
SÁRISÁP                KÖZSÉG                ÖNKORMÁNYZATÁNAK              HELYI                      LAPJA 
                                                 

              SSÁÁRRIISSÁÁPPII    
        HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  
10. ÉVFOLYAM  2.   SZÁM                                                                                               2006. AUGUSZTUS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠŠaarriiššááppsskkee 
sspprráávvyy 

 

SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ  
ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉNEK 

 PROGRAMJA 
 
 

 2006. AUGUSZTUS 19.  (SZOMBAT) 
 
 

1430 Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvo- 
 nulás a község területén  
1500 Sárisáp-Annavölgy „öregfiúk” labdarú-
 gó-mérkőzés a Dolinában 
1630 -  Annavölgyi Kézimunkaszakkör és a 

Sárisápi Négy Évszak Nyugdíjas 
Klub kézimunka kiállításának 
megnyitója a Művelődési Házban 

-  Annavölgy és Sárisáp Kertbarátai-
nak és Borbarátnőinek Egyesülete 
virág- és terménykiállításának 
megnyitója a Művelődési Házban 

1715  Térzene a főtéren 
1745 Sárisápi  Kristály Mazsorett Csoport 
 bemutatója 
1800  SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR 
 ÜNNEPE 
 Ünnepi műsor – fellép: az énekkar, az 
 óvodások, a Nyugdíjas klub és a Páva- 
 kör, a Szent István kórus és a sárisápi  
 Kristály Mazsorett Csoport    
2000 KRISZ RUDI VENDÉGSZEREPLÉSE 
2030 UTCABÁL 
 Zene: Borbély Balázs együttese 
2300  TŰZIJÁTÉK 
 

 

AUGUSZTUS 20. (VASÁRNAP) 
 

1000 Ünnepi szentmise a templomban 
1500 Megyei I. osztályú bajnoki ifjúsági lab-
 darúgó-mérkőzés a Dolinában  
1700 Sárisáp-Nagyigmánd felnőtt bajnoki 
 labdarúgó-mérkőzés  
1500   Fő téren:  

Sárisápi Ifjúsági Klub gyermekprog-
ramjai, ugrálóvár,  

 „Dudó Bohóc” műsora gyerekeknek,  
 arcfestés, játékos vetélkedők, 
 Sörparty: zenél Borbély György  
 

ÚJ  TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK -  JEGENYE 
 

Jegenye Kalotaszeg 41 magyarlakta településének része. 
Kalotaszeg Erdély kisebbik magyarlakta tömbje. A 
Bánfihunyad alatt összeömlő Sebes-Körös és Kalota-patak 
határolja. Elnevezését a honfoglaló magyarok itt letelepedett 
Kalota nemzetségéről kapta. Első írásos említése 1443-ból 
származik.  
A Bánfihunyad - Kolozsvár főútvonalat a Körösfői-hágó 
után elhagyva meredek út vezet le a festői környezetben 
található Jegenye fürdőhöz. Régen gyógyvizét és a környék-
beli vasláp iszapját vérszegénység, köszvény és női betegsé-
gek kezelésére használták.  
Innen két kilométerre fekszik Jegenye falu, a tenger szintje 
fölött 520 m magasságban. Története csaknem Szent István 
korára vezethető vissza, ugyanis a Kolozsmonostori Bencés 
Apátság alapítólevele már 1062-ben is említést tesz Jege-
nyéről. Római katolikus plébániájáról 1343-ból van adat. 
1710-től Jegenye – egyetlen kalotaszegi település gyanánt – 
római katolikus falu. Jelenlegi temploma 1866-ban épült 
neo-román stílusban. Jegenye ma is Kalotaszeg egyetlen 
katolikus vallású faluja.  
Jegenye Kalotaszeg tájegységei közül a Nádasmentéhez 
tartozik, ahol a legdíszesebb a népviselet. Mégis ehhez vi-
szonyítva a falu viselete elég szegényes. A lányok piros 
fehér babos szoknyát, fehér korcos inget, fehér kötényt és 
piros lájbit viselnek. A férfiak viselete: a priccsesnadrág, 
vászoning, fekete lájbi és az árvalányhajjal díszített kalap. 
Ünnepek alkalmával a priccsesnadrágot felváltja a fehér 
bőgatya és a piros kötény. A lányok ruházatát a piros és a 
fehér gyöngy díszítette. A gyöngyöt váltakozva tették fel: 
egyik vasárnapi misére a pirosat, másikra a fehéret. 
Jegenye szokásaiban is eltér a többi kalotaszegi falu refor-
mátus magyarságától.  
A falu lélekszáma 530 fő. Óvoda és elemi iskola működik 
itt. A helység lakóinak egy része a település határában év-
századok óta folytatott kőfejtéssel foglalkozik, az idősebbek 
pedig földműveléssel és állattenyésztéssel. Az asszonyok 
egyik fő elfoglaltsága a kalotaszegi varrottasok készítése.  
A férfiak az év nagy részében távoli helységekben kerestek 
munkát mesteremberként vagy akár napszámosként. Kőfa-
ragással, kőművesmunkával foglalkoztak. A nagy távolsá-
gok miatt ritkábban jöhettek haza, ezért az otthoni munkák 
az asszonyokra maradtak. Az asszonyok fő foglalkozása a 
kender termesztése és feldolgozása volt. Amint láthatjuk, 
régen az asszonyok élete, munkája nem volt valami könnyű. 
Azért a sok szép viseletdarabért, szőttesért, melyet világ-
szerte csodáltak és csodálnak, bizony keményen meg kellett 
dolgozni. 
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SÁRISÁP  -   JEGENYE    KAPCSOLATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É V F O R D U L Ó K  

