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HÚSVÉT RÉGEN 
 
Manapság a húsvétról a legtöbb em-
bernek a húsvéthétfői locsolkodás és 
a pirostojás-festés jut az eszébe. 
50-60 évvel ezelőtt a húsvéthoz ennél 
sokkal több szokás kapcsolódott, és 1 
héten keresztül (ezt hívják nagyhét-

nek) a húsvétra való készülődés határozta meg a ke-
resztény emberek és a települések életét. Ez nem vélet-
len, hisz a keresztények legnagyobb ünnepe a húsvét. 
Ekkor ünneplik Jézus Krisztus kereszthalálát és dicső-
séges 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 szerve-
sen 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 lá-
nyok színes szalagokkal feldíszítettek egy faágat és 
ezzel a díszes ággal énekelve körbesétálták a falut.  
Az asszonyok nagyheti munkája a mosással, takarítás-
sal, 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 föl-
deken 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, alud-
tak 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 3 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 a 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 megál-
dott. 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 felejtet-
tük el a régi népszokásokat, miért távolodunk el gyöke-
reinktől? 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. 

 
dr. Kollár Sándor 

önkormányzati képviselő 

ŠŠaarriiššááppsskkee 
sspprráávvyy 
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"Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
  De az idők végéig megmaradnak!" 
    Juhász Gyula 
  

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk 
  

Március 15-e 1848-ban is szerdai napra esett. A magyar 
nép akkor történelmi tettet hajtott végre: lerázta a korábbi 
évek feudális béklyóit és a hőn áhított  nemzeti független-
ség és szabadság kivívásáért küzdött. 
1848 azóta is fénylő csillag, melyre emlékeznünk kell és 
amelyre büszkék vagyunk, amiért tisztelettel viseljük ezen 
a napon mi is - akár a Márciusi Ifjak - szívünk felett a 
nemzetiszínű kokárdát. 
Az a 158 évvel ezelőtti szerda borongós, esőre hajló, kora 
tavaszi nap volt. 
Most késő téli, kissé még havas, de napsütéses időben - a 
Drága Bálint  vezetette sárisápi Bányász Fúvószenekar 
által játszott indulók zenéjére - gyűltünk össze a Szabad-
ság téri emlékműnél. 
A Himnusz hangjai után községünk legifjabb lakói, az 
óvodások - Gyapjas Hanna, Heincz Dénes, Karcagi Kitti, 
Vitek Virág - köszöntötték az ünnepet. 

Ezután irodalmi összeállítás elevenítette fel a korabeli 
eseményeket: Naár Alexandra, Nyigrényi Renáta, Tar 
Bence, Ligeti Dániel, Bíber Tamás és Janovich Krisztián, 
az általános iskola tanulói, valamint Kurucz Petra és Tóth 
György iskolánk egykori diákjainak a közreműködésével. 
Petőfi Sándor: Nemzeti dal és Vörösmarty Mihály: A vén 
cigány  című versét mély átéléssel  és magas művészi 
színvonalon Mokos Attila a révkomáromi Jókai Színház 
tagja mondta el. 
A megemlékezés folytatásaként a sárisápi Bányász 
Vegyeskórus - Világi Ildikó vezényletével - Kossuth - 
nótákat énekelt, majd községünk önkormányzatának és 
civil szervezeteinek képviselői a hősök tiszteletére koszo-
rút helyeztek el az Emlékműnél. 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére 
rendezett ünnepi műsor a Szózat hangjaival ért véget. 

