zsák lótápot, most már vannak kupák és serlegek is.
- Hány lovatok van most? Mire használjátok őket, milyen velük a kapcsolatod?
- Jelenleg három, egy magyar hidegvérű és két furioso. A kocsiló Dáma, ő dolgozik, a két melegvérű közül az egyiket én
lovagolom, hobbiból, a másik bekocsizáson van. A közeljövőben szeretnénk egy csikót is, ha sikerül, összeállítunk egy
komolyabb fogatot. Dáma a szívem csücske, de a másik kettő
is nagyon közel áll hozzám.
- Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
- Szeretnénk újra Héregre járni, ez a leendő csikótól függ,
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emellett a helyi programokra is szívesen mennénk a lovakkal.
- El tudod képzelni az életed lovak nélkül?
- Semmiképp. Ló kell. A pályaválasztásomat is befolyásolja,
mezőgazdasági szakon szeretnék majd továbbtanulni. Természetesen érdekel a traktorok, gépek mechanikája, elektronikája is. Addig is fő cél magyar fajtájú lovakból egy mutatós
fogat, és a fogathajtás tudományának elsajátítása.
- Sok sikert kívánok a terveidhez!
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Kábeltelevízió hírek
Az előző Hírmondóban megjelent részletes leírás után
sokakban felmerült a kérdés, hogy mikortól lesznek elérhetőek az új szolgáltatások.
A tervezett ütemezésnek megfelelően tavasszal megindul
az optikai hálózat kiépítése, így még idén minden háztartásba bekerülhet az új rendszer, amely kívánság szerint analóg
és digitális kábeltévét, telefont és internetet tartalmazhat.
Bővebb információ a KTV ügyfélszolgálatán, a ktv@
sarisap.hu e-mail címen, illetve ügyfélszolgálati időben a
(33) 518-320 vezetékes és a (30) 337-0517 mobil telefonszámokon.
Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő:
8-9,
15-16
Szerda:
8-12,
15-16
Péntek:
8-9,
1330-1530
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