 
Megemlékezve történelmünk 
eseményeiről, szem előtt tartjuk 
a Cicerótól vett idézetet (rövidí-
tett formában): 'Historia est 
magistra vitae.' - ' A történelem 
az élet tanítója.' 
Idén két évforduló is büszkeség-
gel tölt el bennünket, mert a 
nemzet összefogását, cselekvő-
képességét, és megújulásra 
való készségét bizonyítja. Az 
egyik a Nándorfehérvárnál ara-
tott győzelem, a másik az '56-os 
forradalom és szabadságharc. 
Mindkettő világraszóló esemény 
volt, s mindkettő győzelmet je-
lentett, erkölcsi értelemben min-
denképpen. E jeles évfordulók 
alkalmából nemzeti imaévet hir-

dettek, hogy Nemzetünk – mind 
a vezetők, mind az egyszerű em-
berek - képes legyen megújulni. 
A megújuláshoz pedig egész 
apró dolgokkal is hozzájárul-
hatunk. Erre szép példa a két 
napközis hittanos illetve 
karitászos tábor, a jegenyeiek 
örömében való osztozás, vagy a 
jótékonysági koncert a templom 
javára. 
Remélhetjük, hogy a rengeteg 
előkészítés, engedélyezési eljárás 
után szeptemberben valóban 
elkezdődhet 240 éves templo-
munk több éves felújítási 
munkája. Az első ütemben vég-
zendő statikai megerősítéshez és 
tetőfelújításhoz – 2 millió Ft hí-

ján - a források is rendelkezésre 
állnak. Ez annak is köszönhető, 
hogy a tavaszi koncerten és azt 
követően eddig több, mint fél-
millió Ft-tal járultak hozzá a fa-
luból e nemes cél megvalósításá-
hoz. Az első ütem fedezetét az 
Egyházmegye 85%-ban vállalja. 
A költségek 5%-át – ezt a tervek 
elkészítése jelentette – már kifi-
zettük. Ha a hiányzó összeget 
idén elő tudjuk teremteni, jövőre 
továbbléphetünk, ha nem, úgy 
jövőre a hiányzó rész előteremté-
se a feladat, és a többi munkálat 
– külső tatarozás, belső festés, 
villanyhálózat megújítása - csú-
szik legalább egy évet. Ez is tör-
ténelem, ha nem is világra szóló 

 

Mindkét település címerét és zászlóját Pécsi L. Dániel dorogi 
származású jelképtervező készítette. 
A sárisápi jelképeket 1997-ben avattuk. A jegenyeit 1998-ban, 
mely avatására meghívást kaptam a tervező úrtól. Ez volt az 
első találkozás Jegenyével. 
A két dombvonulat között fekvő kis falu szinte a sárisápi tájra 
emlékeztetett. A falun átfolyó kis patak, a domboldalon álló 
katolikus templom mind szülőfalumat idézte. 
A falu két végén lévő kőbányák egyikében kaolin alapanyagot 
is bányásznak.  
Így az ő címerükben is helyet kapott a bányászkalapács. De 
ezek csak a külső jegyek. Ami ennél több, a szegénysorsú kis 
faluból kisugárzó, őszinte barátság, vendégszeretet, a Magyar-
országról jövő küldötteken keresztül az anyaországhoz való 
kötődés reménye és lehetősége megható és felemelő érzés volt. 
Jegenye falunak nincs önálló önkormányzata. Hét település 
Egeres központtal alkot közös önkormányzatot, közös polgár-
mesterrel. 
A falu valódi irányítását a helyi plébános és az egyházközség 
képviselő-testülete látja el. 
 
Ennek megfelelően 2006. július 8-án testvértelepülési szerződé-
sünket Jegenye részéről az önkormányzatban résztvevő két kép-
viselő és a helyi plébános úr írta alá, Sárisáp részéről Haracska 
Ferenc polgármester, dr. Kollár Sándor önkormányzati képvise-
lő és Tóth Bertalan plébános.  

 
Haracska Ferenc 

polgármester 
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eseményekről van szó, nekünk 
fontosak.  
A nemzeti imaév tehát nem-
csak a Hazánkért végzett több 
imát, hanem az egymásért ho-
zott több áldozatot is jelenti.  
Sajnos, vannak, akik nem így 
gondolják. Látva a megcsúfított 
Millennium emlékművet, a tele-
szemetelt árkokat, összefirkált 
templomfalat, hamar rájövünk, 
van még tennivalónk. Amikor 
ünnepelni indulunk, gondoljunk 
arra, egykor bennünket is ün-
nepelni fognak utódaink, ha 
életünkkel és rájuk hagyott 

örökségünkkel azt kiérdemel-
jük, mint első szent Királyunk, 
vagy a legújabb kor magyar 
szentjei, Apor Vilmos vértanú - 
püspök, Batthyány-Strattmann 
László szemorvos vagy a szep-
temberben boldoggá avatandó 
Salkaházi Sára, aki bújtatta ül-
dözött embertársait, majd oszto-
zott sorsukban.  
A közeljövő kiemelkedő esemé-
nyei:  
- Szeptember 24-én – jótékony-
sági koncert a templomban a 
Sárisápi Bányász Fúvószenekar 
és a Harmonica Orchestra 

Hungarica – nyergesújfalui har-
monika együttes - részvételével 
délután 4 órától. 
- November 5-én, vasárnap bú-
csúi Szentmise. E napon meg-
kezdődik a saját jubileumi 
évünk, Szent Imrének, falunk 
védőszentje születésének 1000. 
évfordulójára (1007-2007). Ez 
utóbbi méltó ünnepléséhez ötle-
teket szívesen fogadunk.  
 
A nyár hátralévő napjaira tartal-
mas időtöltést, pihenést kívánva 
maradok tisztelettel:

Tóth Bertalan 
 plébános 

 
POLGÁRMESTEREKET KÉRDEZETT A 24 ÓRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Sikerült szép, virágos, korszerű, a legszigorúbb közlekedésbiztonsági előírásoknak is tökéletesen megfe-
lelő faluközpontot kialakítani. A hozzánk látogatók elismeréssel szólnak a tér szintén új elemeiről, a 
bevásárlóudvarról, az üzletházról. Az önkormányzati intézmények közül tovább korszerűsödött az idősek 
klubja. Megvalósult a Bányász Művelődési Ház nagyon várt belső felújítása, az épületben bányász emlék-
szobát alakítottunk ki. Sokan állítják, legszebb intézményünk az óvodánk lett. 
 
