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SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 

  SSÁÁRRIISSÁÁPPII 
  HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ 

23. ÉVFOLYAM  4. SZÁM  2019. december 

ŠŠAARRIIŠŠÁÁPPSSKKEE  
SSPPRRÁÁVVYY

Sárisáp Község Önkormányzata és a helyi civil szervezetek, egyesületek nagy tisztelettel  
meghívják a község valamennyi lakóját  

2019. december 22-én (vasárnap) 16 órakor a Fő téren tartandó Falukarácsonyra.

Ünnepi köszöntőt mond:
Kollár Károly polgármester, Szabó József László plébános és Rácz Tibor református lelkész.

MEGHÍVÓ

Aranyosi Ervin:  
Karácsonyi kívánságom

Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.

Szóljon idén arról minden mese, ének:
– varázslata van a szív szeretetének.

Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,

mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.

Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!

Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Sárisápiak!

Karácsonyra várunk, a szeretet ünnepére, a Kis Jé-
zus születésére. Egyenként gyújtjuk meg az adventi 
gyertyákat egy-egy vasárnapi családi ebéd után. Pis-
lákoló fényük tükrében felkészítjük szívünket az ün-
neplésre. Lassan hétről-hétre elfogynak a gyertyák az 
adventi koszorún, félreérthetetlenül jelezve, itt a ka-
rácsony. 

Karácsony van! Jézus születésének napja, a szeretet 
ünnepe. Ez az ünnep, amikor mindenki megpróbál 
egy kicsit jobb lenni, egy kicsit jobban szeretni, job-
ban odafigyelni a másikra, segíteni elesett embertár-
sainkon, hogy mindenki érezhesse a szeretet melegét, 
a lélek nyugalmát, a karácsonyt. 

Olyan ritka ez a ma emberének, aki rohanásban, 

állandó feszültségben, indulatok viharában, érdekel-
lentétek halmazában és küzdelemben él.

Éppen ezért álljunk meg, ha csak egy pillanatra is 
ezen az ünnepen. Csendesedjünk el, s átértékelőd-
nek bennünk a dolgaink! Előtérbe kerülnek az iga-
zi értékek, melyek megváltoztatják életünk irányát. 
Törekedjünk arra, hogy ezek az ünnep elmúltával se 
röppenjenek ki szívünkből, a gyertyák fényei ne hal-
ványuljanak el! Maradjon meg a karácsony csodálatos 
varázsa a nehéz hétköznapokban is. 

Szent este lázas készülődés lesz úrrá rajtunk, majd a 
fenyőfán kigyúlnak az apró pici fények, körénk gyűl-
nek szeretteink, barátaink, gondolatban rég eltávo-
zott hozzátartozóink is velünk vannak, és talán ott 
van a betlehemi jászolban pihenő Kis Jézus is.

folytatás a 3. oldalon
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Nyugalom, várakozás, boldogság kering a légben, majd 
a család ünnepel hangos örömmel, gyermekkacajjal, a sze-
mekben meg-megcsillanó örömteli könnyel: de jó, hogy ezt 
is megéltük!

A szeretet nemcsak karácsonyi dolog. Ott kell, hogy 
legyen mindennapjainkban, s ne feledjük: csak rajtunk 
múlik, hogy minden esténk szent este legyen!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a község minden 
lakójának kegyelemteljes, szeretetben gazdag karácsonyi 
ünnepeket és áldott, békés, eredményes új esztendőt!

„Átölel a csend, a hit, szeretet s a béke.
A kis Jézust a jászolban elnézve.
Egy nap szebb, jobb lesz majd az élet, 
mindenki szívében szép imák élnek.

S a szeretet erejét hirdeti ezen a földön,
hogy a világnak vezércsillagként tündököljön.
Fényébe mindenki fürödjön meg szenteste,
hogy ragyogását szívünkbe hordhassuk örökre.”

(Slang Anikó: Átölel a karácsonyi csend)

Kollár Károly polgármester

Ünnepélyes alakuló ülésen tettek esküt az október 
13-i választáson legtöbb szavazatot kapott jelöltek, ev-
vel megalakult Sárisáp Község Önkormányzatának új 
képviselő-testülete, a Sárisápi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat, valamint a Sárisápi Szlovák Önkormányzat 
Képviselő-testülete. Az október 22-i ülésen letette eskü-
jét Kollár Károly polgármester és a megválasztott alpol-
gármester, Keszthelyi Róbert is.

Kollár Károly polgármester
Bercsényi László képviselő
Csicsmann János képviselő
Dr. Maradi Attila Gyula képviselő
Huberné Kisgyőri Katalin képviselő
Keszthelyi Róbert képviselő
Ligetiné Vass Éva képviselő
 
Megalakult az önkormányzat két bizottsága.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnök: Bercsényi László
tagok: Dr. Maradi Attila
 Csicsmann János
 Jurásek Zoltán külsős tag

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:
elnök: Ligetiné Vass Éva képviselő
tagok: Csicsmann János képviselő
 Dr. Maradi Attila képviselő
 Huberné Kisgyőri Katalin képviselő
 Binderné Haracska Piroska külsős tag
 Radoszta-Füleki Mónika külsős tag
 Kollár Mária külsős tag

 Nemzetiségi önkormányzatok
A nemzetiségi önkormányzatok megválasztották el-

nöküket. A Sárisápi Szlovák Önkormányzatot Huber-
né Kisgyőri Katalin, míg a Sárisápi Német Nemzetiségi 
Önkormányzatot Janovichné Fetter Gizella vezeti.

Sárisápi Szlovák Önkormányzat tagjai
Huberné Kisgyőri Katalin elnök

Baumstark Istvánné elnökhelyettes
Piroska József tag
Kollár Mária tag
Szőke Erzsébet tag

 Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Janovichné Fetter Gizella elnök
Kocsisné Eichardt Kornélia elnökhelyettes
Radoszta-Füleki Mónika tag
 
A megválasztott képviselők ezúton mondanak kö-

szönetet, hogy az elkövetkező öt esztendőre bizalmat 
kaptak községünk lakóitól. Áldott, békés karácsonyt és 
sikeres, boldog új esztendőt kívánunk Sárisáp valameny-
nyi lakójának!

Új testületek alakultak
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Kedves Olvasók!
Adventtel új egyházi esztendő 

kezdődik. A természet lassan pihen-
ni tér, még akkor is, ha az éghajlat-
változás sok élőlényt megzavar. Mert 
pihenni kell, megpihenni, megújul-
ni.

Amikor megújulásról beszélünk, 
akkor nem valami gyökeresen új do-
logra kell gondolni, hanem arra, ami 
a természet rendjében is végbemegy. 
Nem keresünk tavasszal az almafán 
körtét, sem a szőlőtőkén fügét, de 
még a tehéntől sem várjuk, hogy to-
jást rakjon. Csak azt, ami a termé-
szetének megfelel, de azt újult erővel, legalább úgy, mint 
előtte.

Az állandó növekedés mítosza, amivel a kapzsiságot 
takarják, megöli a földet, megöli a lelket. Beteg a világ.

Krisztus erre a beteg világra jött. 
»Vigasságos hangos nagy örömünk támadt, megszületett 

Jézus a beteg világnak!« - énekeljük lelkesen Urunk szü-
letésnapján.

Már születése is arra int, hogy az ember annyit vegyen 
el a természettől, pontosabban embertársai elől, ameny-
nyire szüksége van, (ökológiai lábnyom), és ne többet! 
Az istálló egy sarka, egy kevés széna, Édesanyja jelenléte, 
pár csepp teje, Szent József vigyázó tekintete. Ennyi elég 
neki.

Ehhez képest decemberben a fogyasztás ünnepe jön 
el sokak számára. Nehogy lemaradjunk. A szegénység 
csak díszlet, a születés története csak háttér. Nincs ez jól. 
Érezzük, tudjuk. De vajon felvállaljuk-e, hogy nálunk 
másképp legyen?

Megújulás. Ahol gyermeket várnak, alakítják a la-
kást: festenek, takarítanak, mindent előkészítenek. Mi 
a lelkünket szeretnénk előkészíteni. Szeretnénk, hogy 
jól érezze magát nálunk Az, Akit ma a világmindenség 
Királyaként köszöntünk – Krisztus Király vasárnapján 
írom e sorokat.

