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  TISZTELT SÁRISÁPIAK! 
 
A novemberi falugyűlés óta eltelt 
időszakban ezidáig háromszor ülé-
sezett a képviselő-testület. A de-
cemberi, januári illetve a februári 
üléseken a következő témákban 

hozott döntéseket: 
December hónapban az iskola alatti patak-híd fel-
újításáról döntöttünk, valamint két kandeláber elhe-
lyezéséről a falu főterén, illetve a „falukarácsony” 
megrendezéséről. A tavalyi évhez hasonlóan szín-
vonalas műsor keretében vendégül láttuk a falu la-
kóit karácsonyi finomságokkal, a civil szervezete-
ink, egyesületeink hathatós segítségével. 
Januárban arról döntöttünk, hogy 11 db új közvi-
lágítási lámpatestet helyezünk el a község különbö-
ző utcáiban, azon a helyeken, ahol a legnagyobb a 
balesetveszély. 
A legtöbb lámpatest az Iskola-közben lett elhelyez-
ve, hiszen itt a legnagyobb a gyalogos forgalom. A 
sok áramkimaradás, áramingadozás miatti lakossági 
panaszok orvoslásának érdekében felvettük a kap-
csolatot az E.ON Zrt. munkatársaival és meghívtuk 
őket a testületi ülésünkre, nem első ízben. Sajnos 
csak egy rövidke, pár soros beszámolót kaptunk a 
személyes megjelenés helyett. Ezért a problémák 
megoldásának érdekében felvettük a kapcsolatot  
dr. Tittmann János úrral a Dorogi Többcélú Kistér-

ségi Társulás vezetőjével, hogy a 14 környező tele-
pülés együttes erővel próbáljon eredményt elérni az 
E.ON Zrt-nél. 
Februárban a Képviselő-testület arról hozott hatá-
rozatot, hogy egy pályázat keretében új informatikai 
eszközökkel látjuk el az iskolánkat, pályázatot nyúj-
tunk be az iskola „B” épületének külső hőszigetelé-
sére, nyílászárók cseréjére. Mindkét pályázati anyag 
elkészült és benyújtásra került. Pályázati lehetősé-
get keresünk még  a gazdaságtalan villamos fűtés 
gázfűtésre történő kiváltására. 
 
A közeljövő kiemelt programjai:  

 
április 26.  Idősek napja, Nemzetiségi Nap a 

Művelődési Házban.  
 Műsor: Maya Trió „Mindenkinek 

van egy álma” c. operett-
nosztalgia-musical műsor   

június 7.  Községi juniális a sárisápi halastó-
 nál  

 
Jómagam és a Képviselő-testület nevében kívánok 
községünk minden lakójának kellemes húsvéti ün-
nepeket! 

Kollár Károly 
polgármester 

 
 
KEDVES OLVASÓ! 
 
Egy tehetős uralkodó utazott át a sivatagon, ahol hosszú karaván követte. Magával vitte vagyonának jelen-
tős részét, mert több oázist meg akart venni. 
Már félúton voltak, amikor a nagy melegtől az emberek és az állatok kimerültek. A hosszú utat és a nagy 
meleget könnyen elviselő teve is le akart pihenni. Az egyik páncélszekrény, amelyben az arany és a drága-
kövek nagy része volt, legurult a homokos emelkedőn. A nagy ütéstől felpattant az ajtaja és a tartalma szét-
szóródott. Az uralkodó nem akarta a menetet lelassítani. Nagylelkűen kijelentette a kísérőknek, hogy amit 
össze tudnak szedni, az övék lehet. Amíg a személyzet rávetette magát az elszórt kincsre és mohón turkáltak 
a homokban, a karaván nem állt meg. Az uralkodó észrevette, hogy valaki követi őt. Az egyik apródja li-
hegve megy utána. 
- Hát te nem álltál meg, hogy a homokban kutassál a drágakövek után? 

 

ŠŠAARRIIŠŠÁÁPPSSKKEE  
SSPPRRÁÁVVYY 
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- Nem, mert én követem a királyomat! 
Ők beértek a biztonságos oázisba, a kutakodók meg odavesztek a sivatagba a karaván nélkül. 
 
