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Kedves Olvasó! 
 
Sokat gondolkodtam, hogy mit kellene írnom 
Önöknek első közös karácsonyunk alkalmából. 
Sajnos még nem vagyok itt annyi ideje, hogy 
számot tudjak adni a templom szépüléséről, vagy 
bármi hasznos cselekedetemről, ezért inkább az 
Önök ünnepéhez szeretnék egy kis lelki gondola-
tot adni, hogy mindenki szeretetben tudjon ünne-
pelni és örülni. 
 
Egy visszajáró tapasztalatom van karácsonnyal 
kapcsolatban: ilyenkor megváltoznak az embe-
rek. Gyakran lehet hallani szülők szájából, hogy 
a gyermeknek azt mondják: bárcsak ilyen jó ma-
radnál egész évben. Vagy tapasztaltam már, 
hogy a harmóniát  és a békét kereső emberek 
nagyon örülnek a szenteste varázsának, mikor 
végre minden a helyén van, és amikor elmúlnak 
a szeretett percek, szomorúvá válik az ember, 
hogy újra kezdődik az év hajtása. Vagy hallottam 
már olyan panaszt is, hogy valaki nem akart ün-
nepelni, mert azt látta az év során, az előkészüle-
tek rohanásában, hogy a családtagjai, a barátai 
meg akarnak felelni az ünnepnek, és egy másik 
arcot mutatnak.  
 
Egy biztos! Igen, megváltozik valami kará-
csonykor, még azokban az emberekben is, akik-
ről nem is gondolnánk, hogy tudnak változni. De 
nem szabad elégedetlennek lennünk, ha valaki jó 
lesz egy hétre, egy napra, egy órára. Minden em-
berben benne van a vágy, hogy jó legyen és bol-
dogan tudjon élni. Sajnos a mai világ megfertőz-
te a látásunkat, és egy szent ünnepen is csak 
gyanakvás, az elégedetlenség és a bizalmatlanság 
kap előteret. Nem szabad engedni ezeknek a kí-
sértéseknek, hanem azoknak az embereknek, 
akik boldogok szeretnének lenni, azoknak elő-
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ÜNNEPVÁRÁS 
 
December az ünnepvárás hónapja. Az ünnepekre való 
készülődést a pompás külsőségeken túl a lelkünkben 
kell elkezdeni. Szükségünk van némi lelassulásra, 
elcsendesedésre: adjuk meg az ünnepeknek, ami az 
ünnepeké. Nem véletlen, hogy a karácsony háromna-
pos ünnep, hiszen a készülődés után az ünnepesti 
események lecsengésére is kell, hogy jusson időnk. 
Az advent időszakában gyertyákat gyújtunk, s őrizzük 
meg a láng melegségét szívünkben az ünnepek idején 
is. A család apraja-nagyja közösen készíti a sütemé-
nyeket, karácsonyfadíszeket, s nem csak a karácsony-
fát öltöztetik fel ünnepi fénybe, hanem a lelküket is. 
Ezek a kis szertartások a családi hagyományokat és 
az összetartozást is erősítik.  
 
Ajándékokat adni és kapni jó. Ne feledjük azonban, 
hogy az esetleg egész évben elmaradt törődést, szere-
tetet nem lehet néhány együtt töltött óra alatt bepótol-
ni. Olyan világban élünk, amiben nem magától érte-
tődő, nem 2x2 egyszerűségű jónak lenni, hiszen nem 
biztos, hogy érdemes! Mi lenne, ha megpróbálnánk 
először csak néhány óráig, aztán néhány napig, hétig, 
hónapig környezetünk örömére élni, kellemessé válni 
a világ számára. 
Otthon, a munkahelyen, közlekedésben, vásárlásnál, 
iskolában lehet, hogy kezdetét venné a csoda: a jóság-
ra mások is jósággal válaszolnának, és egy idő után 
lassan-lassan minden megváltozna körülöttünk, mert 
a jóság mint egy lélekkel hallható dallam, egy látha-
tatlan hullám áramlana körülöttünk, megérintene, 
felemelne és magával ragadna minden embert. 
„Hát legyetek jók, ha tudtok!” Már ezen a karácso-
nyon megpróbálhatnánk. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a község lakóinak 
áldott ünnepeket. 

 Kollár Károly  
polgármester 
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ször szabaddá kell válniuk az előítéletektől és nyitottnak kell lenniük. Csak így fognak örülni az ünnepnek. 
Az egyház karácsony előtt négy vasárnapon keresztül várakozik, és gyertyákat gyújt, hogy az ember örülni 
tudjon a Megváltó születésének. Várnunk kell az ünnepet, és azt, hogy szeretett embereinkkel megéljük a 
boldogságot karácsonykor. Minden családnak megvan a maga hagyománya, hogyan ünnepli a szentestét. 
Valaki otthon csöndesen és sokan vannak, akik közösen összejönnek a templomban és együtt élik át a kis 
Jézus születését imádsággal, énekszóval. Akik szeretnének bekapcsolódni az egyház közös ünneplésébe, 
azoknak tájékoztatásképpen hirdetem: 
 
December 23-án a gyerekek egy pásztorjátékot adnak elő a „Falu karácsonya” keretében. A játékban Szent 
Erzsébet személyén keresztül látjuk a Kisded születését. Ezt a játékot a gyerekek megismétlik december 25-
én, a 10 órai szentmise előtt fél órával. 
 
Az ünnepi miserend:  
 
December 24-én éjféli mise. 
December 25-én 10 órakor ünnepi mise. 
December 25-én este 17-kor szentmise Annavölgyön. 
December 26-án 10 órakor mise. 
December 30-án Szent család vasárnapján, a 10 órai mise keretében a házaspárok megáldása és különösen a 
jubilánsoké. 
December 31-én este 17 órakor Annavölgyön Mária Isten anyjának előesti miséje. 
December 31-én este 18 órakor év végi hálaadás szentmise keretében. 
Január 1-jén 10 órakor Mária Isten anyjának ünnepe. 
 
