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Az új kenyér köszöntése 

 

Búza, búza, búza 
búza koszorúja, 
fonjuk a nyakunkba, 
véget ért a munka! 
 

Szántsatok és vessetek, 
arassatok, emberek 
süssetek friss kenyeret, 
most már ünnepeljetek! 

Gyurkovics Tibor 
************************************************************ 

 

Tisztelt Sárisápiak! 
 

Köszöntsük együtt Jegenyei 
Barátainkat! 

 
Örömünkre szolgál, hogy az idei falunapunkon is ked-
ves, jól ismert barátokat köszönthetünk Sárisápon. 
Tavaly a szlovákiai testvértelepülésünk, Handlova 
város képviselői tiszteltek meg bennünket jelenlétük-
kel, és emelték ünnepünk fényét.  
Az idei évben pedig az erdélyi testvértelepülésünk, 
Jegenye község színjátszócsoportját, az őket kísérő 
szülőket, valamint a község jeles képviselőit hívtuk 
meg Szent István napi ünnepségünkre. Már a tavalyi 
évben is szerettük volna viszonozni azt a meleg, szív-
ből jövő vendégszeretetet, amit két éve kaptunk Tőlük 
Jegenyén. 
Visszaemlékezvén az együtt töltött szép napokra mind 
Jegenyén illetve Sárisápon, úgy gondolom, minden 
egyes találkozásunk erősíti és bővíti a családi, baráti 
kapcsolatokat, és bízom benne, hogy ez a mostani 
találkozásunk is hozzájárul a két település közötti ba-
ráti, szinte családi kapcsolataink elmélyítéséhez.  
A jegenyei gyermekekből álló színjátszócsoport egy 
előadással kedveskedik nekünk a falunap alkalmából, 
melyet szombaton 1630-kor adnak elő a Művelődési 
Házban. A színdarab címe: Csáki bíró. 
 
Kérek mindenkit, aki teheti, tisztelje meg az előadásu-
kat jelenlétével, hiszen nagyon sokat készültek erre az 
előadásra, s arra, hogy nekünk, sárisápiaknak örömet 
szerezzenek, s egy kis boldogságot csempésszenek a 
dolgos hétköznapjaink közé. 
 
Fogadjuk őket olyan tisztelettel és szeretettel, ahogy 
ők fogadtak bennünket Jegenyén! 
Ünnepeljünk együtt szeretetben, békességben Szent 
István és az új kenyér ünnepén. 

 
Kollár Károly 
polgármester 

ŠŠAARRIIŠŠÁÁPPSSKKEE  
SSPPRRÁÁVVYY 

  
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a  

2008. augusztus 16-án és 17-én Szent István-nap és az  
Új kenyér ünnepe keretében megrendezésre kerülő  

programjainkra. 
 

22000088..  AAUUGGUUSSZZTTUUSS  1166..    ((SSZZOOMMBBAATT))  
 

1400 Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a köz-
ség területén  

1600  Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarát-
nőinek Egyesülete virág- és terménykiállításának 
megnyitója, valamint a „kert szépségverseny” 
eredményhirdetése a Művelődési Házban 

1630  Csáki bíró című színdarab a Művelődési Ház szín-
háztermében,  

 Előadják a jegenyei testvértelepülés színjátszói 
1815 Sárisápi  Kristály Mazsorett Csoport bemutatója 
11883300    SSZZEENNTT  IISSTTVVÁÁNN  ÉÉSS  AAZZ  ÚÚJJ  KKEENNYYÉÉRR  ÜÜNNNNEEPPEE  
1930  Mahirah Duó és a Zahira tánccsoport bemutatója 
2000 MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR 
 ZENEKAR FELLÉPÉSE 
22110000  UUTTCCAABBÁÁLL  ––  ZZEENNEE::  SSZZOOMMOORR  SSRRAAMMLLII  
22330000    TTŰŰZZIIJJÁÁTTÉÉKK  

 
AAUUGGUUSSZZTTUUSS  1177..  ((VVAASSÁÁRRNNAAPP))  

 
1000 Ünnepi szentmise a templomban 
1500 Falunapi bográcsparti megnyitója a Művelődési 

Ház udvarán 
1700 Sárisáp - Fehérvár II. felnőtt NB III. bajnoki labda-

rúgó-mérkőzés a Dolinában 
1800 Falunapi bográcsparti eredményhirdetése 
 
 Fő téren: gyermekprogramok, „ugrálóvár”,  
 1900 hastáncbemutató 
 1930 Dance 4ever táncegyüttes 
 Délutántól késő estig:  
 Sörparty, zenél: Borbély György és Farkas Gábor
  
Óvoda udvarában: ugrálóvár, játékos szumó birkózás,  
Faluházban: kézműves foglalkozások, arcfestés, hennázás, 
 hajfonás, lángos sütés, borkóstolás  

 
AAUUGGUUSSZZTTUUSS  2200..  ((SSZZEERRDDAA))  

 
1000 Szent István-napi szentmise a templomban 
 

Szeretettel várjuk a rendezvényekre! 
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ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, ÉS FEJLESZTÉSI TERVEK 
 
