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A HÚSVÉT ÜZENETE 
 

Kedves Olvasó! 
 
Alig két hét múlva itt van Húsvét ünnepe, amikor 
Krisztus feltámadását ünnepeljük. Sokan úgy élik 
meg ezt a napot, mint a tavasz, az újjászületés 
titkát, ám van egy igen nagy különbség: a termé-
szet megújulása nem jelent minőségileg új válto-
zást.  
A barackfa például nem lesz a következő tavaszon 
olajfa, csak egy évvel idősebb, s reményeink sze-
rint bővebben termő barackfa. Krisztus feltámadá-
sa azonban reményt ad mindannyiunknak, hogy a 
feltámadással minőségileg új emberré leszünk. 
Mint ahogy az elvetett mag, miután „elhalt” a 
földben, minőségileg új, de a régi jó tulajdonsága-
it hordozó növény lesz. Gondolhatunk a gyertyára 
is. A fehér, henger alakú viasz a tűz, a láng által 
átalakul, és fény, meleg lesz belőle. Fény, amely 
nem oly kézzel fogható, mint a gyertya, de éppen 
ez a sorsa, ettől lesz értelme a létezésének. Sokáig 
sorolhatnánk a példákat és hasonlatokat, de tény, 
hogy korunk megannyi gondjára, bajára éppen ez 
az örömhír jelenthet orvosságot.  
Visszaadja a reményt, hogy érdemes küzdeni, 
munkálkodni, mert csak ez a földi élet létezik, 
jóllehet ez alapozza meg örök életünket. 
 
A feltámadás nem hárítja a felelősséget a túlvilág-
ra, hanem nagyon is hangsúlyozza a felelősségün-
ket, mert a keresztény ember tudja, egy élete van, 
s a földön töltött ideje véges: igyekezni kell ki-
használni minden jóra. Kívánom, hogy mindany-
nyian ebben a boldogságban éljenek. 
 
Örültem, hogy sokan kérték a Szent kenetet, mely 
megerősít a betegség keresztjének hordozására. 
Tartsuk kötelességünknek, hogy ha környeze-
tünkben beteg ember van jelezzük a plébánián, 
hogy része legyen Krisztus vigaszában.  
 
 

 
 
Oly szomorú, amikor esetleg temetést jönnek kér-
ni, de kiderül, hogy szentségekben nem részesült a 
beteg, pedig lett volna rá lehetősége. Ilyenkor a 
temetés inkább szól az élőknek, mint a megholt-
nak, akinek örök sorsa – úgy mindannyiunké – 
még a halála előtt dől el. Katolikus keresztény 
ember érzi ennek a felelősségét! 
A következő hetekben igyekezzünk elvégezni a 
szentgyónásunkat, mert tudjuk, csak tiszta lélek-
kel láthatjuk meg Istent. A feltámadt Krisztus 
előtt senki sem feddhetetlen, de Ő nem azért jött, 
hogy elítélje a bűnöst, hanem hogy szabadulást 
adjon. 
Nagyböjt V. vasárnapján – a több évtizedes ha-
gyomány szellemében – keresztutat járunk 
Péliföldszentkereszten a környékbeli falvakkal 
közösen. 
Virágvasárnap a 10 órai Szentmisén barkát szen-
telünk és Jézus Jeruzsálemi bevonulására emléke-
zünk. Aznap délután 4 órától keresztutat járunk a 
Kálvárián. 
 
Reméljük, addigra sikerül az összetört stációképet 
is helyrehozni. Itt mondok köszönetet a kálvária 
takarításában, rendbehozatalában résztvevőknek. 
Ugyancsak köszönet a templom és a plébánia, 
valamint környékének húsvéti nagytakarításáért! 
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvét 
vigiliáján (Nagyszombaton este) 19 órakor kez-
dődnek a liturgiák. Nagypénteken délelőtt 9 óra-
kor a Kálvárián keresztút. Húsvétvasárnap 10 óra-
kor kezdődik a Szentmise, a végén ételszentelés. 
 
Kívánom mindannyiuknak, hogy a szent „Negy-
ven nap” elmúltával, felkészülten érkezzenek 
Húsvét örömünnepére. 

