
SÁRISÁP                     KÖZSÉG                        ÖNKORMÁNYZATÁNAK                     HELYI                           LAPJA 
         

  SSÁÁRRIISSÁÁPPII    
          HHÍÍRRMMOONNDDÓÓ  

  11.   ÉVFOLYAM    2.   SZÁM                                                                                                          2007.  AUGUSZTUS  
 

Beköszönni, megköszönni és  
elköszönni 

 
Kedves Olvasó! 
 
Ma éjfélkor véget ér megbízásom, 
melyet hat esztendeje kaptam az ak-
kori főpásztortól, Dr. Paskai László-
tól. Akkor kicsit félve, ugyanakkor 
kíváncsian és várakozással jöttem 
erre a szép, de számomra akkor még 
ismeretlen vidékre, ahol se rokonom, 
se ismerősöm nem volt. Akkor még 
nem gondoltam, hogy amikor men-
nem kell, szomorú leszek. Pedig az 
vagyok. Ez a táj, ez a falu otthonom 
lett. Úgy érzem, befogadtak az em-
berek. Nemcsak a templomba járók, 
hanem azok is, akik kevésbé, vagy 
egyáltalán nem kapcsolódnak Egy-
házunkhoz. De menni kell, így tehát 
itt az idő megköszönni mindazt, amit 
kaptam. Az Úrnak már megköszön-
tem, most a falu közösségéhez fordu-
lok. 
Jólesett az elismerő szó sokak részé-
ről, olyan dolgokért, melyekben igen 
csekély szerepem volt, nekem mégis 
a mulasztásaim jutnak az eszembe. 
Többet kellett volna beszélgetnem, 
többekkel kellett volna találkoznom. 
Ilyenkor látja az ember, milyen kincs 
az idő, és milyen szörnyű a mulasz-
tás... 
Miért is kell mennem? Az ország 
egyházmegyékre van felosztva. A 
miénk - Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye - a legnagyobb lélek-
számú, 151 plébánia- közösséggel. 
Ezek a plébániák nem egyformák, az 
ott teljesítendő feladatok sem. 
Éppen ezért mindig gond megtalálni 

ŠŠAARRIIŠŠÁÁPPSSKKEE  
SSPPRRÁÁVVYY 

  
SZENT ISTVÁN-NAP ÉS AZ  
ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉNEK 

 PROGRAMJA 
 

 2007. AUGUSZTUS 18.  (SZOMBAT) 
 
1500 Zenés, lovaskocsis, népviseletes felvonulás a község terü-

letén  
1500 Sárisáp-Handlova „öregfiúk” labdarúgó-mérkőzés a 
 Dolinában 
1700  Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek 

Egyesülete virág- és terménykiállításának megnyitója, jel-
képeinek avatása, valamint a „kert szépségverseny” ered-
ményhirdetése a Művelődési Házban 

1730 Falutörténeti kiállítás megnyitója a Művelődési Házban 
1745 Sárisápi  Kristály Mazsorett Csoport bemutatója 
1800  SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 
 Sárisáp-Handlova 10 éve megkötött testvértelepülési meg-

állapodásának ünnepélyes megújítása 
1900 Handlovai modern táncegyüttes fellépése 
1930 Handlovai harmonika együttes műsora 
2030 UTCABÁL–NOSZTALGIA DISZKÓ – KUTI LÁSZLÓ 
 KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 
2100 CSONKA ANDRÁS VENDÉGSZEREPLÉSE 
2300  TŰZIJÁTÉK 

 
AUGUSZTUS 19. (VASÁRNAP) 

 
1000 Ünnepi szentmise a templomban 
1500 Főzőverseny megnyitója a Művelődési Ház udvarán 
1700 Sárisáp-Budafok felnőtt bajnoki labdarúgó-mérkőzés 
Délután 
   Fő téren: gyermekprogramok, „ugrálóvár”, kempo bemu-

tató, sport- és divattáncbemutató   
 Sörparty, zenél: Szomor Sramli  
 Óvoda udvarában: íjászbemutató 
 Faluházban: kézműves foglalkozások, arcfestés,   
 hennázás, hajfonás 
 

AUGUSZTUS 20. (HÉTFŐ) 
 