2. Reményeim szerint húsz év múlva Sárisáp a mostaninál is békésebb, nyugodt hangulatú, kedves, 
kertvárosias jellegű, kellemesen lakható település lesz. Addigra már régen elfelejtjük, hogy húsz évvel ez-
előtt az alsó tagozatos gyerekeink még egy több mint százéves, elavult iskolaépületben tanultak, ahova csak 
igen hepehupás utcákon lehetett eljutni.  
 
3. A harmadik választási ciklust polgármesterként lezárva, egy kisebb közösségnek, a családomnak szeret-
ném szentelni az időmet. Úgy érzem, hogy több évtizedes tartozásaim vannak feléjük. Ők adták azt a biz-
tonságos hátteret munkámhoz, amire elengedhetetlenül szükségem volt. 
 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 
 

Községünk Önkormányzata a 2001. év óta hatá-
lyos településrendezési tervét az időközbeni új 
elvárásokhoz, jogszabályi változásokhoz igazodó 
módosítását kezdeményezte. A tervezet elkészült. 
2006. július 13-tól augusztus 14-ig lakossági vé-
leményezésre, javaslatok benyújtására volt lehető-
ség, melyet a kábeltévében és a Polgármesteri 

Hivatal hirdetőjén is közzé tettünk. A szakhatósá-
gokkal egyeztetett és a 2006. augusztus 14-ei kép-
viselő-testületi ülésen elfogadott rendezési terv 
módosítás egy hónap időtartamra közszemlére 
kerül. Ezt követően képviselő-testületünk rendele-
tet alkot a rendezési terv módosításáról. 

A 24 Óra megyei napilap  az önkormányzati választással kapcsolatban az alábbi 
kérdéseket tette fel a települések vezetőinek: 
1. Mire a legbüszkébb, amellyel települése gazdagodott az elmúlt négy évben?  
2. Milyennek képzeli települését húsz év múlva?  
3. Mivel töltené legszívesebben az időt a következő 4-6 esztendőben? 
 
A 2006. augusztus 8-ai újságban  az alábbi cikk jelent meg  Haracska Ferenc -
Sárisáp község polgármesteréről: 



I   N   T   É   Z   M   É   N   Y   E   I   N   K            É   L   E   T   É   B   Ő   L                                   
 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 
 

Az iskolai gyermeknapot június 2-án rendeztük. A rossz idő ellenére tanulóink jól szórakoztak az érdekes és 
látványos programokon. Különösen nagy sikert aratott az ütőhangszeres együttes műsora és a honfoglaló 
magyarok életmódjának bemutatója. Ezúton is köszönetet mond az iskola tanuló ifjúsága a gyermeknap 
támogatóinak: községünk önkormányzatának, a szülői közösségnek és a Start Kft.-nek. 
 
Május végén kéthetes erdei iskolán vett részt Szlovákiában az 5. a. osztály  öt tanulója. 
 
Június 8-9-én iskolánk 11 tanulója kétnapos túlélő táborozáson vett részt a Gerecsében Makrai Tibor István 
nyugállományú alezredes vezetésével. A tábor lebonyolításában tevékenyen részt vett a Komárom-
Esztergom Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó Irodája. Az izgalmas programok során sok hasz-
nos ismeretre tettek szert a résztvevők. 
 
Intézményünk négy diákja jutalomból részt vehetett a Magyar Honvédség és a Zrínyi Kht. által szervezett 
egyhetes ingyenes táborozáson Csobánkán, a kiképzőbázison. Az ott készült fotók a táborról írt cikkekkel 
együtt megtekinthetők a www.bevetes.hu honlapon. 
 
Az idén nyáron is lehetőség nyílott egy 37 fős sárisápi csoport nyaraltatására a Fonyód-ligeti táborba. Vol-
tak akik már másodízben vettek részt, és olyanok is, akik először nyaralhattak a magyar tenger partján. Va-
lamennyien élményekben gazdagon tértek haza. 
A táborozók költségeihez hozzájárult a „Sárisápi Gyermekek Jövőjéért Alapítvány”. 
 
Ballagás – évzáró 
 
A már hagyományosan együtt tartott két program – szakítva az eddigi gyakorlattal -  a szabadban került 
megrendezésre. 32 ballagó 8. osztályos vett búcsút Alma Materétől. A 2005-2006-os tanévben kitűnő ta-
nulmányi eredményt elért tanulóink száma 43. 
Sajnos a bukások száma is magas volt: pótvizsgára 14, osztályismétlésre 5 tanuló kényszerült. 
A javító vizsgákra – előre láthatólag – augusztus 29-én kerül sor. 
 
„A vadonban jártam” című természetfotó pályázaton Szígyártó Szandra (6.b) I. helyezést, Balázs Vivien 
(7.b) III. helyezést ért el. A díjnyertes fotók megtekinthetők a www.bevetes.hu honlapon. 
 
Iskolánk, ha lassan is, de gyarapszik felszerelésében és berendezésében egyaránt. A tanév befejezése előtt az 
őszi papírgyűjtésből befolyt összegből 6 darab pihenőpadot állíttattunk fel az iskola udvarán. Sajnos a nyári 
szünet elején az egyiket ismeretlen tettesek megpróbálták eltulajdonítani. A helyéről eltávolítva megrongál-
ták azt. Az iskola kerítését is rendszeresen szétszedik. Kérjük a szülőket és községünk lakosságát, segítse-
nek bennünket intézményünk javainak, környezetének megóvásában. 
 
A 2006-2007-es tanév szeptember 1-jén kezdődik. Az első tanítási napot tanévnyitóval kezdjük reggel 800 
órakor. 
A tankönyvárusítás időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a szülőket a kábeltévén és az iskola ablakába 
kifüggesztett hirdetményen. 

Csicsmann János 
igazgató 

SZLOVÁK NYELVI TÁBOR 
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a pályázati úton 
elnyert támogatásoknak köszönhetően idén is meg-
szervezhettük a már évek óta hagyománnyá vált 
szlovák nyelvi táborunkat. A szlovák tánccsoport 
végzős tagjai jutalomként vehettek részt a táborozá-
son.  
Közvetlenül az évzáró után egy hetet Terhelyen 
töltöttünk. Szállásunk felé haladva megtekintettük 

Bajmóc várát és a közelében található állatkertet. 
Bebarangoltuk a Kis-Fátra festői szépségű tájait.  
 