Megújulás. Ahová gyermek érkezik, ott a családtagok 
közelebb kerülnek egymáshoz. Nemcsak a házastársak, a 
gyermek szülei (fontos, hogy a gyermek érzelmileg biz-
tonságos környezetbe érkezzék; törekedni kell rá), de a 
többiek, a testvérek, a rokonok is. Ha még sincs így, ak-
kor nem igazán várták a gyermeket. 

Mintegy 1700 éve megüljük e jeles napot (az első há-
romszáz évben nem ünnepelték Jézus születését {most 
újra ebbe az irányba haladunk}, ezért 1700 éve),  de nem 
úgy tűnik, hogy az emberiség nagy családja közelebb 
került volna egymáshoz. Technikailag a világhálóval, a 
zsúfolt városokkal, a közel azonos életmóddal (rohanás), 
talán igen. Érzelmileg azonban nem. A célkitűzések sem 
azonosak. Az egység megteremtéséhez kell egy személy, 

akire mindenki felnéz, akit minden-
ki szeret, akire mindenki hallgat. A 
demokrácia sajátja, hogy a hatalom 
már nem Felülről, az Istentől jön, 
hanem „oldalról” {egyikről vagy má-
sikról}, ezért kevés az a vezető, akit 
mindenki elfogad. Ha pedig elfo-
gadja, akkor legfeljebb csodálja, de 
nem követi.

Beteg világunk gyógyulásának 
feltétele, hogy legyen Valaki, akire 
mindenki felnéz, és akit mindenki 
követni tud a lényeges dolgokban. 
Ez a Valaki a keresztény ember sze-
rint Krisztus, Akit még azok elfo-

gadnak, akik nem jutottak el a hitre, de úton vannak...
Mit tehetünk? Mi hiányzik? Az előkészület. Nem a 

hangulatra gondolok, az adventi fényekre, hangulatos 
zenére, hanem a lelki előkészületre. A bölcsőnek hely 
kell, a gyerek miatt csendesebbek leszünk, jobban vigyá-
zunk a rendre. Milyen jó lenne, ha a Gyermek érkezésére 
is így készülnénk.

Takarítással, azaz beismerve hibáinkat, bűneinket, 
azoktól szabadulva (szentgyónás), böjtölve, vagyis a fö-
lösleges dolgokat kipakolván helyet készíteni a bölcső-
nek, jótetteinkkel díszítve, szeretetünkkel felfűtve ottho-
nainkat. Ez az igazi várakozás.

Régi élményem, hogy karácsony másnapján meg-
telt a sárisápi templom. (Nem tudom, most hogy van 
ez, akkor így volt). Előtte, a nagyvárosi szolgálat alatt 
pont a karácsony {és a húsvét} másnapja volt az, amikor 
»félház« volt a Szentmiséken. Itt azonban az elszárma-
zott gyerekek, unokák érkeztek, megtelt a templom, és 
ünnepeltek a falu szülöttjével, Kázmér atyával.

A szülőházban feltöltődünk. Igaz, a modern világ ezt 
is elveszi tőlünk. Kinek van lehetősége bemenni oda, 
ahol felnőtt? A templom azonban áll.

Az a hely, ahol a keresztségben, első Szentgyónásban, 
Szentáldozásban és a bérmálás szentségében részesül-
tünk. Az a hely, ahol örök hűséget fogadtunk egymás-
nak, ahol vasárnapról vasárnapra összegyűltünk Eucha-
risztiára, ahová litániára, rózsafüzérre jártunk, ahonnan 
Szenteste a pásztorjátékról hazatérve megpillantottuk a 
feldíszített fát, ott, ahol elhunytjainkért a Szentmisét be-
mutatták.

Ha ezekből legalább egy is megvalósult, becsüljük 
meg ezt a helyet, mert itt kapunk erőt a küzdelmes élet-
hez!

Becsüljük meg az időt, advent idejét, mert szeretnénk 
jó gyümölcsöt hozni. Nem mást, mint természetünknek 
megfelel, de olyat, ami méltó hozzánk.

Ezt kívánom a község minden kedves lakójának
Tóth Bertalan plébános 

(jelenleg Süttő, Piszke és Lábatlan szolgálatában)

„Becsüljük meg az időt...”
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Požehnané, radostné Vianoce a štastný, zdravý Nový rok prajeme 
každému obyvateľovi našej dediny!

Šarišápská Slovenská Samospráva

Áldott, boldog karácsonyt és sikeres, egészségben gazdag újesztendőt 
kívánunk községünk valamennyi lakójának!

Sárisápi Szlovák Önkormányzat

Kedves Sárisápi Lakosok!
Mint a Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

újonnan megválasztott képviselői nagyon szépen kö-
szönjük, hogy egy újabb öt éves időszakra bizalmukba 
fogadtak bennünket. Lezártunk öt évet, melyet igye-
keztünk a lakosságnak is tetsző, több újszerű program-
mal megtölteni. 

A jövőben is szeretnénk hagyományos rendezvé-
nyeinket megtartani, melyekre sok szeretettel várunk 
Mindenkit, kortól, nemzetiségtől függetlenül. 

Az év legszebb ünnepéhez közeledve meghitt ké-
szülődést, békés együttléteket és szeretetteljes napokat 
kívánunk Mindannyiuknak.

Áldott, békés karácsonyt és  
boldog új évet kívánunk Önöknek!

Wir wünschen frohe Weinachten und ein 
gesundes, glückliches neues Jahr!

Sok szeretettel: a Sárisápi Német  
Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjainak nevében kö-
szönetemet szeretném kifejezni a Sárisápi Szlovák 
Önkormányzatnak, hogy minden évben klubtagjaink 
számára színvonalas programokat és kirándulásokat 
szervez. 

Ezúton kívánunk a Hírmondó olvasóinak és 
községünk minden lakójának békés, boldog 
karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt!

az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai és  
Karcag Jánosné klubvezető

Ünnepi jókívánságok

Nyugdíjba vonul az év végén Ba-
ranyi Péter, a művelődési ház veze-
tője. A bánya megbízásából 1993 óta 
vezette a sárisápi művelődési házat, 
majd 1999-től, mint önkormányzati 
intézményt. 

Péter gyermekkora óta szeret az em-
berekkel foglalkozni. Dolgozott KISZ 
titkárként, alapított ifjúsági klubot, 
segítette a futballcsapat működését. Az 
elmúlt két és fél évtizedben koordinál-
ta a kultúrházba érkező programokat, 
civil szervezetek összejöveteleit, esemé-
nyeit. Nyitott ajtókkal fogadta a házba érkező kulturális 
csoportokat, különböző szervezeteket, és a fenntartást 
segítő bérlőket, kereskedőket is.  Mindig jó gazdája 
volt a rábízott intézménynek, és a lehetőségekhez ké-
pest megpróbált minél több kulturális és szabadidős 

tevékenységet létrehozni a kultúrházban. 
Nemcsak a helyi, hanem a környező te-
lepülések óvodásai és iskolásai számára 
is több éven keresztül szervezett színházi 
előadásokat, színvonalas programokat. 
Munkája során kiemelt figyelmet fordított 
az intézmény üzemeltetésének anyagi se-
gítéséhez. Fontosnak tartotta megragadni 
azokat a lehetőségeket, amelyek pénzügyi 
forrással támogatták a működést, de arra 
nagy hangsúlyt fektetett, hogy mindez a 
tevékenység ne a kultúra rovására történ-
jen.

Legnagyobb eredményének azt tartja, 
hogy megmaradt az, aki volt, Baranyi Péter. „Nem kell 
belenéznem a visszapillantó tükörbe, hogy tudjam, hon-
nan jöttem” – vallja magáról.

Jó egészséget, tevékeny nyugdíjas éveket kívánunk!

Nyugdíjba vonul Baranyi Péter
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Biobolt nyílik 
Az Ökosarok Bt. nyerte el az inkubátorház megüresedett 

üzlethelyiségének bérleti jogát. A családi vállalkozás 2006 
óta foglalkozik bio és reform élelmiszerek forgalmazásával, 
valamint termelői tejtermék előállításával.