1000 Szent István-napi szentmise a templomban 
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a megfelelő embert a megfelelő helyre. Egy romos állapotban lévő budapesti plébániatemplom, és a hozzá-
tartozó közösség maradt lelkipásztor nélkül a nyár elején. Ide egy tapasztalt paptestvért, Dr. Nagy Károly 
püspöki helynök atyát helyezte főpásztorunk. Ő a mostani plébániáján eltöltött 17 esztendő után indul to-
vább, hogy az új helyén is teljesítse a feladatot. Bizony, nem könnyű majd' 60 évesen váltani, de megteszi, 
mert egyetlen plébánia sem maradhat üresen. Mivel a káplánját is elhelyezték, nekem kell átvennem az ő 
helyüket Pestszentlőrincen. Mivel a mi plébániánk sem maradhat üresen, Zsiga Péter atya érkezik, akit 
2002-ben szenteltek pappá és eddig Kelenföldön valamint Kispesten teljesített kápláni (segédlelkészi) szol-
gálatot, s most ez lesz az első önálló helye. Fogadják olyan szeretettel, amilyennel engem fogadtak. Egyi-
künknek sem könnyű, de Jézus segítségével továbbjutunk a nehézségeken. 
Sok minden történt az elmúlt hat esztendőben, köztük szép és kevésbé szép dolgok. A szépeket megőrizzük, 
a rútakat próbáljuk elfeledni. Remélem, senkiben nem maradt tüske ügyetlenségem, vagy éppen következet-
lenségem miatt. Húzunk egy képzeletbeli vonalat, és így folytatjuk a  munkát: készülünk Szent István király 
ünnepére, a Szent Imre és a Szent Erzsébet év méltó befejezésére és a templomfelújítás folytatására. A ko-
rábban tett ígéreteket sem feledjük el, amelyeket például gyermekeink keresztelésekor tettünk. Azt nem 
személyesen nekem, hanem az Egyház közösségének tettétek, amelynek helyi vezetőjét augusztus 1-től (alig 
fél óra múlva) Zsiga Péter atyának hívják. 
Az elmúlt hat év krónikáját nem sikerült megírnom; megteszik majd mások. Azt tudom csak biztosan, hogy 
üresen maradnának a lapok, ha nem álltak volna mellettem jó szándékú, áldozatkész emberek. Az Úr Jézus 
áldja meg őket, és az egész falu népét! 
Sárisáp, 2007. július 30. 

Üdvözlettel: 
Tóth Bertalan plébános 

 
Bemutatkozom 

 
Igen nehezen ülök a számítógép elé, mert olyan 
gondolatnak kell megfelelnem, hogy bemutatkoz-
zam, ami lehet, hogy valakinek könnyű, de szerin-
tem többen vagyunk, akiknek ez nagyon nehéz.  
 
1974. november 8-án születtem Budapesten, (s 
gyermekkoromban mindig azt hittem, hogy miattam 
van felzászlózva a város) a VII. kerültben. Mióta az 
eszemet tudom, a Szent Erzsébet templomba jártam 
misére, hittanra és közösségbe. (Erről az időről sok 
mondanivalóm lesz, mert itt alakult, kezdődött el az 
Istenkeresésem egy regnumi atya vezetésével, 
Tompa Nándorral.) 
Mivel az általános suli után nem tudtam dönteni, 
hogy mi legyen velem, édesapám beíratott egy 
szakmunkásképzőbe (így lettem szerszámkészítő). 
Ebben az időben alakult újra a templomi közössé-
günk, s ennek hatására döntöttem el, hogy pap le-
szek. Beiratkoztam egy gimnáziumba, ahol vállal-
kozói ügyintézői szakot végeztem.  
 

Az érettségi megpróbáltatásai után jött a nagy lépés, 
az Esztergomi Papnevelő Intézet kapuja becsukó-
dott mögöttem. (Természetesen nem csak a teoló-
gia, a biblia örömei voltak, hanem az emberi kap-
csolatok sokszínűsége, nehézségei is jellemezték 
ezeket az éveket.) 
Mikor végre közeledett a pappá szentelésem, előtte 
kaptam meg a diákonusi helyemet Forgács Alajos 
mellé, aki abban az évben lett plébános a Kelenföldi 

Szent Gellért plébánián s mint már pap, ide kaptam 
meg az első dispoziciómat. A Szent Gellértben ösz-
szesen öt évet töltöttem el. (Előre is bocsánatot kell 
kérnem, ha valakinek problémát jelent, hogy sok 
példám, élményem ebből az időszakból származik. 
De számomra sokat jelentett az első hely küzdelme, 
öröme és sikere.)   
2006 nyarán kaptam meg a második kápláni beosz-
tásomat a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébániá-
ra, itt csak egy évet töltöttem, de életemnek és hi-
temnek komoly állomása volt. A közösség nagy 
nyitottsággal fogadott és szerintem sikerült átadni 
az élő hit kegyelmét, és az Isten ismeret Bennük is, 
bennem is mélyült (magam oldaláról teljesen biztos 
vagyok). 
Férfiasan bevallom, kíváncsian várom az első plé-
bánosi beosztásomat, hiszen ilyenkor az ember 
tényleg azt érzi át, hogy felelőssége van a rábízotta-
kért.  
 
Remélem sikerül a kedves Testvérek szolgálatára 
lenni, és nem a kárára, (ehhez biztos, hogy segítsé-
get fogok Önöktől kérni, hiszen még sokat kell ta-
nulnom). 
 