Felejthetetlen élményt nyújtott a gyermekek számá-
ra a Jánosík-szakadékaihoz tett gyalogtúra, vala-
mint a Nagy Krivány csúcsának meghódítása. Ha-
zafelé útba ejtettük a Harmaneci cseppkőbarlangot.  
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A táborozás során a gyerekek sikeresen alkalmazták 
a szlovák nyelvi órákon elsajátított nyelvi fordula-
tokat. Eredeti környezetben tehették próbára tudá-
sukat. Új szavakkal, kifejezésekkel gazdagították 
szókincsüket.  
A visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól 

érezték magukat. Köszönet a kísérő pedagógusok-
nak, Kotyka Gáspárnénak és Vargáné Urbanics 
Máriának. 

Huberné Kisgyőri Katalin 
szlovák önkormányzat elnöke 

 
 

GONDOZÁSI KÖZPONT 
 
 

„Az öregség ne az élet vége, hanem koronája 
legyen”                                      / Hárdi István/ 
                                                                                      
Sárisáp község az országban elsők között hozta 
létre 1968-ban az időseket segítő szociális intézmé-
nyét, az öregek napközi otthonát. Akkor mindössze 
10, napjainkra közel 60 idős, sárisápi lakost segí-
tünk. 
Az önkormányzat által a Gondozási Központ alapí-
tó okiratában meghatározott feladatokat látjuk el. 
Ezek a következők: idősek klubja, házi segítség-
nyújtás, étkeztetés. 
 

Idősek klubja 
Azoknak az időseknek, ill. rászorulóknak biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, 
társaskapcsolatok kialakítására, ápolására, napi egy-
szeri meleg étel elfogyasztására, és az alapvető hi-
giéniai szükségletek kielégítésére, akik még részben   
önállóak életvitelükben. 
A klubélet szabályait a házirend írja elő. Célunk a 
magányosság megelőzése vagy oldása, és az egye-
dül élők közösségbe történő beilleszkedésének segí-
tése. 
A klubtagoknak hetente egyszer vérnyomásmérést, 
testsúlymérést, hetente két alkalommal gyógyszer-
rendelést, évi egyszeri kihelyezett csontritkulás- 
szűrést biztosítunk.   
Segítséget nyújtunk hivatalos ügyeik intézéséhez is. 
 
Házi segítségnyújtás 
Saját lakásaikban nyújtunk segítséget azoknak az 
egyedül élő időseknek, betegeknek, vagy  rokkant 
személyeknek, akik az idősek klubjába nem tudnak 
bejárni. 
Ezt a szolgáltatást 14 fő veszi igénybe.  
 
Segítünk a személyes- és lakókörnyezet tisztántar-
tásában, a következők biztosításával: 
 
- étkezés (bevásárlás, tálalás, mosogatás), 
- személyi higiénia (segítés a tisztálkodásban, bőr-
ápolás, haj-és körömápolás, mosás, vasalás), 
- lakókörnyezet megfelelő rendben tartása, (taka-
rítás megszervezése, amely lehet napi, heti és havi 
rendszerességű. A lakásban tartott és etetett ku-

tyák, macskák után nem tudjuk felvállalni a ta-
karítást, ilyen esetben megállapodást NEM kö-
tünk a kérelmezővel. 
- ügyintézések hivatali ügyekben  - meghatalma-
zással eljárunk, 
- kapcsolattartás segítése a családdal, rokonokkal, 
- érdekvédelmüket is biztosítjuk szükség esetén, 
- egészségügyi ellátás (háziorvossal kapcsolattar-
tás, gyógyszeríratás-, beszerzés, gyógyászati segéd-
eszközök javíttatása).  
Több alkalommal megkeresték intézményünket 
olyan szakápolási igénnyel, (pl. tartós fekvés 
okozta sebek ellátása), amit nem tudtunk vállal-
ni. Szakápolást csak az erre szerveződött eszter-
gomi Szakápolási  Szolgálat végezhet. 
Intézményünkben gyógyászati segédeszköz köl-
csönzést biztosítunk. Az intézményben többféle 
segédeszköz található, pl. szobavécé, kerekesszék, 
járókeret, stb. melyet indokolt esetben a falu lakói-
nak is kölcsön adunk. A kölcsönzés térítésmentes.  
Mindenféle gyógyászati segédeszközt köszönettel 
elfogadunk, ha szükséges rendbe hozatjuk és az 
igénylőknek tovább adjuk. 
A házi segítségnyújtás igénybe vételéért térítési 
díjat kell fizetni.  
 
Étkeztetés 
Napi egyszeri meleg ételt tudunk biztosítani azok-
nak a személyeknek, akiknek kora, egészségi álla-
pota, vagy szociális helyzete ezt indokolttá teszi.   
Az ebédet az ellátott elviheti saját maga, vagy térí-
tés ellenében a házigondozók házhoz szállítják. 
Az étkezésben részesülők száma 24 fő, ebből 22 
főnek házhoz szállítjuk az ebédet. 
Végezetül szeretnénk néhány nyári és őszi rendez-
vényünkről hírt adni: 
- júliusban a gondozási központ kertjében birkapör-
költet készítettünk, 
- augusztus végére  kirándulást tervezünk Dorogra, 
a „Lóga” - tóhoz, 
- szeptemberben egy nagyobb kirándulás során 
megtekintjük a veszprémi várat és az állatkertet, 
- ősz elejére rövidebb kirándulást tervezünk 
Gyarmatpusztára. 
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A szociális alapellátás mellett, egész napos progra-
mokat tudunk kínálni, nem csak a szolgáltatásainkat 
igénybe vevő ellátottaknak, hanem egy-egy alka-
lommal községünk idős lakosainak is. 
 
 

Szeretnénk az itt élő idősek számára olyan minősé-
gű szolgáltatásokat nyújtani, melyek segítik őket 
abban, hogy minél tovább saját otthonukban marad-
hassanak.     