Minden kedves Olvasónak és családjának áldott Karácsonyt és békés Újesztendőt kívánok! 

Zsiga Péter 
 plébános  

 
A KARÁCSONYI MESÉKRŐL… 

 
December hava a gyermekek számára az év leg-
csodásabb időszaka, s az ő izgatott várakozásuk 
fényesíti meg a többi családtag örömét is. 
A Mikulásról, a karácsonyról szóló meséknek se 
szeri, se száma mind hazánkban, mind a világ-
irodalomban. 
 
Bár hazánkban a Mikulás nem karácsonykor érke-
zik, így is fontos szereplője a téli ünnepkörnek. A 
főleg amerikai hatásra, a múlt század első harmadá-
ban kialakult pirospozsgás, öregapós Mikulás-
alaknak ugyan vajmi kevés köze van az ünnepnek 
nevet adó Miklós püspökhöz, de a piros kabátos 
jótevő azért jó néhány írót megihletett. 
(Mikszáth Kálmán: A Mikulás bácsi; Móra Ferenc: 
A Télapó haragja; Gyurkovics Tibor: Vers a Miku-
láshoz; Lázár Ervin: A másik Télapó…) 
 
Míg december 6-a kifejezetten a gyermekek ünne-
pe, addig a karácsony mindenkié. A lelket melenge-
tő karácsonyi mesék már nemcsak a kicsiknek szól-
nak, hanem mindazoknak, akik az évnek legalább 
ezen az egy napján igaz hittel kitárják a szívüket. 
Ezek a karácsonyi történetek talán segítenek visz-

szahozni a régi telek hangulatát. S a közös olvasás 
a leginkább képes arra, hogy megtartsa, megőrizze 
a család melegét. 
A legismertebb karácsonyi mesék mellett (Dickens: 
Karácsonyi történet; Andersen: A kis gyufaárus 
lány) jó néhány magyar író is igyekezett átadni a 
gyermekek számára a szenteste valódi üzenetét. 
Ilyen Jókai Mór szívet melegítő meséje a Melyiket 
a kilenc közül? Kevésbé ismert, de gyönyörű 
Herczeg Ferenc írása: A bujdosó bábuk. 
A határon kívüli írók karácsonyi novellái közül a 
legszebb történetek Wass Albert nevéhez fűződnek. 
 
Ha gyermekeink megkérdezik tőlünk, mi is valójá-
ban az ünnep, a legszebben és legegyszerűbben 
szintén a mese szavaival válaszolhatunk nekik: 
 
„…amikor a Világosság angyala alászáll közénk 
jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a ka-
rácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, 
fényt lásson, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt 
a bennünk lévő rosszat.” 
(Wass Albert: Karácsonyi mese) 

Ligetiné Vass Éva 
logopédus 
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ÉLELMISZERCSOMAGOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 
 
2007. évben több alkalommal is sikeresen pályázott 
az önkormányzat a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványnál. A pályázati kiírás szerint az elnyert élel-
miszerek nemcsak gyermekek, hanem felnőttek 
részére is kioszthatók voltak. A névsor meghatáro-
zásakor igyekeztünk több szempontot is figyelembe 
venni.  
 
Az év folyamán három alkalommal, összesen 6.163 
kg élelmiszer került kiosztásra.  Nagyobb mennyi-
ségben lisztfélék (1.790 kg), tésztafélék     ( 1.942 
kg), cukorfélék (582 kg), továbbá kakaós ital (1.416 
liter ) volt a szállítmányokban. Az előzőeken kívül 
volt még kisebb mennyiségben vaníliás karika, 
zsemlemorzsa, töltött piskóta és kelt tészta is. A 
három alkalom során mindig másfajta csomagok 
kerültek összeállításra, attól függően, hogy az akko-
ri szállítmány mit tartalmazott. 
A három fordulóban fordulónként 204 fő vehetett át 
élelmiszercsomagot, így támogatásban összesen 
612 fő részesült.  

A Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt „Min-
denki ebédel” pályázaton az önkormányzat 15 hát-
rányos helyzetű gyermek részére tudott 2007. már-
cius 3-tól 2007. december 9-ig minden hétvégére 
(szombat és vasárnap), valamint a nyári szünet ide-
jére plusz egy napra felmelegíthető konzervekből, 
illetve tartós élelmiszerekből álló csomagot biztosí-
tani. Az ellátásban résztvevő gyermekek kiválasztá-
sában az óvoda és az iskola vezetői voltak segítsé-
günkre. 
 
Ezúton is köszönjük a Gyermekétkeztetési Alapít-
vány által községünk részére nyújtott támogatását. 
 
Állami támogatásból biztosított forrás terhére a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő, elsősorban 10 év alatti 17 gyermek nyári ét-
keztetését oldottuk meg 2007. július 20-tól 2007. 
augusztus 31-ig - 30 munkanapon át - napi 350 Ft 
értékben, felmelegíthető konzerv vásárlásával.  

 
ADÓ- ÉS DÍJTÉTELEK 2008. ÉVI VÁLTOZÁSAI 

 
A képviselő-testület a 2007. november 26-ai ülésén 
a 2008. évi költségvetés tervezéséhez  meghatározta 
a következő évi adók és egyéb önkormányzati ha-
táskörbe tartozó díjak  mértékét.  Az ülésen az 
alábbiakról született döntés. 
 