Az üzletben szeretnénk ezt a tevékenységet folytatni. 
Megismertetni és biztosítani Sárisáp és a környék lakossága 
számára az egészséges és minőségi bio, reform és antiallergén 
élelmiszerekhez való könnyebb hozzáférést. 

A forgalmazni kívánt paletta igen sokszínű. Élelmiszerek – 
bio sajtok, felvágottak, tejtermékek, glutén- és laktózmentes 
termékek – gyógynövények, vitaminok és tisztítószerek sze-
repelnek majd kínálatunkban.  A jövőben szeretnénk szol-
gáltatásokat is nyújtani az üzletben. Szakképzett kollégák 
segítségével dietetikus tanácsadással, ceragem masszázzsal és 
biorezonancia méréssel is várjuk majd vásárlóinkat – tudtuk 
meg Wibling Viktóriától, a cég ügyvezetőjétől. 

Felülvizsgálták a bevételeket, kiadásokat
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete nov-

emberi ülésén felülvizsgálta a 2020. évi bevételeket és ki-
adásokat megalapozó önkormányzati rendeleteket. 

A kommunális adó mértékét magánszemélyek esetében 
a 2019. évi 5000 Ft-ról 6000 Ft-ra emeli. A rendeletben 
meghatározott kedvezményeket és azok mértékét továbbra 
is javasolja megtartani. 

Az önkormányzati bérlakások bérleti díja valameny-
nyi komfortfokozat esetében megemelkedik a jövő évtől.  
Az összkomfortos lakások bérleti díja négyzetméterenként 
650 Ft-ra, a komfortos 500 Ft-ra, a félkomfortos 350 Ft-ra, 
míg a komfort nélküli lakásé 300 Ft-ra változik. Nem vál-
tozik a telekadó 35 Ft/m2 mértéke, a helyi iparűzési adó 2%-
os mértéke, a temetői, valamint a közterület-használati díj.

Bursa Hungarica
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

7 sárisápi, felsőoktatási hallgató részére - szociális helyzete 
alapján - havi hatezer forint ösztöndíjrész támogatást álla-
pított meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat alapján. Az ösztöndíj folyósításának 
időtartama 2020. évben 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév (a 2019/2020. tanév második és a 
2020/2021. tanév első féléve), amelyet a felsőoktatási in-
tézmény utal a hallgató bankszámlájára.              

Nem lesz inerthulladék-lerakó
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájé-

koztatja a tisztelt lakókat, hogy a 2019. november 25-én 
megtartott ülésén az alábbiak szerint döntött a Sárisáp Ipari 
Park II. szakaszának megvalósításával kapcsolatban:

A terület inert hulladékkal való feltöltésével kapcsolatos 
szándéknyilatkozatáról szóló 57/2019. (V.30.)határozatát, 
valamint a szerződéstervezet előkészítéséről szóló 76/2019. 
(VI.24.) határozatát hatályon kívül helyezi. A Képviselő-

testület egyidejűleg rendelkezik arról, hogy nem köt szer-
ződést az ipari park inert hulladékkal való feltöltésének 
megvalósítására, és kijelenti, hogy Sárisáp Község Önkor-
mányzatát a fenti két határozat visszavonásával anyagi kö-
telezettség nem terheli.

Szociális tűzifa
Sárisáp az idei évben is pályázott a belügyminiszter 

által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
A pályázati döntés értelmében az önkormányzat az idei 
évben 59 m3  tűzifa támogatásban részesült. A javas-
lat szerint a szociális célú tűzifa támogatásra jogosultnak 
jutó mértéke a pályázaton elnyert szociális célú tűzifa 
mennyisége és a jogosultak száma alapján egyenlő mér-
tékben kerül meghatározásra. A rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban részesülő kilenc család részére  
3 m3, a lakhatási támogatásban részesülő hat család részére  
3 m3, és a rendkívüli települési támogatásban részesülő ti-
zennégy lakos részére 1-1 m3 tűzifa került megállapításra.

Hívatlan vendégek 
A „kóbor rókák” folyamatosan jelen vannak a községben.  

Ennek megoldására nincs „jogosítványa” sem a jegyzőnek, 
sem az állatorvosnak. Szerencsére a rókákat központilag 
immunizálják veszettség ellen, így legalább annak az esélye, 
hogy a róka veszettséget terjesszen, minimálisra csökkent 
(a probléma sok települést érint, de jó - a jogszabályoknak 
megfelelő - megoldást még nem sikerült találni). A róká-
kon kívül megjelentek a település szélén a vaddisznók is. 
Kollár Sándor állatorvos kéri a lakosságot, ne dobjanak ki 
nekik ételmaradékot, mert beszoknak a településre. Sajnos 
az idén szeptemberben Pest megyében megjelent az afrikai 
sertéspestis, amely jelenleg a vaddisznók között terjed, ezért 
is fontos, hogy ne etessük a falu határában kóborló vaddisz-
nókat, mert veszélyeztetik a házisertés állomány egészségét 
– számolt be Kollár doktor.

Megkezdődött a településrendezési eszközök  
felülvizsgálata

Megkezdődött Sárisáp Község Településfejlesztési Kon-
cepciójának, Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési 
Szabályzatának a felülvizsgálatához kapcsolódó munka elő-
zetes tájékoztatási szakasza. Sárisáp Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 87/2019. (VII. 29) határo-
zatában döntött a fenti dokumentumok felülvizsgálatáról. 
A tájékoztatási szakaszban lakossági fórumot tartunk, ahol 
Sárisáp főépítésze és a dokumentumokat készítő tervezők 
tájékoztatást tartanak a fejlesztési koncepció és a település-
rendezési eszközök felülvizsgálatának folyamatáról, időbeli 
lezajlásáról, s a hatályos tervek módosításának lehetősé-
géről. A fórum pontos időpontja, a felülvizsgálattal kap-
csolatos egyéb információk, valamint a hatályos település-
rendezési eszközök elérhetőek Sárisáp Község honlapján a 
https://sarisap.asp.lgov.hu/telepulesrendezes linken.

Hírek
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Az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizott-
sága által elkészült településünk 2020. évi programterve. 
A civil szervezetek, egyesületek heti, havi rendszerességű 
összejövetelei mellett a jövő évben is kiemelt figyelmet 
kapnak majd nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink, 
intézményeink legfontosabb rendezvényei, valamint a 
gyermeknap és a falunap. Kerek születésnapot ünnepel 
2020-ban a Sárisápi Bányász Sport Egyesület, a Sárisápi 
Bányász Fúvószenekar és az 1960-ban átadott „kultúr-
otthon” is.

A téli hónapok legfontosabb programjai a farsang kö-
rül forognak. Február elsején az iskola nosztalgia disz-
kót rendez; 8-án az iskolások, 9-én az óvodások öltöz-
nek jelmezbe. Március első szombatján a kertbarátok 
35. alkalommal rendezik meg borversenyüket, március 
14-én rendezi meg a nőnapi retro bulit az óvoda szülői 
közössége. Március 15-e alkalmából az ünnepi megem-
lékezésen túl rajzpályázatot hirdet az önkormányzat. A 
tavasz első hónapjában ismét csatlakozunk a TeSzedd 
hulladékgyűjtési akcióhoz. 

Április 6-13. között ismét közösen díszíthetjük a to-
jásfát, a szlovák önkormányzat pedig népi játszóház ke-
retében eleveníti fel a tavaszi népszokásokat. A német 
önkormányzat májusfaállítással és vidám programokkal 
készül a majálisra. 

Június 5-én elballagnak az óvoda nagycsoportosai, 
másnap gyermeknapi programokkal várjuk a családokat. 
Június 17-én megemlékezünk a Zungónál történt tra-
gédia áldozatairól, 19-én elballagnak nyolcadikosaink. 
A megyei települési találkozó keretében a hónap utolsó 
szombatján Almásfüzitőről érkezett vendégeknek mu-
tatjuk be a településünket.

A Szent István Nap és az Új Kenyér Ünnepének prog-
ramjai augusztus 20. és 22. között zajlanak majd, ame-
lyen nem maradhat el a hagyományos lovaskocsis felvo-
nulás, a települési elismerések átadása, majd a másnapi 
bográcsparti. 