Ligetiné Vass Éva 
pedagógus 

 
A Polgármesteri Hivatal munkájáról 

 
A Hírmondóban rendszeresen megjelennek az önkormányzati intézmények munkájáról szóló tájékoztatások. Mivel a 
Polgármesteri Hivatal is az egyik intézménye az önkormányzatnak, ezért indokoltnak tartom azt, hogy munkánkat a 
lakosság részletesebben megismerje.  
A  képviselő-testület minden évben megtárgyalja a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót, most a 2005. 
évi munkáról szóló beszámoló  rövidített változatát szeretném közreadni. 
A munka nagyságrendjét részben az ügyiratforgalom mutatja be, ezért beszámolómban először statisztikai adatokat 
ismertetek. 
A 2005. évben iktatott ügyiratok száma 11.476 db volt.  
Az előzőeken felül a személyes ügyfélforgalom is jelentős, sokszor fordulnak hozzánk személyesen, illetve telefonon 
információért az emberek.  
Az összes ügyiratszámból  2.481 esetben történt határozattal a döntés. Az államigazgatási eljárás szerinti ügyinté-
zési határidőn túli döntés nem volt.   
Az államigazgatási ügyekben hozott 2.088 határozat mind jegyzői hatáskörben lett kiadva.  
Az önkormányzati hatósági  ügyekben  393 darab  határozat volt. 
Az önkormányzati hatósági ügyek közül  6 esetben  a képviselő-testület  döntött, 300 esetben a szociális bizottság,    
87 esetben a polgármester.  
Másodfokú eljárások    
A jegyzői hatáskörben hozott 2.088 db határozat ellen 2 esetben   nyújtottak be fellebbezést a közigazgatási hi-
vatalhoz, mindkét esetben adóügyi határozat ellen. A másodfokú hatóság a fellebbezéseket megvizsgálva azt állapítot-
ta meg, hogy azok nem megalapozottak, emiatt elutasításra kerültek.  
Önkormányzati hatósági ügyben az első fokú határozatok ellen fellebbezéssel nem éltek az ügyfelek. 
A továbbiakban az egyes ügytípusokban hozott döntések számát ismertetem. 
Szociális ügyek 
A szociális ügyek önkormányzati hatósági ügyek, amelyekben nagyobbrészt a szociális bizottság jár el, kisebb rész-
ben pedig a polgármester hoz döntést, mindkét döntéshozó átruházott hatáskörben járt el a képviselő-testület nevében. 
A Szociális Bizottság  átruházott hatáskörben hozott döntései: 
Időskorúak járadéka 
1 fő esetében került sor az ellátás felülvizsgálatára.  
Lakásfenntartási támogatás 
13 kérelmet nyújtottak be, amelyből 10 esetben a támogatás megállapítására került sor. 
Ápolási díj 
4 személy részére került megállapításra, és 4 személy részére került megszüntetésre.  
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Átmeneti segély 
114 kérelem érkezett a bizottsághoz, amelyből 104 esetben a bizottság megállapította a segélyre való jogosultságot, 
10 esetben pedig elutasításra került a kérelem. 
Közgyógyellátási igazolvány kiadása méltányosságból 
37 ilyen irányú kérelem érkezett, amelyből a bizottság 26 esetben állapította meg a jogosultságot, 11 kérelmet pedig a 
feltételek hiánya miatt el kellett utasítani. 
A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései 
Rendszeres szociális segély megállapítására 9, megszüntetésére 10, szüneteltetésére pedig 3 esetben került sor. 
Elutasításra és felülvizsgálatra nem került sor. 
Átmeneti segély megállapítására 20 esetben került sor, elutasítás nem volt.       
Temetési segély 23 esetben került megállapításra, elutasítás nem volt. 
A jegyző hatáskörében hozott államigazgatási  döntések  
Mozgáskorlátozottak közlekedési ügyei 
Közlekedési támogatás megállapítására 13 esetben került sor, elutasítva 2 kérelem lett. 
Gépkocsiszerzési támogatásra való jogosultság megállapítására 1 esetben került sor.                               
Gépkocsi átalakítási támogatás megállapítására kérelmet nem nyújtottak be. 
A szociális ügyekben hozott rendszeres ellátásokat érintő döntéseket évente felül kell vizsgálni, és csak abban az 
esetben kerülnek továbbfolyósításra, ha az ellátáshoz szükséges feltételek továbbra is fennállnak.  
Gyámügy 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban az elmúlt év végén 111 gyermek részesült ebből 45 fő részére történt 
2005-ben a megállapítás.  
Az ehhez a témához kapcsolódó 2005. évi döntések  részletesebben a következők voltak: 
                                                                             pénzbeni                   természetbeni 
 - megállapítás 35 10 
 - elutasítás 14 - 
 - megszüntetés 42 3 
 - felülvizsgálat 71 9 
esetben történt. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására 26 esetben történt döntés, ilyen kérelem elutasításra egy 
esetben sem került sor. Ezt az ellátást mind a 26 esetben pénzben állapította meg a bizottság. A veszélyeztetett kisko-
rúak száma az elmúlt év végén 34 volt, ők 13 családban élnek. 
Védelembe vételi eljárásra 4 esetben került sor az év folyamán, valamennyi a gyermeknek felróható magatartási 
okból. 
Építéshatósági ügyek 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglalt lehetőség alapján községünk a törvény ha-
tálybalépésétől rendelkezik  kiemelt építéshatósági jogkörrel. Ennek előnyeit a község lakói bizonyára érzik, mert 
nem kell Dorogra járni építési ügyeikben, illetve az információ-kérés is hatékonyabb helyben.  
A továbbiakban a határozat kiadásával zárult ügyeket részletezem. 
Telekalakítási engedély 7, építési engedély 29, bontási engedély 1, használatbavételi engedély 13 esetben került ki-
adásra. 
Közbenső intézkedésre 5 esetben, szakhatóságként való közreműködésre 3 esetben került sor.                                                      
Az elmúlt évben több esetben jelölte ki hatóságunkat a  közigazgatási hivatal eljáró hatóságként  más önkormányzat-
ok ügyeiben.  
Dorogi ügyek száma 11, esztergomi ügyek száma 1, a leányvári ügyek száma  szintén 1 volt. 
Ezek között igen jelentős ügyek is voltak, ezért azokat külön is kiemelném: az esztergomi élmény-, thermál és 
gyógyfürdő valamint a dorogi Szent Borbála Kórház rehabilitációs szakkórház használatbavételi  engedélyezési eljá-
rása. Mindkét esetben az építési engedélyt is mi adtuk ki, de az nem a beszámolási időszakban történt. 
Az adók és a szemétszállítási díj beszedésével kapcsolatos adatok 

Megnevezés    Gépjárműadó Helyi iparűzési adó Kommunális adó 
Éves előírás /ezer Ft/ 11.477 17.048 925 
Adótételek száma /db/  991 181 1.036 
Hátralék összesen /ezer Ft/ 1.624 1.560 310 
Hátralékosok száma /fő/ 97 25  71 

A gépjárműadó hátralék terén a 2005. év során sikerült csökkenést elérni, mert a hátralék az év végén  1.624 ezer Ft 
volt a 2004. év végi 2.551 ezer Ft-tal szemben.  
Gépjárműadó esetében az adótételek száma a 2004. évi 934 db-ról 991 db-ra emelkedett. A  hátralékosok  száma  az 
adótételek növekedése ellenére 142-ről  97-re csökkent. 
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Helyi iparűzési adó esetében az adótételek száma 172-ről 181-re emelkedett. A hátralék összege,  827 ezer Ft-ról 
1.560 ezer Ft-ra növekedett.  A hátralékosok száma  a beszámoló előtti évhez viszonyítva  némiképp csökkent,  27-ről 
25-re. 
A fennálló hátralékok megszüntetésére tett intézkedések 
 
Intézkedés megnevezése Gépjárműadó Iparűzési adó Kommunális adó 
Fizetési és bevallási  felszólítások 157 50 72 
Letiltás 8 10 7 
Részletfizetés engedély  1 3           - 

Gépjárműadó hátralék esetében a rendszám levételét 67 esetben kezdeményeztük az okmányirodánál.  
A korábbi években az önkormányzathoz befizetendő szemétszállítási hátralékok rendezésére 23 esetben küldtünk ki 
fizetési felszólítást, és 3 esetben tudtunk letiltást eszközölni. 
Az előző intézkedéseken kívül minden adózó február hónapban határozatot kapott a fizetési kötelezettségéről, és 
augusztus hónapban folyószámla kivonattal értesítettük számlaegyenlegéről. 
Tájékoztató adatok az egyéb bevételek alakulásáról 
 

 

 Egyéb bevételek Tételek  
száma 

Hátralék ösz-
szege /e.Ft/ 

Hátralékosok 
sz. 