Mikor a tavasz első melegét és fényét érzi és látja az ember, akkor óhatatlanul is meg kell állni, és örömmel 
kell szemlélni az életünket. Húsvét mindig az élet ünnepe volt minden népnek és embernek. A régi pogány 
emberek az első hajtásnak, az életnek örültek, a zsidó hagyomány az egyiptomi szabadulást ünnepli ilyen-
kor; mi keresztények Krisztus feltámadásának örvendezünk, hogy a halálon úr lett az élet, hogy az ember 
legnagyobb félelmét elvette az Isten. 
Sokszor éljük meg a tavasz vidámságát és nyüzsgését, de vajon megmarad ez az öröm? Olyan rossz látni, 
mikor az ember a terveit és a célját elfeledi, mert valami mellett megállt, és eladta magát tünékeny és elmú-
ló dolgoknak. Mikor gyerekek hiányolják a szüleiket, mert nem találkoznak, és nem tudnak együtt játszani. 
Mikor a feleségek a férjeiket már nem is ismerik, vagy fordítva, férjek nem találják a szót asszonyaikkal. 
Mikor a barátok lecserélődnek és idegenné válnak. Mikor az elért eredmények nem elegek és kockára te-
szünk mindent egy kis haszonért. Mikor a körülöttünk lévő természet haldoklik. 
A fenti történet azért volt megkapó a számomra, mert mély gondolattal bír, mikor az életet, az újra kezdést 
ünnepeljük. A tavasz mindig is egy ünnep, az állatok, a virágok újra felemelik az ember lelkét, és újra erő 
költözik belénk. Láthatjuk újra céljainkat, hogy miért élünk, hogy van-e tartalma az életünknek, hogy min-
den úgy alakul, ahogyan szeretnénk? 
Ne maradjunk meg a gyors haszonnál, ne álljunk meg mulandó dolgoknál, nézzük az életet, mi értelmet ad 
nekünk is. Olyan sok ember él családjainkban, olyan sok barátság köthető, és olyan sok változást és alaku-
lást vehetünk észre a megszokott embereinken. Minden megismert emberrel gazdagodik az életünk, és job-
ban fogjuk látni saját egyedi értékeinket. 
Én hiszem, hogy az életünk gazdag itt a földön és túlmutat e világon: a Feltámadott Krisztus legyőzte a ha-
lált és megmutatta az örökéletet.  
Mi keresztények húsvétkor ezt ünnepeljük a három szent napon, ha bárki szívesen bekapcsolódna ünneplé-
sünkbe, nagy szeretettel várjuk az alábbi időben a sárisápi Szent Imre templomban: 
Nagycsütörtökön, március 20-án 18.00 órakor, mikor az utolsó vacsorát, az oltáriszentség alapítását és 
Jézus elfogatását ünnepeljük. 
Nagypénteken, március 21-én 18.00 órakor, mikor Jézus megváltó halálára emlékezzünk. 
Nagyszombaton, március 22-én 20.00 órakor,  mikor a fény, az ige, a víz és az eukarisztia ünneplése után  
a Feltámadási körmenetben lesz teljes az örömünk. 
Húsvét vasárnap és hétfőn, délelőtt 10.00 órakor kezdődnek az ünnepi misék. 

Zsiga Péter 
plébános 

 
ÖNKORMÁNYZATI       INTÉZMÉNYEK      HÍREI 

 
ÓVODA 
 
A „Sári” Tagóvoda az alapfeladatán kívül, igyek-
szik változatos lehetőségeket, programokat biztosí-
tani. 
Nagycsoportos óvodásaink „Ovi-kori” program 
keretében tanulnak korcsolyázni Táton a fedett jég-
pályán.  
A győri Vaskakas bábszínházba a középső és nagy-
csoportos gyerekeket visszük az előadás címe: Vi-
téz László kalandjai.  
 
A rajzpályázatokra buzgón készülnek a csoportok, 
hiszen nagy öröm egy-egy kiállításon látni munká-
jukat, kreatív ötleteiket. 
Intézményünk e hónapban fogadta a dorogi körzet 
óvodavezetőit.  
 

Tanácskozásunk témái: 
- az udvari játékfejlesztés lehetőségei az EU 

normák alapján, 
- logopédiai bemutató. 

 
Március 25-én 13 órától tartjuk a leendő óvodások 
és szüleik számára az „Ovika” elnevezésű játékos 
ismerkedő napot. Bemutatjuk intézményünket, a 
kiscsoportos óvó néniket, gondozó néniket és az 
óvoda napirendjét.  
Március 26-27-én az óvodai beiratkozások zajlanak. 
Kérjük, a beiratkozás alkalmával az alábbi iratokat 
hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatát, a gyermek oltási kiskönyvét, a szülő 
személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 
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Március 28-án tanítás nélküli munkanapot tartunk. 
Továbbképzésünk témája: a tartás és mozgáshibák 
korrigálása, gyógytestnevelés és eszközei. 
Örömünkre szolgált, hogy községünk lakói önkén-
tes alapon gyűjtötték óvodánknak az 1 és 2 forintos 
érméket. Március hónapban még tovább folytatjuk a 
gyűjtést. Célunk, új diavetítő vásárlása. A gyerekek 

nagyon szeretik a modern technikai eszközök mel-
lett a diafilmeket is. 
 