Szeptember 6-án a bányásznap alkalmával ünnepe-
lünk, emlékezünk. A Hódító Túra keretében szeptember 
19-én immár harmadszor kirándulhatunk. Településünk 
legidősebb lakóit ünnepeljük október 3-án, majd a két 
héttel később a nyugdíjasok szüreti bálon mulatnak. 

A kertbarátok a jövő évben is megrendezik búcsú 
napi borászbáljukat, várhatóan november 7-én. A dec-
emberi adventi programokon túl 2020. december 20-án 
is közösen ünnepeljük majd a karácsonyt a főtéren.

A teljes programterv elérhető honlapunkon. 
Knyazovics Edina

Megterveztük 
jövő évi programjainkat

Márton-nap Piliscséven
A Piliscsévi Pincefalu Egyesület látta vendégül 

tagjainkat november 16-án. A program során há-
rom pincénél vettünk részt a borszentelésen, majd a 
szaletliben vacsoráztunk, az új borok végeláthatatlan 
sorát kóstoltuk meg nótaszó mellett. A zenét a „vén 
harmonikás”, Kanóczki János szolgáltatta porszívójá-
val. Nagy megpróbáltatás volt, de végig kitartottunk.

Köszönjük!
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarát-

nőinek Egyesülete köszöni azoknak a magánszemé-
lyeknek a támogatását, akik 2018. évi szja-juk 1%-
át az egyesületnek ajánlották fel. Az így befolyt 72 
187 Ft-ot a NAV 2019. szeptember 26-án átutalta 
bankszámlánkra. A támogatást az egyesület alapsza-
bályában meghatalmazott cél szerinti tevékenységre 
fordítjuk.

Bormustra
Annavölgy és Sárisáp bor-és pálinkatermelőit hív-

ta össze közös mustrára az egyesület. A december 7-i 
évzáró rendezvényen Vikukel László vezetésével ke-
rült sor az új borok nyílt bírálatára, evvel is segítve a 
helyi borászok fejlődését, munkáját. A vacsora köz-
ben Kanóczki János tangóharmonikájával kísérte a jó 
hangulatú rendezvényt.

Faültetés
Száznegyvenöt darab facsemetét telepített az 

egyesület az önkormányzat és önkéntesen segítsé-
gével november közepén a településen. Vérszilva, 
császárfa, kislevelű kőris és hárs került elültetésre 
például a sportpályánál, a Fő utcán, a bmx pályá-
nál, a kaolin úton.

Annavölgy és Sárisáp  
Kertbarátainak és  

Borbarátnőinek Egyesülete
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Ősszel több napon keresztül különböző egészséges élet-
módra nevelő programmal készültünk diákjainknak. Az 
Agrárminisztérium és a Magyar Méhészeti Egyesület 2019. 
november 21-én Európai Mézes Reggelire hívta az ország 
általános iskoláit. A rendezvény hazai elindítását a Szlovén 
Mézes Reggeli kezdeményezés immár 12 éves gyakorlata 
adta, amit mára Európai Mézes Reggeli néven több uni-

ós tagország is megrendez. A „Mézes reggeli” program jól 
egyesíti a méhészet és a környezettudatos mezőgazdaság 
korszerűsítésének, illetve a környezetvédelem és az egészsé-
ges táplálkozás tudatosítását is. 

Iskolánk tavaly csatlakozott ehhez a programhoz, mely-
re idén is jelentkeztünk. 4 féle finom, ízletes mézet kóstol-
hattak meg tanulóink, az egészséghét „előprogramjaként” 
november 20–án. A november 25-29. közötti időszakban 
reggeli tornákkal, sportversennyel és ételkóstolóval, fogor-
vosi előadással színesítettük programnaptárunkat. A tálcá-
kon elhelyezett banán, dió, sütőtök, zöldségek, mandarin, 
szőlő, és még sok-sok finomság csábított bennünket kós-
tolásra. 

Minden kedves támogatónknak köszönjük  
az egész évben nyújtott segítségüket,  

anyagi és szellemi patronálásukat!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új eszten-
dőt kíván a Sárisáp és Környéke Körzeti  

Általános Iskola tanulói és dolgozói nevében
Kollár Mária intézményvezető

Ünnepi díszbe öltözött az óvoda az elmúlt hetekben. Az 
óvónők vezetésével minden csoport feldíszítette a termeket, 
folyosókat. A dekorációkat a kicsik saját kezükkel festették, 
ragasztották. Az ovisok fenyőjéről sem hiányozhat a mézes-
kalács, maguk díszítették őket. A nagycsoportosok a nagy-
mamák segítségével karácsonyi süteményeket készítettek, 
amellyel társaikat vendégelik meg az óvodai karácsonyon.

A gyerekek az idei évben is a dorogi Balaya játszóházban 
találkoztak a Mikulással december 6-án. Az óriás játékok 
kipróbálása mellett szörppel, kaláccsal és ajándékokkal ked-
veskedett a télapó a Sári Óvoda gyerkőceinek. A gyerekek 
utazását a községi alapítványunk támogatta. A bölcsiseket 
és a kiscsoportosokat az óvodában látogatta meg a nagysza-
kállú. Az ajándékcsomagok elkészítéséhez az óvoda Szülői 

közössége nyújtotta a támogatást.
A nagycsoportosok december 18-án a gondozási köz-

pontban karácsonyi műsorral kedveskednek az idősek 
számára. Másnap az óvodai ünnepségen, majd december 
22-én a falukarácsonyon adják elő verses-zenés műsorukat.

Az „Egy csepp szeretet” programunkkal az idei évben 
is gyűjtést rendezünk a hátrányos helyzetű gyerekeknek. A 
cipősdobozokat korosztály és nem szerint csomagolva lehet 
eljuttatni december 18-ig az óvodába. Az összegyűlt meg-
lepetéseket Kollár Károly polgármester úrral közösen adjuk 
át a sárisápi gyermekeknek.

A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde dolgozói és szülői kö-
zössége békés, boldog karácsonyt kíván minden sárisápi 
családnak!

Binderné Haracska Piroska 
intézményvezető

Egészségesen az iskolában

Ünnepi díszben az óvoda

Advent első vasárnapját megelőző szombaton a ké-
szülődés jegyében kézműves foglalkozást szerveztünk 
a hittanosoknak. A délelőtt vidám hangulatban telt. 
A hagyományoknak megfelelően adventi koszorút kö-
töttünk, mécsestartót, kis ajándékkártyákat, képesla-
pokat készítettünk. Katolikus hagyományok szerint az 
adventi koszorúra 3 lila és egy rózsaszín gyertya kerül. 
A lila a bűnbánat, a megtérés színe, míg a rózsaszín az 
örömé. A lila gyertya a hit, remény és a szeretet szim-
bóluma is egyben. A rózsaszín gyertyát a harmadik va-
sárnapon kell meggyújtani. 

Sor került a pásztorjáték szerepeinek kiosztására is. 
Reméljük, minél többen megtisztelnek bennünket, a 
hittanosokat, hogy megtekintik misztériumjátékunkat 
a templomban december 24-én.

Köszönjük valamennyi segítőnek, hogy idén is szá-
míthattunk rájuk! 

A hittanosok nevében áldott, békés karácsonyt kívá-
nunk minden kedves olvasónak!

Kollárné Mázsi Krisztina

Adventi koszorúkészítés a plébánián
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Szeretetben gazdag, békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket 
kívánok!

Szeretettel: Papp Márta, Corona del Mar, Kalifornia 

Minden Sárisápinak nagyon boldog ünnepeket kívánok, és 
rendkívül kíváncsian várom a sok szebbnél-szebben feldíszített 
adventi ablakot. 

Üdvözlettel, Molnár (Jurásek) Judit, Bécs, Ausztria

,,Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt.
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán!
Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt,
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát!”
Meghitt, szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!

Csilla Mitrakos (Lengyel Csilla) 
Frankfurt am Main, Németország

Szeretett, soha el nem feledett Szülőfalum!
Minden sárisápinak küldöm e karácsonyi üdvözletet a világ 

másik feléről, a távoli Kanadából.
Bár az idő soha meg nem áll, a világ folyton- folyvást vál-

tozik, karácsony áldása időtlen időkig megmarad a béke, az 
öröm és a szeretet ígéretének.

