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A puha hóban, csillagokban, 
Az ünnepi foszlós kalácson, 
Láthatatlanul ott a jel, 
Hogy itt van újra a karácsony. 
 
Mint szomjazónak a pohár víz, 
Úgy kell mindig egy kis melegség, 
Hisz arra született az ember, 
Hogy szeressen és szeressék. 
 
S hogy ne a hóban, csillagokban, 
Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, hanem 
A szívekben legyen KARÁCSONY. 
 

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ 
 
Talán már kevésbé ismeretes, hogy a közterületeken található 
igenkedvelt, lámpákkal kivilágított karácsonyfáknak és a 
karácsonyi fényekben úszó utcarészeknek is szimbolikus 
jelentése van. A fény a sötétségben az ősi vallási jelentés 
szerint a kereszténységnek a pogány világban való 
megjelenésére utal. A szépen díszített utcák, terek mellett 
kedves, meghitt hangulatot is teremtenek, mintha az otthont az 
utcára varázsolnák és embertársainkkal szeretetben való 
ünneplésre  bíztatnak. Karácsony mindenhol a világon az az 
ünnep, amikor az emberek egymás felé fordulnak, 
megkülönböztetett figyelemmel bánnak családtagjaikkal, 
ismerőseikkel és lelkiekben felkészülnek egy új év kezdetére. 
A Szent Imre hercegről elnevezett sárisápi templom éjféli 
miséje jó alkalmat adhat arra, hogy lelkiekben is 
megerősödve, karácsony szellemével áthatva a kis Jézus 
megszületésének örömével készüljünk az új esztendőre. 
Ezekkel a gondolatokkal és Szilágyi Domokos versével 
kívánok minden sárisápi lakosnak kegyelemteljes karácsonyi 
ünnepeket és áldott, eredményekben gazdag új esztendőt! 

Kollár Károly 
polgármester 

Sárisáp Község Önkormányzata és a község civil 
szervezetei, egyesületei nagy tisztelettel és 

szeretettel meghívják község valamennyi lakóját 
2006. december 23-án 1600 órakor a főtéren 

tartandó első,  
 

HAGYOMÁNYTEREMTŐ 
„FALUKARÁCSONYRA”. 

 
Az ünnepi műsor után süteménnyel, bejglivel, 
forralt borral, teával, sültgesztenyével kínáljuk az 
ünneplő közönséget.  
Készüljünk együtt, ünnepeljük együtt az év 
legszebb napját, a KARÁCSONYT! 

ÜNNEPI MŰSOR 
 

 KÖSZÖNTŐ – TÓTH BERTALAN 
PLÉBÁNOS ÚR KARÁCSONYI 
KÖSZÖNTŐJE, 

 ÓVODÁSOK MŰSORA, 
 REGÖLŐS PÁSZTORJÁTÉK –  

      AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA   
      DIÁKJAINAK  ELŐADÁSÁBAN, 

 SZENT ISTVÁN KÓRUS MŰSORA, 
 VERS – TÓTH GYÖRGY 

ELŐADÁSÁBAN, 
 KOLLÁR KÁROLY 

POLGÁRMESTER ÚR ÜNNEPI   
KÖSZÖNTŐJE 

KARÁCSONY 



 2

 
Polgármesterré választásom óta először nyílik lehetőség 
arra, hogy a Sárisápi Hírmondó hasábjain keresztül 
köszönthetem a község lakóit, ezért röviden  
bemutatkozom.  
 
Tősgyökeres sárisápinak vallom magam, hiszen itt 
születtem Sárisápon 1963-ban, s azóta is itt élek, itt 
végeztem el az általános iskolát. Az esztergomi Ferences 
Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti 
Műszaki Egyetemen folytattam tanulmányaimat. 1987-
től vállalkozóként dolgozom. Nős vagyok, két felnőtt 
fiam van. Feleségem tovább működteti a vállalkozást. 12 
éve veszek részt az önkormányzat munkájában, három 
éve mint alpolgármester. 
Röviden összefoglalom az önkormányzat távlati terveit: 
Az újonnan megalakult önkormányzat programjában 
természetesen első helyen szerepel intézményeink  
 

 
működési feltételeinek magasabb szintű biztosítása, 
fejlesztése, korszerűsítése. Kiemelten fontos az iskola 
korszerűsítése, az „A” épület helyett egy új építése uniós 
iskolafejlesztési program keretében. További fontos 
feladat az utak, utcák burkolatának felújítása, lakótelkek 
kialakítása.  
 
Olyan faluközösségre van szükség, ahol az emberek 
nemcsak akarnak, hanem tesznek is azért, hogy falujuk 
szebb és élhetőbb legyen. Ez a folyamat már elindult, de 
még nagyon sok munka van hátra. Bízom benne, hogy 
az önkormányzat képviselő-testülete karöltve a 
lakossággal, felül tud emelkedni a problémákon és 
kitűzött céljaink megvalósulnak. 
 

Kollár Károly 
polgármester

ELSŐ LÉPÉSEK 
   
 Kedves Olvasó! 
 

Örömmel jelzem, hogy az idén tervbe vett felújítás 
elkészült. A 240 esztendős templomunk új tetőt és 
toronysisakot kapott. Ami ennél is lényegesebb, hogy 
statikailag megerősítették: vonórudakat és 
acélgerendákat építettek be, így a falak repedését 
sikerült megállítani. Ezzel együtt rengeteg járulékos 
munka is volt: villámhárító szerelés, kőműves munka a 
tetőtérben, a torony újrafestése, eredeti formájának 
helyreállítása. Ez utóbbit a korabeli fotó alapján 
tehettük. A háború okozta sebet csak egyszerű 
formában, a torony tetejét mintegy vízszintesre vágva 
sikerült annak idején helyreállítani. Az eredeti ívet most 
rekonstruáltuk. Ugyancsak az eredeti kettős kereszt 
került fel. Ezt azért írom, mert sokan nem értették, miért 
nem az eddig is látható 'latin' kereszt került vissza. Ha 
emlékszünk, a templom keleti oldalán, a szentély felett 
eddig is kettős kereszt volt. A környező falvakban, a 
mienknél „fiatalabb” templomokon most is kettős 
kereszt van. 