Felszólítások 
száma 

Állami gond. díj 1 72 2 2 
Földhaszonbér 18 - - - 
Helyiségbérleti díj 7 164 1 6 
Lakbér 18 578 5 8 
Letelepedési támogatás 1 - - - 
Lakásértékesítés 9 7 1 3 
Vízdíj (lakbéres lakások esetén) 11 153 3 5 
Telek, csatorna részletfizetés 2 - - - 

 
Tájékoztató a Víziközmű társulati díj bevételeinek alakulásáról 
A megvalósult csatorna-beruházás érintettjei közül 103 fő hátralékos van,  a kintlévőség összege pedig 1.652 ezer Ft. 
Az előző évi adatokkal összevetve az állapítható meg, hogy a hátralékosok száma 22 fővel emelkedett, de a kintlévő-
ség összege ennek ellenére 155 ezer Ft-tal csökkent. 
Minden hátralékos az év folyamán háromszor felszólításra került a tartozás rendezésére. 9 esetben tudtunk letiltást 
eszközölni munkabérből, illetve egyéb járandóságból. 
Idegen helyről kimutatott tartozások behajtása 
A rendőrség által kiszabott helyszíni szabálysértési bírság meg nem fizetése miatt, valamint a Gerecse Pilis 
Vízitársulattól, továbbá társhatóságoktól  108 esetben történt megkeresés, összesen 2.676 ezer forint behajtására. Ez 
az adat az előző évben  1.494 ezer forint hátralék volt A kimutatott tartozások befizetése érdekében személyenként 
több  felszólítást küldtünk ki. Többszöri felszólításra 32 fő befizette tartozását, amelynek összege 580 ezer forint, 76 
fő nem rendezte tartozását, amelynek összege 2.096 ezer forint. 
A rendőrség által lefolytatott szabálysértési ügyekben történt megkeresések közül 58 esetben küldtük vissza behajtha-
tatlanság miatt a pénzbírság beszedésére küldött ügyiratot, amely esetekben nekik a szabálysértési eljárás alapján a 
közérdekű munkavégzés felajánlása, illetve az elzárás foganatosítása iránt kell intézkedniük. Előző évben ez a szám 
13 darab volt. 
Minden olyan összeg után, amelyet határidőn túl fizetnek meg, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mér-
tékű kamatot kell felszámítanunk.  
Anyakönyvi igazgatás 
2005. évben a születési  anyakönyvbe 1 bejegyzés történt. A házassági anyakönyvben 7 db, a halotti anyakönyvben 
20 db alapbejegyzés volt. Névadó tartására 3 esetben került sor. 
Az alapbejegyzéseken kívül folyamatosan történik az utólagos bejegyzések teljesítése és annak évente a levéltár felé 
történő továbbítása. 
Az utólagos bejegyzések száma a születési anyakönyvbe 56 db, a házassági anyakönyvbe 43 db volt. 
Korábbi bejegyzésekről kérelemre a születési anyakönyvből 45 db, a házassági anyakönyvből 46 db, a halotti anya-
könyvből pedig 33 db kivonatot adtunk ki. 
Névviselés megváltoztatására 2 esetben nyújtottak be kérelmet, apai elismerő nyilatkozatot 9 alkalommal tettek. 
Állampolgársággal kapcsolatos ügy a beszámolási időszakban nem volt. 
Hagyatéki eljárásról 
2005. évben 50 hagyatéki eljárást folytattunk le, amelyből 43 db volt alapeset, 7 db pedig póthagyaték.  
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Szabálysértési ügyek 
Az elmúlt évben 49 esetben tettek feljelentést 39 személy ellen önkormányzati hatáskörbe tartozó szabálysértési ügy-
ben. A tárgyév folyamán a fentieken kívül olyan ügyekben is eljártunk, amiben a feljelentés még az azt megelőző 
évben keletkezett.  
A 2005. évi ügyek sokfélék voltak, volt közöttük becsületsértés, tulajdon elleni, köztisztasági,  fogyasztóvédelmi 
szabálysértés, tankötelezettség megszegéséből adódó eljárás, veszélyeztetés kutyával, valamint önkormányzati 
rendeletben megállapított szabálysértés.  
Egyéb általános igazgatási ügyek 
Lakcímváltozás: állandó lakóhely létesítésére 92 esetben került sor, tartózkodási helyet 18 fő létesített községünkben 
az elmúlt évben.  
Marhalevél kiállítására, illetve irányítására 4 esetben került sor.                                   
Az állattartás csökkenésével egyre ritkul a marhalevelek kiváltására irányuló eljárás. 
Hatósági bizonyítványt  a nyilvántartásunkban tárolt adatokról 42 esetben adtunk ki.  
A hivatal jelentős segítséget nyújt a községben működő civil szervezetek számára adminisztrációs feladataik ellátásá-
hoz. Ez fénymásolás, meghívók és emléklapok készítése, pályázatok írása, elszámolása, valamint egyéb feladatokból 
áll. Előzőeken kívül a helyi ünnepségek előkészítése és megszervezése is a feladataink közé tartozik. A hivatal térítés 
ellenében a lakosság részére is végez fénymásolási és fax továbbítási szolgáltatást. 
Pénzügyi feladatok 
A Polgármesteri Hivatal látja el az önkormányzat költségvetésében meghatározott feladatok pénzügyi lebonyolítását. 
44  szakfeladat - köztük a 4 intézmény - költségei itt kerülnek kifizetésre és lekönyvelésre, a száz forintos tételektől 
kezdődően a több százezres nagyságrendű tételekig. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételei 362.935 
e. Ft-ra, még a kiadásai 343.995 e. Ft-ra teljesültek. Az önkormányzat és az intézmények tulajdonát képező vagyon 
nyilvántartása is központosítva, a Polgármesteri Hivatalban történik, valamint az adóbevallások és különböző statisz-
tikai jelentések elkészítése is a Polgármesteri Hivatal feladata.  
Az önkormányzat működésével kapcsolatos ügyek 
A Polgármesteri Hivatal feladata a testületi és a bizottsági ülések előkészítése, továbbá az ülésekről készült jegyző-
könyvek elkészítése és felterjesztése törvényességi ellenőrzésre a közigazgatási hivatalhoz. 
Néhány statisztikai adat a testületi és bizottsági ülésekről : 
Képviselő-testületi ülések száma:                                        12 valamint 1 rendkívüli    
Szlovák kisebbségi testületi ülések száma:                            6 valamint 3 rendkívüli  
Szociális Bizottság üléseinek száma:                                  12 
Pénzügyi Gazdasági Ellenőrző Biz.ülések száma:                8 
Oktatási Kult. és Sport Bizottság üléseinek száma:              5 
Településfejlesztési Bizottság üléseinek száma:         6             
Ügyrendi Bizottság üléseinek száma                                   2 
Közmeghallgatás                                                                    1   + 1 helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat   
Falugyűlés                                                                            1 
                           