Köszönjük községünk valamennyi lakójának, hogy 
segítő szándékuk mindig jelen van, és együttes oda-
adással szépítjük gyarapítjuk óvodánkat. 

Lakics Gyuláné 
tagintézmény-vezető 

 
ISKOLA  
 
ÜNNEPEK – RENDEZVÉNYEK – ESEMÉNYEK 
 
Január 18-án befejeződött a 2007/2008-as tanév első féléve. A II. félév január 21-én kezdődött. Tanulóink 
január 23-án kézhez kapták félévi értesítőjüket. A félévzáró nevelőtestületi értekezlet február 7-én került 
megtartásra. 
 
Az idén ötödik alkalommal rendezte meg intézményünk hagyományos nosztalgiadiszkóját a nevelőtestület. 
A hangulat jó volt, a vendégek hajnalig mulattak a Macza Péter által szolgáltatott zenére. 
 
Február 21-én a hetedik osztályos tanulóink gyárlátogatáson voltak a perbáli Zimbo Kft. Húsfeldolgozó 
üzemében. 
 
Február – március folyamán 24 tanulónk vett részt Táton korcsolya oktatáson. A tanfolyam költségeihez „A 
sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány is hozzájárult. 
 
Március 14-én a faluházban megrendezésre került a hagyományt teremtő téltemető – tavaszköszöntő prog-
ram. 
 

SZAKTÁRGYI VERSENYEK 
 
A második félévben folytatódnak iskolánkban a tanulmányi versenyek. Tanulóink eddig az alábbi versenye-
ken vettek részt: 

- alsós mesemondó verseny iskolai fordulója, 
- Simonyi Zsigmond országos helyesírási  verseny iskolai fordulója, 
- házi matematikai tanulmányi verseny, 
- Kálti Márk országos történelem levelező verseny házi fordulója 
- TITOK országos angol levelező verseny házi fordulója 

 
Jelenleg zajló versenyeink: TITOK levelezős történelem verseny iskolai fordulója 
 
SPORT 
 
Az 5-6. évfolyam fiú labdarúgócsapata a Bajnán megrendezett körzeti tornán 2. helyezést ért el. 
Az alsós körzeti sorversenyt idén is a házigazda sárisápi csapat nyerte. 
 
További programjaink az idei tanévben: 
 

- vasgyűjtést rendezünk a lomtalanítás előtti hetekben 
- iskolai maszkabál: április 12-én 
- papírgyűjtés: május 16-án 
- tanulmányi kirándulások: május 29-30-án. 
- gyermeknap: június elején. 
- évzáró ünnepség és ballagás: júniusban. 

 
Köszönjük községünk lakóinak a rendezvényeinkhez nyújtott segítséget és támogatást.  

Csicsmann János 
tagintézmény-vezető 
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GONDOZÁSI KÖZPONT  
 
A farsang a tél búcsúztatása, az érkező tavasz köszöntése. Ez a vidám boldog hangulat a gondozási központba 
is belopódzott. Ezen időszakban két alkalommal is ünnepeltek az idősek. Elfogadva az annavölgyi klub meg-
hívását fergeteges mulatságon vettünk részt a szomszéd faluban. 
Jelmezeinkkel emeltük a hangulatot, táncoltunk, énekeltünk. A nap végén mindenki az annavölgyiektől  
kapott ajándékkal tért haza. A vidám időszak utolsó napján a sárisápi klubban is tartottunk télbúcsúztató 
ünnepet. A rövid farsangi időszak után sem maradtak program nélkül a klubtagok. Férfi tagjaink saját műsor-
ral köszöntötték a hölgyeket nőnap alkalmából, viszonzásként énekek, dalok, versek hangzottak el. Vendéglá-
tás, virág, ajándék tette ünneppé a napot. 
 
Nemzeti ünnepünk, március 15-e méltó megünneplésére kiállítást rendeztünk az idősek klubja épületében. 
Régi katonai emlékekből, fényképekből, okmányokból állítottuk össze megemlékezésünket.  
Részt vettünk a községi ünnepségen is, saját készítésű kokárdákkal tisztelegtünk a hősök előtt. 
 