Az elkészült munkáért köszönetet mondunk elsősorban a 
Jóistennek, mert látva a sok adminisztrációs akadályt, 
nem sok reményt fűztem a közeli megvalósuláshoz. 
Köszönetet mondunk a Főegyházmegyének, ahonnan a 
munkálatok 90 %-át finanszírozták. Ugyancsak köszönet 
a sok jó szándékú embernek, akik adakoztak a nemes 
célra.  

A két jótékonysági hangverseny szervezőinek is 
köszönet, valamint a közreműködőknek: a Szent István 
és Szent Imre énekkarnak, szólistáknak, Drága Bálintnak 
és a Sárisápi Bányász Fúvószenekarnak, Arany Zsoltnak 
és a nyergesújfalui Harmonika Zenekarnak és a 
szólistáknak.  

 

Nem feledkezhetünk el a kivitelezőkről sem: Urbanics 
Jánosról és csapatáról, akik lelkiismeretesen, nagy 
alapossággal végezték munkájukat. Ugyancsak köszönet 
a templomot a felújítás alatt is tisztántartó asszonyoknak 
a rengeteg többletmunkáért, valamint utána, a 
tereprendezésben résztvevők fáradozásaiért. Hiszen a 
templomban ez idő alatt is zavartalanul folyt a liturgia. 
Mindenkinek köszönetet mondok, aki bármivel segítette 
a munka elkészülését.  
 
Most a pihenés időszaka következik. Amikor tudjuk, 
rendezni fogjuk a hátralevő 10% -ot, ami kétmillió forint 
körüli összeg. Aztán folytathatjuk a belsővel: 
villanyszerelés és festés. Ezután jöhet a külső felújítás. 
Nem rejthetem véka alá szomorú tapasztalatomat, 
miszerint a műemléki előírások sokszor inkább gátolják, 
mint segítik a felújítást: irreális és számomra 
értelmetlennek tűnő dolgokat kérnek számon, miközben 
ezek többletköltségeihez egy fillérrel nem járulnak 
hozzá. Az igazi többlet abból ered, hogy várakozni kell a 
megfelelő engedélyekre, miközben az árak – például 
anyagárak – fölmennek. Talán beszédes, hogy a munka 
2 és fél hónap volt, míg az előkészítés 2 évig tartott. 
Azért is aggódom, hogy  – a faluban már tapasztalt – az 
értelmetlen rongálás, mikor éri el a templomot. A 
felújítás alatt is történt rongálás, ha pedig egy felnőtt 
rászól a gyerekekre, akkor a kedves szülő kipártolja: 
„Mi nem vagyunk templomba járók!” Akkor tehát lehet 
rendetlenkedni, mások munkáját, eleink örökségét 
tönkretenni? 
 
Azért próbálok nem el(meg)keseredni. Azért jó tudni, 
hogy sokan örülnek, ha valami szép épül, készül a 
faluban. Ez a tudat adjon erőt mindnyájunknak a további 
munkához. 
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A közeljövő kiemelkedő eseményei:  
 

o December 24-én, advent IV. vasárnapján, 25-én 
és 26-án 10 órakor Szentmise.  

o December 25-én, a Szentmise előtt betlehemes 
játék a templomban.  

o December 31-e, Szent Család vasárnapja. A 
házaspárok, különösen a jubilánsok megáldása. 

 
 
 

 
 
o E napon az év végi hálaadás is e mise keretében 

történik.  
o Január elsején, Mária Istenanyaságának ünnepén 

ugyancsak 10 órakor Szentmise. 
 
Békés Karácsonyt és áldott Újesztendőt kívánok 
mindnyájuknak! 

Tóth Bertalan  
plébános 

 
 

A JÖVŐ ÉVRE TERVEZETT KULTURÁLIS PROGRAMOKRÓL 
 
November 29-én tartotta első ülését Sárisáp Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottsága. 
Napirendi pontok között szerepelt a Művelődési Ház 
szakfelügyeleti ellenőrzéséről készült szakmai anyag 
és a Sárisápi Napközi Otthonos Óvoda házirendjének 
megtárgyalása mellett községünk 2007. évi kulturális 
programtervezetének az elkészítése is. 
Az eddigi évekhez hasonlóan, továbbra is fontosnak 
tartjuk jeles nemzeti eseményeink – március 15., 
augusztus 20., október 23. – méltó megünneplését. 
A jövő évben is szeretnénk megemlékezni a doni csata 
hőseiről, a Magyar Kultúra Napjáról és a 
Bányásznapról. 
Hagyományos – hosszú idő óta sikeres – falusi 
rendezvényeink 2007-ben is megrendezésre kerülnek. 
Ilyenek az Idősek Napjával együtt megtartott 
Nemzetiségi Nap, az általános iskola által szervezett 
Nosztalgia diszkó, az ifjúsági akadályverseny, 
valamint – községünk nagyszabású rendezvénye – a 
Szent István-napi Falunap, amely 2007-ben különös 
jelentőséget kap. 
 