           
Gondozási Központ dolgozói 

 
 

JANUÁRTÓL KEVESEBB OLTÁST KAPNAK A GYEREKEK 
 
Január elsejétől megváltozott a 
hazai kötelező védőoltási naptár. 
Az új oltási rend a 2005. október 
31-e után születettekre vonatko-
zik, valamint a három és a hat-
éves gyerekek immunizációja is 
már az új oltóanyaggal történik. 
Hazánkban az életkorhoz kötöt-
ten a kötelező védőoltásokat 
minden gyermeknek meg kell 

kapnia! Ezt az egészségügyi, 
szociális és családügyi miniszter 
rendeletben határozza meg. 
Gyermekközösségbe, továbbá 
alsó- és középfokú oktatási in-
tézménybe csak az előírt oltá-
sokkal rendelkező gyermekek 
vehetők fel. 
Ezért kérünk minden kisgyerme-
kes szülőt, hogy gyermeke 

egészségének megóvása érdeké-
ben minden kötelező védőoltást 
adasson be! 
A kötelező védőoltások nemcsak 
a gyerekek, hanem az egész la-
kosság védelmét szolgálják. A 
hazai kedvező járványügyi hely-
zet fenntartása mindannyiunk 
érdeke.  

 
 
 

VÉDŐNŐK A NŐK EGÉSZSÉGÉÉRT 
 

A területi védőnők kevésbé ismert tevékenységéről, a nővédelmi gondozásáról szeretnék hírt adni.  
A nővédelmi gondozást a családok otthonában, tanácsadások alkalmával, fogadó órákon, valamint szerve-
zett programokon végzik. Ilyenkor általában a szűrővizsgálatok fontosságára, a családtervezésre, a dohány-
zás káros hatásaira, egészséges táplálkozásra és a testmozgás fontosságára hívják fel a nők figyelmét. Külö-
nösen fontosnak tartják a nőknek a népegészségügyi célú szűrővizsgálatokon való részvételét. 
Mivel az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programja előtérbe helyezi a népegészségügyi szűrővizs-
gálatok végzését, a program megvalósításában ők is szerepet vállalnak. 
Az érintett nőlakosság egészségének védelme, megőrzése érdekében társadalmi összefogás szükséges, 
melynek szereplői a védőnők mellett az alapellátás orvosai, helyi önkormányzatok, civil szervezetek és a 
szűrendő lakosságcsoport. 
Az immár több mint 90 éve a nők és családok szolgálatában tevékenykedő védőnők továbbra is várják, hogy 
kérdéseikkel, problémájukkal, bizalommal forduljanak hozzájuk. 

Bella Lászlóné vezető védőnő 
ÁNTSZ Dorogi Városi Intézete  

 
 

C   I   V   I   L                  S   Z   E   R   V   E   Z   E   T   E   I   N   K                                          
 
 

ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP 
KERTBARÁTAINAK ÉS BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE 

 
2006 második negyedéve a ta-
vasz időszaka. A kertbarátoknak 
ilyenkor van a legtöbb teendőjük 
a kerti munkákban, a parkosítás-
ban, környezetük szebbé formá-
lásában. Az igényes munka fá-
radságot nem kímélő, ezért szük-
ség van alkalmanként némi ki-

kapcsolódásra is. Éppen ezért 
már hagyománya van a közös-
ségben annak, hogy ebben az 
időszakban szakmai kirándulá-
sokat szervezünk. 
Áprilisban tartottuk az egyesület 
éves közgyűlését, ahol elfogad-
tuk programtervünket. 

Új Ellenőrző Bizottsági tagot 
választottunk Dogossy Árpád 
személyében. 
A tatai virágkertészetben tett 
látogatásunk célja az volt, hogy 
minden résztvevő igénye szerint 
vásárolhasson a dekoratív egy-
nyári és évelő virágok széles 
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kavalkádjából. Az árusítási sze-
zon kezdetére időzítettük utazá-
sunkat, így a gazdag kínálat bő-
séges választási lehetőséget nyúj-
tott. 
 
Kiemelt programunk volt - nagy 
érdeklődés mellett - a Pannon-
halmára szervezett út. Tárlatve-
zetéses látogatást tettünk az 
Apátságban, majd megkóstoltuk 

az Apátsági Pincészet elismerten 
kitűnő borait. 
Annavölgyön a borbarátnők IVÓ 
napján jól sikerült, hangulatos 
találkozót tartottak. 
A pilisi szlovák települések I. 
Borversenyén Piliscséven 10 
borászunk 19 bormintával szere-
pelt igen eredményesen. Az ösz-
szes nevezett borminta érmes 
helyezésben részesült.  

Bízom benne, hogy hasonlóan 
nagy nevezési részvétel és érdek-
lődés fogja kísérni augusztus 19-
20-án a 6. Virág és terménykiál-
lítást, amely már hagyományok-
nak örvend Sárisápon.  
Készüljünk közösen, legyenek 
minél többen kiállítói a rangos 
rendezvénynek! 

Schummel Tamás 
elnök

 
NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZETI HÍREK 

 
Bizonyára sokan olvasták június végén a 24 Óra 
újságban megjelent alapszervezetünk működésé-
ről szóló cikket, melyben részletesen adtunk tájé-
koztatást. Vezetőségünk továbbra is minden hó-
nap első vasárnapján ülésezik és meghatározza a 
tennivalókat. Rendszeresen szervezzük a komá-
romi és a havi egy távolsági kirándulásokat. 
 
Ebben az esztendőben is tovább nőtt taglétszá-
munk, jelenleg az alapszervezeti tagok száma 315 
fő.   
A vezetőség három fő feladat megoldását ütemez-
te:  augusztus 20-ai ünnepség szervezésében köz-
reműködés,  szeptember 2-ai bányásznapi ünnep-
ség megszervezése, részvétel az október 1-jei ön-
kormányzati választások sikeres előkészítésében. 
 
Előzetes terveink szerint a hagyományos bá-
nyásznapi ünnepséget szeptember 2-án 17 órakor 
tartjuk. 
 
Program:  
1630 órakor a temetőben megkoszorúzzuk a bá-
nyász sírokat, majd 17 órakor a Bányász Emlék-
műnél koszorúzunk. 