Ezekben a hetekben sűrűn követték egymást az események, így már a húsvéti ünnepekre kellett gondolnunk. 
Az ilyenkor elmaradhatatlan tojásfa készítésén kívül az idősek klubját is tavaszi díszbe öltöztettük. Várjuk a 
hagyományőrző locsolóinkat az ünnep utáni első munkanapon. 
A hétköznapok a heti programterv alapján szerveződnek. A napi programok között szerepel közös torna, 
éneklés, irodalmi kör, kézműves foglalkozás. 
A kellemes idő közeledtével sok időt töltünk majd a kertben. 
Szeretnénk ebben az évben is együtt bográcsozni, szalonnát sütni. Első kirándulásunkat Csolnok XII-es  
aknára tervezzük a halastóhoz. 
 
Klubtagjainak és ellátottjainak kellemes ünnepeket és tavaszi megújulást kívánnak a   
 

Gondozási Központ dolgozói 
 

CIVIL        SZERVEZETEK,            EGYESÜLETEK            H Í R E I 
 

Sárisáp Községért Közalapítvány 
 
A közalapítvány 2007. január 1-jén 1 323.294 forinttal kezdte az új évet. Az év folyamán 4.082.000 Ft fel-
ajánlás érkezett a számlánkra. Kiemelten nagy összeggel (3.490.000 Ft) támogatták a közalapítványon ke-
resztül a sportegyesület futballszakosztályát. A személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeg 306. 357 Ft 
volt. 
A közalapítvány kuratóriuma az év folyamán két alkalommal döntött a befolyt összegek felhasználásáról, 
melyről minden tételnél határozatot hozott.  
Támogattuk többek között a Művelődési Ház év végi gyermekrendezvényét, az augusztusi falunapot, az 
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete jelkép készíttetését, az idősek klubja 
részére kerti hintát vásároltunk, a tömegsport részére focilabdákat, hozzájárultunk az egyik óvodai csoportban 
elkészített galéria költségeihez, valamint facsemetéket vásároltunk, melyek a kertbarátok jóvoltából kerültek 
elültetésre a község közterületein. (Arany János utca, Nyírfa köz) 
Segítséget nyújtunk azoknak az amatőr csoportoknak, szervezeteknek és egyesületeknek, akik nem rendel-
keznek adószámmal, hogy a közalapítványon keresztül nyújthassanak be pályázatokat. Így jutott pályázati 
pénzhez már több alkalommal a helyi nyugdíjas bányász szakszervezet.  
A közalapítvány könyvelését térítésmentesen Honvéd Róbertné végzi, melyet ezúton is nagyon köszönünk, 
könyvvizsgálónk a dorogi Egyensúly ’91 Kft.   
Kérjük községünk lakóit, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák munkánkat! A 
befolyt összegből községünk szervezeteit, intézményeit támogatjuk, községünket szépítjük, gyarapítjuk.  
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása Önnek semmibe sem kerül! A Közalapítványnak (közsé-
günknek, lakókörnyezetünknek)  viszont sokat jelentene!  

Adószámunk: 1 8 6 0 7 6 3 3 – 1 – 1 1. 
                                                                                Köszönjük! 

Vass Rozália  
kuratórium  elnöke 
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Karitász csoport  
  
Ez évben is szeretnénk a rászoruló embereket szolgálni, kérjük, hogy jelezzék felénk, ha környezetükben 
segítségre szoruló embert látnak, aki maga nem képes, vagy nem  mer segítséget kérni.  Mi megpróbá-
lunk cselekedni az érdekében!    
Áprilistól pénteki napokon is nyitva tartjuk ruharaktárunkat. 
Az elmúlt év sikerén felbuzdulva ebben az évben is szeretnénk egy jó kis gyermekcsapattal megmérettet-
ni magunkat  a tavaszi akadályversenyen.  
Nyáron - a kicsiknek kedvezve -  gyermektábort szervezünk Héregre. Várom a táborozni vágyó gyermekek 
jelentkezését! 
  
Németországból adományként - a Karitász központon keresztül - néhány rózsafüzért kaptunk, melyeket 
idős, beteg testvéreinkhez juttatunk el. 
A Biblia évében hitéletünkben is erősödnünk kell, hogy a  szeretet szolgálatát  jobban tudjuk végezni, ezért 
néhány tagunk  tanfolyamra jár a Szent Adalbert Oktatási Központba, Esztergomba. 
Szívesen várunk sorainkba segíteni akaró, jó szándékú embereket, mert egyre több a segítségre szoruló em-
ber. 
"Kétféle ember van a világon - aki segítségre szorul, és aki segíteni tud! Nem szabad elfeledni, hogy bármi-
kor állhatok én is a másik oldalon!" 
 