 
Tíz évvel ezelőtt – 1997-ben – kötött testvértelepülési 
szerződést Sárisáp és a szlovákai Handlova város. A 
jövő évi falunapon – melyre erdélyi barátainkat is várjuk 
– erről is szeretnénk megemlékezni. 
A programtervezetben szerepel a decemberi 
Falukarácsony is, amit idén hagyományteremtő 
szándékkal hívunk életre. 
Célunk, hogy rövid műsorral és – a civil szervezetek 
segítségével létrehozott – kedves vendéglátással, 
ünnepváró hangulatban, valamennyien együtt készüljünk 
az év legszeretetteljesebb és legszebb ünnepére a 
Karácsonyra, amelyről Ady Endre így ír: 
 

„Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.” 

 
Ligetiné Vass Éva 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
 

 
 

SÁRISÁPI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÍREI 
 
„Nótás Mikulás…, A karácsony….” hangzik a 
csoportokból néhány hangfoszlány. Az óvodában apró 
kezek számolják a napokat és várják az ünnepeket. 
Készülnek a szép rajzok, agyagdíszek, házikók, 
melyek mind-mind emelik az ünnep fényét. 
 
Lelkes felnőttek, segítő szülők és az intézmény 
dolgozói készítik, segítik a gyerekek elképzeléseinek 
megvalósulását. 
Mikulás napi meglepetés volt ebben az évben a  
„Tappancs és a meseerdő” című bábelőadás és az 
elmaradhatatlan Mikulás csomag. 

Karácsony ünneplése során az ünnepvárás, a 
hagyományok felelevenítése kap nagyobb hangsúlyt, 
valamint karácsonyi koncerttel kívánjuk zárni az évet. 
 
2006. december 22-től  2006. december 31-éig az 
óvoda zárva lesz. 
 
Minden kedves olvasónak boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket és új évet kíván a sárisápi óvoda valamennyi 
dolgozója és az óvodások nevében: 

Lakics Gyuláné 
óvodavezető 

 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

 
A 2006-2007-es tanítási év szeptember elsején kezdődött. Az idén 35 tanulóval két első osztály indult. A 
tanévkezdéshez a tanulók többsége kézhez kapta a tankönyveket. 



 4

Szeptember 13-án a Diák Önkormányzat megtartotta alakuló ülését. 
 
Ebben a hónapban két-két csapattal indultunk Piliscséven az ókori olimpiák versenyen, Békéssámsonban egy 
akadályversenyen, és Csolnokon az iskolaszövetségi öttusa versenyen. Ez utóbbin második és ötödik helyezést értünk 
el.  
 
Októberben az első héten az 5. a osztály több alkalommal is előadta műsorát az állatok világnapja alkalmából. 6-án az 
aradi vértanúkra emlékeztünk egy kis műsorral.   
 
Október 9-13-ig 29 tanulónk erdei iskolában vett részt Klastrompusztán. A természetközeli környezetben az 
állatokról, növényekről és a természetvédelemről szereztek ismeretek.  
  
Táton geocatching versenyen képviselte iskolánkat két csapat. A versenyzőkön kívül álló okok miatt nem 
szerepeltünk fényesen, de még így is érdekes és izgalmas volt számunkra ez az új sport. 
 
Papírgyűjtést szerveztünk. Tanulóink és a szülők is aktívan részt vettek az akcióban. Az eredmény 13 tonna papír 
volt. A befolyt összeget az osztályok részarányosan megkapták. 
Nyolcadikosaink november 10-én pályaválasztási kiállításon vettek részt Esztergomban. Sok hasznos információval 
tértek haza a továbbtanulást illetően. Helyben is volt egy tájékoztató, amelyet a dorogi Munkaügyi Központ 
munkatársa tartott. 
Színházkedvelő diákjaink látogatást tettek Budapesten a József Attila Színházban. A Pál utcai fiúk című darabot 
tekintették meg. 
 
Farkas Csaba 8. osztályos tanulónk az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából Táton rendezett 
szavalóversenyen emléklapot kapott. 
 
Novemberben az egészséghónap keretében egy hétig reggeli tornával kezdtük a napot. 
A hónap során három alkalommal a csolnoki uszodába látogattak tanulóink. A program zárásaként diákjaink játékos 
sorversenyen mérték össze erejüket, ügyességüket, állóképességüket. 
 
A diákolimpián sportlövészetben - légpisztoly fegyvernemben - általános iskolás korcsoportban a lányoknál Dományi 
Barbara, a fiúknál Ráday Péter megyei bajnok lett. Az országos döntőn ugyanebben a fegyvernemben Zsolnai Zsanett 
16. helyezést ért el. 
November 28-án kézilabda csapatunk Bajnán villámtornán vett részt, melyen csak a hazaiak tudtak legyőzni minket.  
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny házi fordulóján felsős tanulóink nagy számban vettek részt. 
   
December 5-én az ötödik osztályosok a Fő téren álló fenyőfát ünnepi díszbe öltöztették.  
 
December 6-án délelőtt iskolánkba megérkezett a Mikulás. A Szülői Közösség valamennyi kis- és nagydiákot 
csomaggal lepett meg. A hagyományos Mikulás futásra délután került sor. Közben az 5. a osztályos tanulóink 
Mikulás ünnepi műsorral kedveskedtek a Gondozási Központ időseinek. Ezt a Mikulás diszkó követte, ahol estig 
mulattunk. Jól sikerült a szerda esti láz, táncverseny is volt. 
      
December 8-án mézeskalács-sütés volt, 11-én zajlott a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép magyar beszéd verseny 
hagyományos iskolai fordulója, 15-én az iskola hangulatos karácsonyi vásárt tartott a Fő téren, 21-én  autóbuszos 
kirándulást szerveztünk Nagykarácsonyba a Mikulás házába. 
 