A telekadó mértéke az eddigi 27 Ft/m2-ről 30 
Ft/m2-re emelkedett. Az adóztatott telkek száma 
jelenleg  33 db.  
A kommunális adó mértéke 1.650 Ft/évről 1.800 
Ft/évre változik. Jelenleg 1020 ingatlan van adóz-
tatva. A vállalkozók kommunális adója az általuk 
foglalkoztatott létszám után 2.200 Ft/főről 2.400 
Ft/főre emelkedik. Ez az adó 364 fő után lett megál-
lapítva az elmúlt évben.  
A temető-rendeletben megállapított díjakat a képvi-
selő-testület nem változtatta meg, tehát a sírhely 
megváltási díj, és a temetői létesítmények használa-
ti díjának a mértéke jövőre nem fog változni.  

A helyi iparűzési adó már most is a törvényi maxi-
mum mértékében, 2 %-ban van megállapítva, ezért 
2008. évben ez az adómérték nem fog változni.  Az 
iparűzési adót fizető vállalkozások száma 158.   
A lakbérek mértéke jelentősen, 25 %-kal fog emel-
kedni a 2007-es évhez képest. Jelenleg az önkor-
mányzat 17 bérlakással rendelkezik.  
 
A szemétszállítási díj a 2007. évi mértékhez képest 
8,7%-kal fog emelkedni, azaz egy 120 literes gyűj-
tőedény egyszeri elszállítási díja a jelenlegi 400 Ft 
helyett 435  Ft lesz, az éves díj ez alapján 20.824 
Ft-ról 22.636 Ft-ra emelkedik majd. 
 
A Kábeltévé Kft. - amelynek többségi tulajdonosa 
az önkormányzat - 2008. évben nem emeli az ára-
kat. 

Flórián Józsefné 
jegyző 

 

 
ÓVODAI ESEMÉNYEK 

 
Intézményünk folyamatosan fogadja az óvodás korú 
gyerekeket. 2007. évre jellemző volt a vándorlási 
időszak. Sok gyerek érkezett, és ment el óvodánk-
ból. A szülők igyekeznek munkahelyeik közelében 
lakást találni és így a közeli városokba költöznek. 
Óvodánk hivatalos nyitvatartása 630-tól 1600 óráig 
tart, a szülők jelzése alapján azonban az utóbbi 

években igyekszünk igazodni a munkahelyek igé-
nyeihez. Intézményünk belső része évről-évre szé-
pül, megfelel a korszerű követelményeknek. 
Ősszel az óvodai fekhelyek részleges cseréjére ke-
rült sor, 32 új ágyat vásároltunk. Köszönetünket 
fejezzük ki a Kopp és Fiai Bt.-nek, Sárisáp Község 
Önkormányzatának és a Sári Óvoda Szülői Közös-
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ség tagjainak. Ovigalériát terveztünk a kiscsoport-
ba, segítő kezet nyújtott a Kreisz család, valamint 
Urbanics János. Jövőre nézve a közel száz éves 
épületünk külső állagát szeretnénk szépíteni, vala-
mint az óvoda udvara igényelne jelentősebb beru-
házást. 
 
Nagy gondot fordítunk szakmai munkánkra. Prog-
ramnaptárunk alapján a nevelési-oktatói célkitűzé-
sek mellett sokszínű, változatos lehetőségek sorát 
biztosítjuk az ide járó gyerekeknek. 
A győri Vaskakas bábszínház bérletes előadásaira 
külön busszal járnak a középső és nagycsoportos 
óvodások. Az őszi Egészségnap és szüreti mulatság 
újra színes programokkal bővelkedett. 
 
 

Folyik a készülődés a karácsonyi ünnepekre, a gye-
rekek lázasan számolják a napokat, készítik az 
ajándékokat, mindenki igyekszik ünnepi köntösbe 
varázsolni környezetét, hiszen az év egyik legszebb 
ünnepe áll előttünk.  
Az óvodába december 6-án érkezett a Mikulás, nem 
is egy, hanem három, így volt idejük a Mikulások-
nak az együtt játszásra, mesélésre, beszélgetésre, 
hiszen ez a nap az óvodás gyerekeké volt. 
A karácsonyt december 20-án délelőtt ünnepeljük 
az óvoda nagytermében, az ünnep fényét emeli 
Borbély György gitárjátéka. 
 
Községünk lakóinak kívánunk Békés, Boldog Ka-
rácsonyt, örömteli Új esztendőt! 
 

Sári Óvoda kis lakói és dolgozói  
 

 
AZ ISKOLA HÍREI 

 
Az iskola tanulóinak létszáma 276 fő, ebből 33 az új első osztályosunk. Ők az elmúlt hónapokban sikeresen 
beilleszkedtek az iskola közösségébe. Az idei tanévtől az első évfolyam mindkét osztálya tanulja a szlovák 
nemzetiségi nyelvet. 

 
Könyvtárunk kinőtte eddigi helyét, ezért szeptemberben egy nagyobb helyiségbe költöztettük. Jelenleg tága-
sabb, kényelmesebb körülmények között fogadhatja látogatóit. Helyben olvasásra is több hely áll rendelke-
zésre. 

 
Ősszel 17 tonna papírt gyűjtöttünk. A pénzt az osztályok között osztottuk fel.  

 
Sajnos sok a rongálás. Ezek nagy része kívülről éri az iskolát. Az értelmetlen célú szándékos károkozás álta-
lában ablaktörés és kerítésrongálás. Legutóbb a „B” épületünk utcafrontján törtek be 20 ablakot. A kár meg-
közelítette a 100 000 forintot. Szomorú, hogy egyesek valós vagy vélt sérelmeikért a községi vagyonban 
okozott kárral vesznek elégtételt, az iskola épületén vezetik le a feszültségüket, vagy éppen csak szórakoz-
nak. Természetesen e vakmerő tetteket mindig késő délután vagy az éj leple alatt követik el. 
 
A tanév első három hónapjában tanulóink különböző versenyeken vettek részt. 
 