2005. évben a testületi előkészítő munkából kiemelném a nagy számú rendeletalkotással összefüggő előkészítési fel-
adatot, amely az új közigazgatási eljárási törvény hatálybalépésével is összefüggésben van. 
2005. évben a testület 47 rendeletet fogadott el, 2004. évben ez a szám 26 darab rendelet volt. 
A beszámolóban felsorolt feladatokat a polgármesteri hivatal a polgármesteren és a jegyzőn kívül 11 fő ügyintézővel 
látta el. Az ügyintézők közül egy  felsőfokú, 10  pedig középiskolai végzettségű. 2005-ben is rendszeresen részt vet-
tünk a Közigazgatási Hivatal által szervezett  továbbképzéseken. 
A hivatal munkáját egy fő fizikai alkalmazott segíti, aki a takarítási munkán felül a helyi kézbesítési feladatokat is 
ellátja. A helyi kézbesítéssel eljuttatott ügyiratok száma 3.526 db volt az elmúlt évben. Ebből 1.373 db  
tértivevénnyel ment ki, azaz az átvételt a címzettnek alá kellett írnia. A fenti kézbesítési esetszámokon túl történt a 
februári adómegállapító határozatok, valamint az augusztusi adóívek kézbesítése.  

Információ- áramlás 
Az ügyfelek telefonon történő érdeklődésére adott válaszokon kívül a lakosság  megfelelő tájékoztatására a község 
forgalmasabb helyein elhelyezett hirdetményeken kívül rendszeresen igénybe vesszük a kábeltévé által nyújtott 
lehetőségeket is. 
A Polgármesteri Hivatal a jogszabályokban előírt kötelező feladatain kívül is igyekszik segítséget nyújtani a község 
lakóinak.  Az állampolgárok sokszor minden ügy megoldását a hivataltól várják, azokat is, amelyekben nem rendel-
kezünk hatáskörrel. Segítséget ezekben az esetekben is mindig adunk, ami más szerveknél történő informálódásból, 
tájékoztatás kérésből áll. Az így megszerzett információinkat azután a továbbiakban mi is hasznosítani tudjuk.  
Az intézmények vezetői részére rendszeresen tartunk munkaértekezleteket, ahol az aktuális témák kerülnek 
megbeszélésre. 
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Az információáramlás a hivatalon belül  munkaértekezletek keretében valósul meg.  
A munkaértekezleten kívül a hivatal vezetői szükség szerint tartanak vezetői megbeszélést. 
Az előzőeken kívül rendszeres a munkafolyamatba épített ellenőrzés is. Kiadmányozási joga államigazgatási 
ügyekben csak a jegyzőnek van, így a vezetői szinten folyamatosan átláthatók a kifelé menő ügyiratok.  
Technikai eszköz ellátottság 
A számítógéppark 2004. szeptemberében történt hálózatba kapcsolása óta az internethez való hozzáférés a hivatal-
ban lévő valamennyi számítógépen adott. A kiépített hálózat sok előnnyel jár, már nem kell mágneslemezen átadni 
egymásnak az anyagokat, ezen kívül a mentőgép használata is biztonságosabbá teszi az információk és adatok tárolá-
sát.  
 