Végül ezúton értesítjük a község mulatni vágyó lakosait, hogy a nevelőtestület által szervezett nosztalgia diszkó 
február 10-én kerül megrendezésre a Művelődési Ház nagytermében. 

  Csicsmann János 
iskolaigazgató 

 
A KÁBELTÉVÉ HÍREI 

 
 
2007. januárjától többek kérésére a kábeltévés műsorokban az alábbi változások lesznek: 
- a START csomagba bekerül az angol nyelvű CNN csatorna, 
- a Markiza helyett a Szlovák1 műsora lesz látható, 
- a Minimax után nem lesz műsorsugárzás, mivel a jelenlegi "A+" műsora nem gyerekeknek való. 
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A díjcsomagok árai az alábbiak szerint módosulnak: 
START CSOMAG  1.400,- Ft/hó 
BASIC CSOMAG 2.000,- Ft/hó 
EBS CSOMAG 2.500,- Ft/hó 
HBO 2.500,- Ft/hó 
 
A helyi adásban feladható hirdetésekért az alábbi díjakat kell megfizetni: 

 
Szívküldi   500,-Ft/4 nap  
Nem üzleti célú hirdetés 900,-Ft/1 hét 
Üzleti célú hirdetés   2.100,-Ft/1 hét 
Rendszeres vállalkozói hirdetés 15.000,-Ft/1 éven keresztül minden hónapban 2 hét. 

Sterczer Gergely  
ügyvezető 

 
ANNAVÖLGY ÉS SÁRISÁP KERTBARÁTAINAK  

ÉS BORBARÁTNŐINEK EGYESÜLETE 
 
Tisztelt Kertbarátok és Borbarátnők! 
 
Decembert írunk ismét és már vészesen közeledik az év vége. Lassan elfogynak a napok, ezzel együtt az ez évi 
rendezvényeink, tehát elérkezett annak az ideje, hogy a következő, a 2007-es év szervezésével, a jövő évi 
elképzelések kialakításával foglalkozzunk. 
 
Természetesen célszerű visszatekinteni ilyenkor a 2006-os évre, hogyan valósultak meg a lassan elmúló esztendő 
célkitűzései. Rendezvényeink sikerét nyilván a legjobban az bizonyítja, hogy azokon milyen létszámú volt tagjaink 
részvétele és aktivitása. Elemeznünk kell, hogy hol és milyen hibát követtünk el, min kell esetleg változtatni a jövőt 
illetően. Ez az évértékelés nemcsak az elnökség feladata, hanem a közgyűlésé is. Hibáinkból tanulni kell. 
 
Eredményes munka csak egyirányba húzás, csak csapatmunka révén valósulhat meg. Mivel taglétszámunk magas, 
ezért csak összeszokott és összefogott kollektíva érhet el eredményeket. Reméljük, így lesz ez a jövő évben is. Ehhez 
pedig jó program kell, olyan, amely figyelembe veszi a tagok többségének igényén kívül településeink lakóinak 
érdekeit és igényeit. 
 
Nélkülözhetetlen rendezvényeink beillesztése a két település önkormányzatainak programjába, amely csak szoros 
kapcsolattartással, egyeztetéssel érhető el. Figyelnünk, illetve törekednünk kell arra, hogy rendezvényeinkkel ne 
akadályozzuk más, helyben működő civil szerveződés rendezvényét, azaz ne essenek azonos napra a programok, mert 
ezzel egymásnak okozhatunk kudarcot. 
 
Az  egyesület elnökségének 2007. évi programjavaslata a következő: 
 
Február hó Közgyűlés 
 Növényvédelmi szakelőadás 
 Metszés a gyakorlatban Felsőörsön a Frukt Kft-ben, Lisztes János meghívására. 

A gyümölcshűtőház és a válogatósor megtekintése, ebéd Bicskén a Báder fogadóban. 
Március 2.  Borverseny - Sárisápon 
Április 28. Virágkertészet - Tata 
Május 19. IVÓ-Nap Borbarátnőknek a  Szolnoki Pincészetben 
Május 27. Pilisi  szlovák gazdák II. borversenye Piliscséven 
Június 24. Víz-Virág-Zene ünnepe Tata 
Augusztus 19-20. Terménykiállítás borkóstolással -  Sárisápon 

“A legszebben parkosított udvar” díjazása 
Augusztus 25-26. Annavölgyi Falunapok, termény- és virágkiállítás 
Szeptember 23. Virágkiállítás és vásár Szigetszentmiklóson 
Október 20-23. Római kirándulás, vagy valami más külföldi út 
November 3. Sárisápi  Búcsúnapi Borászbál – zene: Szalai Tamás és együttese  
December 14. Bormustra - Sárisáp 
 

BORUTAK 
 

Május 20. Budafoki Pincészet, vagy Herend - Somló 
Szeptember 9.  Nagycenk – Széchenyi István Múzeum megtekintése, Sopron, Lővér pincészet 

A kábelhálózathoz történő 
csatlakozás díja továbbra is 

25.000,- Ft marad. 
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Kérjük tagjainkat, hogy elképzeléseinkre észrevételeiket és esetleges módosító igényeiket az egyesület elnökségi 
tagjai felé jelezni szíveskedjenek a közgyűlés időpontjáig, hogy munkánkkal az Önök elvárását tudjuk szolgálni. 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik aktív segítői és résztvevői voltak rendezvényeinknek. 
 
Köszönjük mindkét község polgármesteri hivatalának az anyagi támogatást és rendezvényeink helyszíneinek 
biztosítását. Kívánok az egyesület vezetősége és a magam nevében is Kedves Mindnyájuknak békés karácsonyt és 
eredményes új esztendőt. 