Kívánom, hogy legyen a karácsony minden család meg-
hitt ünnepe, amikor nem sikkad el e szép ünnep lényege, a 
karácsonyi misztérium üzenete: áradjon a szeretet, figyeljünk 
egymásra, emlékezzünk meg azokról, akik már nem lehetnek 
közöttünk. Legyen a pihenés, a megújulás időszaka, hogy 
újult erővel, felkészülve és magabiztosan vághassunk neki az 
új évünknek.

Akik egyedül ünnepelnek, azoknak vigasz legyen a szó!
Áldott, békés  karácsonyi ünnepeket  és  eredményekben 

gazdag, boldog 2020-as  új évet  kívánok.
Bakos(Szeiler) Mária, Calgary, Kanada

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda 
nélkül élni. Bízunk mi is a csodában, sorsunk visszavezet majd 
otthonunkba, szeretteinkhez. Addig is innen kívánunk min-
denkinek Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet! 

Diószegi Éden és Diószegi Adrián 
Fort McMurray, Kanada

Békés, boldog karácsonyt és egészségben gazdag új eszten-
dőt kívánunk minden kedves Sárisápinak! 

Rozy mama 
Santa Pola, Spanyolország

Üdvözletek a nagyvilágból
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Ezúton Kívánok Minden Kedves Olvasónak Békés, Szere-
tetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog 
Új Esztendőt!

Garami Kata, Adelaide, Dél-Ausztrália 

Karácsonyi üdvözletem küldöm Sárisáp minden lakójának. 
Szeretettel gondolok vissza falumra, ahol fiatal éveimet töltöt-
tem. Nagyon boldog karácsonyt és új évet kívánok sok-sok sze-
retettel:

Mészáros Renáta, Heidelberg, Németország

Kedves Sárisápiak! Kedves Barátaim, Ismerőseim!
Ezúton kívánok boldog karácsonyi ünnepeket és az új esz-

tendőre jó egészséget, boldogságot, és mellé egy kis szerencsét! 
Svigruha János 

Brno, Csehország

Szeretetben gazdag kellemes karácsonyi ünnepeket és bol-
dog új esztendőt szeretnék kívánni a falu összes tagjának!

Hozzon az új év sikert és sok örömöt!
Üdvözlettel: Varga Nikolett 
Preston, Egyesült Királyság

Drága Családom, Barátaim és kedves Sárisápiak  
Mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyt és egészség-

ben, szeretetben valamint sikerekben gazdag boldog új eszten-
dőt kívánok!    

Oehri-Nyigrényi Rami, Liechtenstein

Kellemes Békés Karácsonyi ünnepeket kívánok minden 
Sárisápinak! „Az otthon ott van, ameddig ellát vaksötétben két 
szemünk.” Roy és Ádám

Bercsényi Nikolett, Ancona, Olaszország

Húsvétkor folytatjuk…
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Önkéntesen  
a közbiztonságért

Labdarúgó-mérkőzéseket biztosítanak  
a polgárőrök

A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület 2008 óta 
rendszeresen részt vesz a Sárisápi Bányász SE labdarúgó 
mérkőzéseinek biztosításában. Ez egyedülálló, hiszen a 
Magyar Labdarúgó Szövetséggel csak 2014-ben kötöt-
tünk együttműködési megállapodást. 

Polgárőreink a parkolóban, a bejáratoknál, az öltözők 
közelében valamint a nézőtéren is különös figyelmet for-
dítanak a figyelőszolgálat ellátására. Egy-egy mérkőzésen 
6-8 polgárőr van jelen. Minden „hazai” találkozó bizto-
sításában részt vesz az egyesület. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Egyesületünk mun-
kájának elismeréséül 80 000 Ft támogatást biztosított, 
amelyet formaruha illetve védőital beszerzésére, vala-
mint üzemanyag vásárlására használtunk fel. A kapott 
támogatás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
megfelelő színvonalon tudjunk részt venni a labdarúgó-
mérkőzések biztosításában. Ezúton is köszönjük.

Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület 
A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület 1995-ben 

alakult. Jelenleg 31 fővel végzi a felelősségteljes, áldo-
zatos munkáját mindkét település egészén. A tagság ak-
tív dolgozókból áll, akik önkéntesként vesznek részt az 
egyesület munkájában, díjazásban nem részesülnek.

Az ellátott feladatok célja, hogy a települések közbizton-
sága javuljon, és a lakosság biztonságérzete növekedjen.

Az egyesület feladatköre rendkívül összetett.

Főbb tevékenységei:
• Közterületi járőrszolgálat
• Figyelőszolgálat
• Közúti balesetek helyszínének biztosítása
• Óvodák és iskolák közelében jelzőőri tevékenység
• Helyi rendezvények biztosítása
• Balesetmegelőzés
• Közlekedésbiztonság
• Polgárok és javaik védelme
• Önkormányzati vagyon megóvása
• A Dorogi Rendőrkapitányság tevékenységének 

segítése (pl. közös szolgálat ellátása)

Ha Ön is szeretne tenni a közjóért és a biztonságért 
kérem, jelentkezzen a  

+36-30/ 621-04-19-es telefonszámon.

Kun Csaba 
elnök

Advent veszélyei
Az advent a keresztény kultúrkör legismertebb 

ünnepe, amely a karácsonyt megelőző negyedik va-
sárnaptól egészen karácsonyig tart. Szomorú tény 
azonban, hogy a leggyakoribb lakástüzek az adventi 
koszorúkhoz köthetők. 

Az ünnepi készülődés örömét elronthatja egy rosszul 
elhelyezett gyertya vagy adventi koszorú által okozott 
tűz. Az adventi időszakban 50 százalékkal több tűzeset 
történik otthonainkban, mint más időszakban. Az ün-
nepek alatt is figyeljünk oda otthonunk és családunk 
épségére!

Az égő gyertyát ne helyezzük éghető anyagok közelé-
be! Az adventi koszorúk többségének anyaga is éghető, 
ezért tegyünk alá nem éghető anyagból készült tálcát, ne 
hagyjuk felügyelet nélkül, és ha elhagyjuk a helyiséget, 
oltsuk el az égő gyertyákat. 

Szentestén is oda kell figyelnünk a gyertyák, csillag-
szórók helyes használatára. A karácsonyfatüzek többsé-
gét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csillagszórók, 
okozzák. Kiszáradt karácsonyfán ne használjunk nyílt 
lángú díszeket, gyertyákat, csillagszórókat!

Veszélyt rejthetnek magukban a karácsonyfára helye-
zett fényfüzérek is. Javasoljuk, hogy csak a magyar érin-
tésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos fényfüzé-
reket használjanak. 

A nem megfelelő minőségű termékek az áramütés ve-
szélye mellett az esetleg bekövetkező rövidzárlat miatt 
tüzet is okozhatnak. Az elektromos fényfüzéreket hosz-
szabb ideig ne üzemeltessük, estére ne hagyjuk bekap-
csolva! Az égő csillagszórókat, és gyertyákat függönytől, 
textíliától tartsuk távol! A leégett csillagszórókat haszná-
lat után helyezzük vízzel teli edénybe! Gyufát, öngyújtót 
úgy helyezzük el, hogy gyermek kezébe felügyelet nélkül 
ne kerülhessen!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp 0-24-ben 
riasztható, ha bárkinek is gondja lenne.  

+3630/204-7516 +3630/275-1802 
Balesetmentes és békés ünnepeket kíván mindenki-

nek az ÖTES csapata!
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Szent Borbála napján megemlékezést és koszorúzást 
tartott a Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Sárisápi Alap-
szervezete december 4-én. A közösségi tér előtti bányász 
emlékműnél ünnepi műsorral, majd koszorúzással em-
lékeztek meg védőszentjükről. 

Borbála egy pogány apa nagyon szép leánya volt. 
Noha szépsége sok férfihódolót vonzott, ő megőrizte 
szüzességét. Apja, hogy megkímélje lányát az imádók 
zaklatásaitól, s hogy ne váljék kereszténnyé, egy magas 
tornyot építtetett számára. Borbála a toronyból kihají-
totta a pogány istenszobrokat, ezen a tettén apja annyi-
ra felháborodott, hogy lányát feljelentette az egyiptomi 
prefektusnál. Borbálát ezután kegyetlenül megkínozták. 
Szenvedéseihez katolikus hite és az előtte megjelenő Jé-
zus Krisztus adott erőt. Apja annyira megharagudott rá, 
hogy saját kezűleg ölte meg lányát. 