Karitász csoportunk nevében községünk minden lakójának kívánok áldott húsvéti ünnepeket!  

                                                                                                 
Gregor Jánosné  

    karitász 
Kristály Mazsorett Csoport 

 
A sárisápi Kristály Mazsorett Csoport idén augusz-
tusban ünnepli 5. születésnapját. Igaz, már több 
általános- és középiskolás lány megfordult csapa-
tunkban, de még mindig vannak lelkes lányok, akik 
hétről-hétre péntekenként eljönnek a próbákra, és 
kitartanak a zene, a tánc mellett. Jelenleg 18 alsó 
tagozatos, és 10 12-18 éves lányból áll csapatunk. 
A tavalyi évben több alkalommal felléptünk feszti-
válokon, falunapokon. Nyáron együtt töltöttünk 
Pusztamaróton egy hosszú hétvégét, ahol a napi  
kétszeri edzés mellett jutott időnk kézműves foglal-
kozásokra, ezen belül Urbanics Flóri bácsi megtaní- 

 
totta nekünk a szalmafonást. A fennmaradó időnket  
személyiségfejlesztő játékokkal töltöttük. Továbbra 
is szeretnénk versenyben maradni, de ez csak abban 
az eseten lehetséges, ha felszereléseinket kicserél-
hetnénk. Ehhez kérnénk további támogatásaikat! 
 
Ezúton mondok köszönetet lelkes lányaimnak, a 
szülőknek, az önkormányzatnak és a falu lakosai-
nak, hogy támogatásukkal segítették fennmaradá-
sunkat, utazásainkat. 

Gáliczné Kun Éva 
a csoport vezetője 

 
 

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és  
Borbarátnőinek Egyesülete 

 
Egyesületünk januárban nem szokott programot szervezni, ez a hónap inkább a programépítés időszaka. 
Ennek ellenére két eseményre is kaptunk meghívást, amelyek az elmúlt évben elkezdett külső kapcsolatépí-
tésből következtek. Elsőként a Piliscsévi Pincefalu Egyesület jó hangulatú farsangi borászbálján vehettek 
részt mulatósabb tagjaink. A bensőséges batyus rendezvényen természetesen borkóstoltatás is volt - kizáró-
lag a szakma szépsége és elismerése érdekében -, nehéz megpróbáltatások közepette. 
 
Beérett ugyanakkor egy új kapcsolatunk is. Novemberben Párkányban a Civil Szervezetek Börzéjén mu-
tatkozott be Egyesületünk egy muzslai közalapítvány meghívására. Ezen a rendezvényen kapcsolatfelvétel 
céljából felkeresték „standunkat” Kéménd és Garamkövesd települések borászainak képviselői. Megálla-
podtunk, hogy fontosabb rendezvényeink időpontjairól kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, és alkalmas idő-
pontban kapcsolatot létesítünk szervezeteink között. 
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Egy garamkövesdi meghívásnak február elején már eleget is tettünk, amikor ellátogattunk „Újévi Borászati 
Tanfolyam” néven meghirdetett szakmai rendezvényükre. Itt előadást hallhattunk a szőlő hatékony nö-
vényvédelméről DuPont szerekkel. Igen értékes volt Dezsényi Ágnesnek, a Hilltop Neszmély borászának 
„Borhibák, borbetegségek és kezelésük” címmel megtartott előadása, aki szemléltető bormintákat kóstol-
tatva ismertette meg velünk a problémákat. Végül dr. Dula Bence egri borász a szőlőtermesztés és a borá-
szat összefüggéseiről tájékoztatott bennünket és hangoztatta, hogy jó bort csak hozzávaló szőlőből lehet 
készíteni. Nem beszélt a levegőbe, saját borait hozta el és kóstoltatta bizonyítékként.  
 
Február 11-én tagtársunk, Dogossy Árpád tartott egy nagyon érdekes előadást „Komposztálás és komposzt 
hasznosítása” címmel a Sárisápi Művelődési Házban. 
Meghívást teljesítettünk akkor is, amikor ellátogattunk Etyekre egy BASF által szervezett rendezvényre 
február közepén. Szili Tamás, a helyi Edeck KFT. ügyvezetője tájékoztatta a megjelenteket az Etyek – Bu-
dai Borvidéken a tavalyi évben folytatott szőlőgazdálkodásról. Majd Horváth Csabától, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa főtitkárától kaptunk információkat a borpiaci szabályozások változásáról, valamint a 
hegyközségek átszervezésének feladatairól, az Uniós előírásoknak megfelelésről. 
 