                                                                                               Schummel Tamás 
                                                                                                egyesületi elnök 

 
KARITÁSZ CSOPORT HÍREI 

  
A nyári táborozások elmúltával elkezdődtek a "dolgos hétköznapok" Gyűjtést rendeztünk az ipolytölgyesi otthon 
javára. 4 falu lakói (Annavölgy, Dág, Nagysáp és Sárisáp)  igazán átérezték az adakozás szükségességét, amit az 
bizonyít a legjobban, hogy a szállító személygépkocsi mögé még utánfutót is kellett kapcsolni, hogy az adományokat 
eljuttassuk a rászorulókhoz. Köszönet Borsos Józsefnek,  aki vállalta az adomány eljuttatását Ipolytölgyesre. 
Az otthonban 146 gondozott él - legnagyobb részük testileg és szellemileg is sérült -, akiket nagy odaadással 
gondoznak és látnak el az ott dolgozók. A megszorítások miatt csökkenteni kellett a gondozók, és dolgozók létszámát. 
Lassan már napi megélhetési gondjaik vannak. Látva a gyermekeket, beszélve az ott dolgozókkal, csak azt tudom 
mondani, hogy az adományok a legjobb helyre kerültek. KÖSZÖNET MINDEN JÓSZÍVŰ ADAKOZÓNAK! 
  
Ez év novemberében - Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800 éves évfordulójára készülve -  megkezdődött a 
Szent Erzsébet év. A már hagyományossá vált Erzsébet kenyér szentelése és osztása mellett ünnepi szentmise 
keretében megáldásra került karitász csoportunk zászlaja. 
2007-ben különböző programokkal szeretnénk méltón megünnepelni Szent Erzsébet évét. 
  
December első szombatján - karácsonyi üdvözlőlapokat készítettünk, december 10-én a szentmise után pedig - Miklós 
püspök jótéteményeire emlékezve - a Mikulás hozott ajándékot a szentmisén  lévő gyermekeknek. 
  
A  Bajóti Régió - és benne a Sárisápi Karitász csoport, illetve a plébánia kórusai  un. "nemzetközi " szinten is 
bemutathatták tevékenységüket, tudásukat, mert a Katolikus Karitász a német és szlovák karitásszal együtt Európai 
Uniós pályázatot nyert " E.L.I.S.E. - Tapasztalatcsere  európai partnerségben" címen. A három  országot átölelő 
képzés első állomása Magyarország.  
E program keretében a Bajóti Karitász Régió kapott lehetőséget a bemutatkozásra 2006. december 8-án. A 
bemutatkozás keretében a tokodi templomban - a     környékbeli nemzetiségi népek ruhájába öltöztetett babákból  - a 
szentkereszti búcsújáró helyre zarándokoló  un. "proseció" - került bemutatásra. 
A táti kultúrházban került sor a tényleges bemutatkozásra,  ismerkedésre. Az ünnepi műsor egyik szereplője volt a 
sárisápi Szent Imre gyermekkórus, a Szent István felnőtt kórus, szlovák énekkel Kollár Eszter, illetve furulyával és 
énekkel Borsos Rita, Kollár Eszter, Janovich Krisztián, Ligeti Dániel és Gerendás Orsolya.  A szlovák vendégek 
körében sikert aratott a  szép szlovák ének Kollár Eszter előadásában, illetve az előadást megtekintve profi 
előadóknak gondolták a  fellépőket.     
Köszönet Janovich Istvánnak, aki hétről - hétre foglalkozik a gyermekekkel és a felnőttekkel, és köszönet 
a felnőtteknek, hogy szabadidejüket áldozzák a próbákra, illetve fellépésekre.   
  
A nyáron megtekintett babakiállítás után december 9-én - néhány gyermekkel, akik elfogadták a meghívást - a tokodi 
plébánián mackó kiállítást nézhettünk meg, illetve karácsonyi vásáron vehettünk részt. A sok-sok maci megtekintése 
örömet szerzett gyermekeinknek. A templomban megtekintettük a babakiállítást is, ahol csodálatos élményben volt 
részünk. A gyermekek itt láthatták, hogy a nagyszüleik hogyan zarándokoltak - gyalogosan - Péliföldszentkeresztre. A 
kiállítást  eddig megtekintők véleménye szerint a sárisápi babák a legszebbek. 
  
Ez évben is néhány rászoruló családnak élelmiszercsomagot juttattunk el, hogy ezáltal is könnyebbé, és szebbé tegyük 
számukra az ünnepet. 
Köszönet a karitász munkatársaknak önzetlen munkájukért, az adakozóknak, segítőknek jószívűségükért. 
 
Az új esztendőben se feledjék, hogy "JÓT TENNI JÓ!" 
  
Áldott karácsonyi ünnepeket, és a szívekbe sok-sok szeretetet hozó békés új évet kívánok 
       

                                                                                                    a karitász csoport nevében 
                                                                                                             Gregor Jánosné  
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POLGÁRŐR EGYESÜLET 
 

Közeledik az év vége. Ilyenkor mindenki számvetést készít az elmúlt évben végzett munkáról. A Sárisáp-Annavölgy 
Polgárőr Egyesület 2006-ban is folytatta immár 11 éve elkezdett munkáját. 2006 év folyamán több mint 2000 óra 
szolgálatot adtunk. 
Szolgálatot teljesítünk – többnyire hétvégén - éjszakai járőrözéssel, a két község rendezvényeinek biztosításával, az 
iskolai, óvodai rendezvények balesetmentes, zavartalan lebonyolításában való aktív közreműködéssel, baleseti 
helyszínek biztosításával. 
Létszámunk jelenleg 22 fő, de továbbra is várjuk az új tagok jelentkezését. 
 