Ez év elején önkormányzatunk képviselő-testülete 
kidolgozott egy beruházási tervet, melynek keretén 
belül a pályázatoknál felállítottunk egy fontossági 
sorrendet, hogy előnyt élvezzenek a község intéz-
ményei, az iskola, az óvoda, a gondozási központ és 
a művelődési ház.  
Az iskolával kapcsolatban több pályázatot nyújtot-
tunk be: 
 
- A „B” épület nyílászáróinak cseréjére és az épület 
külső hőszigetelésére. A beruházás becsült költsége 
16 884 772 Ft, amely 50 %-ára pályázunk, a másik 
50 %,  8 424 386 Ft az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésébe betervezésre került. A pályázat 
elbírálása folyamatban van. 
-  A „B” épület fűtéskorszerűsítésére, a beruházás 
költsége 8 158 712 Ft, ebből pályázati rész 
5 729 998 Ft, önkormányzati önrész 2 455 714 Ft. 
Ezt az összeget sikerült megnyernünk, így a beru-
házás augusztus hónapban megvalósul a nyílászá-
rók cseréjével együtt. Az utóbbi összegét a képvise-
lő-testület saját költségvetése terhére megelőlegezi. 
- Informatikai eszközök beszerzésre kb. 20 millió 
forint értékben nyújtottunk be pályázatot. Ez a pá-
lyázat 100 %  támogatottságú, az elbírálása folya-
matban van. 
 
Az óvodaudvar teljes felújítására is nyújtottunk be 
pályázatot 3 542 978 Ft értékben, de sajnos forrás-
hiány miatt elutasították. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az EU szabványnak megfelelő játékok 

megvásárlása és azok telepítése kerüljön megrende-
lésre a 2008. évi költségvetés terhére, mely 2,2 mil-
lió forint. Ez a beruházás szeptember hónapban 
megvalósul. 
 
Ugyancsak forráshiányra való hivatkozással utasí-
tották el az Arany János utca belterületi közút asz-
faltozására,  belterületen 940 m2 járdaépítésre és 
járda felújításra, és a község belterületén tájékozta-
tást elősegítő információs táblák elkészítésére és 
kihelyezésére benyújtott pályázatainkat. 
 
Június hónapban benyújtásra került az orvosi rende-
lők felújítására is egy pályázat, melynek becsült 
költsége 20,3 millió forint. A pályázat 90 %-os tá-
mogatottságú. Elbírálása folyamatban van. 
Még ebben a hónapban a Malom utca teljes burko-
latának aszfaltozására nyújtunk be pályázatot, va-
lamint az újtelepi és a Május 1 sor alatti játszótér 
EU szabványnak megfelelő játékokkal történő fel-
szerelésére. 
Pályázati forrásból tervezzük még a Művelődési 
Ház fűtéskorszerűsítését, nyílászáró cseréjét, külső 
hőszigetelését, és a rendezvénytermek parkettázá-
sát. 
 
Az elutasításra került pályázatainkat lehetőség sze-
rint a későbbiek folyamán újra szeretnénk benyúj-
tani. 

Kollár Károly 
 polgármester 

 
FELELŐSSÉGÜNK A  MAI VILÁGBAN 

 
Július hónapban egy hatalmas csattanás hívott ki a 
plébánia elé, és ahogy kiértem láttam, nemcsak én 
ugrottam, hanem rajtam kívül még 10-12 ember is 
csatlakozott, mert egy autó landolt az árokban. Alig 
telt el egy hét és újabb zaj és a kisbolt előtti árokban 
még egy autó található. Szerencsére egyik baleset-
nél sem történt személyi sérülés, tudtommal. 
Gondolom, rajtam kívül már sokan élték át az uta-
kon azt az élményt, hogy egy-két másodpercen mi-
lyen sok minden múlhat, egy rosszul felmért távol-
ság, egy szembe jövő autó, álmosság, fáradság, a 
másik vagy a saját figyelmetlenségem és még vég-
telenül hosszú lehetne a felsorolás. 
Talán furcsa, hogy a mai szép ünnephez ez a gon-
dolat társul ebben a cikkben, de úgy gondolom, 
hogy első Királyunktól talán megtanulhatjuk a fele-
lősségvállalást magunk és mások miatt.   
Ő törvényeket hozott, amik segítették az emberek 
együttélését és rendet teremtettek. 

 
Képes volt lemondani a koronáról, amikor nem 
tudta ellátni a feladatát. Saját érdekei elé tudta he-
lyezni a más ország követeit és szeretett családját.  
Egy kicsit elgondolkodtató, hogy Ő nemcsak egy-
szer cselekedett így, hanem így élt, talán mi, ha 
nem is tudunk így élni, de többször cselekednénk a 
példája nyomán, akkor az Élet, amit mi birtoklunk, 
több értéket kapna.   
 
Hiszem, hogy azok az értékek, mik valakiket hőssé, 
híressé vagy szentté tesznek, azok a mi számunkra 
is elérhetőek, csak azok szerint kell cselekednünk. S 
a figyelmesség, a felelősségtudat és az önismere-
tünk nagyon értékessé tehet minket. 
 