Szent István ünnepéhez közeledve kívánom az Isten 
áldását munkájukra és szeretett embereikre! 

 

Zsiga Péter 
 plébános 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZOKTATÁSI TÁRSULÁSRÓL  
 
Sárisáp Község Önkormányzata 2007. július 1-jei hatállyal  társulási megállapodást írt alá a közoktatási 
intézmények közös fenntartására. 
A társulásban Annavölgy, Csolnok, Dág, Máriahalom, Úny és Sárisáp községek vesznek részt.  
A társulás neve: Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás. A társulás székhelye 
Csolnok.  
A Sárisápi Általános Iskola új neve: Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Sárisápi Tagiskola. 
A Sárisápi Napközi Otthonos Óvoda új neve: Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Sári Tagóvoda. Az óvo-
dánál az intézmény kezdeményezésére egyedi név is meghatározásra került: Sári Tagóvoda. 
A hat település óvodái a Csolnok és Környéke Körzeti Óvodához tartoznak, az  iskolák pedig a Csolnok és 
Környéke Körzeti Általános Iskolához.  
Az intézményvezetői feladatokat  az előbbi intézmények vezetői látják el mind a hat település óvodái, illet-
ve iskolái vonatkozásában. A helyi óvodavezető és iskolaigazgató  a továbbiakban tagintézmény-vezetői 
beosztásban látja el az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatát. 
A sárisápi intézmények működéséhez szükséges költségeket és a feladatellátáshoz szükséges létszámot  
továbbra is Sárisáp Község Önkormányzata határozza meg, illetve biztosítja. 
A társulással kapcsolatos megállapodás aláírása előtt az intézmények dolgozói, a szülői közösségek, a diák-
önkormányzat és a szlovák önkormányzat véleményezte a társulás tervezetét, és az abban foglaltakkal 
egyetértettek. 
A társulás szakmai és anyagi előnyökkel is jár. Jelenleg az állami költségvetés  társulásra ösztönzi a telepü-
léseket. Óvodás és iskolás gyermekenként  az alapnormatíván felül 45 ezer Ft kiegészítő normatívát lehet 
éves szinten igényelni, ami esetünkben a jelenlegi gyermeklétszámmal számolva 18.585 ezer Ft-ot jelent. 
Ezen kívül az óvodás gyermekek után gyermekenként további 70 ezer Ft kistérségi normatíva igényelhető, 
ami éves szinten 8.260 ezer Ft-ot jelent. A kétféle jogcímen igényelhető többlet normatíva összesen így 
26.845 ezer Ft bevételt jelent az önkormányzat számára éves szinten, de 2007. évben ennek a fele illeti meg 
az önkormányzatot, mivel a társulás július 1-jén jött létre. 

Flórián Józsefné 
jegyző 

 

JÚNIUS…         JÚLIUS…        AUGUSZTUS… 
(NYÁRI  PROGRAMOK SÁRISÁPON) 

JÚNIUS –  
SZENT IVÁN HAVA 

NYÁRELŐ HÓ 
 

Községünk nyári programjai az önkormányzat által 
szervezett juniálissal kezdődtek. A szervezők vál-
lalkozó kedvű csapatok jelentkezését várták, akik 
játékos – vidám akadályok leküzdése után érkeztek 
a sárisápi halastóhoz a célba, ahol az eredményhir-
detés után (első a PE-DÁL, az általános iskolai 
pedagógusok csapata, második a Polgárőrség, 
harmadik a Polgármesteri Hivatal csapata lett) még 
sok játékos egyéni, csapat és családi vetélkedő 
várta a kiérkezőket. 
Említsük meg külön a legnépszerűbb versenyszá-
mot, ami a kötélhúzás volt, népes és elszánt csapa-
tokkal, valamint „ádáz küzdelemmel”. 
A hagyományteremtő céllal szervezett juniális sok 
embert vonzott a halas-tavi sörsátorhoz. 
Reméljük jövőre is találkozunk és még többen 
leszünk! 
 

JÚLIUS  – 
SZENT JAKAB 

 HAVA 
NYÁRHÓ 

 
A nyári programok júli-
usban emléktábla ava-
tással folytatódtak. A 
Szabadság téri hősi em-
lékmű oldalára felkerült 
és megszentelt márvány-
tábla a trianoni  békedik-
tátum által elcsatolt or-
szágrészeknek állít em-
léket Babits Mihály 
versidézetével:  
 
„egytest a mi hazánk, 
eleven valami! 
 Nem lehet azt csak úgy 
vagdalni, toldani!” 
 