Tisztelete, legendája különböző elemeihez kapcsoló-
dik. Mivel apja halálát villám okozta, a villámcsapás és 
tűzvész ellen is tőle kérnek védelmet, ezért a vészharang-

ra rá szokták vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a 
harangöntők védőszentje, de neki ajánlották a hegycsú-
csokat és az erődítményeket is. 

Oltalmazójuknak tekintik a hegymászók, akiket út-
jaikon vihar és villámcsapás veszélye fenyeget, akárcsak 
a bányászok, akik a sújtólég veszélyében dolgoznak. A 
torony miatt - amelyben lakott, s amellyel oly gyakran 
ábrázolják - pedig a régi építőmesterek és kőművesek vé-
dőszentje lett.

A számtalan Borbála napi hiedelmek közül a legis-
mertebb, a „Borbála-ág” hajttatása. Ezen a napon a ha-
jadon leányok szerelemjóslásként egy vízzel teli vázába 
cseresznye-, barack-, mandula, vagy orgonaágat helyez-
nek, ugyanis akinek az ága kihajt karácsonyra, hama-
rosan férjhez megy. A kizöldellt ág egyben a reményt, 
az ártatlanságot és a szüzességet jelképezi. A búzát is 
ilyentájt kezdik csíráztatni, melyből az újév termésére 
következtetnek.

Mráz László

Védőszentjüket ünnepelték a bányászok

Szlovák advent
A Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkor-

mányzat meghívására közösen gyújtották meg az ad-
venti koszorú első gyertyáját a szlovákok lakta megyei 
települések. A december elsejei program a dorogi Jó-
zsef Attila Művelődési Házban zajlott, ahová Sárisáp-
ról ötven fős küldöttség utazott. A szlovák adventi est 
programjában közreműködtek a Garamkovácsiból, 
Újbányából és Nagylehotából érkeztek együttesek, 
énekkarok.

Szlovák szakácskönyv
A szlovák 

konyha gyökerei 
le a szegénységbe 
és föl a hegyekbe 
nyúlnak. Köz-
ismert attribú-
tumai az árpa, a 
köles, a krumpli, 
a káposzta, a bab, 

a gomba, a túró, némi füstölt hús, 
kolbász és egy-egy lesántult bárány 
esetleg. De ezt a pár belevalót sokféle-
képpen és jó ízléssel variálta a szegény 
szlovák ember. 

A könyvben csak sztrapacskaleves-
ből ötfélét találunk… Bárkányi Zoltán 
kétnyelvű receptkönyvének bővített 
kiadása jelent meg ismét a SlovakUm 
Non-profit Közhasznú Kft. gondozá-
sában. A szakácskönyv előrendelhe-
tő a kiadónál vagy megvásárolható a 
Ľudové Noviny szerkesztőségében.

Sárisápi Szlovák Önkormányzat hírei 
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Régen az emberek munkája a 
földművelés és az állattartás köré 
csoportosult. Kora tavasztól késő 
őszig keményen dolgoztak meg-
élhetésükért. A téli hónapokban, 
amikor a mezőgazdasági munkák 
befejeződtek, már egyszerűbb na-
pok vártak az emberekre. A férfiak 
kukoricát morzsoltak, vesszőből 
kosarakat fontak, seprűt, szer-
számokat készítettek elő a tavaszi 
munkákhoz. A legnagyobb mun-
kát télen a disznóölés jelentette. 

A kora tavasztól hizlalt sertést a 
rokonok és az ismerősök segítségé-
vel vágták le a háziak. A disznóölést 
megelőző napon a gazdasszony elő-
készítette a szükséges eszközöket: a hurkatöltőt, az üs-
töt, a tálat, a teknőt, a rémfát, a fakanalat, a lyukas 
fakanalat, a lyukas tálat, valamint a fapadot.

A disznóvágást általában kora reggel kezdték, hogy 
estére a végére érjenek. Az ólból kihúzott hízót a gyere-
kek várták a legjobban. Az a személy, aki hátul fogta a 
malacot, meghúzta a malac farkát, és a zsebéből ügye-
sen a földre varázsolta az almát, a diót és a mandulát. 
A tágra nyílt szemecskék kíváncsian lesték, hogy vajon 
mit „tojt” nekik a malac. A leszúrt sertést fateknőben, 
„koryto-ban” forrázták, a forró vízben többször meg-
forgatták, majd feltették a „fogaš”-ra (rémfa), mert 
így tudták könnyen megpörzsölni és szétdarabolni. 
„Tunká”-ba (kiskádba) rakták a füstölésre váró sonká-
kat, húsdarabokat. Külön rakták a kolbásznak, hurká-
nak, sajtnak valót. Összedarabolták és külön-külön töl-
teléket készítettek belőlük. A véres hurka töltelékével 
tréfából összekenték egymás arcát. A hurka, valamint a 
kolbásztölteléket a tisztára mosott „črevo”-ba (bélbe), a 
sjattölteléket pedig a „žaludek”-ba töltötték. A zsírsza-
lonna egy részét meghagyták „slaninká”-nak, a többi 
részét összedarabolták, majd az üstben kisütötték. Így 
készült a frissen sült töpörtyű, azaz az „oškvarka”. 

Volt, ahol a gyerekeket szánkózni, csúszkálni küld-
ték, hogy ne lábatlankodjanak, de akadt olyan csa-
lád is, ahol befogták a gyerekeket is. Mikor már nem 
akadt nekik való munka, akkor ezt az utasítást kapták: 
„Henta si sedni, a kukaj, čo robíme.” (Ülj oda, és nézd, 
hogy mit csinálunk!)

Késő délutánra elkészült a disznótoros vacsora, ami 
frissen sült húsból, hurkából, valamint disznótoros ká-
posztából állt. Vacsora után a gyerekek kóstolót vittek 
a szomszédoknak, rokonoknak, amiért cserébe almát, 
diót, cukorkát, esetleg néhány forintot kaptak.

Estefelé maskarába öltözött, bekormozott arcú 
„strašák”-ok (ijesztők) látogatták meg a disznótoros 
házat, akik szívesen látott vendégek voltak. Kezükben 
„vareška” (fakanál) és „kondličká” (tejeskanna) volt. 
Tréfálkozásukért kóstolót, valamint disznótoros ká-
posztát kaptak a gazdasszonytól. Ha nem kapták meg 
a kóstolót, akkor jelképesen megveregették a fakanál-
lal. Vígan daloltak, táncoltak, mulatoztak késő estig a 
résztvevők.

Forrás: Haracska Tünde:  
A téli alkalmakhoz kapcsolódó szokások. 

In: Sárisáp múltja és néprajza. Sárisáp, 1997. 

Disznóölés, disznótor

Régen december 24-e még szigorú böjti nap volt, 
ami azt jelentette, hogy azon a napon háromszor le-
hetett ugyan enni, de csak egyszer lehetett jóllakni, 
húst tilos volt enni. 

Ádám-Éva napján, hamvazószerdán és nagypén-
teken szigorúan a böjti bableves és a mákos guba 
volt a családok hagyományos böjti (zsír,- és hús-
mentes) étele. Ha a családban volt eladósorban lévő 
lány, akkor ő, az asztalra letett tálba elsőként bele-
nyúlt, kivett belőle egy darabot. Kiszaladt vele az 
utcára, és várt. A hiedelem úgy tartotta, hogy olyan 
nevű férje lesz, mint az első vele szembejövő fér-
fié. Hallottam olyan esetről mikor a fiatal lány az 
utcán várakozva édesapjával és bátyjával találkozott 
szembe, akik így szándékozták megtréfálni az izga-
tott lányt. 

Kollár Mária

Mákos guba – pupák
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Néhány hónappal ezelőtt új arcok jelentek meg a 
sárisápi patika pultja mögött. Két fiatal gyógyszerész 
ismerkedni, a mindennapjaink részévé válni érkezett 
hozzánk. Egy évtizedek óta emberileg és szakmailag 
is megbecsült ember helyét készültek átvenni. Azóta 
hivatalosan is ők váltak a Fekete Sas Patika tulajdo-
nosaivá. Pócsainé dr. György Ágnessel és Mózer Or-
solyával beszélgettem. 