Tanulmányi versenyek 
 
A Pilis-Gerecse Iskolaszövetség keretei között Gyermelyen megrendezett regionális környezetismereti-, 
környezetvédelmi versenyen csapatunk – Csicsmann Blanka (4.b), Gálicz Barbara (4.b), Kollár Dóra 
(4.a), Papp Fruzsina (4.a) – III. helyezést ért el. 

 
Tanulóink 1-4. osztályig részt vesznek a TEKI-TOTÓ matematika levelezős versenyen, a 2. osztályosok az 
Alma Mater levelezős versenyen, a 4. osztályosok a Mozaik, Bendegúz és Kisvakond tanulmányi versenye-
ken. 
 
A bajnai Simor János Általános Iskola a Simor-napok keretében megrendezett olvasás, szövegértés verse-
nyen négy tanulónk vett részt. Közülük Kollár Dóra (4.a) I. helyezést ért el. 
A 6.b osztály benevezett egy csapattal a Szépművészeti Múzeum által szervezett „Apollón jósdája” című 
levelező versenyre, amely az ókori Görögország művészetével foglalkozik. 
A 6.a osztályból  egy csapat részt vesz a TITOK Oktatásszervező Bt. által meghirdetett országos történelmi 
levelező versenyen. 
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Megrendeztük a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny iskolai fordulóját. Takács 
Amanda (6.b) és Tar Bence (8.a) osztályos tanulók képviselik intézményünket a dorogi kistérségi fordu-
lón. 
A 6. és 8. évfolyam 6-6 tanulója nevezett a Debrecenből elindított öt fordulós Ne felejtsek! országos levele-
ző anyanyelvi versenyre. 
A szlovák tánccsoport a VI. Dunamenti Folklórfesztiválon képviselte községünket. 
 
Sport 
 
Ősszel Táton kiskörzeti labdarúgó bajnokságon vettünk részt. A 3-4. osztályosok II. helyezést, míg az 5-6. 
osztályosok IV. helyezést értek el. 
Úszástanfolyamot szerveztünk, a tanfolyami díjat a szülők, az útiköltséget „A sárisápi gyermekek jövőjéért” 
Alapítvány fizette. 
2007. szeptember 21-én 4 fős csapatunk részt vett a békéssámsoni III. Gesztenye Galopp akadályversenyen, 
ahol a VI. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Balázs Dalma (6.b), Bercsényi Kitti (7.b), Ráday Péter 
(7.b) és Vizesi Péter (7.b). 
2007. szeptember 28-án a Pilis-Gerecse Iskolaszövetség által szervezett öttusa versenyen iskolánk csapata 
III. helyezést ért el . A csapat tagjai: Bercsényi Richárd (8.a), Bercsényi Kitti (7.b), Kocsis Fruzsina (7.b) 
és Ráday Péter (7.b). 
2007. október 20-án tanulóink a sportlövő diákolimpia megyei fordulóján az alábbi eredményeket érték el: 
 
Csapat: Nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses, fiú – I. helyezés 
  (Bercsényi Richárd, Ráday Péter, Vizesi Péter) 

Nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses, lány – II . helyezés 
(Bercsényi Kitti, Kocsis Fruzsina, Németh Jennifer) 
Légpisztoly 20 lövéses, fiú – I. helyezés 
(Bercsényi Richárd, Ráday Péter, Vizesi Péter) 

Egyéni: Vizesi Péter (7.b): nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses, fiú – II. helyezés 
Bercsényi Kitti (7.b): nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses, lány – II. helyezés 
Ráday Péter (7.b): légpisztoly 20 lövéses, fiú – III. helyezés 

 
2007. november 10-én az országos sportlövő diákolimpiai döntőn Komárom-Esztergom megye csapatát 
iskolánk három tanulója erősítette: Bercsényi Kitti, Ráday Péter és Vizesi Péter. 
 
Diákönkormányzatunk hírei 
 

o Szeptemberben számháborút rendeztünk a felsősöknek, akadályversenyt az alsósoknak. 
o Az Állatok Világnapjára több napon át feladatokat oldottak meg az osztályok, utána állatbemuta-

tót tartottunk. 
o Budapestre kirándultunk, a Titanic és Bolygó kiállítást látogattuk meg. 
o Halloween bulit tartottunk. 
o Novemberben az egészséges életmód keretében 2 hétig reggeli tornáztunk és a végén játékos 

sorversenyt tartottunk diákjainknak. 
o Decemberben Mikulásfutást és mézessütést tartunk. 

Csicsmann János 
tagintézmény-vezető 

 
A KÁBELTÉVÉ HÍREI 

 
A Kábeltévé Kft. 2007. év végén minden előfizetője számára egy-egy új csatornával bővítette a díjcsoma-
gokat. Ennek alapján a START csomagba a HÁLÓZAT TV, a BASIC csomagba a HÍR TV, az EBS cso-
magba a FILM+ került. A csomagdíjak az új csatornák sugárzása ellenére sem emelkedtek, és az elkövetke-
ző évben sem fognak emelkedni. 2008-ban változatlanul 25.000,-Ft lesz a csatlakozási díj, melyre részletfi-
zetés is kérhető. A helyi képújságban továbbra is a 2007. évben megszokott árakon lehet hirdetéseket felad-
ni.   
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A Kábeltévé csomagkiosztása jelenleg a következő: 
 

START CSOMAG BASIC CSOMAG EBS CSOMAG 
1.400,-Ft/hó 2.000,-Ft/hó 2.500,-Ft/hó 

   
M1 M2 START CSOMAG + BASIC CSOMAG + 
DUNA TV RTL KLUB HALLMARK SPORT1 
RTL2 EUROSPORT SPEKTRUM TV COOL 
SZLOVÁK 1 TV2 VIASAT3 DISCOVERY 
BUDAPEST TV MAGYAR ATV HÁLÓZAT TV HÍR TV 
VIVA SAT1 MINIMAX XXL/MOTEURS 
FILMMÚZEUM CNN NAT. GEOGR. C. FILM+ 
DUNA AUTONÓMA HÁLÓZAT TV HÍR TV  
5 RÁDIÓMŰSOR HELYI ADÁS   