AUGUSZTUS –  
KISASSZONY 

 HAVA 
NYÁRUTÓ HÓ 

 
Nyár végén, augusztus-
ban,  Szent István király 
és az Új Kenyér ünne-
pén megrendezendő fa-
lunapon – az előző évek 
hagyományaihoz híven 
– idén is több napon át 
tartó,  változatos prog-
rammal várják a szerve-
zők községünk lakóit és 
mindenkit, aki 
Sárisápról származik! 

 
Ligetiné Vass Éva 

Oktatási- Kulturális  és 
Sportbizottság 
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Szlovák nyelvi tábor 
 

A támogatásoknak köszönhetően idén is megszer-
veztük a már évek óta hagyománnyá vált szlovák 
nyelvi tábort. Júliusban 40 diák 4 kísérővel töltött 
egy hetet a Tátra lábánál, Mengusovcén.  
Kirándultunk a dobsinai jégbarlangba, amely 2000-
ben a világörökség részévé vált, Közép-Európa leg-
nagyobb várához, a szepesi várhoz. 
Valamennyiünket lenyűgözött a hatalmas építmény 
és annak udvara. Különösen érdekes volt a gyere-

kek számára az udvaron futkosó ürgék sokasága. 
Poprádon megtekintettük a Tátra Múzeumot. A 
Magas Tátrában lanovkáztunk és a Chopok csúcsá-
ról gyönyörködtünk a tájban. A túra után, a hegyi 
menedékházban a szlovák konyha egyik specialitá-
sát, a gőzön főtt gombócot kóstolhattuk meg.  Iro-
dalmi, történelmi ismereteinket gyarapítottuk a 
késmárki várlátogatással. 
Mindannyian sok-sok élménnyel tértünk haza. 

Szervezők 
 
 

AZ ISKOLA HÍREI 
 
Az elmúlt tanévben a következő eredményeket érte el iskolánk tanuló ifjúsága: 
- intézményünk tanulmányi átlaga: 3,81. Ez a tavalyi 3,94-hoz képest több, mint egy tizedes visszaesést 

jelent; 
- a magatartás iskolai átlaga: 4,08. Az elmúlt évi 3,78-hoz képest jelentős a javulás; 
- a szorgalom iskolai átlaga: 3,83. Egy éve 3,67 volt, tehát a javulás itt is több mint másfél tizedes. 
Sajnos pótvizsgára bukott 5, osztályismétlésre 11 tanulónk. Kitűnő tanulóink száma 38. Közülük 29 alsós, 9 
felsős. Ők az évzáró ünnepségen könyvjutalomban részesültek.  
Név szerint: Hetzmann Mercédesz, Jurásek Jázmin, Kismóni Kitti, Knáb Dominika, Subits Ákos, Urbanics 
Tamás (1.a.) Rigó Júlia, Lambert Dávid, Wolfart Mónika (1.b.) Izsó Evelin, Nagy Rebeka, Pátzay Bettina, 
Szabó Fanni (2. o.) Kollár Dóra, Mészáros Regina, Papp Fruzsina, Schüller Álmos, Szabó Kornél, Urbanics 
András (3.a.) Héjas Anna,  Szakács Alexandra (3.b.) Kovács Georgina, Karászek Bianka, Máté Fanni, Pász-
tor Gergő, Smodics Hajnalka, Zsolnai Zsófia (4.a.) Szabó Amanda, Török Debóra (4.b.) Jurásek Janka, 
Schrammel Anett, Schuszter Máté (5.a.) Balázs Dalma, Thier Titanilla (5.b.) Urbanics Balázs (6.a.)  Naár 
Alexandra (7.a.) Zsombok Katalin (7.b.) Garami Anett (8.a.) 
 
A nyári felújítási munkálatok befejeződtek, jelenleg a nagytakarítás folyik. 
 
A javítóvizsga időpontja: 2007. augusztus 29. (szerda), reggel 8 óra. 
A tanévnyitó ünnepség időpontja: 2007. szeptember 3. (hétfő) reggel 8 óra. 
A hátralévő néhány napra jó pihenést kívánok valamennyi kis- és nagydiáknak! 