Tóth Bertalan  
plébános 

ŠŠAARRIIŠŠÁÁPPSSKKEE  
SSPPRRÁÁVVYY 
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HÚSVÉTRA 
 

A Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, 
Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a templo-
mokban. De a világ minden táján ünnepelnek vala-
milyen ünnepet a nem keresztények is. Mióta a vi-
lág világ, az emberek örvendeztek és megünnepel-
ték a tavaszt, a természet felújulását. 
A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az 
ünnepe. Az újjászületésig azonban még hátravan 
néhány nap. Szeretném, ha ezt a hátralévő pár napot 
mindenki úgy használná fel, hogy nemcsak lélekben 

készülne fel erre a szép ünnepre, hanem mint a fa-
luközösség tagja, szűkebb környezetét is feldíszíte-
né, rendbe hozná, és gondozná, ezzel is emelve a 
Húsvéti ünnepek fényét. Nemcsak a lélek igényli a 
törődést, hanem a természet is, és hathatós segítség 
nélkül egyik sem képes a megújulásra, az újjászüle-
tésre. Adjuk meg Istennek, ami az Istené, és ember-
nek, ami az emberé.  
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a falu lakóinak 
kellemes húsvéti ünnepeket. 

Kollár Károly 
polgármester 

MÁRCIUS 15. 
 
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értel-
mében március 15-e az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének napja és a Magyar 
Köztársaság nemzeti ünnepe. 
 
Mint Magyarország minden részén, Sárisápon is 
megbecsült ünnepség március 15-e. Az iskola tanu-
lói idén is szép megemlékezéssel készültek. Az 
óvodások verset szavaltak, míg a nagyobb diákok 
előadták a március 15-ei eseményeket.  
 
 

Kollár Károly, Sárisáp polgármestere és Flórián 
Józsefné jegyző leleplezte az ünnepre készült em-
léktáblát. Ezután a Sárisápi Bányász Fúvószenekar 
kíséretében a civil szervezetekkel és az önkormány-
zat képviselőivel közösen elhelyeztük a koszorúkat 
az emlékmű lábánál. Az ünnepség végeztével a 
résztvevők átsétáltak a Művelődési Házba, ahol ez 
alkalomra rendezett kiállítást tekinthettek meg. Kö-
szönjük azok munkáját, akik segítettek abban, hogy 
az idei ünnepség is emlékezetes legyen. 
 

Bercsényi Blanka és Garami Anett  
8. a. osztályos tanulók 

 
Ö  N  K  O  R  M  Á   N  Y   Z  A  T  I         H   Í   R   E   K 

 
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének új szabályai 

 
Egészségügyi szolgáltatást 2007. április 1-je után már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy 
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva 
jogosult. 
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak három körét lehet elkülöníteni: 
 

1. A Tbj. szerint biztosítottak, azok, akik egészségbiztosítási járulékot fizetnek (például munkavállalók, 
egyéni és társas vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők) 

 
2. Egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult személyek: 
nem kell járulékot fizetniük: ide sorolhatók például a kiskorúak, a középfokú intézményben tanulók, a 
felsőoktatási hallgatók, a nyugdíjasok, a táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyen, gyed-en, gyes-en 
lévő személyek, a rendszeres szociális segélyezettek, a járadékosok, az ápolási díjban, fogyatékossági 
támogatásban részesülők, a bentlakásos szociális intézményben lakók, a hajléktalanok, továbbá azok, 
akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorult-
ság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. 
 
A hatósági bizonyítvány annak a személynek a részére állítható ki, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, (27.130 Ft-ot) egyedül élő esetében an-
nak 150 %-át  (40.695 Ft-ot) nem haladja meg, és vagyona nincs. 
 
3. Nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva nem jogosult személyek 

– egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek. 
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Ez a személyi kör a minimálbér alapulvételével számított 9 %-os mértékű egészségügyi szolgáltatási járulé-
kot köteles fizetni. (Ez 2007-ben havi 5.895 Ft.) 
 
Abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, 
(65.500 Ft), de több mint az öregségi nyugdíjminimum (27.130 Ft), illetve egyedül élő esetén annak másfél-
szerese (40.695 Ft), akkor a járulékfizetés alapja az egy főre jutó jövedelem, de legalább az öregségi nyug-
díjminimum (2007. február 15-től 27.130 Ft, ennek 9 %-a 2442 Ft).  
A járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem meghatározása céljából a települési önkormányzat pol-
gármestere kérelemre egy évre hatósági bizonyítványt állít ki. 
 