Ezúton is felhívjuk a község lakosságának figyelmét arra, hogy vigyázzunk egymás és lakóhelyünk értékeire. Fogjunk 
össze, hogy megakadályozzuk a rongálásokat és a bűncselekmények elkövetését.  
 
A Polgárőr Egyesület a falu minden lakójának boldog békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván. 

 
SAPE vezetősége 

 
  

„NÉGY ÉVSZAK” NYUGDÍJAS KLUB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÁNYÁSZ NYUGDÍJAS SZAKSZERVEZET HÍREI 
 
A Nyugdíjas Szakszervezet Vezetősége sikeresen szervezte és tartotta meg szeptember 2-án a hagyományos 
bányásznapi ünnepséget és azt követően éves taggyűlését. 
Beszámoltunk az egy év alatt végzett munkáról, a tagság által befizetett tagdíjak felhasználásáról és átadtuk az 50-60 év 
óta szakszervezeti tagoknak a BDSZ oklevelét és hozzá a szerény jutalmat. 
 
Vezetőségi üléseinket minden hónap első vasárnapján megtartottuk, szerveztük a megszokott komáromi és távolsági 
kirándulásokat. 
Tájékoztatjuk azokat, akik nem vettek részt a bányásznapi taggyűlésen, hogy a tagdíj mértéke 2007 évre nem változott, 
továbbra is 1100 Ft, melyből 300 Ft-ot továbbítunk a dorogi szövetség temetési segélyalapjára.  
Alapszervezetünk 5 000 Ft-ot, a dorogi alapítvány 4 000 Ft-ot fizet segélyként az elhunyt tagjaink hozzátartozóinak. 

A klub 2006. éve nagyon mozgalmas volt. Sok meghívásunk 
volt, és sokat kirándultunk. 
Felsorolok néhány rendezvényt, hátha kedvet kap valaki a 
klubtagsághoz: farsangi batyusbál, Nőnap a Művelődési 
Házban - dr. Tittmann János országgyűlési képviselő és 
Haracska Ferenc polgármester úr köszöntötték asszonyainkat, 
a Budapesti Sportarénában idősek napja, Cserkeszőlőn 
Országos és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó, ahol a klub 
énekkara is szerepelt, gulyás-party az iskola udvarán, falunap 
Csolnokon, Sárisápon, termékbemutató Tápiószentmártonon, 
szüreti batyusbál, Mikulás-est és vacsorával egybekötött óév 
búcsúztató. 
Rendhagyó  meghívást kaptunk a tokodaltárói Nyugdíjas 
Klubtól  focimérkőzésre.  A sárisápi csapat az I. helyezést 
érte el. Sorolhatnám még az összejöveteleinket, hiszen 
minden hónapra több is jutott. Nagyon sok élménnyel lettünk 
gazdagabbak az év folyamán. Köszönet a klub tagjainak, akik 
aktív segítői voltak rendezvényeinken. Köszönet az 
önkormányzat anyagi támogatásáért és a község azon 
vállalkozóinak, akik segítették a csoport tevékenységét. 
Kívánunk minden klubtagunknak és a Hírmondó olvasóinak 
békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet. 

A vezetőség nevében: 
Üveges Istvánné 

klubvezető 

Tokodaltárón fociztunk, és győztünk 

Énekkarunk a cserkeszőlői nyugdíjastalálkozón 
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Örömmel  vesszük, hogy taglétszámunk új belépőkkel gyarapszik, jelenleg 320 fős szervezetünk létszáma. A 
vezetőség létszáma 14 főre változott, mivel két fővel képviselteti magát a Nyugdíjas klub, Tábori Józsefné és Pokriva 
Ferencné személyében. 
December 2-án koszorúzási ünnepségen emlékeztünk elhunyt bányászainkra. A tovább bővített Bányász Múzeum 
létrehozóival, a gyűjtemény felajánlóival baráti beszélgetést szerveztünk  a 1. éves évfordulón. 
 
Bizalmijaink most keresik fel beteg, és rászoruló tagjainkat szerény karácsony előtti segéllyel. 
 
Valamennyi tagtársunknak, a község idős és fiatal lakóinak boldog karácsonyt és egészségben teljes új évet kíván a  

 
Nyugdíjas Szakszervezet Vezetősége és  

Jánosi József  
elnök 

 
Akik segítik az ünnepi készülődést 

 
Amikor ezek a sorok megjelennek már biztosan sokan megírták a leveleket, hogy mit szeretnének kapni a Jézuskától, 
mi legyen a fenyőfa alatt. Azt se vonom kétségbe, hogy ezekre a napokra már jócskán megcsappantak a bankszámlák, 
soványabbak a pénztárcák, s volt hely a 13. havi nyugdíjaknak is. A bronz-, ezüst-, aranyvasárnapok még mindig a 
vásárlások lázában telnek el. 
Készülünk a karácsonyra. 
 