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy februártól Sárisáp község internetes honlapján a civil szervezetek alcímre 
kattintással Egyesületünk múltjáról és jelenéről rövid bemutatkozást olvashatnak. Itt ismertetjük ez évi 
programtervünket, valamint elérhetőségeinket is. 
  
Egyesületünk január 29-én tartott elnökségi ülésén döntött arról, hogy a februári közgyűlésen oklevéllel 
jutalmazza azokat a nem tisztségviselő tagokat, akik a legtöbbet tették az egyesület eredményes működé-
séért 2007-ben. Elismerésben részesültek: Gregor Ferenc, Mali Sándor, Szolnoki Lászlóné, Wibling 
Józsefné és Wibling József. Köszönjük Nekik az általuk nyújtott sok segítséget annak reményében, hogy 
továbbra is számíthatunk kitartó aktivitásukra. Természetesen az összes többi aktivistánknak úgyszintén 
köszönettel tartozunk. 
 
Tájékoztatjuk tagtársainkat arról, hogy a Közgyűlés az éves tagdíj mértékét 2008-ban 1200.- Ft-ban állapí-
totta meg. Egyesületünk taglétszáma 2007. december 31-én 192 fő volt.  
 
Egyesületünk 2008. március 1-jén tartotta a 23. Sárisápi Borverseny ünnepélyes eredményhirdetését a 
sárisápi Művelődési Házban. A február 28-án 106 borász által versenyre benevezett 250 bormintát február 
29-én zsűrizte a Tatai Zsigmond Király Borlovagrend Kancellárja, Mikóczy István által vezetett  borbí-
ráló bizottság, melynek tagjai voltak: Váradi Györgyné, Váradi György, Béger Ákos, Székelyi Zoltán és 
Juhász László a Tatai Zsigmond Király Borlovagrendből, valamint Teplánszki Ferenc, Tóth Gábor, Prantner 
József és dr. Bognár Ferenc az  Esztergomi Ister-Granum Regionális Borlovagrendből. 
 
A 3x3 tagú zsűri 10 arany-, 35 ezüst- és 64 bronzérmes helyezést osztott ki, tehát összesen 109 érem szüle-
tett, azaz  a nevezett borok 43,6%-a ért el érmes helyezést. 36 bor részesült oklevélben. A borászok Muzsla, 
Kéménd, Garamkövesd, Szőgyén, Lábatlan, Csolnok, Dág, Uny, Sárisáp, Annavölgy, Bajna, Nagysáp, 
Kesztölc, Piliscsév, Piliscsaba és Pilisvörösvár településekről neveztek a színvonalas versenyre.  
A rendezvényen megjelent Muzsla, Kéménd, Dorog, Piliscsév, Dág, Bajna, Annavölgy és Sárisáp polgár-
mestere, valamint a Komárom – Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatója, akik támogatói is voltak egyben a rendezvénynek a BASF, a 
Bayer, a Syngenta és a Makhteshim Agan növényvédő szergyártó és a Novochem növényvédőszer forgal-
mazó cégek mellett. 
 
A rendezvényen fellépett a helyi Szent Imre kórus, a Nemzetiségi Pávakör és Stikker László bordalok 
előadásával. Tóth András, a Nógrádi Falvak Tudás – központ Egyesület elnöke, az első Magyarországi 
LEADER program egyik Akciócsoport vezetője, a Régió Magyarország folyóirat főszerkesztő újságírója 
„LEADER elvek és a gyakorlat” címmel tartott értékes útmutató előadást. 
 
A borversenyi díjak és oklevelek átadását vacsora, majd jó hangulatú borkóstolás és nótázás követte, ahol 
lehetőség nyílt a szakmai tapasztalatok kicserélésére, új baráti kapcsolatok építésére. 
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Aranyérmet kaptak: Solymosi Attila, Bartha Miklós, Vitek János, Szolnoki László, Góra Ferenc, Szundi 
György és Varga József. 
 
A legeredményesebb borászok Vitek János (elnyerte a borverseny vándorserlegét már második alkalom-
mal egymást követően),  Solymosi Attila, Vitekné Sitku Mária, Varga József, ifj.Vitek János, Friedrich Jó-
zsef, Szolnoki László, Wisztercill István, Csiffári Sebestyén, Góra Ferenc, Bartha Miklós, Bercsényi László, 
Varga Fábián, Pintér Gábor, Pelczer Júlia, Pallagi Tibor, Mocsi János, Mike Gyula, Králik Gábor, Kormos 
Károly, Kiss Csaba, Gurgulics Mihály és Árendás Zsolt voltak. Gratulálunk sikereiknek. 
 