Beszámolómban a statisztikai adatok közlésével egyrészt a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak 
sokféleségét igyekeztem bemutatni. Minden egyes ügytípus mögött jogszabályok sokasága áll, amelyek gyakran vál-
toznak. Ahhoz, hogy a munkát a törvényi előírásoknak megfelelően tudjuk ellátni, naprakész jogszabályi ismeretek-
kel kell rendelkeznünk még akkor is, ha egy adott ügyfajtából viszonylag kevés fordul elő. 
A 2005. év novemberében hatályba lépett új közigazgatási eljárási törvény is új kihívásokat jelent, mert átfogó vál-
tozásokat tartalmaz a korábban hatályos államigazgatási eljárási törvényhez képest. Rövidebbek a határidők az 
egyes eljárási cselekményekre, több az értesítési kötelezettségünk az ügyfelekkel szemben, több időt, több pa-
pírt és több postaköltséget jelent az alkalmazása. 
Előzőekből adódóan a polgármesteri hivatal az egyre növekvő követelményeknek kell hogy megfeleljen, ami egyrészt 
adódik a jogszabályi feltételek szerinti működésből, másrészt  a képviselő-testület és a lakosság elvárásaiból.   2004 
évben a belügyminiszter a képviselő-testület és ezáltal a polgármesteri hivatal munkáját elismerésben részesítette. 
A polgármesteri hivatal elmúlt évi működése során is azt bizonyította, hogy képes megfelelni a fenti követelmények-
nek. Az itt dolgozók naponta szakmai elkötelezettségükről tesznek tanúbizonyságot, amellyel hozzájárulnak ahhoz is, 
hogy a képviselő-testület megalapozott döntést tudjon hozni, és a döntések szakszerű végrehajtását is biztosítani tudja. 
A technikai feltételek megléte csak az alapját képezi a korszerű ügyintézésnek, amihez elengedhetetlen a dolgozók 
folyamatos képzése és önképzése. 

Flórián Józsefné  
jegyző 

 
AZ                    ÁLTALÁNOS                            ISKOLA                                         HÍREI 

 
 
A 2005/2006-os tanév első féléve 2006. január 20-ig tartott. A félévi értesítők január 25-én kerültek kiosztásra. Kitű-
nő tanulóink száma 17 volt (13 alsó és 4 felső tagozatos). Elégtelen osztályzatot 26 tanuló kapott (4 alsós és 22 felső 
tagozatos). 
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4.00; magatartás átlaga: 3.78; szorgalom átlaga: 3.63; hiányzások átlaga: 4.89 nap/fő. 
A már hagyományos nosztalgia diszkó 2006. február 11-én került megrendezésre. 285 vendég mulatott hajnalig a 
Művelődési Ház nagytermében. A bevétel 401 e. Ft volt. Ezt iskolánk felszerelésének bővítésére, és környezetünk 
szebbé tételére fordítjuk. 
Februárban két alkalommal vett részt csapatunk Bajnán teremfoci tornán. 
Az 5-6. osztályosok 4. helyezést értek el, a 7-8. osztályosok 3. helyen végeztek. 
Februárban zajlott a házi teremfoci tornánk is. Legjobban szereplő csapatok a 4.a., 6.b., 7.b. 
 
December-január-február hónapokban a „Kincseink a Duna mentén” környezetvédelmi vetélkedőn 3 csapat vett részt. 
Február 24-én 19 tanulónk látogatást tett 2 nevelő kíséretében a Csodák Palotájában a Jövő Háza című kiállításon. 
Farsangkor a DÖK fánksütést szervezett az iskola konyhájában. 
A TITOK angol levelezős versenyen a 2. fordulóba továbbjutottak: 
Ligeti Dániel (5.a); Urbanics Balázs (5.a); Pletli Balázs (6.b); Naár Alexandra (6.b) Dér Aletta  (8.a) osztályos tanu-
lók. 
Március 15-én iskolánk több tanulója szerepelt az ünnepi műsorban. Tanulóink között magas volt a részvételi arány. 
A víz világnapja alkalmából az ÉDV Rt. által kiírt rajzpályázaton 
 Urbanics Vivien  1. helyezést ért el  (5.a oszt. tanuló) kézműves kategóriában 
 Jurásek Janka   3. helyezést ért el  (4.a oszt. tanuló) rajz kategóriában 
 Nyigrényi Renáta  különdíjas lett       (5.a oszt. tanuló) 
 Schrammel Anett  különdíjas lett       (4.a oszt. tanuló) 
 
Március 24-én - pénteken -  felső tagozatos tanulóink közül 38-an színházlátogatáson vettek részt Révkomáromban a 
„Toldi az elfelejtett bajnok” című előadáson. 
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Április elsején 18 általános iskola 20 csapata küzdött a „Tavaszi Túra 2006” versenyen. A 6 km-es távon 18 állomás 
feladatát kellett a résztvevőknek teljesíteniük. Legsikeresebb a békéssámsoni csapat volt, így ők vihették haza a ván-
dorkupát. Őket  Piliscsév és Annavölgy követte. A hazai csapatok a 4. és 16. helyen végeztek. 
 
Továbbképzés 

 
Az elmúlt évben a Sárisápi Általános Iskola pedagógusai a "21. század iskolája" programcsomag keretében pedagó-
gus továbbképzésen vettek részt, melyet az Európai Szociális Alap 89,7 %-ban finanszírozott. 
A képzések 3 ütemben kerültek lebonyolításra. 
Az első ütemben 1 fő – Zgyerka Mónika – rendszerinformatikus képzésben részesült. 
A második ütemben 16 fő, 60 órás továbbképzés keretében a digitális tananyagok felhasználhatóságáról, az e-tanulási 
programok fejlesztéséről szerzett bővebb ismereteket. 
A harmadik ütemben az iskola pedagógusai, kiegészülve a Pilis-Gerecse Iskolaszövetség pedagógusaival, olyan 30 
órás továbbképzésen vettek részt, ahol a korszerű tanulási technikákon kívül a digitális tananyagok alkalmazásának 
lehetőségeit sajátították el.   

Csicsmann János  
   iskolaigazgató 

Velˇká noc sa blíži 

Konečne po dlhej a tuhej zime klope na dvere jar. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku. Zazelená sa 
tráva, vztyčia hlávky prvé jarné kvietky-snežienky. Čoskoro privítame velˇkonocné sviatky. Švihanie 
korbáča a voda z oblievačky má dievčatá zbavitˇ všetkych chorôb, priniestˇ im zdravie a krásu. Nech jej 
teda majú dostˇ! Chlapcom zase pekné malˇované vajíčka! 
 