Csicsmann János  
tagintézmény-vezető 

 
ISMÉT MEGÚJULT, GAZDAGODOTT A GONDOZÁSI KÖZPONT 

Május hónapban két hétig a mindennapi feladatok mellett a gondozási központ dolgozói elvégezték az éves 
nagytakarítást. Erre minden évben szükség van. Az idén a konyha, az étkező és az előszoba meszelése előz-
te meg ezt a nagy munkát. Karbantartási munkákat végeztettünk a mosdókban és a zuhanyzó helyiségekben. 
Az elhasználódott zuhanytálca kicserélésre került és egyúttal a nagyobb biztonságot adó kapaszkodók is fel  
lettek szerelve. 
Az intézmény ellátottjai nagyon szeretik az épülethez kapcsolódó kertet. Árnyas fákkal beültetve, nyugodt 
környezetben ad lehetőséget a kikapcsolódásra, kerti programokra. A pihenőudvar bútorzata is megújult, és 
újakkal egészült ki. Könnyen mozgatható kerti székeket és asztalokat vásároltunk. Új kerti bútorként pár-
nákkal ellátott hintaágyak szolgálnak pihenésre. Az egyik hintaágy megvásárlásához egy községünkben élő 
fiatal nyújtott anyagi támogatást. Ezúton is köszönjük az önzetlen segítséget. 
A kerti pagoda tető része is javításra került. A padok betonlábait és az újonnan felszerelt fa ülőrészeket a 
munkatársak festették, szépítették. A faszerkezetet és a benne lévő asztalokat, padokat szintén a dolgozók 
pácolták át. A megújult kertet egy közös szalonnasütés keretében avattuk fel az idősekkel.  
Szeretnénk ismertetni néhány tervezett őszi programunkat.  
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Szeptember végére, ismételten megszervezzük a balatonfüredi kirándulásunkat, mivel a tavalyi évben nem 
tudtuk megvalósítani.    
Októberben, a hagyománnyá vált „Idősek hétvégéje” rendezvény keretében köszöntjük intézményünk szép-
korú tagjait. A program része az elmaradhatatlan szüreti bál. 
Azokról sem feledkezünk meg, akik nem tudják látogatni az idősek klubját. Számukra étkeztetést, étel ház-
hozszállítást, és házi segítségnyújtást biztosítunk. Jelenleg 25 fő veszi igénybe ezeket a szolgáltatásainkat. 
Bátran keressék meg intézményünket, ha tanácsra, segítségre lenne szükségük!  

                                                                                                  Gondozási Központ dolgozói 

 
SÁRISÁP KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

 
 
A közalapítvány kuratóriuma 2006. évben négy 
alkalommal ülésezett és 9 határozatot hozott. 
Az alapítvány könyvelését, pénzügyeinek szakszerű 
kezelését, adatszolgáltatásainkat Honvéd Róbertné 
már közel 10 éve precízen, pontosan, térítésmentesen 
végzi. Köszönet érte. A közalapítvány könyvvizsgá-
lója az Egyensúly 91 Kft. 
Az elmúlt évben támogattuk a sportegyesület műkö-
dését, a mazsorett-csoport olaszországi Európa 
Bajnokságon való részvételét, valamint a megyei 
mazsorett találkozót, melyet júniusban községünk-
ben rendeztek meg.  
               
Fő feladatunk, hogy az adományozni kívánó vállal-
kozóktól koordináltan, a számviteli törvények betar-
tása mellett kerüljenek civil szervezeteinkhez a 
támogatási összegek, és azokat a jogszabály előírása-
inak megfelelően használják fel, valamint az adomá-
nyozó igénybe tudja venni az adományozott összeg 
után az adókedvezményt. 2006. évben 42 esetben 

történt befizetés a közalapítvány számlájára, mely 
összesen 557 000 forint volt. 
 
A községben két gyűjtési akció is a közalapítványon 
keresztül bonyolódott.  
A jegenyei testvértelepülés ajándékvásárlásához az 
alapítványon keresztül gyűjtöttük a pénzt.  A több 
mint 150 ezer forintból függönyöket és karnisokat 
vásárolt a 2006. júliusában kiutazó csoport.  
A másik gyűjtést a templom tetőszerkezetének 
felújítására szerveztük, a befolyt 230.000 forintot 
átadtuk az egyházközségnek. 
A közalapítvány 2006. évi működési költsége        
182 956 forint volt, a személyi jövedelemadó            
1 %-ából 324 847 forint folyt be. 
Kérjük községünk lakóit, hogy személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával segítsék a közalapítványon keresz-
tül községünk civil szervezeteit, a községi rendezvé-
nyeket. Köszönjük azoknak, akik eddig is ezt tették, 
és a jövőben is számítunk támogatásukra.  

Vass Rozália 
kuratórium  elnöke 

 
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete 

  
Egyesületünk második negyedéve bővelkedett a programokban annak ellenére, hogy nem minden esemény 
valósult meg az eredeti elképzelésekből. Két korábbi év sikerútja után idén elmaradt a tatai virágkertészeti 
látogatás, melynek célja mindig – anyák napja előtt – a sárisápi porták „felvirágoztatása„ volt. Oka, a virág-
kertészet profilváltása. Ugyanígy nem valósult meg a Budafoki Pincegazdaságba (Hungarovin) tervezett 
borút sem, a borkóstolás díjának aránytalan emelkedése miatt. 
Ezek helyett más programokat szerveztünk, és ezzel jelentősen bővült, illetve színesedett programkínála-
tunk. Az elnökséget az a cél vezérelte, hogy a tagság találjon kedvére valót a választékból. 
 