Vizitdíj visszaigénylése 
 

Amennyiben a biztosított az adott naptári évben a háziorvosi ellátásért és a fogászati alapellátásért már több 
mint 20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátást visszaigényelheti. 
Ugyanez vonatkozik a járóbeteg-szakellátásért fizetett vizitdíjra is. A két típusú ellátás vizitdíjai nem vonha-
tók össze. 
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézőnél lehet benyújtani, az erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a kifizetett vizitdíj nyugtákat. 
A kérelmeket legkésőbb a tárgyévet követő 60 napon belül lehet benyújtani, ezért nem célszerű rögtön a 21. 
vizitdíjnál a visszaigénylést kérelmezni. 
A visszaigényelt vizitdíj kifizetése ügyfélfogadási napokon a pénztári órák alatt készpénzben történik. 
 

Gépjárművek adóztatása 
 

Azoknak a gépjárműveknek az adóztatására csak pár hónapon belül kerül sor, amelyek nem rendelkeznek a 
központi nyilvántartás szerint teljesítmény-adatokkal. Az adót ezekben az  esetekben csak a kiküldött hatá-
rozat jogerőre emelkedése után kell majd megfizetni, kamatfizetési kötelezettség a későbbi adó megállapítás 
miatt nem keletkezik. 

Flórián Józsefné  
jegyző 

 
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT 

 
A Sárisápi Szlovák Önkormányzat hagyományaihoz híven idén is megtartotta három napos szlovák tánctan-
folyamát, amelyen Suba Éva koreográfus segítségével sajátíthatták el a lányok a legújabb tánclépéseket. 
A felső tagozatos táncosok mellett idén már az alsó tagozatosok is ízelítőt kaptak a néptánc szépségéből. 
A mostani munka és a későbbi gyakorlás eredménye május végén a Vértessomlón megrendezésre kerülő 
Megyei Nemzetiségi Gyermektalálkozón is látható lesz. 
Szlovák tánccsoportunk  nyitotta meg az annavölgyi polgárőr bált és a sárisápi borversenyt. 
 
Április hónapban terveink közt szerepel egy baráti beszélgetés szervezése azokkal a lakosokkal, akik a II. 
világháború idején a Malom utcai uradalmi nagypincében (Kollár pincében) tartózkodtak. 
Szeretnénk a segítségükkel hű képet kapni a háború utolsó időszakáról itt Sárisápon. 
 
További egyeztetés végett várjuk jelentkezésüket a Polgármesteri Hivatal alábbi telefonszámán: 518-312. 
 

Huberné Kisgyőri Katalin 
elnök 

 

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

 
GONDOZÁSI KÖZPONT 

 
Az idén, intézményünkben a Nőnapot közösen ünnepeltük az óvodásokkal. Vidám, zenés- táncos műsorral 
és maguk készítette ajándékkal kedveskedtek. Ezt követő napokban készültünk a március 15-ei ünnepre.  
Saját készítésű kokárdák kerültek a kabátokra. A klubtagokkal közösen részt vettünk az ünnepi megemléke-
zésen, majd az azt követő fotókiállítás megnyitóján. 
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Húsvét előtt többféle foglalkozáson vehettek részt tagjaink: kézimunka, tojásfestés, tojásdíszítés, tojásfa 
készítés, faliújság készítés, húsvéti népszokások, locsolóversek felelevenítése. 
Az idősek klubjában már hagyománnyá vált, hogy Húsvét utáni kedden, a férfi klubtagjaink locsolóverssel, 
kölnivízzel, „sibákkal” felszerelkezve (kora hajnalban) érkeznek. Gondoskodnak róla, hogy a hölgyek el ne 
hervadjanak. Viszonzásul meglepetés-ajándékkal kedveskednek ezért a hagyományőrző népszokásért. 
Ezzel még nem fejeződtek be tavaszi programjaink. Ki szeretnénk látogatni a halastóhoz és autóbuszos ki-
rándulást tervezünk Balatonfüredre. 
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik intézményünk iránt. 

                                                                                     Gondozási Központ dolgozói 

 
ÁLTALÁNOS  ISKOLA 

 
Ünnepek - rendezvények - események 
 
Február: Immár negyedik alkalommal rendezte meg tantestületünk a februári nosztalgiadiszkót, melyen 
több mint 250 kedves vendég vett részt. Köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket. 
A Szülői Közösség február 18-án rendezte az iskolai farsangi bált. Az idén rendkívül sok diákunk öltött jel-
mezt. 
30 tanulónk színházlátogatáson vett részt. A Teréz anya élete című musicalt tekintették meg. 
A hónapot a Diákönkormányzat rendezésében jó hangulatú fánksütéssel zártuk a tankonyhán. 
 