Miért éppen a gyógyszerészeti pálya mellett döntöttetek?
Ági: A családon belül az egészségügyi végzettség nálunk 

már hagyomány. Fogorvos, gyermekorvos, gyógysze-
rész is van a közeli rokonságban. Gyermekként sokat 
jártam keresztanyámhoz a patikába. A gyógyszertár 
illata végigkísérte az életemet. Egyértelmű volt szá-
momra ez a pálya. 

Orsi: A kémiát mindig is szerettem. Sok év után hatá-
roztam el, hogy gyógyszerész leszek. Mindig valami 
saját dolgot szerettem volna. Ebben a szakmában ezt 
meg tudtam valósítani. 

Hogyan váltatok közösen a patika tulajdonosaivá?
Ági: Egy pilisvörösvári gyógyszertárban dolgoztunk 

együtt. Egy harmadik kolléganőnk vetette fel, hogy 
hozzunk létre közösen valamit. Ő ugyan még nem 
csatlakozott hozzánk, de egyszer talán majd hárman 
leszünk.

Miért éppen Sárisápra esett a választás?
Ági: Januárban született meg a végleges elhatározás, 

hogy közös vállalkozásba kezdünk. Keresünk egy 
eladó gyógyszertárat. Nyugodt, szép környezetben 
lévő, családias patikára vágytunk. Nem kellett sokáig 
nézelődnünk, az elsők között találtunk rá a szakmai 
oldalon hirdetett sárisápi patikára. Szerelem volt első 
látásra.

Sárisáp a munkahelyetekké vált, de nem az otthonotok-
ká. Hogyan tudjátok mindezt összeegyeztetni?
Ági: Solymárról utazom minden nap a településre, ott 

élek a családommal. A férjem mellett egy óvodás és 
egy iskolás korú kisgyerek vár haza. Szeretünk ott 
élni, így nem érzem tehernek a napi ingázást. 

Orsi: A férjemmel jelenleg Óbudán élünk, de nem tar-
tom kizártnak, hogy egyszer majd Sárisáp váljon az 
otthonunkká is.

Rózsikától egy szakmailag és emberileg is magasan veze-
tett intézményt vehettetek át. Hogyan készültetek fel az 
önálló munkára?
Ági: A nyári időszak a tanulásról, a helyi emberek és igé-

nyek megismeréséről szólt. Bekapcsolódtunk a napi 
munkába, szorosan együtt dolgoztunk annak érdeké-

ben, hogy minél több információt, tudást sikerüljön 
átvennünk. Hivatalosan néhány hete lettünk csak tu-
lajdonosok.

Orsi: Július óta a betegek mellett megismerkedtünk - és 
úgy érezzük, hogy jó kapcsolatot sikerült kialakíta-
nunk  - a háziorvosokkal, asszisztenseikkel, és saját 
kollégáinkkal is. Öten alkotjuk jelenleg a Fekete Sas 
Patika csapatát. Kettőnk mellett két asszisztensünk - 
Rózsika és Katika -, valamint Eszter, a takarítónőnk 
segíti a munkánkat. 

Milyen tervekkel vágtok neki a jövőnek?
Orsi: Januártól csatlakozunk a Gyöngy Patika hálóza-

tához. Ennek köszönhetően több kedvezményt tu-
dunk majd a betegek felé érvényesíteni a gyógyszerek, 
gyógyhatású készítmények árából. Ha igény lesz rá, 
szívesen módosítjuk a nyitvatartást is. Ehhez a lakos-
ságtól egy felmérés keretében kérünk segítséget. Sze-
retnénk majd az eladóteret is praktikusabbá, moder-
nebbé változtatni, de ez még a távoli jövő. 

Köszönöm a beszélgetést!  
Sok sikert kívánok a fontos feladathoz!

Knyazovics Edina

Közös álom vált valóra
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Lee Child: Esti iskola
Az író állandó hőse Jack Racher, a 

katonai rendészet vezetője. Alakját a 
filmvászonról is ismerhetjük, hiszen 
két film is készült a történeteiből 
Tom Cruise főszereplésével. nyo-
mozónkat. Child könyveivel nem 
nyúlhatunk mellé: történetei per-
gők, fordulatosak, hősei szerethetők, 
s közben mindig tanulunk is kicsit a 

világ politikai, katonai erőviszonyairól.
Ebben a könyvében Jack civil ruhába bújva Németor-

szágban nyomoz a CIA és az FBI segítségével egy dezer-
tőr után. A tét persze nem kisebb, mint a világ sorsa…

 A 83 és ¼ éves Hendrik Groen titkos naplója
A lehetőségeink adottak, de hogy 

mit hozunk ki mindebből, hogyan 
éljük meg a mindennapokat, az már 
egyéni döntés, választás kérdése.

Főhősünk 80 fölött jár, egy öreg-
otthonban lakik, ahol fő téma a 
panaszkodás, zsörtölődés. A napi 
rutin egyhangú, ami változtatásra 
kényszeríti az idős urat. Megalakítja 
az öreg, de még nem halott klubot / 
ÖDNH/. Hasonló gondolkodású barátaival a maximu-
mot hozza ki utolsó éveikből.

Vicces történetekbe bonyolódnak, reformokra kény-
szerítik az otthon vezetését, olykor az elmúlás torokszo-
rító perceivel is meg kell küzdeniük, de a szerelem is be-
kukucskál a már megfáradt szívekbe.

A könyv sok nevetéssel az élet megbecsülésére, opti-
mizmusra, bátorságra tanít minket, 80 alattiakat is.

 Jeffrey Archer: Fej vagy írás
Az író könyveiben nem lehet csa-

lódni. Csavaros történeteivel, köny-
nyed nyelvezetével, jól megformált 
hőseivel bármelyik műve jó választás. 
Nemrég megjelent írása egy mene-
külő férfi életét követi nyomon két 
lehetséges megélt életúttal. Az egyik-
ben Alekszandr Amerikába szökik a 
Szovjetunióból, a másikban Angliá-
ba. Melyik élet lett volna boldogabb? Melyik döntés a 
jobb? A párhuzamos világokon átívelő történet rengeteg 
meglepetést, nem várt fordulatot tartalmaz számunkra. 
Igazi kikapcsolódás a téli estékre.

 A könyvek a sárisápi könyvtárban  
kölcsönözhetők.

 Hétfő: 16:00-19:00
 Kedd: 9:00-12:00
 Szerda: 16:00-19:00
 Péntek: 15:00-18:00

Könyvajánló

Ligeti Kupa
 Kilencedik alkalommal rendezik meg a Ligeti Ferenc 

Emléktornát 2020. január 18-án, szombaton. A hazai 
csapatok mellett Esztergomból, Dunaszentmiklósról és 
Szőgyénből is érkeznek focisták.

Bajnokként térhettek haza ifjú focistáink
Hatodik alkalommal rendezte meg szlovákiai testvértele-

pülésünk, Handlová a Karola Matiaška Emléktornát novem-
ber 9-én. Az általános iskolás alsós korcsoport számára ren-
dezett labdarúgó tornán Sárisápot két csapat képviselte. Az 
1-2. osztályos gyerekekből álló csapat az 4 indulóból a 3. he-
lyen végzett, míg a 3-4. osztályosokból álló öt induló csapat 
közül bajnokként, az 1. helyen zárta a kupát. A „Gólkirály” 
címmel Teberi Máté térhetett haza. A bajnokság vándorkupáját a csapat nevében Párkányi Martin vette át. A gyerekek és 
kísérőik a mérkőzések után megismerhették Handlová városát is.

Teke-falubajnokság
Nyolcadik alkalommal indult útjára a 2019/2020-as Sárisápi Teke Falubajnokság. Az egyes fordulókat csütörtökön és 

pénteken játsszák a csapatok, várhatóan márciusig. A bajnokságra tizenkét csapat - Tűzoltók, Rettenthetetlenek, Teketó-
ria, Bottyánosok, Tantúra, Bányászok, ÖTES, Kertbarátok, Sportszár és Góliátok - nevezett, közülük kettő – Mesterek, 
Buldózerek - diákokból áll. A bajnokságra a helyi amatőr sportolók mellett Epölről, Tátról, Nyergesújfaluról, Dorogról és 
Esztergomból is érkeztek versenyzők. 