Kívánom, hogy Szent István király példája segítsen 
minket abban, hogy életünk ne tragédiákkal legyen 
tele, hanem sok boldogsággal és élettel. 
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A Szent Imre plébánia információi: 
 
Augusztus 15-én Nagyboldog asszony ünnepén este 
19-kor van mise. 
Augusztus 20-án Szent István király ünnepén 10-
kor van az ünnepélyes szentmise. 
Előre hirdetjük, hogy szeretnénk Rédei atyáról 
megemlékezni, aki idén lesz öt éve, hogy eltávozott 
közülünk.  
 
 

 
A megemlékezés két részben történne. Szeptember 
14-én délután 4-kor lenne egy emlékműsor a Műve-
lődési Házban, amire a belépés díjtalan. A másik 
gondolat pedig egy emlékhely kialakítása és átadá-
sa. A tervezett időpont november 15-e délelőtt 10 
óra. 

Zsiga Péter 
plébános 

SÁRISÁPI             SZLOVÁK             ÖNKORMÁNYZAT        HÍREI 
 

   SZLOVÁKIAI TÁBOROZÁS 

Csoportkép a betléri kastély előtt 

Hócsata 

 
                                                                                Vízesésnél 

 
 

35 ÉVE ALAKULT A SÁRISÁPI SZLOVÁK PÁVAKÖR 
 
Az 1970-es évek elején a „Röpülj Páva” mozgalom 
hatására a Magyarországi Szlovákok Szövetsége fel-
hívására alakultak sorban a szlovák pávakörök. A 
szlovákul beszélő és énekelni szerető lakosok közül 
kerültek ki az alapító tagok. 
Évről-évre növekedett a pávakör jó híre, sokat szere-
peltek és szerepelnek ma is a megyében és a megyén 
kívül is. Kezdetben Malárik János harmonikán kísérte 
a szereplést, majd rövid ideig Csepreghy Miklós ve-
zette az együttest. 1992-től próbálnak heti rendszeres-
séggel, amikor Zdosek János és együttese vette át a 
pávakör irányítását (Zdosek János klarinéton, fia Sán-
dor hegedűn, Kanóczki János harmonikán játszott). 

Zdosek János halála után Kanóczki János  kísérte, 
és a mai napig is ő kíséri harmonikán a pávakör 
dalait. A jelenleg még fellépő tagok: Baumstark 
Istvánné, Basovszki Jánosné, Bezzeg Józsefné, 
Bors Imréné, Jurásek Jánosné, Pécskei Józsefné, 
Süveges Jánosné, Gémesi Gyula, Gurin Károly, 
Kanóczki János, Kanóczki Lajos, Karászek Imre, 
Kurinyecz Márton. 
Köszönjük, hogy ilyen hosszú ideje színesítik 
fellépéseikkel  a községi rendezvényeket, ápolják 
a szlovák hagyományokat  és a megyén túl is 
öregbítik Sárisáp jó hírét.   
 

Sárisápi Szlovák Önkormányzat 

Ha nyár, akkor vakáció, ha vakáció, akkor 
táborozás! Jó volt egész évben tervezgetni, aztán júniusban a tanév 
végén összecsomagolni és indulni az idén 16. alkalommal megszerve-
zett szlovákiai táborba.  
A szállásunk Liptószentmiklóson, a Hotel Klár-ban volt. A hosszú utat 
megszakítva megtekintettük Krasznahorka várát és a csodálatos Betléri 
kastélyt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így száraz bőrrel túrázhat-
tunk a hegyek között. Felejthetetlen élményt nyújtott valamennyiünk 
számára a Deményfalvi Cseppkőbarlang. Utaztunk az új fogaskerekű-
vel, verőfényes napsütésben sétáltunk a  csodálatos vízesések mellett. 
A Solisko menedékházhoz lanovkával jutottunk föl, amelyet az „újon-
cok” nagy izgalommal vártak. A megmaradt hófoltoknak köszönhető-
en izgalmas hócsatára is sor került. A kellemesen fárasztó napokat 
közös játékkal és énekléssel zártuk. Utolsó este játékos vetélkedő kere-
tén belül adtak számot a táborozók az újonnan szerzett ismereteikről. 

Ha nyár, akkor vakáció, ha vakáció, akkor táborozás! Jó volt egész évben 
tervezgetni, aztán júniusban a tanév végén összecsomagolni és indulni az 
idén 16. alkalommal megszervezett szlovákiai táborba.  
A szállásunk Liptószentmiklóson, a Hotel Klár-ban volt. A hosszú utat 
megszakítva megtekintettük Krasznahorka várát és a csodálatos betléri 
kastélyt. Az időjárás kegyes volt hozzánk, így száraz bőrrel túrázhattunk 
a hegyek között. Felejthetetlen élményt nyújtott valamennyiünk számára 
a Deményfalvi Cseppkőbarlang. Utaztunk az új fogaskerekűvel, verőfé-
nyes napsütésben sétáltunk a  csodálatos vízesések mellett. 
A Solisko menedékházhoz lanovkával jutottunk föl, amelyet az „újon-
cok” nagy izgalommal vártak. A megmaradt hófoltoknak köszönhetően 
izgalmas hócsatára is sor került. A kellemesen fárasztó napokat közös 
játékkal és énekléssel zártuk. Utolsó este játékos vetélkedő keretén belül 
adtak számot a táborozók az újonnan szerzett ismereteikről. 
Köszönet a kísérő pedagógusoknak: Kotyka Gáspárnénak, Vargáné 
Urbanics Máriának, Kurinyeczné Trexler Mártának, Gáliczné Kun Évá-
nak. 
Támogatóink: Oktatási Minisztérium, A Magyarországi Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségekért Közalapítvány, Országos Szlovák Önkormányzat, 
Sárisáp Község Önkormányzata, Sárisápi Szlovák Önkormányzat „A 
sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány. 
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ÖNKORMÁNYZATI       INTÉZMÉNYEK      HÍREI 
 