Március: Az I. világháborús emlékmű feliratának javító festését a rajzszakkör 8. osztályosai végezték: 
Bercsényi Blanka (8.a) Pokriva Klaudia  (8.b) Varga Beatrix (8.b)  Garami Anett (8.a)  Ungvári Vik-
tória (8.b)  Zsolnai Zsanett (8.a) Jurásek Marianna (8.b) 
A rajzszakkör tagjai az Emlékház gondozásában rendszeresen részt vesznek. 
Március 15-én intézményünk tanulói szép műsorral léptek fel az ünneplő közönség előtt. 
Az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. Dorogi Vízmű Üzeme által a Víz Világnapja alkalmából kiírt rajzpályázatán 
44 diákunk 37 alkotással vett részt.  
Díjazottak: Gombola Réka (2.a), Friedrich Ákos, Jurásek Janka, Nánai Gergő, Schrammel Anett, 
Zengő Hanga (5.a), Balázs Dalma (5.b), Varga Brigitta (6.a) osztályos tanulók. 
A felsősöknek mozilátogatást, planetáriumi és természettudományi látogatást szerveztünk Budapestre. 
A hónap során kidolgoztuk a Sárisápi Általános Iskola teljesítményértékelési szabályzatát. A kidolgozott 
anyagot véleményezte a Diákönkormányzat és a Szülői Közösség, elfogadta a nevelőtestület. Március 26-án 
a dokumentumot az intézmény elfogadásra megküldte a fenntartónak. 
Március 27-én az idei tanévben első ízben az általános iskola adott otthont a végzős ovisok szülői értekezle-
tének. 
A leendő elsősök beíratásának időpontja április 2-3. 
 
SZAKTÁRGYI VERSENYEK 
 
A versenyek nagy része jelenleg is folyik, vagy ezután kezdődik. Tanulóink eddig az alábbi versenye-
ken vettek részt: 
Februárban az 5-8. évfolyamosoknak rendeztünk matematika  és történelem háziversenyt. 
Két tanulónk – Jurásek Janka (5.a) és Tar Bence (7.a) – sikeresen szerepelt a Kazinczy Szépkiejtési Ver-
seny megyei fordulóján Dorogon. 
 
Jelenleg zajló versenyeink: 
 

- TITOK levelezős angol nyelvi versenyen 2 tanuló már az országos döntő feladatait oldja meg. 
- TITOK levelezős természettudományi versenyen 3 tanuló már az országos döntő feladatait oldja 

meg. 
- Két 5. osztályos csapat vesz részt a „10 éves a Duna-Ipoly Nemzeti Park” vetélkedősorozaton. 
- Részt veszünk a Simor János Általános Iskola többfordulós matematika versenyén 5 tanulóval. 
- TITOK levelezős történelem csapat- és egyéni versenyen 4-4 fővel veszünk részt a középdöntőben. 
- TEKI-TOTÓ – matematika alsós levelezős verseny. 
- Kis Vakond – magyar nyelv és irodalom alsós levelezős verseny. 
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- Bendegúz – magyar nyelvtan és környezetismeret alsós levelezős verseny. 
- Kisokos – magyar nyelvtan alsós levelezős verseny. 
- A rigó énekeljen! – környezetismereti csapatverseny. 
- Szlovák nyelvi feladatmegoldó verseny 3-8. osztályosok részére. 
- Német nyelvi feladatmegoldó verseny KLICK UND BLICK internetes fordulói 

 
SPORT 
 
Januártól indítottuk a házi labdarúgó-bajnokságot, amelyben a 3-8. évfolyamok tanulói vesznek részt. 
Februárban iskolánk rendezte a körzeti játékos sportversenyt, amelyben 3-4 osztályos csapatunk I. helyezett 
lett, legyőzve az 5 környező iskola csapatát. 
A Bajnán megrendezett teremlabdarúgó tornán a 7-8. osztályos fiúk ügyes játékkal a III. helyezést érték el. 
Úszótanfolyamon vett részt iskolánk 18 tanulója a csolnoki uszodában. A gyerekek útiköltségét „A sárisápi 
gyermekek jövőjéért” Alapítvány fedezte. 
További programjaink az idei tanévben: 

- gyermeknap: május 17. 
- tanulmányi kirándulások: június 7-8. 
- évzáró ünnepség és ballagás: június 15. 