A gyümölcs- és szőlőtermesztőknek, valamint a kertészkedőknek a tavaszias tél után most következik az 
igazán mozgalmas időszak, amelynek munkáihoz jó egészséget és sok sikert kívánok. Gondosan gazdálkod-
janak, hogy legyen majd mit bemutatni az augusztus 20-i Virág- és Terménykiállításon.  
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok tagtársaimnak, valamint a község minden lakójának. 

 
                                                                                    Schummel Tamás 

egyesület elnöke 
 

Labdarúgó-szakosztály 
 

Tisztelt Sárisápi Lakosok, Támogatóink, Szur-
kolóink!  
Januárban sikerült végre megvalósítanunk egy régi 
álmunkat, nevezetesen az edzőpályánk világítását. 
Óriási lépésnek tartom, hiszen ezzel megoldódtak 
azok a problémák, melyek az őszi és tavaszi felké-
szülés során adódtak, hiszen a korai sötétedés lehe-
tetlenné tette a szabadtéri felkészülést. A tornatermi 
edzések lehetőségét köszönjük a Polgármesteri Hi-
vatalnak, az iskola vezetőinek, de igazi munkát sza-
badtéren tudnak végezni játékosaink. Ezúton sze-
retném megköszönni mindenkinek, aki így, vagy 
úgy hozzájárult ehhez a sikerhez. Ezúttal is kiderült, 
hogy sokan vannak azok, akik lehetőségeikhez mér-
ten ott segítenek, ahol csak tudnak. Bízom benne, 
hogy a jövőben még többen beállnak a sorba, hiszen 
rengeteg feladat vár még ránk, hogy játékosaink 
kulturált körülmények között tudjanak sportolni. 
Előre is köszönöm! 
A téli átigazolási időszakban sikerült csapatainkat 
megerősíteni. Nagy szükség volt erre az utánpótlás 
csapatainknál is. A felnőttekhez csatlakozott, Szító 
Péter Budakalászról, Miksi Péter Budaörsről, Miksi 
Zsolt Környéről, Magyar János Tatabányáról és 
Vendégh Attila Szlovákiából.  
 
 

Az U19–es korosztályunkhoz érkezett Steinhöffer 
Krisztián Dorogról, visszatért Esztergomból Jurásek 
Zsolt, és Kása Ádám Tokod–üveggyárból. Az U16–
os csapatunkat tavasszal már Cserna János készítet-
te fel, aki a Tokod–üveggyár csapatától jött 
Sárisápra.  
Ide is érkeztek játékosok, nevezetesen: 
Strechonovecz Sándor, Kállai Hunor, Fekete Gergő, 
Kőrösi Zsolt Esztergom–kertvárosból, és Lévai 
Patrik Annavölgyről. A távozók névsora szerencsé-
re lényegesen rövidebb. Felsőházi Ákos visszaiga-
zolt Gyermelyre, és Kovács Norbert abbahagyta a 
versenyszerű sportot. Csapataink felkészülése jól 
sikerült, ezért bízom a sikeres szereplésben.  
 
Remélem szurkolóink segítségével sikerül megka-
paszkodnunk az NB III-as bajnokságban, és ezáltal 
még sok színvonalas mérkőzés lesz látható a 
sárisápi pályán. Ennek reményében kívánok min-
denkinek jó szórakozást csapataink mérkőzésein. 
 

Hajrá Sárisáp!!! 
            

Tittmann János 
                                                                    SE elnök 

 
 

Tekeszakosztály 
 
A tavaszi fordulókból eddig lejátszott hat mérkőzé-
sen négy győzelem és két vereség született. Jelenleg 
a negyedik helyen állunk két ponttal (egy győze-
lemnyire) lemaradva a dobogós helyezéstől. Vere-
ségeink közül Székesfehérváron a KÖFÉM SC el-
len vívott mérkőzés alkalmával az összes ütött csa-
patfa 3.254!, a legrosszabb egyéni teljesítmény pe- 