 
HBO (külön szerződéssel)   2.500,-Ft/hó 
HBO egy éves hűségnyilatkozattal  1.200,-Ft/hó 

Sterczer Gergely ügyvezető 
 
 

S Á R I S Á P I         CIVIL     SZERVEZETEK,         EGYESÜLETEK        H Í R E I  
 

A NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET HÍREI 
 
Tájékoztatjuk szakszervezeti tagjainkat, hogy az 
alapszervezet létszáma jelenleg 300 fő. Vezetőségi 
üléseinket az év folyamán minden hónap első va-
sárnapján megtartottuk, melyet 2008. évben is 
ugyanezen időpontban reggel 8 és 11 óra között 
fogadóórával egybekötve fogunk tartani. 
 
Kérjük tagjainkat, hogy lehetőségük szerint éves 
tagdíjukat pénzügyi gazdálkodásunk végzése érde-
kében az I. negyedév során fizessék be személye-
sen, vagy bizalmijaik útján. 
 
Az éves tagdíj mértéke továbbra is 1 100 Ft, amely-
ből személyenként 300 Ft-ot a Dorogi Temetkezési 
Alapítványhoz továbbítunk. 
A temetési segély mértéke: alapszervezeti 6 000 Ft, 
dorogi alapítványtól 4 000 Ft összegű. 
 
 
 

Továbbra is kérjük tagságunk részvételét minden 
rendezvényre, melyet a község önkormányzata és 
szakszervezetünk szervez. 
Vezetőségünk külön köszönetet mond mindazok-
nak, akik munkánkat segítették, rendezvényeinket 
szereplésükkel színvonalassá tették: 
Pávakör, Nyugdíjas Klub, óvodások, iskolások, 
Malárik zenekar, Kanóczki János zenész. 
 
A másodízben megrendezésre kerülő falukarácso-
nyi ünnepséget támogatjuk részvételünkkel és 
anyagi hozzájárulással is. 
 
Tagságunknak, a falu minden idős és fiatal lakójá-
nak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és 
sikerekben gazdag, erőben egészségben teli boldog 
új évet kíván: 

a Nyugdíjas Szakszervezet vezetősége és  
Jánosi József  elnök 

„NÉGY ÉVSZAK” NYUGDÍJAS KLUB 
 
Hosszú idő telt el a tavaly decemberben megjelent 
„Hírmondó” olvasása óta. Sok helyen megfordul-
tunk, illetve kirándultunk az év folyamán. Felsoro-
lok néhányat ezek közül: 
 
Áprilisban Győrbe kirándultunk, ahol termékbemu-
tató és fürdés volt, rá két hét múlva Tatabányán 
szerepelt az énekkar. 
 
Májusban színházlátogatáson vettünk részt. 

Júniusban a falu juniálisán segédkeztünk, valamint 
az akadályversenyen vettünk részt. 
 
Júliusban a Nagymaroson rendezett „Dunakanyar 
Nemzetközi Nyugdíjasklub Találkozón” szerepel-
tünk közösen az énekkarral. 
 
Augusztusban a falunapon szerepelt az énekkar, 
valamint részt vettünk a főzőversenyen. 
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Szeptemberben Oroszlány-Majkpusztára a 
Kamalduli remeteségre látogattunk el, és itt szer-
veztünk zsíroskenyér-partyt. 
 
Novemberben az országos minősítésen Tatabányán 
a klub énekkara „megfelelt” fokozatot szerzett. A 
felkészítésért köszönet Kanóczki Jánosnak. 
December 1-jén vacsorával egybekötött év végi 
búcsúztatót szerveztünk. 
 
Nagyon sok szép élménnyel lettünk gazdagabbak az 
év folyamán. Néha azt mondjuk, hogy az élet nem 
szép, pedig minden szépet és jót az élettől kapunk. 
Örüljünk az életnek és próbáljuk szebbé tenni azo-
kat az éveket, amik még előttünk állnak. 

Köszönet a klub tagjainak, akik aktív segítői voltak 
a rendezvényeinken.  
Köszönet az önkormányzat anyagi támogatásáért és 
a község azon vállalkozóinak, akik segítették a klub 
tevékenységét. 
 
Kívánunk minden klubtagunknak, és a „Hírmondó” 
olvasóinak áldott karácsonyi ünnepeket és a szívek-
be sok-sok szeretetet hozó békés új évet! 
 

       a vezetőség nevében 
Üveges Istvánné   

klubvezető 

 
ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK  

ÉS BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE 
 

Decembert írunk ismét és lassan itt az év vége. Már csak néhány rendezvényünk van hátra, tehát elérkezett 
annak az ideje, hogy a következő, a 2008-as év szervezésével, a jövő évi elképzelések kialakításával foglal-
kozzunk. 
 