Köszönjük községünk lakóinak a rendezvényeinkhez nyújtott segítséget és támogatást! 
Csicsmann János 
    iskolaigazgató 

 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 

 
Ébred a természet, az óvodában is egyre sokasodnak a programok, színesednek a hétköznapok. 
Gyermekcsoportjaink tevékenyen részt vesznek különböző rajzpályázatokon. Legutóbb Tatán vehették át 
szép rajzaikért nagycsoportosaink az oklevelet és a díjat, egyéniben  Rezsnyik Bálint és Varga Zoltán pályá-
zatát díjazták.  
Felkészítő óvodapedagógus Baranyi Péterné. Együtt örültünk sikerüknek. Harcosfalvi Zsoltné és Baranyi 
Beáta csoportjában „dinó napok” voltak. Szülők, gyerekek, könyvekkel, kiadványokkal, játékdinókkal ér-
keztek, tartalmas és bő ismeretanyaggal bővült újra a gyermekek tudása. 
Csoportjaink a napi nevelés-oktatás mellett kirándulnak, kiállításokat, színházi előadásokat látogatnak. 
(Campona - vízi világ, Madár kiállítás, Várkakas Bábszínház) 
Adódnak váratlan események is, ilyen volt a kezdő csoport foglalkoztatójának rekonstrukciója. A szülők és 
gyermekek mindebből csak néhány nap költözést észleltek, ugyanis az előtér kőburkolatának cseréjét a Mali 
és Fia Bt. egy hétvégén gyorsan és színvonalas megoldották. 
Köszönet illeti a kivitelezőket precíz munkájukért és az ingyenes feladatvállalásért. 
Április 4-én újra ismerkedő napra hívjuk a jövendő óvodásokat. Bemutatjuk intézményünket, játékos dél-
után keretében fedezzük fel az óvoda érdekességeit. 
Gyermeknapi programunkra sikerült megnyerni egy budapesti érdekeltségű alapítványt. 
Május 18-án az óvoda udvarát átvarázsoljuk, ugráló vár, elektromos motorok, arcfestés várja óvodásainkat. 
Intézményünkben örülünk, ha boldog, nevető arcokat látunk, elégedettek vagyunk, ha a gyerekek elénk fut-
nak és szorítják kezünket, valamint ránk néznek és szolidan megjegyzik „már vártalak”. 

Lakics Gyuláné 
óvodavezető 

 

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

 

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete 
 

Egyesületünk a február 3-án tartott elnökségi ülésén döntött arról, hogy az eddigieknél korábban, már febru-
ár 23-ra összehívja az egyesület rendes éves közgyűlését. Felvetődött az elnökségi ülésen, hogy annavölgyi 
kezdeményezéssel szeretnének egy gasztronómiai klubot létrehozni - mivel ez is profilja az egyesületnek -, 
amely négy rendezvényt szervezne az év folyamán. Javaslatként elhangzott, hogy az egyesületnek is szük-
sége lenne jelképekre (zászló, kitűző), mert a községi közösségi rendezvényeken nem tudni, kik azok, akik 
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az egyesülethez tartoznak. A jellegzetes ismertetők az egyesületet és az összetartozást is szimbolizálnák 
egyben. 
A Közgyűlés elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2006. évi tevékenységről, a 2006. évi zárszámadást, 
valamint az Ellenőrző Bizottság jelentését. Véglegesítette a 2007. évi programtervet és a költségvetési ter-
vezetet. A tagdíj mértékét nem változtatta meg, így az 2007-ben is 1000 Ft marad. Az egyesület taglétszáma 
2006. december 31-én 170 fő volt. A közgyűlés elfogadta a zászló és a kitűző (jelvény) elkészítését. Dön-
tött, hogy a két település címereiből merít jelképeket - mint a hovatartozásnak a megjelenítését -, amely ki-
bővül az egyesület tevékenységét kifejező elemekkel. A kivitelezés költsége jelentős anyagi terhet ró az 
egyesületre, ezért kérjük tagtársainkat és a szponzorokat, hogy az egyesületi rendezvényeken egyéni 
felajánlásaikkal tegyék lehetővé az elképzelés megvalósulását. A zászlóavatásra augusztus 20-án a Virág- 
és Terménykiállítás megnyitóján kerül sor, amikor borkóstoltatást és gasztronómiai rendezvényt is 
szervezünk. 
 