Utána rövid bányásznapi megemlékezés – tájékoztató, 
kultúrműsor, melegvacsorás vendéglátás a Művelődé-
si Ház nagytermében. Kanóczki János zenéje mellett 
szórakozás, beszélgetés. 
 

Külön köszöntjük a jubiláló szakszervezeti tagjainkat. 
 
60 éve szakszervezeti tagok: Bíber József, Haracska 
István, Jácint János, Kiss Károlyné, Kovács István, 
Kreisz István,  Lacsni Mihályné, Varga Lajos. 
 
50 éve szakszervezeti tagok: Bercsényi Gyula, 
Binder Mihály, Haracska  Lászlóné, Lakics Gyula, 
Lakics János, Malárik János, Szabó Gyula, Varga 
Fábiánné. 
 
Részükre a BDSZ Oklevelet az ünnepségen adjuk át. 
 

Várjuk, hogy tagjaink minél többen jöjjenek a 
bányásznapi ünnepségre. 
Végezetül kérjük tagjainkat, hogy az önkormányzati 
választáson vegyenek részt és támogassák az  ajánló-
szelvényeiket gyűjtő képviselő-jelölteket. 

 
a vezetőség nevében: 

Jánosi József elnök 
 

KARITÁSZ CSOPORT HÍREI 
 

Karitász munkatársak továbbra is szeretettel végzik 
feladataikat. Segítettek az idősek napjának lebonyo-
lításában, a ruharaktár takarításában és költözteté-
sében. Ruharaktárunk – bár kisebb helyen – de is-
mét nyitva van péntekenként 14-16 óráig. 
Csoportunk karitász zászlója is segített szebbé tenni 
az úrnapi körmenetet. A Karitász Központtól jelen-
tősebb élelmiszermennyiséget (liszt, puding, gyü-
mölcskocsonya) kaptunk, melyet tagjaink a rászoru-
ló családokhoz juttattak el. 
Egy kedves adományozó – Tóth Bertalan plébános 
segítségével – csokoládéval lepte  meg a rászoruló 
gyermekeket gyermeknap alkalmából. A csokoládé 

egy részét a templom javára rendezett koncerten 
résztvevő gyermekek között osztottuk szét, illetve a 
karitász által támogatott gyermekek részesültek 
belőle. Az idén karitász csoportunk nem vett részt 
táborozáson, mivel ez évtől a tábort Miskolctapol-
cára helyezték át. 
A „táborozás” szép és kultúrált körülmények között 
zajlana, az utazásért és a szállásért továbbra sem 
kellene fizetni, de az étkezés költsége jelentősen 
megnőtt. Ezt a költséget nem terhelhetjük át a rá-
szoruló családokra. Sajnos pályázatok hiányában 
nem tudjuk a költségekre megteremteni az anyagi 
fedezetet, bár a Hitoktatási Főfelügyelőség és a 
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községi önkormányzat eddig is támogatta táborozá-
sunkat. E támogatást ez évben a plébánián július 
24-28-ig  rendezett hittanos és karitászos tábor költ-
ségeire használtuk fel. 5 napon át 45 gyermek töl-
tötte meg vidám hangjával a plébánia épületét, ahol 
sok-sok közös élményben volt részük. Reggel 8 
órakor szentmisével kezdődött a nap, majd a reggeli 
után vetélkedők, előadások, kézműves foglalkozá-
sok, énektanulás, sportversenyek, cserkészettel kap-
csolatos ismeretek tették színesebbé a napot. 
Ismerkedtünk a falu történetével, megtekintettük a 
Bányász Múzeumot, ahol sok gyermek most látta 
először a bányászat eszközeit. Az itt látott dolgokat, 
megszerzett tudásukat az akadályversenyen  is ka-
matoztathatták.  
 

Naponta Szabóné Farkasdi Anikó várt bennünket 
finom ebéddel. Köszönet érte! 
Köszönet a gyümölcs, sütemény és pénzadomá-
nyokért, melyet részünkre juttattak. 
Köszönet az önkormányzatnak a pénzadományért, a 
karitász tagoknak és a segítőknek, akik nap mint 
nap munkájukkal segítették a gyermekek ellátását 
és széppé tették napjaikat, köszönet Tóth Bertalan 
plébános úrnak a programokért és a lehetőségért, 
hogy 45 gyermek vidám, tartalmas napokat tölthe-
tett el a szünidőben. 
 
A jó Isten segítse minden jóravaló, segítő ember 
munkáját. 

Gregor Jánosné 
karitász vezető 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

NAPKÖZIS HITTANOS TÁBOR 
 
Június utolsó hetében újra bené-
pesült a plébánia, és ismét meg-
mutatták a sárisápi hívek, hogy 
milyen összefogásra képesek. 
A vakáció első napjaiban a gye-
rekek vették birtokba a plébániát. 
30-35  gyermek élvezhette a 
számukra összeállított progra-
mokat. 
Minden reggel közös szentmisé-
vel indult a nap,  majd a plébáni-
án elfogyasztott reggeli után kü-
lönféle programok várták őket. 
Hétfőn a csapatok összeállítása 
után Berci atya elmondta a tábor 
szabályait, valamint azt, hogy a 
csapatok pontokat szerezhetnek, 
amelyeket a megoldott feladato-
kért kapnak, és pénteken az ösz-
szegyűjtött pontok alapján dől el, 
melyik csapat lesz a nyertes. 
Ezen a napon sport, ügyességi és 
logikai feladatokkal szórakoztat-
tuk őket. 
A nap gyorsan eltelt, és a vacsora 
is pillanatokon belül elfogyott. 
Az esti közös imádság után a 
gyerekek hazamentek. 
Kedden Szentendrére utaztunk, 
a Skanzenben megtekintettük a 
Dél-Dunántúl és az Alföld táj-
egységeket. Ezután nagyon érde-
kes előadást hallgattunk meg 