Višibem tˇa moja milá  Šibi ribi, masné ribi 
Abi si nebola krivá.   Kus koláča od korbáča 
Nech máš frišké ručički  aj jenno vajco. 
mísitˇ chutné haluški. 

 
 

     Szlovák Önkormányzat 
 

MADÁRINFLUENZÁRÓL 
 

A madárinfluenza vagy szárnyasinfluenza alapvetően a 
szárnyasok fertőző betegsége, amelyet az  influenza A 
vírus különböző altípusai  okoznak. A madarak egyes 
fajai különböző mértékben érzékenyek a kórokozóra. A 
vadonélő vízi szárnyasok leggyakrabban tünetmentesen 
hordozhatják, de a bélsarukkal a környezetbe üríthetik a 
vírust. A háziszárnyasok a legérzékenyebbek a fertőzés-
re. A 2003. vége óta vadmadarak és háziszárnyasok 
között kialakuló járványokat elsősorban az influenza A 
vírus H5N1 altípusa okozza.  
Okozhat-e emberi megbetegedést a madárinfluenza? 
Annak ellenére, hogy a madár- vagy szárnyasinfluenza 
a szárnyasok betegsége, nagyon ritkán és különleges 
körülmények között az ember is fertőződhet és megbe-
tegedhet. Az emberi megbetegedéshez a fertőzött 
állattal való nagyon szoros, közvetlen  kontaktus szük-
séges. Az eddigi emberi megbetegedések is ilyen 
módon történtek. 

A madárinfluenza vírus bélsárral, váladékokkal, vérrel 
terjedhet állatról emberre (pl. baromfitelepek, feldolgozó-
ipar). 
Hogyan védekezzünk a madárinfluenza ellen? 
A madárinfluenzával érintett országokban a következőkre 
ajánlatos odafigyelni: kerülni kell az állatvásárokat, 
baromfitenyésztő gazdaságokat, a közvetlen kapcsolatot 
élő baromfival, élő vagy elhullott vadmadárral, valamint 
kerülni kell a közvetlen kapcsolatot állati ürülékkel 
szennyezett felületekkel (érintés, szájba vétel). 
Nem szabad semmilyen élő szárnyast (baromfi, díszma-
dár, vadmadár) vagy ilyen származású nyers terméket 
(toll, tojás) behozni az érintett országokból. 
Információs lehetőségek:  
 
Dr. Info: 06-80-374-636; www.eum.hu; www.antsz.hu; 
www.oek.hu; www.fvm.hu  

 
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 

 
Gyermekeink harmonikus testi, lelki, szellemi fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges az egészséges táplálkozás. 
Az egészséges táplálkozás a családban kezdődik - szokásaink már gyermekkorban kialakulnak -, így Önök, kedves 
Szülők, sokat tehetnek gyermekeik egészségéért. 
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Mit tegyünk? Az alábbi tanácsok nemcsak az iskolás gyermeknek, hanem az egész családnak szólnak, annál is inkább, 
mert a gyermek számára a szülő a minta, s a megszokott otthoni ízek egy életre rögzülnek. 

1. Táplálkozzunk változatosan! 
2. Együnk bőségesen gyümölcsöt, zöldségféléket, főzelékeket, naponta többször is; a legjobb édesség és desz-

szert a gyümölcs! 
3. Együnk naponta barna lisztből készült, magvakat is tartalmazó kenyeret, péksüteményt, gabonapelyhet (pél-

dául müzliféléket), - ezeket hívják teljes értékű gabonaféléknek. 
4. Naponta igyunk tejet, együnk tejtermékeket (sajtok, túrókészítmények, joghurt, kefir, aludt tej). 
5. A sovány húsokból, húskészítményekből is naponta érdemes fogyasztani kisebb mennyiséget, és együnk he-

tenként legalább egyszer halat (tengeri hal, konzerv). 
6. Zsír helyett étolajjal készítsük az ételeket, szendvicshez margarint használjunk. 
7. Kevés sót használjunk, mérsékeljük, vagy mellőzzük az utánsózást. 
8. A szervezetnek vízre van szüksége, igyunk naponta 1,5-2 liter vizet. A cukros üdítő fogyasztását csökkentsük. 
9. Legyen idő minden nap a nyugodt reggelizésre. 

 
Ha többet szeretne tudni az egészséges táplálkozásról, akkor látogasson el az OÉTI honlapjára: www.oeti.hu 

 
Szülésre felkészítő program 

 
Szeretettel várják községünk kismamáit is a szülésre felkészítő programon: 
 
2006. április 12. A szülésről  
A vajúdás és a szülés történései. Újszülött ellátása szülés után. 
2006. április 19. Első napok a kórházban  
Anyatejes táplálás és a szoptatás. Rooming-in ellátásról, gyermekágyról. 
2006. április 25. Otthoni ellátás 
Újszülött és csecsemő gondozása. Otthoni fürdetés, öltöztetés. 
2006. május 3. Szoptatásról 
Mell anatómiája. Első napok nehézségei 
2006. május 10. Szülőszoba látogatás 
 
Előadások helye: Esztergom Vaszary Kolos Kórház gazdasági épület előadóterme 
Az előadások időpontja: szerdai napokon 15 órai kezdettel. 
Előadók: szülésznő, védőnő, gyógytornász, csecsemő és gyermekápoló, szoptatási tanácsadó. 