Természetesen célszerű visszatekinteni ilyenkor a 2007-es évre, hogyan valósultak meg a már elmúló esz-
tendő célkitűzései.  
Évente rendezünk márciusban helyi borversenyt, amelyet idén már térségi szintűre emeltünk azzal, hogy 
arra a résztvevő borászok településeinek polgármestereit is meghívtuk. Sőt a borversenyre most először a 
szlovákiai Muzsláról és Szőgyénből is jöttek borászok. Megjelent a rendezvényen örömünkre Párkány és 
Dorog polgármestere is. A színvonalat tovább növelte az, hogy szponzornak öt növényvédőszert termelő és 
forgalmazó társaságot sikerült megnyernünk.                                                                           
2007-ben két szakmai borutat szerveztünk egy-egy neves borvidékre – helyi jellegzetes kulturális létesít-
mény látogatásával egybekapcsolva. A távolabbi – Soproni Lővér Pince -  borút mellett a másik rövidebb, 
régión belüli volt – Szöllősi Pincészet Neszmély. 
A gazdálkodási szakértelem fejlesztését szolgálta a gyümölcsfák metszésének elsajátítása a gyakorlatban 
– meglátogattuk Tóth Zoltán gyümölcsösét Szomoron. Növényvédelmi szakelőadásokat szerveztünk. Szin-
tén ezt a célt szolgálta a növénybetegségek előrejelzése és az ellenük való védekezési lehetőségek ismerteté-
se kábeltévén keresztül az aktuális időszakokban.   
Az egyesület feladata a természetes környezet megóvása. Ennek érdekében részt vettünk a sárisápi ön-
kormányzat által koordinált közösségi takarítási akcióban, valamint elvégeztük a közterületi díszfák metszé-
sét, szakszerű gondozását. Részesei voltunk a közterületi sorfák pótlásának és a fatelepítésnek.  
 
Mindkét településen az Önkormányzatok - idén először - juniálist szerveztek. 
A sárisápi programban olyan vetélkedő szerepelt, ahol a helyi civil szerveze-
tek ügyességüket mérték össze. 
Az annavölgyi juniálison egyesületünk gasztronómiai és borbemutatót ren-
dezett. Ezen a napon alakult meg - annavölgyi kezdeményezésre - az egyesü-
let gasztronómiai csapata 18 fővel. Ők nagy feladatot vállaltak azzal, hogy 
kétszáz személy részére készítettek üstben bográcsgulyást és a helyi szabadté-
ri kemencékben pogácsát és lepényt sütöttek. A rendezvényt jó hangulatú nó-
tázás zárta borkóstolással és beszélgetéssel, de főleg azt kell kiemelni, hogy a 
közösség családias légkörben, vidáman ünnepelt, ami összekapcsolta az embe-
reket. 
 
Már hagyományőrzőnek számít augusztus 20-án a Virág- és Terménykiállítás 
megrendezése Sárisápon, amin a borbarátnők bort és gyümölcsből készített sü-
teményt kínáltak. 
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Fontos színfoltja volt idei rendezvényünknek az egyesületi zászló felavatása, 
majd ezt követően a „Legszebben parkosított udvar” díjának átadása, vala-
mint a pörkölt főzőverseny megrendezése 15 csapat részvételével.  
 
Céljaink között szerepelt a borászok hazai szakmai tapasztalatcseréjének meg-
szervezése (Tokodi Nyitott Pincék Napja, Piliscsévi Pincefalu Egyesülettel 
együttműködés), illetve az ilyen rendezvényeken való részvétel. Ennek is eleget 
tudtunk tenni. 

 
Nagy sikerrel rendeztük meg most már harmadik alkalommal a Sárisápi Búcsúnapi Borászbál önálló ren-
dezvényünket. Egy kétszáz fős bál megszervezése és lebonyolítása nem kis feladat, főleg úgy, hogy igen 
pozitív visszhangot kaptunk. Az kifejezetten megelégedésünkre szolgált, hogy sok fiatal, és más községbéli 
is ellátogatott hozzánk erre a bálra. Nagy buli volt. 
 
Most először vettünk részt a Párkányi Civil Börze rendezvényen, amelynek célja, hogy bemutatkozzunk és 
partneri kapcsolatot létesítsünk más azonos működési területű szervezetekkel. 

 
2007. évi megtiszteltetéseink: „SÁRISÁPÉRT” Elismerő Oklevél Sárisáp Község Önkormányzatától, 
meghívás köszönetnyilvánításra az Annavölgyi Falunapokon kifejtett munkánkért, Dorogi Többcélú Kistér-
ségi Társulás meghívása az Esztergomi Pünkösdi Vásárra, Borversenyekre meghívás, elért érmes helyezé-
sek. 
 
Nélkülözhetetlen, hogy rendezvényeink beépüljenek a két település önkormányzatának programjaiba, amely 
csak szoros kapcsolattartással, egyeztetéssel érhető el. Figyelnünk, illetve törekednünk kell arra, hogy ren-
dezvényeinkkel ne akadályozzuk más, helyben működő civil szerveződés rendezvényét, azaz ne essenek 
azonos napra a programok, mert ezzel egymásnak okozhatunk kudarcot. 
 
2008. évre tervezett programunkból néhány: növényvédelmi előadások, borverseny és bormustra 
Sárisápon, díszfák metszése Sárisáp közterületein, PINCEFALU EGYESÜLET PILISCSÉV meghívása, 
IVÓ nap borbarátnőknek a WIBLING PINCÉSZET-ben, Pilisi szlovák gazdák II. borversenye Piliscséven, 
II. Pannon Borfesztivál (Bországgyűlés) Budapesten, sárisápi juniális,  annavölgyi juniális, Víz-Virág-Zene 
ünnepe Tatán,  borutak, a sárisápi falunapon terménykiállítás borkóstolással, a legszebben parkosított udvar 
díjazása és főzőverseny, annavölgyi falunap, külföldi út, virágkiállítás és vásár, sárisápi búcsúnapi 
borászbál, falukarácsony  mindkét községben. 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik aktív segítői és résztvevői voltak rendezvényeinknek. 
Köszönjük mindkét község polgármesteri hivatalának az anyagi támogatást, és rendezvényeink helyszínei-
nek biztosítását.  
Kívánok az egyesület vezetősége és a magam nevében is Kedves Mindnyájuknak békés Karácsonyt és 
eredményes Új Esztendőt. 