GONDOZÁSI KÖZPONT 
 
A nyár az intézményünkben, mint mindig a felújí-
tás- megújulás jegyében telik. Idén június hónapban 
a napi teendők ellátása mellett folyamatosan szépí-
tettük az idősek klubját. Ezen a nyáron az emeleten 
található kultúrtermet  újította  fel az önkormányzat. 
Gipszkartonos álmennyezetet kapott a helyiség, 
melyet utána kifestettek. Megtörtént az ablakok 
külső mázolása, és új   ablakpárkányokat készítet-
tek.   
Sor került a nappali szoba festésére is. Sajnos egy 
váratlanul jött csőtörés késleltette a munkálatokat.  
Az intézmény munkatársai ebben az évben is hoz-
zájárultak a gondozási központ szépítéséhez: a 
nagytakarítási munkálatokon kívül  lemázolták az 
ajtó- és ablakkereteket,  a radiátorcsöveket, vala-
mint megvarrták a függönyöket. 
A megújult nappali szobában kialakítottunk egy 
kultúrsarkot, ahol televízió műsorok  nézésére, ze-
nehallgatásra nyílik lehetőség. Nemrégen vásárol-
tunk egy CD-lejátszót, ami szintén ide került.  Itt 
található az Idősek Klubja „kiskönyvtára” is. A 
könyvek nagy részét ajándékba kaptuk községünk 
lakóitól.  
A klubtagok igényeit, kezdeményezéseit figyelem-
be véve állítottuk össze heti programtervünket: 
hétfő -  torna, kedd - dalkör, szerda - irodalmi fog-
lalkozás, csütörtök - kézműves foglalkozás, péntek 
- zenehallgatás. Igény szerint a napi foglalkozásokat 
felcseréljük, új ötletekre is nyitottak vagyunk. 
 
 

Tervezett nyári programjaink közül sajnos az elsőt 
elmosta az eső. Hatalmas lelkesedéssel készültünk „ 
A reneszánsz éve”  jegyében tervezett községi aka-
dályversenyre. A foglakozásaink keretében felele-
venítettük a reneszánszkort, a kor híres embereit, 
mondákat olvastunk Mátyás királyról. Ha ez a prog-
ram egy későbbi időpontban megrendezésre kerül-
ne, lelkes csapatunkkal ott leszünk a versenyen. 
Amikor az idő kegyes volt hozzánk, az intézmény 
kertjében szalonnát sütöttünk. Batyus összejövetel 
volt, mindenki készült valamilyen harapnivalóval, 
melyet közösen fogyasztottunk el. 
A szalonna mellett az egészséges életmódról sem 
feledkeztünk meg. Előadást tartottunk a cukorbe-
tegségről, a gyógyszeres és diétás kezelési lehető-
ségeiről. Cukorbetegek számára is ajánlott vitamin-
dús salátakóstolót tartottunk. 
Következő tervezett programunk egy kerti-parti, 
ahova vendégeket is szeretnénk hívni. Erre nagy 
igyekezettel készülünk a kézműves foglalkozáso-
kon. Az ügyes kezű asszonyok, a meghívottak szá-
mára készítenek ajándékot. 
Szeptember végén idén is lesz szüreti mulatság, és 
októberben a már hagyománnyá vált idősek hétvé-
géjét is megszervezzük  az Idősek Klubjában. 
 
Akinek programjainkkal felkeltettük az érdeklődé-
sét, bátran keresse fel intézményünket. 
 

                                             Gondozási Központ 
dolgozói 

 
ISKOLA  

 
Iskolánk tanulói a tanév utolsó heteiben szép sikereket értek el különböző tanulmányi versenyeken. Az or-
szágos döntőkig jutottak, külön dicséretet érdemelnek. Közülük is  kiemelkedik Komora Berill (5.b), aki 
országos első lett természetismeretből, valamint a 2.a és 4.a egy-egy 4 fős csapata, akik a „Rigó énekeljen” 
országos környezetvédelmi levelezős verseny döntőjében a IV. illetve II. helyezést érték el. 
Az elmúlt tanévben a következő eredményeket érte el iskolánk tanuló ifjúsága: 
- intézményünk tanulmányi átlaga: 3,80. Ez a tavalyi 3,81-hoz képest nem jelent számottevő változást; 
- a magatartás iskolai átlaga: 4. Az elmúlt évi 4,08-hoz képest majdnem egy tizedes a csökkenés ám így is 

az utóbbi 5 év második legjobb eredménye; 
- a szorgalom iskolai átlaga: 3,7. Egy éve 3,83 volt. A csökkenés több, mint egy tizedes ugyan, de a ta-