Almási Antalné 
védőnő 

 
 

ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK ÉS  
BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE 

 
Híreink közül a legfontosabb, miszerint 2006. február 4-én szervezetünk bírósági nyilvántartásba vétele jogerőre 
emelkedett, tehát ettől az időponttól működhetünk Egyesületként. 
2006 első negyedéve a rendezvények számát és témáját tekintve igen sokszínűen alakult, így minden tagunk választ-
hatott közülük érdeklődési területének megfelelőt.  
Természetesen a téli időszak nem a kirándulásoké, hanem a szakmai előadásoké volt. „Szobanövények gondozása és 
szaporítása”, illetve „Egynyári növények szaporítása” címmel tartott előadásokat a Tatai Jávorka Sándor Szakközép-
iskola kertészmérnök szaktanára, Kókai Lászlóné januárban és februárban. 
 
A „Szőlő, gyümölcsös és zöldségkultúrák szakszerű vegyszeres növényvédelme” előadássorozat a kertbarátok felké-
szítését szolgálta a tavaszi és a nyári munkákra. A BASF Hungária Kft., a Kemira GrowHow Kft., a Bayer 
CropScience, valamint a Magyar Kwizda Kft. részéről hangzottak el termékismertetők az általuk forgalmazott szerek-
ről és azok hatásmechanizmusáról.  
A projektoros vetítések, szemléletesek érthetőek voltak mindenki számára, így természetesen az érdeklődő kérdések 
sem maradtak el az előadók felé. „Bio növénytermesztés” címmel Egyesületünk tagja, Dogossy Árpád adott alapos 
ismertetést a környezetbarát kertészkedés lehetőségeiről. 
 
Március 3-án került megrendezésre a már hagyományőrzőnek tekinthető sárisápi borverseny, jelentős érdeklődés mel-
lett. Nem gondoltuk, hogy a tavalyi rekordnevezést túl lehet szárnyalni, de mégis megtörtént a csoda. 64 borász 155 
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nevezett bormintáját két szakmai zsűri bírálta, minősítette. 94 fehér-, 6 rosé-, 6 siller- és 49 vörösbor minta került 
megmérettetésre. A nívós versenyen 19 arany-, 29 ezüst- és 43 bronzérem, azaz összesen 91 érem került kiosztásra 
annak ellenére, hogy a borászok nem voltak elégedettek a 2005-ös év időjárásával, az ebből eredő kései szürettel és a 
szőlő minőségével. A rendező Annavölgy és Sárisáp mellett Csolnok, Lábatlan, Epöl, Nagysáp, Dorog, Dág, Bajna, 
Tokod és Esztergom-kertváros borászai vettek részt a versenyen. 
 
Most pedig következzen a sárisápi borászok éremtáblázata: 
 
                                          Arany   Ezüst Bronz                                                       Arany   Ezüst Bronz 
 1. id Vitek János         5        2    -       14. Bercsényi László     - -  1 
 2. Varga József                    4       2   1              15. Csicsmann János     - -   1 
 3. Vitekné Sitku Mária  1      2   -               16. Keszthelyi Zoltán       -   -   1 
 4. Friedrich József       1       1 1              17. Kollár Károly               -       -   1 
 5. Jánosi József   1      -     -               18. id Kollár Sándor      -    -    1   
 6. ifj Vitek János             1      -     -               19. Lakics Gyula           -  - 1 
 7. Gregor Ferenc                -   1      -               20. Mali Sándor          - - 1 
 8. Motesiczki Ottó             -  1   -               21. Marlok Ferenc    - - 1 
 9. Németh Ferenc               -  1    -               22. Pfluger István     - - 1 
10. Szatai Ferenc                 -             1  -               23. Schiszler Ferenc   -  -  1 
11. Marcsó József                -     -   3               24. Süveges János   - - 1 
12. Gergely Gábor               -     -  2               25. Szabó Imre    - - 1 
13. Üveges József                -   -   2               26. Varga Fábián      - - 1 
 
Gratulálunk az elért eredményekhez, munkájuk sikeréhez. Az arany- és ezüstérmet szerzett borok jogosultak a hegy-
községi borversenyen részt venni. Reméljük, hogy nyertes borászaink élni fognak az adódó lehetőséggel és szakma-
szeretetük hírnevét továbbviszik. 
 
A gyümölcs és szőlőtermesztőknek, valamint a kertészkedőknek a hosszúra nyúlt unalmas tél után most következik a 
mozgalmas, de felüdülést hozó napsütéses tavasz. Kívánok mindnyájuknak munkájukhoz jó egészséget és sok sikert, 
hogy legyen majd mit bemutatni az augusztus 20-ai virág- és terménykiállításon. 

                                                                                                  Schummel Tamás 
egyesület elnöke 

 
 

HÍREK A BÁNYÁSZ NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZETRŐL 
 
 
Vezetőségünk a jövőben is minden hónap első vasárnap-
ján tartja ülését, melyen a nyugdíjas tagjaink ügyeivel, 
problémáival és a község közérdekű témáival foglalko-
zunk. 
Szervezzük a heti komáromi fürdőutakat, a havi egyna-
pos távolsági kirándulásokat. 
A bizalmi csoport jelzései alapján segélyeket juttatunk 
az arra rászoruló idős, beteg tagtársainknak. 
Örömmel vesszük, hogy taglétszámunk növekszik az új 
belépőkkel, akik felismerik, hogy érdemes egy közös-
séghez tartozni. 
Tudjuk, hogy a községben élő nyugdíjasoknak csak a 
fele tagja szakszervezetünknek. 
Sokan azt kérdezik, mit ad nekünk a szakszervezet? 
 
- ingyenes jogsegély szolgáltatást ügyes-bajos dol- 
   gokban, 
- a szervezett kirándulásokon való részvételt, 
- tagjaink halála esetén 9 000 Ft temetési segélyt a 
   családnak,   
- a minden évben kiharcolt „szénpénzt” 

- éves szinten kb. 120 ezer forint segély kiosztását, 
- kapcsolattartást a község polgármesteri hivatalával, az 
iskola, az óvoda és egyéb intézményekkel, valamint a 
község civil szervezeteivel. 
 