Megvalósult programjaink: 
 
Neszmélyi Borvidék Régiós Borversenye Lábatlanon, díszfák metszése Sárisáp közterületein, a neszmélyi 
Szöllősi Mihály Pincészet látogatása, IVÓ nap borbarátnőknek az annavölgyi  SZOLNOKI PINCÉSZET-
ben, Pilisi szlovák gazdák II. Borversenye Piliscséven, Pünkösdi Vásár  Esztergomban, VII. Pannon 
Borfesztivál  Budapesten, sárisápi, annavölgyi juniális,  Víz-Virág-Zene Fesztivál Tatán.  
 
Rendezvényeinken a tagság mindig nagy létszámban képviseltette magát, sőt a meghirdetett útjainkra szép 
számmal eljöttek kívülállók, hozzátartozók is. Az annavölgyi juniálison felavatásra került az egyesület 
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frissen alakult 15 fős gasztronómiai csapata, amely már ezen első alkalommal sikeresen felelt meg az 
elvárásoknak. 
 
Bízom benne, hogy hasonlóan nagy nevezési részvétel és érdeklődés fogja kísérni augusztus 18-19-én 
Sárisápon a már hagyományőrző  7. Virág- és Terménykiállítást. Készüljünk közösen, legyenek Önök is 
minél többen kiállítói a rangos rendezvénynek Sárisápról és Annavölgyről egyaránt! Számítunk a 
kívülállók részvételére is! Hozzák el a Sárisápi Művelődési Házba augusztus 17-én pénteken 9-16 óra 
között saját termesztésű és bemutatásra alkalmas növénykülönlegességeiket. Gondosan őrizzék meg 
legszebb virágaikat és kertészeti termékeiket, gyümölcseiket, hogy legyen mit  kiállítaniuk. 
 
Kiállításra kerülhetnek:  virágok, kertészeti termények, fűszernövények, gyümölcsök, befőttek, lekvárok,  
borok, pálinkák, borversenyen szerzett oklevelek és díjak,  mezőgazdasági régi és új munkaeszközök, me-
zőgazdasági motívumot bemutató dísztárgyak, festmények, stb. 
 
A kiállítókat részvételi oklevéllel jutalmazzuk. 
Borkóstoltatásra és gyümölcsök felhasználásával készített sütemények (gasztronómiai termékek) kínálására 
is szívesen veszünk kizárólag saját készítésű termékekből felajánlásokat, akár a termelő kínálásával is au-
gusztus 18-án. 
Meghirdettük a „Sárisáp legszebben parkosított udvara” címért folyó vetélkedést. Várjuk jelentkezésü-
ket. Az elbírálás és a díj átadása augusztus 18-án lesz. 
 
A kiállítás megnyitására augusztus 18-án, szombaton 17 órakor kerül sor. Ugyanekkor avatjuk az egyesület 
zászlaját, valamint az aulában fotókiállításon mutatjuk be a múltat (a jogelőd Kertbarátok Körének 22 évét) 
és a jelent (az egyesület 2007. évi rendezvényeit). 
 
További rendezvényeink: részvétel termék- és fotókiállítással, gasztronómiával augusztus 25-én az  
annavölgyi falunapon, szakmai út Sopronba, Nagycenkre, Szigetszentmiklósi Virágkiállítás és Vásár, Krak-
kói kirándulás (Árvai vár, Krakkó, Wieliczka, Debno, Zakopane, Késmárk)  október 20-23. 

    
Legyenek aktív részesei rendezvényeinknek, szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

                                                                                                               Schummel Tamás 
                                                                                                                       elnök 

 
BÁNYÁSZ NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET 

 
A közelgő szeptember elejével ünnepeljük az 57. Bányásznapot. Hagyományainknak megfelelően tisztelet-
tel adózunk hős, munkában elhunyt bányászaink emléke előtt a temetői bányász síroknál és az emlékműnél. 
 
Ez alkalommal köszöntjük a még köztünk élő valamennyi bányász nyugdíjasunkat, bányászfeleségeket és 
hozzátartozóikat, kívánva sok jó erőt, egészséget, mindehhez sok 

 Jó szerencsét! 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége 

 
 