valyelőttinél (3,68) jobb eredmény. 
Sajnos pótvizsgára bukott 8, osztályismétlésre 11 tanulónk. Kitűnő tanulóink száma 31. Közülük 21 alsós, 
10 felsős. Ők az évzáró ünnepségen könyvjutalomban részesültek.  
Név szerint:  
1.a Csicsmann Lilla, Karcagi Kitti, Malárik Vilmos, Rezsnyik Bálint, Vitek Virág; 1.b Csizmár Ágnes, 
Mali Sándor; 2.a Hetzmann Mercédesz, Jurásek Jázmin, Pelyva Máté, Váradi Regina; 2.b Rigó Júlia, 
Wolfart Mónika; 3.o Gombola Réka; 4.a Friedrich Tamás, Kollár Dóra, Mészáros Regina, Papp Fruzsina, 
Szabó Kornél, Urbanics András; 4.b Szakács Alexandra; 5.a Máté Fanni;  5.b Komora Berill, Szabó 
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Amanda; 6.a Jurásek Janka, Nánai Gergő,  Schrammel Anett; 8.a Naár Alexandra, Polgárdi Bettina, Tar 
Bence; 8.b Zsombok Katalin. 
 
A nyári felújítási munkálatok az „A” és „C” épületekben befejeződtek, jelenleg a nagytakarítás folyik. A 
„C” épület folyosói, az osztálytermek és a lelátó lambéria burkolatot kapott. A „B” épületben sor kerül a 
nyílászárók cseréjére. Az elavult elektromos fűtési rendszert korszerű kondenzációs gázfűtés váltja fel. Az 
épület hőszigetelésére benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van. 
 
A tankönyvárusítás előre láthatóan 2008. augusztus 28-án a délelőtti, 29-én a délutáni órákban lesz. A pon-
tos időpontról és az árakról a kábeltévén és az „A” épület ablakában kifüggesztve tájékoztatjuk az érintette-
ket. 
Valamennyi tanulónk ingyenes füzetcsomagot kap önkormányzatunk jóvoltából, amelyet az első tanítási 
napon vehet át. 
 
A javítóvizsga időpontja: 2008. augusztus 28. (csütörtök), reggel 8 óra. 
A tanévnyitó ünnepség időpontja: 2008. szeptember 1. (hétfő) reggel 8 óra. 
 
A nyári szünet hátralévő néhány napjára jó pihenést kívánok valamennyi kis- és nagydiáknak!  

Csicsmann János  
tagiskola-vezető 

ÓVODA 
 

Intézményünkben a nyári időszak a kötetlen ötle-
tekkel teli játék ideje. Június hónapban megtörtén-
tek a tervezett felújítási munkálatok. A régi épület-
ben a nagycsoportos csoportszobákat és előtereket a 
festők uralták, kezük nyomán új köntösbe öltöztek a 
régi falak. Wolfart Károly már második éve segíti 
önzetlen munkájával óvodánk felújítását. Egyik 
csoporttermünk új parkettaburkolatot kapott, mely-
be örömmel várjuk kezdő kiscsoportosainkat. 
Az udvari játékok cseréjét pályázati úton próbáltuk 
megoldani, de sajnos a pályázat nem volt sikeres. 
Ennek ellenére Sárisáp Község Önkormányzata az 
új udvari játékok beszerzését saját forrásból      

megoldja. Köszönettel tartozunk továbbá a Kopp és 
Fiai Bt-nek, kik célzott támogatásukkal hozzájárul-
nak az udvari játékok gyarapításához. Július hónap-
ban a szakmunkások elvégezték a felújítási munká-
kat, az óvoda dolgozói pedig a higiéniai munkála-
tokat. 
2008. szeptember 1-jétől indul a 2008/2009-es tan-
év. Sok szeretettel várjuk a kezdő kiscsoportosokat, 
és régi óvodásainkat! 
Mindenkinek kívánunk még szép nyári napokat! 
 

 
 Sári Óvoda dolgozói  

 
CIVIL        SZERVEZETEK,            EGYESÜLETEK            H Í R E I 

 
ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK ÉS  

BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE 
  
Egyesületünk második negyedéve sok élményben 
gazdag és változatos programot kínált, amelyeken a 
tagok – örömünkre – nagy létszámmal vettek részt. 
 
Megvalósult programjaink: 
Floralia Budapest Nemzetközi Kertészeti Kiállítás 
megtekintése – április 27. 
Piliscsévi Pincefalu Egyesület vendégül látása 
Sárisápon és Annavölgyön – május 3. 
Herend – Somlóvásárhelyi borút Fazekas Andrásnál – 
május 18. 
Pilisi szlovák gazdák III. Borversenye – Piliscsév – 
május 24. 
IVÓ nap borbarátnőknek - WIBLING PINCÉSZET 
Sárisáp – június 