 
dig 522! fa volt. Ez az eredmény magasabb osztály-
ban is megállta volna a helyét, de bármilyen nagy-
szerűen játszik is a csapat, ilyenkor látszik, hogy 
egy kis szerencse is kell a győzelemhez. 
A tavaszi fordulók kezdetekor új játékossal bővült a 
létszám, Fenyvesi Róbert a ZOLTEK csapatától 
igazolt át hozzánk. Úgy érezte, ott nem kap elég 
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játéklehetőséget, mi pedig örültünk, hogy enyhül-
nek létszámgondjaink. Eddigi eredményei és a csa-
patba való beilleszkedése alapján azt mondhatjuk, 
jó döntés volt, hogy a sorainkba fogadtuk. Az után-
pótlás terén is megmozdult valami, és reméljük, 
nem csak múló fellángolás a tekézés azon fiatalok 
részéről, akik látogatják az edzéseket. Előfordult 
olyan is, ami eddig még  sohasem, hogy a lejátszott  
otthoni bajnoki mérkőzés után kértek játéklehetősé-
get a gyerekek. 
Létesítményünkben a tavaszi fordulók előtt egy 
kisebb munkát már mindenképpen el kellett végez-
ni, a pályák elején egy-egy keskeny sávot javítani 
kellett. A gurítódeszkák cseréje sem  
halogatható már sokáig. A kettes pályán a deszka 
végénél érezhető lyuk van a borítás alatt, de a többi  
sincs túl jó állapotban.  
Még egy feladatot tervezünk, amit rövidesen végre 
kell hajtani, ez az öltözők és az előtér belmagassá-
gának csökkentése gipszkartonos megoldással.  
 

Ezzel jelentős összeget takaríthatnánk meg a fűtés-
számláinkból. Azonban ezekre a munkákra elő kell 
teremteni a pénzt, és emiatt most már nemcsak saját 
magunkért, hanem a ZOLTEK csapatáért is szoríta-
nunk kell egy kicsit. Jó esélyük van rá, hogy meg-
nyerjék a bajnokságot, és felkerüljenek az NB I-be.  
 
A felsőbb osztályban kötelező a négysávos pálya, 
ezért szóba került, hogy feljutás esetén nálunk ját-
szanák le bajnoki mérkőzéseiket, és alkalmanként 
itt is edzenének.  
 
A bérleti díjból meg tudnánk oldani az előbb emlí-
tett munkák egy részét. Támogatóinknak és a 
sárisápi sportbarátoknak ennél egyszerűbb dolga 
van, nekik teljes szívvel csak a Sárisápért kell     
szurkolni, mert egy kis szerencsével akár a dobogó 
közelébe is kerülhetünk. 

Hajrá Sárisáp! 
Bercsényi Sándor 

Sárisápi BSE 
Tekeszakosztály 

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

 
A  FÖLD  NAPJA 

 
2008. április 22-én (kedden) 800-1400 óra között a 
Föld Napja alkalmából az 1121. sz. Fő út mentén 
nagytakarításra (szemétszüretre) hívjuk az ott lakó-
kat.  
A Magyar Közút Kht. biztosítja a láthatósági mellé-
nyeket, kesztyűket, szemétgyűjtő zsákokat, konténe-
reket és elszállíttatja az összegyűjtött szemetet. 
Kérjük, lakóinkat, civil szervezeteinket, minél na-
gyobb létszámmal vegyenek részt lakókörnyezetünk 
tavaszi nagytakarításában. Mindannyiunk felelőssé-
ge, hogy milyen környezetben élünk ma, és milyen 
környezetet örökölnek tőlünk utódaink.  

 
EBTARTÁS 

 
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy kutyá-
ikra fokozottabb gondot fordítsanak annak érdeké-
ben, hogy azok ne kerüljenek ki közterületre.  
A jövőben gyakrabban igénybe fogjuk venni a 
gyepmesteri telep szolgáltatásait. 
 
 

 
 

 
POSTALÁDA, HÁZSZÁMTÁBLA  

 
Az adóívek kézbesítése során gyakran tapasztaljuk, 
hogy a lakók nem rendelkeznek postaládával, illetve 
a levelek kézbesítésére szolgáló egyéb lehetőséggel. 
Ez a posta dolgozóinak munkáját is megnehezíti. 
Ezúton is kérjük az ingatlan-tulajdonosokat, hogy 
gondoskodjanak a levelek elhelyezését biztosító 
postaládáról. 
Kérjük azokat az ingatlan-tulajdonosokat, akiknek a 
lakóházain nincs elhelyezve házszámtábla, ezt lehe-
tőség szerint mihamarabb pótolják a könnyebb tájé-
kozódás elősegítése érdekében. 

 
 

LOMTALANÍTÁS 
 
2008. április 26-án (szombaton) a község egész 
területén lomtalanítás lesz. Veszélyes hulladékokat, 
gumiabroncsokat ne tegyenek ki, mert nem szállít-
ják el. 
 

 

 
 

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

Községünk valamennyi lakójának 
KELLEMES HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET  
 kívánunk: 

Sárisáp Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete, 

Polgármesteri Hivatal dolgozói 
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