                                                                                               Schummel Tamás 
                                                                                                egyesületi elnök 

SÁRISÁPI KERESZTÉNY KULTURÁLIS EGYESÜLET 
 

Egyesületünk nagy tervekkel indult neki a 2007-es 
évnek. Többek között három éve készülünk arra, 
hogy községünkről egy helyismereti verses kifestő-
könyvet adjunk a gyermekek kezébe. Előzetesen 
szóban sokan ígérték személyi jövedelemadójuk     
1 %-ának felajánlását, s ez arra engedett következ-
tetni, hogy most végre sikerülhet azt a 150 000 Ft-
ot előteremteni, melybe a kifestő kiadása került 
volna. 
Valami megmagyarázhatatlan ok miatt a felajánlók 
nem teljesítették ígéretüket. De nem csak ez volt a 
gond. A Pro Renovandna Cultura Hungariae Ala-
pítvány ugyanebben a tárgyban pályázatot hirdetett. 

Elkészítettük, határidőre beadtuk a pályázatot, de 
sajnos fedezethiányra hivatkozva elutasították. (Az 
elmúlt négy évben négy sikeres pályázatunk volt a 
helytörténeti munkánkhoz.) 
Az előbbiek miatt ez a szép, falunknak szánt kará-
csonyi ajándékunk most elmaradt. A következő 
esztendőben is keresni fogjuk a megoldást a kiad-
vány megjelentetéséhez. 
 
Szervezetünk tagsága és tisztségviselői nevében 
minden olvasónak áldott karácsonyt és boldog új 
esztendőt kíván   

Janovich István   elnök 
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KARITÁSZ CSOPORT 
  
E hűvös téli időben szeretnék visszatérni még a 
meleg nyári napokra. 2007. július 30 és augusztus 
6-a között nyári táborozáson vettünk részt a 
Karitász Központ jóvoltából Miskolctapolcán. 
A "táborhely" csodaszép, minden kényelemmel 
ellátott épület volt az utca tetején a hegyoldalban. 
Az ablakokból szép kilátás nyílt a hegyekre. Nagy 
sétákat, és kirándulásokat tettünk a környéken, jót 
fürödtünk a barlangfürdőben, "bevettük" a diósgyő-
ri várat, ahol mindenki saját kezűleg verhetett ma-
gának "aranypénzt" rézből. Az erdei vasút "hegyek-
völgyek között" zakatolt velünk, a gyerekek egy 
része most ült először vonaton. A vasárnapi szent-
misén - egy érdekes helyen - a sziklakápolnában 
vettünk részt. A szentmise után a gondnok bemutat-
ta a kápolnát és elmesélte kialakulásának történetét. 
 
Napjainkat a "tábor" kápolnájában imával kezdtük, 
és esténként hálát adva fejeztük be. 
A táborozás alatt volt foglalkozás, vetélkedő, foci,  
ének tanulás, séta és kirándulás. Köszönet az egy-
házközségnek és a polgármesteri hivatalnak, vala-
mint a támogatóknak, akik hozzájárultak, hogy 28 
gyermek megismerhesse Magyarország északi ré-
szét,  és élményekben gazdagon térhetett haza.  
Ez év nyarán sikeres internetes pályázaton vettünk 
részt. Köszönet érte Bertalan atyának, aki nagyon 
sokat segített a pályázat elkészítésében. 
 

Novemberben ismét gyűjtést rendeztünk az 
ipolytölgyesi otthon javára. Az adományok meny-
nyiségét  látva megint bebizonyosodott, hogy az 
emberek átérzik a segítés fontosságát. Adakozásuk-
kal 150 többszörösen sérült emberen segítettek. 
Köszönet illeti az ott dolgozókat, akik nehéz kö-
rülmények között is nagy szeretettel és erős hittel 
végzik munkájukat. 
Köszönet a falu vállalkozóinak, és minden lakójá-
nak, akik adakozásukkal átérzik, hogy " jót tenni 
jó!" 
Köszönettel tartozom Borsos Józsefnek, Varga Gá-
bornak és Péter atyának, akik segítettek az ado-
mányt eljuttatni a rászorulókhoz. 
  
A közelünkben élő rászoruló családok karácsonyát - 
ez évben is - szeretnénk szebbé tenni adományink-
kal. 
Köszönettel tartozom  a karitász munkatársaknak, 
akik  önzetlenül, és nagy szeretettel végzik szolgá-
latukat. 
A falu minden lakójának kívánom, hogy  
  
A  jászolban fekvő kisded szeretete te-
gye áldottá szent karácsony  ünnepét, 
az új esztendőben e szeretet és béke  töltse el min-
den ember szívét! 

Gregor Jánosné 
karitász vezető 

        
                                                                                           
 S Á R I S Á P I         B Á N Y ÁS Z          S  P OR T E G Y E S Ü L E T          H Í R E I  

 
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 

 
Tisztelt sárisápi lakosok, szurkolóink! 
 
Az elmúlt szezon sikerei nyomán az NB-III várt 
ránk. Sok volt a tennivaló, szűk volt az idő, de azért 
sikerült megfelelni a magasabb osztály követelmé-
nyeinek. Ehhez rengeteg helyi segítséget kaptunk, 
melyet ezúton is nagy tisztelettel köszönök. Termé-
szetesen csapataink számára is óriási volt a kihívás, 
ennek megfelelően készültek. Keményen dolgoztak 
azért, hogy eredményesen szerepeljenek az őszi 
szezon folyamán. Összességében jól helytálltunk, 
akik látogatták mérkőzéseinket azok többnyire 
színvonalas, nagy csatákat láthattak. Csapatunk 
hozzáállása, küzdeni tudása időnként példaértékű 
volt.  
Ha tavaszra egy kemény felkészülés után sikerül a 
jó teljesítményt állandósítani, akkor nem lehetnek 
kiesési gondjaink, és egy stabil középcsapattá nő- 