Sporthírek
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Nem vagyok könnyű helyzetben, mert ha valaki meg-
hallja, hogy Ausztrália, egyből Sydney-re, az Operaházra 
és a híres hídra gondol. Sokan azt sem tudják, hol van 
Adelaide. Ráadásul Adelaide-ben nincs híres vagy szim-
bolikus épület.

A belvárosunk főterén állított fel egy karácsonyfát a 
városi önkormányzat, de ha azt fényképezem le, akkor 
semmiben se fog különbözni egy itteni nyári karácsony 
az otthoni télitől.

Pedig itt teljesen máshogy zajlik az ünneplés, mint 
otthon. Hiszen tombol a nyár. Sajnos mi még a mai na-
pig nem szoktuk meg azt, hogy nyáron van karácsony. 
Furcsa. A karácsony téli ünnep. Nincs karácsonyi han-
gulatunk. Nincs hideg, nincs forralt bor, a szaloncukor 
megolvadna, ha lenne. Vagyis van, mert otthonról jön 
csomagban, de a hűtőben csücsül és nem a karácsonyfán 
vagy alatta. Az „anti” hangulatot fokozza, hogy ez egy 
családi ünnep. Íme egy ausztrál karácsonyfa:

Szóval a karácsony itt más. A december 24-i Szentes-
tét itt nem ünneplik. December 25-e a Karácsony.

A karácsonyfát már december elsején feldíszítik 
(amit 26-a után 1-2 nappal el is bontanak) és folya-
matosan gyűlnek alá az ajándékok, amit 25-én reggel 
bontanak ki.

A nagy meleg miatt a karácsonyi menü a kerti sütőn 
készül a medence tőszomszédságában, sűrűn váltogatva 
a grillezést és a medencébe csobbanást.

Akinek nincs medencéje, az rendszerint levonul a 
tengerpartra piknikezni. Vannak, akik az ajándékokat is 
leviszik, és ott bontják ki. Szinte mindenki bikiniben, 
fürdőgatyában és Mikulás sapkában strandol ezen a na-

pon. Az igazi Mikulás is fürdőgatyás és lent a parton 
szörfözik, vagy a nyugágyban sört iszogat.

Nagyon sokan feldíszítik a házukat kívülről. Renge-
teg színes lámpával, felfújható karácsonyos dolgokkal. 
Felnyitják a garázs ajtót, karácsonyi zene szól a garázs-
ban, ahol Manónak vagy Mikulásnak öltöznek be a há-
ziak és csokit osztogatnak a gyerekeknek. Ez a szokás 
annyira felkapott, hogy a városi újság (illetve az internet) 
megírja, hogy mely utcák lesznek kivilágítva - a lakók 
által - és minden érdeklődő sötétedés után elzarándo-
kolhat megnézni. Többnyire ilyen az ausztrál Karácsony. 
Tengerparti.

Hó hiányában meghonosítottuk a Homokembert, a 
parton bóklászó Adelaide-i lakosok nagy örömére.

Mivel sokan nem láttak még havat, ezért nem na-
gyon tudják hova tenni az alkotásunkat, de az európai 
turisták szokták értékelni a „produkciónkat” és még 
fényképezkednek is az ausztrál nyári „hóemberrel”.

Garami Kati

Homokember, söröző Mikulás

Szánon suhant végig a falun Mikulás december 7-én. A Kálvária 
térről induló ünnepi fogattal a télapó körbejárta Sárisápot. Csokival, 
nápolyival, szaloncukorral ajándékozta meg a gyerekeket. A közösségi 
térnél az önkormányzat jóvoltából forró punccsal, a Sárisápi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak és önkéntesek segítségével pe-
dig süteménnyel várta a kicsiket és szüleiket. A nagyszakállú búcsúzása 
után a résztvevők megcsodálták a mézeskalács kiállítást, amelyet első al-

kalommal hívtunk 
életre a közösségi 
tér előterében. 

A szépen díszí-
tett süteményeket 
adományért cserébe 
lehetett hazavinni 
a december 14-ei 
karácsonyi koncert 
után, Papp-Szebeni 
Liza javára.

Mikulás és mézeskalács
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A tradicionális olasz karácsonyi sütemény receptjét 
Bercsényi Niki küldi szeretettel, Anconából.

Hozzávalók:
300 g BL 55 liszt, 100 ml tej, 20 g élesztő, 60 g kris-

tálycukor, 60 g vaj + a kikenéshez 1 egész + 2 sárgája, 1 db 
rúd vanília, 50 ml narancslikőr, 75 g kandírozott narancs, 
30 g kandírozott citrom, 30 g mazsola, ½ mk. őrölt szeg-
fűszeg, ½ mk. őrölt fahéj, 1 db narancs reszelt héja,  1 
db citrom reszelt héja,  1 db tojásfehérje,  3 púpozott ek. 
porcukor. 

Elkészítés:
Pár órával a kelesztés előtt vegyük ki az élesztőt a hűtő-

ből. Arra figyeljünk, hogy minden alapanyag szobahőmér-
sékletű legyen, a tej pedig langyos. Egy kanál lisztből, a lan-
gyos tej feléből, az élesztőből és egy teáskanálnyi cukorból 
kovászt készítünk. Letakarva, szobahőmérsékleten futassuk 
habosra. Öntsük keverőtálba a lisztet, a cukrot, a lágy vajat, 
1 egész tojást, a sárgájákat, a vaníliarúd kikapart magjait, a 
tej másik részét, a kovászt, mérjük hozzá a narancslikőrt, a 
fűszereket, és lassú fordulaton kezdjük el összekeverni. Ál-
lítsuk közepes fordulatra a dagasztót, és addig dagasszuk, 
amíg a tésztánk felülete nem lesz fényes és rugalmas, és a 
dagasztókar az edény falától vékony szálat húz és alkalman-
ként elválik tőle. Ez hőmérséklettől függően 40-45 perc. 
Húzzuk le a dagasztókarról a tésztát, szilikonlapáttal vagy 
habkártyával igazítsuk a tésztát középre, és szobahőmérsék-
leten kelesszük egy órát a keverőtálban. 

Adjuk hozzá a 
kandírozott gyü-
mölcsöket, ma-
zsolát, a narancs 
és a citrom reszelt 
héját, és lassú fo-
kozaton kever-
jük össze. Megint 
húzzuk középre 
a tésztát, válasz-
szunk egy kb. 15 
cm átmérőjű papír 
sütőformát, amit 
olvasztott vajjal alaposan kikenünk. Helyezzük középre 
a tésztát, habkártyával igazítsuk meg a tetejét. Helyezzük 
tepsire, takarjuk le konyharuhával, szobahőmérsékleten 
kelesszük addig, amíg a tésztánk háromszorosa nem lesz 
(kb. 1,5 óra). Egy darab szilikonos sütőpapírt áztassunk 
vízbe, majd alaposan csavarjuk ki. Amikor a tészta meg-
kelt, előmelegített légkeveréses 180 fokos sütőbe rakjuk 
15 percre, de az első 5 perc elteltével erősen barnulni 
kezd, ezért a benedvesített sütőpapírral fedjük le a tetejét. 
Csökkentsük a hőmérsékletet 160 fokra, és állítsuk 40 
perce a sütési időt. 

1 tojásfehérjéhez keverjünk 3 púpozott evőkanál por-
cukrot, kicsit habosítsuk fel. A 40 perc lejártakor vegyük 
le a tetejéről a szilikonpapírt, vegyük ki a panettonét, 
ecsettel vagy kefével egyenletesen kenjük be a sütőformá-
ból kiálló részeket a cukormázzal, és ízlés szerint szórjuk 
meg dekorcukorral. Rakjuk vissza a sütőbe 5 percre.

Panettone 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és  

boldog új esztendőt kívánunk  

községünk minden lakójának! 

Sárisáp Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete, a Polgármesteri  

Hivatal dolgozói, valamint  
a Hírmondó szerkesztői