POLGÁRŐR EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓJA 
 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a telefonos ügyeleti rendszerünk jól működik, csak egyenlő-
re kevesen használják. A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes és szükséges volt ezt a „jelzőrendszert” 
kiépíteni, fejleszteni. A telefonos ügyelet létrehozása óta sikerült néhány vandalizmust, rongálást a lakosság 
bejelentése alapján megakadályoznunk. 
Minden módszer, amely a huliganizmus, a rongálások, rendbontások ellen történik, csak úgy és akkor ér va-
lamit ha közösen, minél többen részt veszünk benne, ha figyelünk egymásra és az észlelt eseményeket jelez-
zük a megfelelő szervezet felé. A jelzéseknek akkor van igazán értéke, ha gyorsan és minél hamarabb eljut az 
érintett, intézkedésre jogosult szervezethez. A rendszerbe állított telefon ezt a célt szolgálja. A nap 24 órájá-
ban elérhető és hívható.  
Szeretnénk ha a köztudatban ismertté válna ez a  telefonszám: 06-30-621-04-19. 
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Kérjük Önöket, ha bármilyen rendbontást, rendkívüli eseményeket észlelnek, amelyek rendőri intézkedést 
nem igényelnek, de környezetünk nyugalmában, zavartalan napjainkban kárt okoznak, okozhatnak azt feltét-
len jelezzék, hogy segíteni tudjunk és a további rendbontást megakadályozzuk. 
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, vagyontárgyaiért áldoznának. Érdeklődni vagy jelentkezni a pol-
gárőrség telefonszámán lehet. 
Tájékoztató adatok az első félévről: 
Működési terület: Sárisáp-Annavölgy, létszám: 24 fő. 
Polgárőrök önálló szolgálatellátása: 46 alkalom, összes szolgálati idő: 952 óra 
Polgárőrök szolgálat ellátása rendőrrel közösen: 4 alkalom, összes óra: 58. 
Jelentősebb polgárőr intézkedések a hétvégi szolgálatokon kívül: iskolai akadályversenyeken való feladatok 
levezetése, bálok, rendezvények biztosítása, közúti baleseteknél helyszínbiztosítás, nemzetiségi nap, idősek 
napja helyszínbiztosítás, szeptemberben az iskola környékén a biztonságos gyalogos átkelés segítése, 
bombának látszó tárgyak őrzése, körzeti megbízottunkkal közös szolgálat, második hagyományteremtő pol-
gárőr bál megszervezése és lebonyolítása, falunapokon vagyonvédelem, közúti biztosítás, eltűnt személyek 
keresése. 
Fogjunk össze és szervezetten óvjuk községeink vagyonát, az itt lakók értékeit és nyugalmát! 

Kun Csaba  
elnök 

 
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 
 

2007.   szeptember 6.  (csütörtök)  800-1000 óra és 1400-1600 óra között és 
szeptember 13.  (csütörtök)   800-1000  óráig. 

 

Az oltás ára 2.000 Ft, a féregtelenítés tabletta formájában történik, melynek ára az ebek súlya szerint         
10 kg-onként 100 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. Házhoz 
hívást a 06-30/9340-580 illetve  a 450-558-as telefonszámon vagy személyesen lehet kérni. 
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 

SÁRISÁP    AZ    NB   III-BAN 
 
Végre sikerült! Tizenhat év után ismét NB III-as 
labdarúgó csapata van Sárisápnak! Nagyszerű évet 
zárt a megyei bajnokságban a Sárisáp-Sikér, hiszen 
magabiztosan szerezte meg az első helyet. Most jó 
ízlelgetni a „megyei bajnokság” helyet, a „Nemzeti 
Bajnokság” szavakat. Büszkék is rá a szurkolók. 
Hogyan tesznek eleget hogyan készültek, készülnek 
az új feladatokra – erről beszélgettünk Szabó Csaba 
szakosztályvezetővel és Karcagi Pál edzővel. 
Elismerésre méltó az eredmény, jó a csapatszellem, 
lelkesek a játékosok – kezdi a szakosztályvezető, de 
rögtön hozzáteszi – a sikerben nagy szerepük volt a 

lelkes szurkolóknak és a Sikér Kft-nek, amely je-
lentős támogatással segítette az NB III-ba jutást. 
Szabó Csaba azt is elmondja, mennyi új követel-
ménynek kell megfelelni. Az első csapat mellett 
még három kategóriában kell indulni. Előkészítő 
csapat, (11-12 évesek) U16-os és az U19-es együt-
tes. A csapatok és edzőik megvannak. A legkiseb-
beké Pokriva Ferenc, az U16 és U19 vezetője Hegyi 
Csaba, a nagy csapaté továbbra is Karcagi Pál. Né-
hány pályakorrekciót is végre kell hajtani. Már 
gyepesítették a kapuk előtti területet, két új modern 
10-10 személyes kispadot állítottak fel a játékosok 
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részére, hátra van még a többi között a pálya teljes 
körülkerítése, de egy év haladékot kaptak, hogy 
minden követelménynek eleget tegyenek. Ezekben 
a munkálatokban, meg a csapatok új szerelésének 
gondozásában nagy szerepe van Thol Tibor pálya-
gondnok-szertárosnak. 
A beszélgetés a nagycsapatra terelődik. Változás 
történt a keretben is.  Párkányi Norbert Tátra iga-
zolt, Bokros és Mészáros végleg visszavonult a 
labdarúgástól. Öt új játékos erősíti a csapatot: 
Zsemberi Gábor (volt NB II-es játékos) Budaőrsről, 
Marcsó Tamás a tatabányai junior csapatból, 
Hanikám Ákos Vértesszőlősről, Bakó Attila Etéről, 
Sováb Zoltán Párkányból érkezett. 
A napokban elkészült a sorsolás is. Csapatunk az 
NB III. Duna csoportjába került, nem kisebb ellen-
feleket kapott, mint például az NB I-et és az NB II-t 
megjárt III. kerület (Óbuda), Százhalombatta, vagy 
Tatabánya, Székesfehérvár, Siófok junior csapatai. 
 