Piliscsévi Pinceparti a Pincefaluban – augusztus 2.  
Egyesületünk jelezte azon szándékát, miszerint 
alapító tagja kíván lenni a Vág-Duna-Ipoly 
Egyesületnek, amely az Európai Uniós Leader 
program jegyében fog tevékenykedni, amennyiben az 
ezzel a céllal beadott pályázat eredményes 
elbírálásban részesül. 
Pályáztunk még a Nemzeti Civil Alapprogram által a 
civil szervezetek  működési költségeinek 
támogatására kiírt pályázatra. A pályázás egy olyan 
lehetőség, amellyel feltétlenül élnünk kell és bízunk 
annak sikerében. 
Egyesületünk borászai a Piliscsévi Borversenyen 
igen eredményesek voltak, a benevezett 22 
borminta mindegyike érmes helyezést ért el.  
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Gregor Ferenc: 1 ezüst, 1 bronz; Kollár Sándor: 1 
ezüst; Marcsó József: 1 bronz; Szabó László: 1 
ezüst; Szolnoki László: 1 arany, 1 bronz; Varga 
József:  1 nagyaranyérem, 1 ezüst, 1 bronz;   Varga 
Józsefné:    2 ezüst; Vitek János: 6 arany, 4 ezüst. 
Varga József borászunk nagyaranyérmes bora érte 
el a borversenyen a legmagasabb pontszámot, így Ő 
őrizheti egy éven át a Pilisi vándorserleget.   
                                                     
Bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonló nagy 
nevezési részvétel és érdeklődés fogja kisérni 
augusztus 16-17-én Sárisápon a már 
hagyományőrző  8. Virág- és Terménykiállítást. 
Készüljünk közösen, legyenek Önök is minél 
többen kiállítói a rangos rendezvénynek 
Sárisápról és Annavölgyről egyaránt. Számítunk 
a nem egyesületi tagok részvételére is! Hozzák el 
a Sárisápi Művelődési Házba augusztus 16-án, 
pénteken 9 – 16 óra között saját termesztésű és 
bemutatásra alkalmas növény- és 
virágkülönlegességeiket. 
Kiállításra kerülhetnek: 
Virágok, kertészeti termények, fűszernövények, 
gyümölcsök, befőttek, lekvárok, borok, pálinkák, 
borversenyen szerzett oklevelek és díjak, mezőgaz-
dasági régi és új munkaeszközök, illetve mezőgaz-
dasági motívumot bemutató dísztárgyak, festmé-
nyek, stb. A kiállítókat részvételi oklevéllel jutal-
mazzuk. 

Borkóstoltatásra és gyümölcsök felhasználásával 
készített sütemények (gasztronómiai termékek) 
kínálására is szívesen veszünk kizárólag saját 
készítésű termékekből felajánlásokat, akár a 
termelő kínálásával is augusztus 16-án. 
Ismét meghirdetjük a „Sárisáp legszebben parko-
sított udvara” címért folyó vetélkedést. Várjuk 
jelentkezésüket. A díj átadására augusztus 16-án 
kerül sor a kiállítás megnyitásakor. 
A kiállítás megnyitása augusztus 16-án, szomba-
ton 16 órakor lesz.  
 
Várjuk továbbá Egyesületünk vállalkozó szellemű 
és mindig tettre kész tagjainak jelentkezését a szer-
vezőknél az augusztus 17-én megrendezésre kerülő 
FALUNAPI BOGRÁCSPARTIN. 
 
További rendezvényeink: 

Párizs-Loire menti kastélyok megtekintése –  
szeptember 11-16. 
Szigetszentmiklósi Virágkiállítás és Vásár – 
szeptember 21. 
Móri Bornapok és Bornapi Lovasparádé –  
október 4.  
 
Legyenek aktív részesei rendezvényeinknek, sze-
retettel várunk minden érdeklődőt!                                    

Schummel Tamás             
elnök 

 
NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET  

 
A vezetőség szokásosan minden hónap első vasárnapján megtartotta üléseit, amelyeken a szervezet műkö-
désével, segélyezéssel, és a tagdíjak befizetésével foglalkozott. 
Taglétszámunk jelenleg 310 fő. Sajnos ez évben hét tagunk elhalálozott. Örömmel vettük, hogy 15 fő új 
belépő tagunk is van. Felhívásunknak eleget tett a tagság, és személyesen, vagy a bizalmiak által az első 
félévben rendezték tagdíjukat, ami a pénzügyi munkánkat elősegítette. 
A jövő évre is megmarad az 1 100 Ft-os éves tagdíj, nem tervezünk emelést. Továbbra is fizetjük a 2 000 
Ft-os esetenkénti betegsegélyt, és a 6 000 + 4 500 Ft temetkezési segélyt. 
Az idén május 1-je és szeptember 19-e között 1-1 hétre 20 főnek tudtunk üdülőjegyet biztosítani a komáro-
mi fürdőben. 
Közeleg a bányásznap, melyet hagyományosan koszorúzással, megemlékezéssel és vendéglátással rende-
zünk meg. A tervezett időpont: szeptember 6-a, szombat. 
Kábeltévén és hirdetményen keresztül értesítjük majd tagságunkat és a község lakóit az ünnepség pontos 
idejéről. 
A bányásznapon köszöntjük, és oklevelet adunk át az 50 és 60 éves szakszervezeti tagsággal rendelkezők-
nek.  
50 éve tagok: Gergely Gábor, Gémesi Gyula, Gregor Gyula, Hauszknecht Károlyné, Keszthelyi József, 
Skrek Pálné, Tábori Józsefné. 
60 éve tagok: Friedrich János, Kollár József, Vass József. 
Gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk a jubilálóknak! 
A falu minden lakójának jó erőt, egészséget, az augusztus 16-17-ei községi ünnepséghez és a Bányásznap-
hoz jó szórakozást kíván a  