„Mag, mag, búzamag…” cím-
mel. Az előadás alatt rövid sétát 
tettünk a múzeum szántóföldjén, 
majd megismerkedhettek a gye-
rekek a földművelés eszközeivel, 
a különféle gabonafajtákkal, a 
cséphadaróval kicsépelték a ka-
lászból a magvakat. Az előadás 
után a játszótéren pihentünk, 
játszottunk. 
Szerdán a dági hittanos gyere-
kek is csatlakoztak hozzánk /6 
gyermek/, így a tábor létszáma 
aznap 42 főre duzzadt. Délelőtt a 
kézműves foglalkozáson 
gyöngyfűzés, csuhézás és 
origami kötötte le a gyerekek 
figyelmét. 
Az ebéd és a csendes pihenő után 
akadályversenyen mérték össze 
tudásukat a csapatok. Lelkes 
felnőttek segítségével érdekes  és 
izgalmas feladatokkal leptük 
meg a gyerekeket. Volt ügyessé-
gi, elméleti, természetvédelmi, 
hittanos feladat, sőt még a közeli 
zöldségesnél is bizonyítaniuk 
kellett. 
Csütörtökön 3 túrázni szerető 
felnőtt vezetésével a csolnoki 
halastóhoz gyalogoltak el a gye-
rekek. A kánikula ellenére kel-
lemesen telt a nap, sokat játszot-

tak, nevettek. A társaság egy 
része még a Magost is megkerül-
te. 
Pénteken, az utolsó napon már 
mindhárom csapat izgatott volt: 
vajon ki lesz a nyertes? Ezért 
még lelkesebben gyűjtötték a 
pontokat. 
A délelőtt különféle ügyességi 
feladatokkal telt, majd délután 
szellemi frissességüket kellett 
bizonyítaniuk. Totó, igaz-hamis, 
Ki hazudik? feladatok, találós 
kérdések stb. tették próbára a 
gyerekeket. De a csapatok nem 
fáradtak el, továbbra is kitartóan 
játszottak!  
Késő délutánra kialakult a végle-
ges „állás”, így táborzáráskor 
Berci atya kihirdette az ered-
ményt, értékelte az elmúlt napo-
kat, kiosztotta a megérdemelt 
jutalmakat. 
Természetesen a győztes csapat 
szívesen és örömmel osztotta 
meg ehető nyereményét társai-
val. A jóízű falatozás után imá-
val zártuk a tábort, és azzal a 
reménnyel, hogy jövőre újra 
együtt tölthetünk pár napot!! 
Nagyon sokan támogatták mun-
kánkat: süteménnyel, gyümölcs-
csel, péksüteménnyel, ötlettel, 
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pénzzel. Ezúton is köszönöm 
mindenki segítségét, aki bármi-
lyen módon támogatta, segítette 
munkánkat! 
 

Úgy érzem, hogy hit, összefogás, 
és egymásért való önzetlen mun-
kálkodás nélkül nem sikerült 
volna tartalmassá és élménysze-
rűvé tenni a táborozást. 

Külön köszönet az SKKE-nek, 
hogy a szentendrei kirándulásun-
kat támogatta. 

Kollár Mária 
táborszervező 

            
******************************************** 

 „CSAK CSODÁLKOZOM…” 
 

Amikor több hónapos kényszerszünet után először mentem ki az utcára, az ismerősök „de régen láttalak” 
felkiáltással fogadtak.  Hasonlóan köszöntöttem én is a falut, de gyorsan hozzátettem – megint változtál, 
sokak örömére. 
Itt van például az új élelmiszerüzlet a Joker. Egy öreg családi ház nagyobbodott, szépült meg, hogy segítsé-
gére legyen a környék lakóinak. A szakszerűen és ízlésesen berendezett üzlet a választék gazdagságáról 
árulkodik, a hat tagú személyzet kedves, udvarias.  
Ellátogattam a törzs-közösségi helyeim egyikére is, amelyeket a neves író, Móricz Zsigmond a legdemokra-
tikusabb intézményeknek titulált, ahol különböző vallású, nézetű emberek találkoznak és mondják el szaba-
don nézeteiket. 
Valamikor eleink korcsmának, vendéglőnek titulálták, ma a presszó kategóriát használják megnevezésükre. 
Az újtelepi „Mézga” volt a legközelebb. Ott is csodálkozva  álltam meg: valóban kulturált presszó fogadott, 
amely tágas, fedett terasszal gazdagodott. A palatetőt gondosan megmunkált fatörzsek tartják a szintén fa-
törzsekből készült kerítést virágládák díszítik. 
Azután, amikor a Fő úton a receptekkel a patika felé haladva felnéztem, és a volt húsüzlet bejárata felett 
olvastam,  „Ká-osz”. Na tessék! Ez sem volt itt. A Rucska család új műanyag boltja. Velem együtt sokan 
térnek be kíváncsiskodva. Műanyag tálak, edények, vasalóállványok, ruhaszárítók mellett – piackutatásként 
– találni öveket, öngyújtókat, iskolatáskát, hátizsákot, gyerekjátékot, piperecikkeket. Szeretnék, hogy minél 
többen és minél hamarabb megismerjék a volt húsüzlet új arculatát. A nyitás első napján volt olyan idős úr, 
aki bejött és (a szokás hatalma) egy kilogramm pacalt kért. 
Írásom bevezetőjében így írtam: „de régen láttalak”, most úgy fejezem be: „ismét változtál Sárisáp”. 
Előnyödre! 

Kapalyag Imre 
 

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSRÓL 
 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szeptemberben kerül sor az ebek veszettség elleni kötelező oltására 
két időpontban a Polgármesteri Hivatal előtt 
 

2006.   szeptember 7.  /csütörtök / 
 800-1100 óra és 1400-1600 óra között 

és 
szeptember 14.  /csütörtök/  

 800-1000  óráig. 
Az oltás ára 1500 Ft, a féregtelenítésé 200 Ft. 
Mivel az ebek évi egyszeri veszettség elleni oltása kötelező, ezért aki az említett időpontokban nem tudja a 
kutyáját az oltásra elhozni, az elhozhatja a rendelésemre is hétköznapokon 7-8 és 19-20 óra között, illetve 
ha a  06-30/9340-580 vagy  a 450-558-as telefonszámon vagy személyesen bejelenti, akkor kimegyek ház-
hoz is. 
Az előírások szerint minden 3 hónapot betöltött kutyát veszettség ellen be kell oltani! 
Itt hívom fel a figyelmet a macskák veszettség elleni oltására, ami nem kötelező, de mivel a macskák élet-
módjukból adódóan sokat csavarognak  (gyakran járnak a határba is), veszettség szempontjából aggályosab-
bak a kutyánál. Javaslom ezért a macskák veszettség elleni oltását is.  
A macskákat a legegyszerűbben otthon ill. a rendelőben lehet oltani, ezért kérem bejelenteni vagy a rende-
lésre elhozni őket. 