Bár a helyiek tudják, hogy ilyenkor a sárisápiak is többnyire a bevásárlóközpontokat, a nagy szaküzleteket keresik fel, 
a sokéves tapasztalat azonban azt mutatja, hogy akad még „róla megfeledkeztünk”, „elfelejtettem venni” „sütni már 
nincs erőm” s az utolsó pillanatokban is, így szükség van a helyi besegítő jézuskára. Felkészültek ők is, Vizesi Péter 
Papír Játék üzletében például ott sorakoznak a színes üvegfenyő díszek, a különböző mintákkal díszített gyertyák, a 
díszgyertyatartók. Ajándékként a fonott, vasból vagy fából készült mutatós vázák, kerámiák, a férfiaknak öngyújtók, 
flaskakészletek apró poharakkal, de nem is sorolom tovább. Azt viszont ki nem felejthetem, hogy az ajándékot 
csomagolni tekercsekben, ívekben, ízléses táskákban sokfajta csomagolópapír sorakozik a tartókon.  
A „Vasasban” ilyenkor a szaloncukrok, a csokimikulások, az újévi malacok foglalják el a fő helyet. Az üzletvezető 
Petróné Erzsi alig győzi sorolni, hogy zselés, marcipános, gumicukros, konyakos, kókuszos fajták is találhatók, hiszen 
15 féle szaloncukorból 400 kilót rendeltek. A csillagszórókról, konfettikről, szilveszteri trombitákról már csak az 
üzletajtóban beszélünk, hiszen megyek át a szemben lévő Ligeti Pékségbe, ahol ilyenkor nyújtott műszakban 
dolgoznak. Ligeti Csaba azt állítja, hogy a karácsony „kenyeres ünnep”. Hétköznapokon is 20 fajta pékárut és 6 fajta 
kenyeret sütnek, de most az ünnepek előtt sláger lett a mákos- és diós bejgli, meg az utolsó böjti napra a gubarúd. Az 
előbbiekből 30 bolt számára ezer rúddal sütnek, de gubarúdból több ezer fogy. A kenyérigény is 
megháromszorozódik. (Ja, a halászlé”) 
 
Amíg a központban működő boltok között mozgunk, kedves, szép és mutatós ajándék fogad karácsony körüli 
napokban valamennyiünket. Az önkormányzat ajándéka a falunak: két szépen díszített fenyő a főtéren. Újdonság, 
hiszen olyan határozat született, hogy az idén először, de ezután minden évben felállítják a karácsonyfát, megrendezik 
december 23-án a „falukarácsonyt”. Műsor is adatik, egy kis karácsonyi dalcsokorral, verssel, kedveskedő 
vendéglátással. 
A díszes fenyő mellett elhaladva még a napi bevásárlásoktól terhelve is vidámabban köszönthetjük a szembejövőt: 
Boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket! 

Kapalyag Imre 
 

 
ÉDESSÉG AZ EGÉSZSÉGÉRT: 

A KESERŰCSOKOLÁDÉ ÉDES GYÓGYSZER 
 

A magas kakaótartalmú csokoládéval hatásosan csökkenthető az érelmeszesedés kifejlődése, az infarktus és a szélütés 
veszélye. Számos tudományos vizsgálat megerősítette: a sok kakaót tartalmazó flavonolokban gazdag étcsokoládé 
kiemelkedően alkalmas a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, sőt kezelésére is.  Számítások szerint napi 
100 gramm sötét csokoládé a vérnyomást oly mértékben csökkenti, hogy a szívinfarktus és a szélütés kockázata kb. 
21 %-kal lehet kisebb. 
A sötét csokoládé jótékony hatását számos külföldi munkacsoport vizsgálta. Az étcsokoládéban található flavonolok 
hatására az erek belső felszínének sejtjei több értágító anyagot termeltek, és ennek következtében mérséklődött a 
vérnyomás. A másik megfigyelt igen lényeges változás az inzulinérzékenység javulása volt. A vizsgálatban 
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résztvevőkön végzett műszeres mérések azt mutatták, hogy az erek rugalmassága a csokoládéital fogyasztásának 
köszönhetően jobb lett, és ez a kedvező hatás az idősebb korcsoportban sokkal erőteljesebben érvényesült. 
 
Egy német csoport az étcsokoládé bőrvédő hatását vizsgálta. Az ultraibolya fény okozta bőrpír 15-25 %-kal csökkent 
a sok flavonolt tartalmazó folyékony csokoládét fogyasztó csoportban, miközben a flavonolban szegény itallal 
kezeltek bőre megégett. Mindezek mellett a fekete csokoládé igen erős köhögéscsillapító, 33 %-kal hatásosabb, mint a 
kodein. A keserű csokoládé a flavonolokon kívül a szervezet számára hasznos vasat, kalciumot, káliumot, A, B, C és 
E vitamint is tartalmaz, valamint frissítő hangulatjavító hatású teobromint. 
Ne feledjük: a gyógyszerekkel ellentétben a csokoládénak nincsenek kellemetlen mellékhatásai. Aki elég karcsú, 
eheti, de ha nem, akkor jusson eszébe a régi magyar esti mese szlogenje: Hakapeszi ha kap, eszi! 
 

Az orvosi rendelő dolgozói nevében boldog karácsonyt kívánok! 
dr. Pásztor Tibor 

háziorvos 
 

  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  
 
LABDARÚGÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKESZAKOSZTÁLY – 2006. DECEMBER 
 

Amilyen jól indult az őszi idény a csapat számára, a végjáték olyan gyengére sikeredett. Ezt jelzi a bajnoki 
táblázaton elfoglalt 8. helyünk. Ami különösen fájó, hogy az öt elszenvedett vereségből négy 20 fa alatti 
különbségű volt. A szerencse nem állt mellénk egyik esetben sem. Az öreg tekések erre azt szokták  
mondani, hogy szerencséje csak a jó csapatnak és a jó játékosnak van. Most ehhez nem voltunk elég jók, 
sokszor hiányzott az a kis plusz energia, ami régebben a mi javunkra fordította az eredményeket. 
Sajnos hazai pályán is elszenvedtünk két vereséget, az utóbbi években ez csak ritkán fordult elő az 
ellenfelek számára nehéz sárisápi pályán. Újra vissza kell szereznünk a régi tekintélyünket, riválisaink 
számára ez azt jelentette, hogy Sárisápon nem lehet nyerni. Vannak azért jó hírek is a tekecsapat házatáján. 

A LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
FELHÍVÁSA 

 
A labdarúgó szakosztály öltöző épülete a 
megyében az egyik legelavultabb, 
korszerűtlen épület, melyben nem lehet a 
mai kornak megfelelő körülményeket 
biztosítani. A vezetőség ezért úgy 
döntött, hogy a szezon kezdetéig egy 
komplett belső felújítást kell elvégezni.  
 
Ezúton fordulunk minden sárisápi 
lakoshoz, hogy segítsen bennünket ennek 
végrehajtásában. Kérjük, aki teheti, 
segítsen társadalmi munka elvégzésével, 
vagy a felújításhoz szükséges anyagok 
vásárlásával. 
 
A részletekről folyamatos tájékoztatást 
adunk a Kábeltelevízió képújságának 
oldalain.  
A támogatást előre is köszönjük! 
 

   A LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLY VEZETŐSÉGE 

Felnőtt csapatunk őszi bajnokként nagyszerű mérleggel, és 
remek csapatszellemmel készülhet az igen nehéznek 
ígérkező folytatásra. Ismerve labdarúgóink tudását és 
pozitív hozzáállását nem is lehet más a cél, mint a 
bajnokság megnyerése.  
Ifistáink is remek őszi teljesítményt produkáltak. Egy 
értékes hatodik helyezéssel, jó pozícióból készülhetnek a 
második felvonásra. A fiúk jelenlegi hozzáállását 
figyelembe véve, egy jó felkészülést követően ettől még 
jobb helyezés is születhet. 
Kölyök és serdülő csapataink sajnos a mezőny hátsó 
régiójából várják a tavaszi folytatást. Mindkét csapatnál 
létszámhiánnyal küszködünk. Az elkövetkezendő 
időszakban nagyon fontos feladata lesz a szakosztálynak 
ezeknek a problémáknak az orvoslása. 
Bízunk a sikeres folytatásban, mert tudjuk, hogy lelkes 
közönségünkre mindig számíthatunk. 
Ezúton köszönöm meg közönségünknek és természetesen 
támogatóinknak azt a hozzáállást és segítséget, amely 
lehetővé tette, hogy tovább öregbítsük Sárisáp jó hírnevét 
megyénk labdarúgásában. 
Játékosaink nevében kívánok mindenkinek szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új esztendőt. 

      
 Tittmann János 

     szakosztályvezető 
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Az országos egyéni serdülő- és ifjúsági bajnokságon három fő indult Sárisápról: Honti János, Gyarmati 
Ádám és Farkas Csaba. 
Honti János elért eredménye alapján továbbjutott a budapesti területi döntőbe. 
Csapatunk az őszi szezonkezdettől egy serdülőkorú ifjúsági játékossal bővült Farkas Csaba személyében. 
Cserejátékosként két alkalommal már be is mutatkozhatott az NB II. mezőnyében. Külön öröm számunkra, 
hogy sárisápi fiatalról van szó, reméljük, hogy az ő eredményeit látva többen kapnak kedvet  ehhez a szép 
sporthoz korosztályából. Ebben segíthet az is, hogy az utóbbi időben az általános iskola felsős 
évfolyamainak tanulói több alkalommal csoportosan látogatták  a tekepályát, ismerkedtek a sportággal.  
Január folyamán egy kétfordulós emlékversenyen vesz részt a csapat Budapesten, majd február elején 
indulnak a tavaszi fordulók. De előtte még az év zárásaként értékelni kell a mögöttünk álló időszakot, és 
kitűzni a tavasszal elérendő célokat. 
Az év vége eljövetele azonban nemcsak a számvetések és értékelések ideje, ilyenkor kell gondolnunk 
támogatóinkra és a község sportszerető lakosságára, akiknek ezúton kívánunk boldog ünnepet és sikeres 
újesztendőt! A csapatnak mit is kívánhatnánk mást, mint jobb eredményeket és sok győztes mérkőzést! 

Hajrá Sárisáp! 
 

Bercsényi Sándor 
  

K Ö Z É R D E K Ű         I N F O R M Á C I Ó K 
 

A Polgármesteri Hivatal és intézményei várhatóan 2007. január hónapjától az alábbi telefonszámokon 
érhetők el: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

VÉRADÁS A 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

2007. január 4-én 
(csütörtökön) 1100-1600 

óráig a Művelődési Házban 
véradás lesz. Minden 

segítőkész embert 
szeretettel várunk. 

 
Vöröskereszt 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 

518-311 fax 
518-312 titkárság    
518-313 anyakönyv, népesség  
518-314 pénzügy     
518-315 könyvelés   
518-316   adóügy, üzl.működési engedélyezése,  
 telepengedély, vagyonnyilvántartás       
518-317 pénztár, bér- és munkaügy  
518-318  építésügy, községgazdálkodás   
518-319  szociális és gyámügyek, hagyaték

INTÉZMÉNYEK 
 
518-321 Óvoda, óvodavezető 
518-322 Óvoda, óvodatitkár 
 
518-323 Általános iskola, igazgató 
518-324 Általános iskola, iskolatitkár 
 
518-325 Gondozási Központ 
 
518-326 Orvosi rendelő – védőnői szolgálat 
518-327 orvosi rendelő  – gyermekorvos 
518-328 orvosi rendelő  – felnőtt háziorvos 
518-329 orvosi rendelő  – fogszakorvos 
 
518-330 Művelődési Ház  
518-320 kábeltelevízió, ügyfélszolgálat   

A telefonszámok életbelépésének pontos 
időpontjáról a Kábeltelevízió képújságján  
keresztül értesítjük a lakosságot. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk 
községünk minden lakójának! 

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
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