Nyugdíjas Szakszervezet Vezetősége nevében 
Jánosi József elnök 
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SÁRISÁP-ANNAVÖLGY  
POLGÁRŐR EGYESÜLET  

 
Egyesületünk közel másfél évtizede áll a lakosság szolgálatában. Célunk a közbiztonság megteremtése, a 
rendőrség munkájának segítése és aktív részvétel a két falu közösségi életében. 
Szervezett járőrözést elsősorban hétvégenként tartunk, de szükség esetén a nap bármely szakában elérhetőek 
vagyunk akár telefonon, akár személyesen. 
A rendőrséggel együttműködve közös szolgálatokat is ellátunk, helyszínt biztosítunk.  
A közelmúltban egy eltűnt idős sárisápi hölgy felkutatásában vettünk részt, aki szerencsésen megkerült, 
illetve egy bajnai lovardából 30 kiszabadult állatot kellett befogni, mielőtt bárkiben vagy bármiben kárt tet-
tek volna. 
Fontosnak tartjuk a bűn- és baleset megelőzés fontosságára felhívni a figyelmet, emiatt is állandó a kapcso-
lat a községek iskoláival, óvodáival. A tavaszi hagyományos akadályversenyen is állandó rendezőségi tagok 
vagyunk.  
Az utóbbi két év hagyományait követve idén októberben is megrendezzük a Polgárőr Bált, melyre természe-
tesen mindenkit szeretettel várunk. A tavalyi bál bevételéből és a helyi vállalkozók támogatásával sikerült 
egyenruhákat vásárolnunk. 
2007-ben működési támogatásra pályázatot nyújtott be egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogram kereté-
ben, ahol 90 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk, melyet működési kiadásainkra (üzem-
anyag, megyei szövetség felé tagdíjfizetés, Polgárőr Magazin előfizetése stb.) fordítottunk. 2008-ban ismét 
pályáztunk, az elbírálás jelenleg még folyamatban van. 
 
Egyesületünk alapvetően tagdíjból, a két önkormányzat támogatásából és a vállalkozók adományaiból gaz-
dálkodik. 
Ezúton is megköszönjük támogatásukat, valamint köszönetünket fejezzük ki azoknak az állampolgároknak, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlották fel.   
 
Szeretnénk a „Hírmondó” hasábjait is felhasználni arra, hogy tagépítő munkánkat előmozdítsuk. Várunk so-
rainkba minden érdeklődőt, községünk közbiztonságáért tenni akaró fiatalokat és idősebbeket, akik szabad-
idejükből néhány órát községünk lakóiért, vagyontárgyainak biztonságáért áldoznának. Érdeklődni vagy je-
lentkezni a polgárőrség telefonszámán lehet: 06-30-621-04-19. 
 

Kun Csaba 
SAPE elnöke 

 
KARITÁSZ CSOPORT  

 
A Szent Imre plébánia karitász csoportjának 3 tagja 
- az elmúlt évben  megkezdett képzést - 2008. júni-
usában sikeresen befejezte.  Sárospatakon a Szent 
Erzsébet székesegyházban került sor a képzés záró 
szentmiséjére, ahol az okleveleket Udvardi püspök 
úr osztotta ki.  
Ez évben a karitász nyári táborozásra - családi okok 
miatt - nem került sor, de néhány falusi gyer-
mek lehetőséget kapott, hogy - bár csak rövid időre 
- ismerkedhessen a fővárossal! 
A pestszentlőrinci  Havanna lakótelepen  a Szent 
László plébánia közösségének, és Tóth Bertalan 
atyának  lehettünk vendégei 3 napon át. 
Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Edit néni  és 
Gyuri  bácsi mindenben segítségünkre voltak. Gyuri 
bácsi elmesélte a templom és a lakótelep történetét, 
a gyermekek pedig bemutatták a környéket.  

Megtekintettünk egy csodálatos kápolnát, a szabad-
időparkban sétát tettünk, illetve labdarúgó-
mérkőzésre is sor került, ahol természetesen győz-
tünk. Este - a helyi fiatalokkal együtt - közös ének-
lés volt a plébánián, és Bertalan atya esti történetet 
mesélt, melynek befejezésére másnapig várnunk 
kellett. Másnap nagy "sétára" indultunk, autóbusz-
szal, metróval, villamossal illetve gyalogosan át az 
Erzsébet hídon, fel a Gellért hegyre, megtekintettük 
a Citadellát, gyönyörködtünk fővárosunk szépségé-
ben. A Gellért-hegy oldalán a gyerekek kipróbálhat-
ták a hatalmas  csúszdákat. Fáradságunkat a szikla-
kápolnában pihenhettük ki, ahol szentmisén vettünk 
részt. Bár kissé elfáradva, de este - a táborlámpát 
körül ülve - vidáman szólt ismét az ének, és Berta-
lan atya befejezte a történetet is. Vasárnap újabb 
élmény várt ránk! A szentmise keretében cserkész 
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avatás és eskütétel volt, amiben még eddig nem volt 
részünk.  
 