Szabó Csaba szakosztályvezető külön hangsúlyozza 
Tittmann János egyesületi elnök segítségét, aki igen 
sok munkával járul hozzá az NB III-as előkészüle-
tekhez. 
A szakosztály vezetősége nevében köszönetet mond 
a szurkolóknak a lelkes támogatásért, és reméli ez a 
támogatás még nagyobb lesz, hiszen rangosabb 

mérkőzések következnek. Abban is reménykednek, 
hogy gyarapodik a tagsági igazolvánnyal rendelke-
ző klubtagok száma, akik jó mérkőzéseket izgulhat-
nak végig. 
Karcagi Pál edzőt már a konkrét csapatmunkáról 
kérdezem. Hogyan sikerült az alapozás? 
Jelentős volt, hogy edzéseinket kettőről, heti négyre 
emeltük, és edzőmérkőzéseket játszottunk olyan 
ellenfelekkel, mint az NB II-es Vecsés, vagy To-
kod, Gyermely, Kecskéd csapatai. Keretünk 22 fős. 
Az újonnan érkezett játékosok gyorsan beilleszked-
tek a csapatba, amelynek fő gerincét továbbra is 
Pokriva Ferenc, Szalai Norbert, Ligeti András, 
Gombola Gábor, Jurásek Károly, Mali Gábor, Hor-
váth Zoltán és Győri Zoltán képezik. Sokat segít a 
felkészülésben és jelentős erőfelmérésnek számít, 
hogy csapatunk a megyei bajnokság mellett 65 
egyesület közül elnyerte a Komárom Megyei Ma-
gyar Kupát, így indulhattunk az országos kupa baj-
nokságban is. Már hét sikeres meccsen vagyunk túl. 
Edződik a csapat. Remélem nem okozunk csalódást 
szurkolóinknak. 
A bajnokság augusztus 19-én kezdődik. A Sárisáp-
Sikér hazai pályán a Budafokot fogadja. Bizonyára 
sok szurkoló zengi majd: Hajrá Sárisáp!  

Kapalyag Imre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

VÉRADÁS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

2007. augusztus 21-én  (kedden) 1100-1600 óráig a 
 Művelődési Házban véradás lesz. 

Minden segítőkész embert szeretettel várunk! 
 

Vöröskereszt 

IGAZOLÁS ÉS MENTESSÉG 
 
Azok a véradók, akik bizonyítottan legalább 30 alkalom-
mal térítésmentesen teljes vért adtak, a Véradó Állomás 
igazolása alapján mentesülnek a vizitdíj ill. a kórházi na-
pidíj megfizetése alól. 
Az igazolás kiadásához szükséges: kérelem nyomtatvány, 
személyazonosításra alkalmas igazolvány, TAJ kártya 
illetve olyan dokumentum fénymásolata, (véradó igazol-
vány, igazolás véradásról, emléklap 30-szoros véradásért) 
amely alapján a nyilvántartásból a szükséges adatok kike-
reshetők. 
Községünkben a 2007. augusztus 21-ei véradás helyszínén 
is kérhető az igazolás kiadása, ill. az esztergomi Véradó 
Állomáson szerdán és csütörtökönként 900-1200 óra között. 

KÖTELEZŐ A TÜDŐSZŰRÉS 
 

A fertőzésveszély elhárítása végett kötelező 
tüdőszűrő vizsgálatot rendelt el az ÁNTSZ 
Közép-dunántúli Regionális Intézete a 30-60 
éves korcsoportba tartozók részére. 
A szűrés vizitdíj mentes, és járványügyi 
szempontból kötelező orvosi vizsgálatnak 
minősül. Azoknak a korcsoportba tartozó 
személyeknek, akik májusban részt vettek a 
szűrésen nem kell ismételten részt venniük!  
A szűrés helyéről és idejéről hirdetményben 
és a kábeltévé képújságján keresztül értesít-
jük a lakosságot. 
A vizsgálat elvégzésének határideje:  

2007. december 20. 
Tájékoztató adat: az érintett korcsoportba 
1318 fő tartozik, ebből májusban a szűrésen 
298 fő jelent meg. 
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