Március 3-án került megrendezésre a már hagyományőrzőnek tekinthető Sárisápi Borverseny. A rendez-
vényt mindig nagy érdeklődés kíséri, amit jelez a nevezők létszámának és a nevezett borminták számának 
folyamatos növekedése is évről évre. Tavaly 64 borász 155 bormintáját két szakmai zsűri minősítette. Idén 
94 borász 208 bormintáját már három zsűrinek kellett minősíteni. 125 fehérbor, 64 vörösbor, 18 rosé és 1 
siller bormintával neveztek a versenyzők. A bírálóbizottság elnöke Szöllősi Mihály, a tatai Zsigmond Ki-
rály Borlovagrend nagymestere volt. A szlovákiai Muzsláról is neveztek borászok a borversenyre, így 
idén bővült először nemzetközi versennyé a SÁRISÁPI BORVERSENY. 
 
Bajna, Csolnok,  Dág, Dorog, Epöl, Esztergom-kertváros, Lábatlan, Nyergesújfalu, Nagysáp, Piliscsaba, 
Piliscsév, Tát, Tokod és Úny borászai jöttek el Sárisápra, és versenyeztek a rendező Annavölgy és Sárisáp 
borászaival közösen. A nívós versenyen 22 arany-, 37 ezüst- és 64 bronzérem, azaz összesen 123 érem ke-
rült kiosztásra. A legeredményesebb borászok:  
Bán László, Dieter Eifler, Faragó László, Friedrich József, Gergely Gábor Gurgulits Mihály, Hermann Szi-
lárd, Marcsó József, Nyergesi Rezső, Pallagi Tibor, Petőcz Márton, Pintér Gábor Zsolt, Steiner Tamás, 
Szolnoki László, Szundi György, Varga József, Vitek János és Vitekné Sitku Mária voltak. Gratulálunk 
sikereikhez. Az arany- és ezüstérmet nyert borok jogosultakká váltak a Gerecsehát Hegyközségi borverse-
nyen részvételre, amely március 31-én Bajnán kerül megrendezésre. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen megjelent Párkány polgármestere és Szőgyén alpolgármestere Szlováki-
ából. A rendezvényen részt vett továbbá Dorog, Csolnok, Dág, Máriahalom, Annavölgy és Sárisáp polgár-
mestere, valamint Piliscsév, Epöl, Annavölgy és Sárisáp jegyzője.  
 
A rendezvényt négy növényvédőszer forgalmazó: a Bayer CropSciense, a BASF Hungária Kft., a Syngenta 
Kft. és a Makthesim Agan Hungary Kft. előadása tette színessé, amely cégek szponzorai is voltak egyben a 
rendezvénynek a Novochem Kft. mellett. A rendezvényen fellépett a Sárisápi Általános Iskola szlovák tánc-
csoportja és a Sárisápi Szlovák Nemzetiségi Pávakör. 
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. Egyben Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket kívánok tagtársaimnak, valamint a község minden lakójának!  

                                                                                                  Schummel Tamás 
elnök     

 

Karitász csoport hírei 
  
Jelszavunk a régi " JÓT TENNI JÓ !" 
 
Mi szeretnénk ebben az évben is  "tenni a jót !"  
Szeretettel támogatni, segíteni a  rászoruló embere-
ket.Kérjük, bátran jelezzék tagjainknak, ha ado-
mányra, segítségre lenne szükségük, megpróbálunk 
a lehetőségeinkhez mérten segíteni.  

Karitász csoport tagjai, akikhez bizalommal fordul-
hatnak: Tapasztó Istvánné, Lovasi Ferencné, id. 
Klinger Jánosné, Pfluger Istvánné, Mátyási 
Károlyné, Csepreghy Miklósné, ifj. Janovich István 
és Korpai Miklósné. Minden hónap első szombatján 
a plébánián továbbra is várjuk a gyermekeket és 
szüleiket karitász délutánra. 
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Programterv az elkövetkezendő időre:  
 
Gyermekcsoportunkkal  szeretnénk megmérettetni 
magunkat a "Tavaszi Túra 2007" akadályversenyen, 
április 14-én. 
Május 28-án Pünkösdhétfőn Máriaremetére hívjuk a 
gyermekeket és felnőtteket, ahol bemutathatják 
ügyességüket, ismeretanyagot szerezhetnek, illetve 
kulturális szórakozásra is lehetőségük nyílik. 
Július végén lehetőséget kaptunk egy karitász 
gyermektáborra Miskolctapolcán. A szállás és uta-
zás költségeit a Szent Erzsébet Karitász Központ 
biztosítja. Nekünk az étkezés és "szórakozás" költ-
ségeit kell biztosítani, ami nem kis összeg.  
 