Hazaindulás előtt egy tűzoltóautó állt meg a plébá-
nia előtt és a tűzoltók megengedték, hogy a gyere-
kek mindent megnézhessenek. Haza pedig a szép 
kis piros vonat hozott bennünket Dorogig, ami szin-
tén élmény volt sok gyermek számára. Hálás szív-
vel, és nagy szeretettel gondolunk mindazokra, akik 
néhány napra szeretettel fogadtak bennünket, pala-

csintával, gyümölccsel, süteménnyel és ajándékkal 
láttak el, idejüket áldozták ránk, köszönet érte! 
Karitász csoportunk ez évben - szeptemberben - 
ismét gyűjtést indít az Ipolytölgyesen lévő otthon 
részére. Meghirdetjük a "végy eggyel többet !" ak-
ciót is. 
Szeretettel várjuk a jószívű adományokat!  
Szent István Máriának ajánlotta országát. Magyarok 
Nagyasszonya védelmezzen minden embert, és erő-
sítse bennünk az egymás iránti szeretetet! 

Gregor Jánosné  
karitász vezető  

 
LABDARÚGÓ HÍRADÓ! 

 
Tisztelt sárisápi lakosok,  

támogatóink, szurkolóink! 
 

Az elmúlt szezon célkitűzése nem lehetett más, mint a biztos bennmaradás az NB III-ban. Meggyőződésem, 
hogy csapatunk újoncként remekül helytállt. Helyenként szép játékkal és küzdeni tudásunkkal sikerült ellen-
feleinket meglepnünk. Közönségünk is bebizonyította létjogosultságát ebben az osztályban, hiszen a legtöbb 
esetben, idegenben is a sárisápi szurkolók voltak létszámfölényben. Óriási lélektani előnyt adott a csapat-
nak, amikor a számunkra nem túl kedvező eredménnyel zárult mérkőzések végén is tapssal jutalmazták a 
fiúk hozzáállását.  
Összességében a visszhangok alapján elmondhatjuk, hogy labdarúgóink tisztességgel képviselték községün-
ket a magasabb osztályban.  
Óriási köszönet jár mindenkinek azért a munkáért, amivel sikerült a feltételét megteremteni a jó szereplés-
nek. Természetesen rengeteg feladat vár még ránk, de látva a lakosság nagy részének a hozzáállását bízom 
benne, hogy néhány éven belül sikerül Sárisáp sportjához méltó körülményeket teremtenünk. Névadó 
szponzorunknak a Sikér KFT–nek, önkormányzatunknak és minden támogatónknak nagy tisztelettel köszö-
nöm a magam és az elnökségünk nevében azt az óriási támogatást, amely nélkül lehetetlen lenne a szereplés 
ebben az osztályban.  
 
Az elmúlt bajnokság évzáróján Karcagi Pál lemondott edzői tisztségéről, ami nem kevés feladatot hárított a 
vezetőségre, hiszen meg kellett találni az utódját.  
Az őszi felkészülést már Nagy Zsolt irányításával kezdte meg a csapat. Segítője Burkodi Sándor lett. Karca-
gi Pálnak köszönjük azt a rengeteg sikert, amit az irányítása alatt elért a csapat, hogy csak a legfrissebbeket 
említsem: Megye I. ezüst, Megye I. arany, Megyei kupagyőzelem és egy szezon tisztes helytállás az NB III-
ban. Gratulálunk ezekhez az eredményekhez, rengeteg munka van mögöttük és további sok sikert kívánunk 
neki az Esztergom csapatával! A keretünk is alaposan megváltozott, hiszen viszonylag sokan távoztak. 
Nagy veszteség volt kapusunk, Pikács József távozása, aki lakhelyváltozás miatt igazolt el. Farkas Antal 
munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni ezt az osztályt. Marcsó Tamás Dorogra, Erős Oszkár Lá-
batlanra, Horváth Zoltán Tátra, Magyar János Környére, Miksi Zsolt a Tatabányai Erőműhöz és Szító Péter 
a Törökbálint csapatához igazolt.  
A távozók pótlására érkeztek: Bábszki Ádám, Ebedli Zoltán, Héray László, Makutima Noah, Papp Dániel, 
Prohászka Otakar, Ságodi Szabolcs, Szabó Norbert és Vedres Viktor. Remélem, hogy az újonnan érkezett 
játékosokkal kiegészülve sok szép csatát és győzelmet fognak látni azok, akik kijönnek a mérkőzésekre. Jó 
szórakozást kívánunk mindenkinek!                                     
                                                                                   Hajrá Sárisáp!                                         Tittmann János 

                                                           S.E. elnöke 
 
 
 

 

VÉRADÁS  A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

2008. augusztus 28-án  (csütörtökön) 1100-1600 óráig a  
Művelődési Házban véradás lesz. 

Minden segítőkész embert  szeretettel várunk! 
Vöröskereszt 

Felelős kiadó: Kollár Károly polgármester 
Szerkesztő:     Farkasné Bánhidi Zsuzsanna 
Nyomdai munka:  Zgyerka Zsolt  
SYLED EXPRESSZ Bt. Nagykovácsi 