Tájékoztatjuk azokat, akik jogosultak a szénpénz juttatá-
sára, hogy ez évben 29 140 Ft-ot kapnak az április-május 
havi nyugdíjukkal. 
A vezetőség kéri a tagságot, hogy mielőbb fizesse be 
tagdíját (1100 Ft) személyesen vagy bizalmija útján, a 
jól ütemezhető gazdálkodás érdekében. 
Gratulálunk a tagságból alakult „Négy Évszak” Nyugdí-
jas Klub munkájához, további sikereket kívánunk.  
Köszönjük azoknak a közreműködőknek a munkáját, 
felajánlását, akik a Bányász Múzeum létrehozásában 
segítségünkre voltak és várjuk a további felajánlott tár-
gyakat a gyűjtemény gyarapításához. 
A húsvéti ünnepek alkalmából tisztelettel köszöntünk 
minden tagtársunkat, családjaikat és a község minden 
lakóját, jó egészséget kíván a vezetőség nevében 

Jánosi József 
elnök 
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Karitász csoport hírei 
 

Karitász csoportunk ez évben is  tovább folytatja szeretetszolgálatát, segíteni szeretné a rászorulókat.  
Csoportunk   márciustól kezdődően első vasárnap helyett minden hónap első szombatján tartja összejöveteleit a 
plébánián, ahol továbbra is szívesen várjuk  a gyermekeket és szüleiket, ahol  a programok illetve az együttlétek örö-
me erősíti a közösséget. 
Tavaszi és nyári programjaink között szerepel többek között május 1-jén egy családi kirándulás a környékre,  zarán-
doklat Máriaremetére, komáromi kirándulás fürdéssel összekötve.  
Ruharaktárunk egy ideig még zárva tart, átalakítás miatt.  A raktár megnyitásáról majd tájékoztatjuk községünk lakos-
ságát, addig is szíves türelmüket kérjük.  
A feltámadásba vetett hit tegye áldottá a húsvét ünnepét. 
Áldott húsvéti ünnepet kíván a község minden lakójának a kartiász csoport. 

 Gregor Jánosné 
Karitász csoport vezetője 

 
 

SÁRISÁPI                                                      BÁNYÁSZ                                        SPORTEGYESÜLET 
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Községünk valamennyi lakójának 
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET  

kívánunk: 
 

Sárisáp Község Önkormányzat 
 képviselő-testülete 

Polgármesteri Hivatal dolgozói 
 

LOMTALANÍTÁS 
 

2006. április 22-én  (szombaton) a község egész terüle-
tén lomtalanítás lesz. 

A veszélyes hulladékokat és az elektronikai  
berendezéseket kérjük elkülönítve kihelyezni. 

LABDARÚGÁS 
 
Labdarúgóink január közepétől ké-
szültek a tavaszi folytatásra. Sajnos 
az időjárás több esetben is meghiúsí-
tott edzőmérkőzéseket, amit műfüves 
mérkőzéseken igyekeztünk pótolni. 
A serdülő és a kölyök korosztály - a 
játékosok kérésére – heti három 
edzéssel készül a bajnokságra. Ifi 
csapatunk játékos keretéből sajnos 
négyen eligazoltak, szerencsére a 
fiatalabb korosztály pozitív hozzáál-
lásának köszönhetően megoldódni 
látszanak a gondok. A felnőtt keret-
ből Mészáros Gábor Annavölgyre, 
Bökő Zoltán Bajótra távozott. A 
távozók helyére érkezett Tuba Ger-
gely Zsámbékról, és Farkas Antal 
Kesztölcről.  
Ezúton kérem szurkolóinkat, hogy 
minél többen látogassák a mérkőzé-
seket a sikeres szereplés érdekében.  

Hajrá Sárisáp! 
 

Tittmann János 
szakosztályvezető 

TEKE 
 
Sajnos a tavaszi idény messze nem a terveknek megfelelően kezdődött a 
csapat számára. Három vereség után kellett talpra állni, és megkezdeni 
a felzárkózást. Nehezítette a helyzetünket két állandó csapattársunk 
Varga Géza és Bíber István játékerejének hiánya is. Ők munkahely 
változtatás miatt nem tudnak velünk tartani ebben az idényben. A rossz 
kezdet után egy döntetlen és egy hazai győzelem következett. Ha a hát-
ralévő két fordulót sikerrel vesszük, akkor talán még a dobogó közelébe 
is férkőzhetünk. Jelenleg a 6. helyen állunk az 5. helyezett Gázművek 
csapatával azonos bajnoki ponttal, csak jobb csapatpont arányokkal 
előznek meg minket. 
A bajnoki szereplésen kívül igyekszünk a sárisápi tekecsapat hírnevét a 
meghívásos versenyeken és emlékversenyeken is öregbíteni. Ilyen ese-
mény volt a 2005-ös év végén a Tatabányán rendezett „Mikulás Kupa”, 
ahol két csapattal indultunk és az első és második díjat hoztuk el. Szin-
tén sikeresen szerepeltünk a budapesti Kató Ferenc Emlékversenyen, 
ahol a nevezett 49 csapat között két sárisápi indult. Külön említésre 
méltó ezen a versenyen az egyéni ifjúsági kategóriában Honti János 
szereplése, aki 36 induló között a 9. helyet szerezte meg.  
A 2005-2006-os bajnoki évet április 16-án húsvét vasárnap zárjuk az 
Egri Nyomda elleni otthoni mérkőzéssel. Kérjük, és várjuk a szurkolók 
és támogatók jelenlétét és biztatását – nagy szükségünk van rá! 

 
Bercsényi Sándor 

Sárisápi BSE Tekeszakosztály 
 