A rászoruló gyermekek családja nem tud jelentős 
anyagi hozzájárulást adni a táborozáshoz, ezért 
anyagi segítséget kell szereznünk, hogy biztosítani 
tudjuk a 25-28 gyermek 1 heti gondtalan nyaralását.  
 
 

 
 
Táborozásaink egyik sajátossága, hogy a gyerme-
kek nem hozhatnak zsebpénzt magukkal, mert itt 
mindenki egyformán részesül mindenből. Sajnos a 
pályázati lehetőségek elmaradtak, egyre nehezebb 
pénzhez jutni. Szívesen fogadunk minden ado-
mányt! 
 
Ruharaktárunk a húsvéti ünnep után megnyílik, 
április 13-tól, péntekenként 14-16 óráig lesz nyitva. 
Csak nagyon jó minőségű ruhákat tudunk átvenni, a 
hely szűke miatt. 
  
A hit, a remény, de legfőképpen a szeretet erősöd-
jék a szívekben, és tegye áldottá a húsvét ünnepét 
minden ember számára.     

                  Gregor Jánosné 
             karitász vezető    
                                                         
           

Bányász Nyugdíjas Szakszervezet hírei 
 

Hosszú idő telt el a tavaly decemberben megjelent 
„Hírmondó” olvasása óta. Sok rendezvény, össze-
jövetel, gyűlés, megbeszélés, zajlott azóta. 
Elsősorban örömmel nyugtáztuk a „Falukarácsony” 
első sikeres megrendezését. Gratulálunk a polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak, a „Négy évszak” 
Nyugdíjas Klub tagjainak, és az ünnepségen szerep-
lő valamennyi résztvevőnek, de a lakosságnak is a 
méltó ünnepléshez. Reméljük ez hagyományosan 
minden évben újra megismétlődik.  
Nyugdíjas alapszervezetünk létszáma folyamatosan 
emelkedik, jelenleg 325 fős, mivel egyre többen 
felismerik, hogy érdemes egy közösséghez tartozni.  
Bizalmijaink karácsony előtt 90 ezer forint segélyt 
vittek a nehéz helyzetben  lévő, vagy tartósan beteg 
tagjainknak. 
Az 1947. januári annavölgyi bányaszerencsétlenség 
60. évfordulóján január 19-én a sárisápi temetőben 
minden síron mécsest gyújtottunk és emlékkoszorút 
helyeztünk el. 
Másnap részt vettünk a Annavölgyön a hősi halált 
halt bányászok emlékére rendezett  ünnepségen. 

Vezetőségünk március 4-én tartott ülésén úgy dön-
tött, hogy az eddigi 5000 Ft-os temetési segélyt 
6000 Ft-ra emeli, a betegségi, szociális segélyt   
2000 Ft-ban állapítja meg. 
A Dorogi Szövetség által adott temetési segély to-
vábbra is 4000 Ft. 
Információként közöljük, hogy ez évben is folyósít-
ják a „szénpénzt”, amit április, május hónapban 
kapnak kézhez az arra jogosultak, összege:      
30.200 Ft.  
Az idén is lehetősége nyílik nyolc házaspárnak 6 
napos komáromi beutalásra, melynek térítési díja   
10 000 Ft, a nem tag hozzátartónak 20000 Ft.  
A  gyermekek térítési díját az üdülővezetőnél kell 
befizetni. 
Szervezőinknél továbbra is jelentkezhetnek a hét-
végi komáromi, és a havi egy távolsági kirándulá-
sokra. 
 
A falu minden lakójának, idősnek és fiatalnak kel-
lemes húsvéti ünnepeket kíván a vezetőség nevében  