                                        dr. Kollár Sándor 
 állatorvos 
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Labdarúgó-szakosztály 
 

A Sárisápi Bányász Sportegyesület 
Sikér labdarúgó-szakosztálya június 
30-án tartotta évzáróját, mely egyben 
éremosztó ünnepség is volt. 
Mint köztudott a sárisápi csapat az 
előkelő 2. helyen végzett a bajnok-
ságban. Az értékelésnél elhangzott, 
hogy tavaly a sportegyesület történe-
tében először a megyei II. osztályban 
szerepelt a csapat. Összefogással si-
került egy év után bajnokként vissza-
jutni, és itt újonc csapatként az első 
hatba bekerülni. Merész tervnek is 
tűnhetett mindez, csakhogy a stabil 
háttér és a megfelelő játékoskeret 
miatt bátran tervezhetett a vezetőség. 
 
Több játékos nagyszerűen teljesített, 
de két nevet azért így is ki kell emel-
ni. Hátul a csapatkapitány, Pokriva 
Ferenc átlagon felüli teljesítménye, 
elől pedig a 22 gólig jutó csatár, Kiss 
Gábor. Az évzárón Karcagi Pál edző 
elmondta, a legnagyobb érdem, hogy 
a csapat egyben maradt és öt fiatal 
játékos érkezése várható: Erős Oszkár 
(kapus) a tatabányai ifiből, Galambka 
Gergő a Csőszer juniorból, Bokros 
Ferenc Héregről, Jurásek Károly Do-
rogról és Tihanyi Zoltán a Zoltektől 
érkezik. 
A szakosztály célja, ismét érmet sze-
rezni, a serdülő csapatok jobb, ki-
egyensúlyozottabb szereplése. 
 

Piroska József  
SE elnöke 

Tekeszakosztály 
 
Remekül sikerült őszi szezon után (a második helyen vártuk a 
tavaszi mérkőzéseket) a bajnokság második fele rendkívül gyen-
gére sikeredett. A hét tavaszi fordulóból csupán egy győzelemre 
és egy döntetlenre futotta az erőnkből. Így a 2005-2006. bajnoki 
évet a hetedik helyen zártuk, azonos bajnoki pontszámmal a Do-
rog csapatával. Ők jobb játszmaarányukkal előztek meg bennün-
ket. Augusztusban kezdjük a felkészülést a következő bajnoki 
évre. Szeptembertől visszatér a csapathoz Varga Géza, akinek 
hiányát nagyon is éreztük az elmúlt évadban, mert személyében 
egyik legeredményesebb játékosunkat kellett egy évig nélkülöz-
nünk. Ha az edzések látogatottságának fegyelmén is sikerül javí-
tani, akkor bizton remélhetjük a jobb eredményt az ideinél.  
2006-ban a bajnokságon kívül még két jelentős eseményt kell 
megemlítenünk, aminek a sárisápi pálya adott otthont. Az idén 
nálunk került megrendezésre június 24-én a megyei senior (öreg-
fiúk) verseny, aminek lebonyolításához a megyei tekeszövetség is 
segítséget nyújtott. A 80 vegyesgurításos versenyre 41 fő neve-
zett, három kategóriában. Nagyon színvonalas küzdelmet vívtak 
az „öregek” – bizony egy-két aktív fiatal játékosnak lenne mit 
tanulni tőlük sportszerűségből, játék- és küzdeni tudásból. A ka-
tegóriák győztesei: 50-60 év közöttiek 22 fő, I. helyezett Juhász 
Imre (Oroszlány) 325 fa, 60-70 év közöttiek 14 fő, I. helyezett 
Déri Imre (Esztergom) 311 fa, 70 év felettiek 5 fő, I. helyezett és 
egyben az egész torna legjobb játékosa Péter Vilmos (Dorog) 344 
fa! Kívánjuk, hogy még sok évig bírják ilyen lendülettel! 
A másik esemény az augusztus 4. és 6-a között megrendezésre 
került Országos Vegyipari Kupa volt, 120 nevezett versenyzővel, 
aminek szintén a sárisápi tekecsarnok adott otthont.  
 
Végezetül még egy örömteli kötelezettségünknek is eleget kell 
tennünk: Gratulálunk, és minden elismerésünk az ezüstérmes 
sárisápi labdarúgó szakosztályé!  
Reméljük, hogy ezután hamarosan következik majd egy olyan év 
is, amikor mindkét sportág egyszerre ér el ilyen szép eredményt. 

Bercsényi Sándor 
Sárisápi Bányász Tekeszakosztály 

 

 
VÍZIKÖZMŰVEK HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 
Az ÉDV Zrt. megbízásából a Goldex Security Kft. munkatársai  
2006. szeptembere és decembere között községünkben is ellenőr-
zést tartanak. 
Az ellenőr jogosult a vízmérő állapotvizsgálatára, az illegális bekö-
tés feltárására, a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének ellenőrzé-
sére, a jogsértő állapot jegyzőkönyvi dokumentálására. 
 
Az ellenőrzéssel kapcsolatos részletesebb információ a kábeltévé-
ben, a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén és titkárságán kapható. 

 
FELELŐS KIADÓ 

Haracska Ferenc 
polgármester 

NYOMDAI MUNKA 
Zgyerka Zsolt  

SYLED EXPRESSZ Bt. 
A szünidő utolsó napjaira is  él-

ményekben gazdag programokat, 
jó pihenést kíván minden diák-

nak, pedagógusnak és szülőnek a  
szerkesztő: 

Farkasné Bánhidi Zsuzsanna 
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