 
 
hetjük ki magunkat. A tavaszi felvonás, ha lehet 
még keményebb lesz, hiszen ellenfeleink már  
tisztelnek bennünket, és minden pontért nagyon 
meg kell majd küzdenünk. 
U-19-es fiaink sem vallottak szégyent a magasabb 
osztályban. Igaz ugyan, hogy 7 ponttal a tabella 
végén vannak, de többnyire szoros meccseken ma-
radtak alul. Rájuk is sok feladat vár a felkészülés 
során. Néhány új fiatallal megerősödve ők is feljebb 
tudnak majd kapaszkodni a tabellán. 
A leggyengébben az U-16-os garnitúránk szerepelt, 
nekik nem sikerült pontot szerezniük. Sajnos ezek-
nek a fiúknak nem volt külön edzőjük, így az előké-
szítő csapatunkkal készültek közösen. Szerencsére 
ezt az áldatlan helyzetet sikerült megoldani, így a 
tavaszi folytatásra már külön trénerrel és néhány 
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ügyes környékbeli fiatallal megerősödve készülhet-
nek. Hiszem, hogy a folytatásban nekik is lesz ré-
szük szép sikerekben, és akkor több önbizalommal 
kezdhetik gyűjteni a pontokat. 
U-13-as csapatunk továbbra is a megyei bajnokság-
ban szerepel, szerencsére létszámhiánnyal nem 
küszködünk. Ők a középmezőnyben zárták az őszi 
fordulót.  
 
Nem feledkezhetünk meg a NUPI- program keretén 
belül szereplő 6, 8, és 10 éves lányokról és fiúkról 
sem. Velük Dorogon vettünk részt három tornán. 
Nagyon ügyesen és eredményesen szerepeltek. Na-

gyon szépen köszönöm nekik és természetesen a 
szülőknek, hogy jöttek gyermekeikkel az edzésekre 
és a tornákra egyaránt. 
Kérem községünk sportszerető lakosait, hogy to-
vábbra is aktívan segítsék csapataink sikeres műkö-
dését. 
 
Elnökségünk és a sportolók nevében kívánok szere-
tetteljes karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új 
évet! 

Tittmann János 
SE elnöke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEKESZAKOSZTÁLY 
 
Az idei évben talán még a vártnál is kedvezőbb, ötödik helyről 
várhatjuk a tavaszi bajnoki fordulókat. Dombovári Csaba távozá-
sával létszámban és játékerőben is megfogyatkozott csapatunk 
nagyon tisztességesen helytállt. Az egész őszi szezonból talán 
csak egy elrontott mérkőzést kellene megpróbálni elfelejteni, a 
megfelelő tanulságok levonása után - ez a nyergesújfalui Zoltek 
elleni otthoni vereség. A többi alkalommal még a nagyarányúnak 
tűnő idegenbeli vesztes mérkőzéseken is derekasan küzdött a csa-
pat, és jó fákat ütöttünk, de ellenfeleink javára döntött a hazai 
pálya előnye.  
Amikor csak a mérkőzés állása engedte, játéklehetőséget biztosí-
tottunk ifjúsági korú játékosunknak, Farkas Csabának. Nagyon 
biztatóan szerepelt, szoknia kell a bajnokság, a versenyek légkör-
ét, már csak azért is, mert a jövő évtől át kell majd vennie az ifi 
korosztályból "kiöregedő" Honti János helyét.  
A továbbiakban komolyan el kell gondolkodni az utánpótlás ne-
veléséről, és arról, ki lesz az, aki vállalja ezt az időigényes és 
nagy felelősséggel járó feladatot. A pályán állandó felügyelet és 
irányítás mellett lehetnek csak gyerekek, és ha már eljöttek, és 
tetszik nekik ez a játék, nem szabad elvenni a kedvüket, folyama-
tosan kell foglalkozni velük. Versenyeztetni kell őket, hogy idő-
vel a sikerélmény és a versenyrutin is meglegyen. Ez anyagi több-
letköltséget is jelentene, amit valahogyan elő is kellene teremteni. 
Sokszor beszéltünk már erről, de ha nem teszünk semmit, idővel 
meg fog szűnni ez a nagy múltra visszatekintő sportág közsé-
günkben. Ez ügyben már most is nagy késésben vagyunk.  
Szakosztályunknak az is nagy segítséget jelentene, és erőt adna a 
további munkánkhoz, ha sokan látogatnák a hazai mérkőzéseket, 
és buzdítanák a csapatot. Számunka ez annak a visszaigazolása 
lenne, hogy többen gondolják úgy, továbbra is szükség van erre a 
hagyományosan a bányászvidékekhez is köthető szép sportágra 
Sárisápon. Ebben bízva kívánok a csapat tagjai és a magam nevé-
ben a sárisápi sportbarátoknak, támogatóinknak és községünk 
lakóinak boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt!                            
                                                    Hajrá Sárisáp! 

 
Bercsényi Sándor  

Tekeszakosztály 

VÉRADÁS A  
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 
2008. január 3-án (csütörtökön) 
1100-1600 óráig a Művelődési 
Házban véradás lesz.  
Minden segítőkész embert sze-
retettel várunk. 

 
Vöröskereszt

Kívánd, hogy mindaz, amit ma 
éjjel gondoltál 

Ugyanúgy igaz legyen holnap,  
s holnapután, 

Kívánj igazi ünnepet, kívánj 
 igazabb életet 

Békés karácsonyt mindenkinek! 
 

Sárisáp Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai, 

a Polgármesteri Hivatal dolgozói 

Szerkesztő: 
Farkasné Bánhidi Zsuzsanna 

Felelős kiadó: 
Kollár Károly polgármester 

 
Nyomdai munka: 

Zgyerka Zsolt  
SYLED EXPRESSZ Bt. – 

Nagykovácsi 
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