Jánosi József  
elnök 

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

 
Labdarúgás 

 
Csapataink a hosszú, téli holtszezont kihasználva keményen készültek a folytatásra. 
Az előkészítő és serdülőkorú fiataljainkat Pokriva Ferenc készítette fel. Mindkét csapatunknak van mit javí-
tania. Látva a felkészülést, jó esély van arra, hogy a mezőny első felébe küzdjék fel magukat. 
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Ifistáink a hatodik helyről folytatják a küzdelmet. Hegyi Csaba vezetésével sokat dolgoztak azért, hogy be-
bizonyítsák, az élmezőnyben a helyük.  
Összességében az utánpótlásunk jó irányba halad, bizonyíték erre az edzések látogatottsága, és a létszám 
emelkedése. 
Felnőtt csapatunk Karcagi Pál irányításával az első helyről, a bajnoki címért fog küzdeni. A remek csapat-
egység és a kiváló hozzáállás – ami a fiúkat jellemzi – bíztató a folytatásra nézve. 
Az elmúlt időszakban vezetőségváltás is volt a szakosztályban. 
A szakosztályvezetői tisztséget Szabó Csaba, a technikai vezetői feladatokat Sasvári Gyula látja el. Sok si-
kert kívánok nekik és labdarúgóinknak egyaránt.  
Lelkes közönségünknek jó szórakozást és sok izgalmas, de győztes mérkőzést kívánok! 

Hajrá Sárisáp! 
       Tittmann János 

elnök 
Teke 

 
Három fordulóval a bajnokság vége előtt a hetedik helyen áll a sárisápi tekecsapat. Eddig a tavaszi mérleg 
sem túl sikeres. Négy vereség és két győzelem, sajnos ismét becsúszott egy hazai vereség is. Az utóbbi idő-
ben néha nemcsak a csapat gépezete akadozik, hanem a pálya elektronikája is. Bosszantó meghibásodások 
nehezítik a játékot, legutóbb éppen mérkőzés közben romlott el az automatika, és két pályatesten kellett 
befejezni a játékot. Most érte el azt a kort a berendezés, hogy nagyon ráférne már egy alaposabb átnézés és 
javítás műszerész szakember segítségével. A gurítódeszkáink is egyre rosszabb állapotban vannak. Az új 
burkolatot már sikerült beszerezni, most már csak a cserére kellene összegyűjteni a pénzt. A bajnokság fél-
idejében két csapatot neveztünk a kétfordulós Kató Ferenc Emlékversenyre. A budapesti pályákon rendezett 
versenyen nem vallottunk szégyent, a 43 csapat közül a középmezőnyben végeztünk a 18. és a 22. helyezet-
tek lettek csapataink. Ifjúsági kategóriában Farkas Csabát egyéniben indítottuk, azzal a céllal, hogy minél 
több játéklehetőséget kapjon, és minél nagyobb rutint szerezzen a versenyzéshez. A bajnokság április 22-én, 
vasárnap fejeződik be a Vegyterv csapata elleni mérkőzéssel, hazai pályán.  
Mindenképpen nyernünk kell, ezért várjuk szurkolóink támogatását, mert a végső helyezésünk szempontjá-
ból sok múlhat ezen a találkozón. 

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  

 
 
 
 
 
 

LOMTALANÍTÁS 
 

2007. április 28-án  (szombaton) a község egész 
területén lomtalanítás lesz. 

Veszélyes hulladékokat, gumiabroncsokat ne 
tegyenek ki, mert nem szállítják el. 

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS 
 

Önkormányzat által finanszírozott rákszűrés lesz sárisápi lako-
soknak 2007. április 19-én és 20-án 14 órától a védőnői ta-
nácsadóban. 
Bejelentkezés: Almási Antalné védőnőnél naponta: 8-9 óra 
között, vagy az 518-326-os telefonszámon. 

A  FÖLD   NAPJA 
 
2007. április 21-én (szombaton) a Föld Napja 
alkalmából az 1121. sz. Fő út mentén nagytakarí-
tásra (szemétszüretre) hívjuk az ott lakókat.  
A Magyar Közút Kht. biztosítja a konténereket és 
elszállíttatja az összegyűjtött szemetet. 
Kérjük, lakóinkat, civil szervezeteinket, minél 
nagyobb létszámban tisztítsuk meg lakókörnye-
zetünket. 

TÜDŐSZŰRÉS 
 

2007. május 2-án 12-17 óráig, 3-án 12-17 óráig, 4-én  
10-15 óráig tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban.  
A szűrés vizitdíj köteles. (300 Ft) 
A tüdőszűrésre szíveskedjenek magukkal hozni a TAJ  
számot igazoló TB kártyájukat. 
Kérjük a 14 év feletti lakosságot, hogy saját, valamint em-
bertársaik egészségének megőrzése érdekében minél na-
gyobb számban vegyenek részt a tüdőszűrésen. 

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

Községünk valamennyi lakójának  
KELLEMES HÚSVÉTI  

ÜNNEPEKET  kívánunk: 
Sárisáp Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
Polgármesteri Hivatal dolgozói 

 


