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2009 HÚSVÉTJÁRA 
 

Húsvét ünnepe újra eljött és megérkezett. Most idén 
két gondolat kavarog bennem és e kettő ellentéte 
egymásnak, a változás és a maradandóság. A tavasz 
olyan vidám és friss érzéseket indít el az emberben, 
hogy szinte hódítóknak érezzük magunkat, akik 
képesek megváltoztatni a világot és fittyet hányni a 
gondoknak és dalolva, fütyörészve indul a nap. Újul 
az életünk, elmúlik a hideg, elmaradnak a ködös 
reggelek, a didergés, a magas fűtés számlák, és egy 
kicsit gond nélkül él az ember.  
De mégis mellette miben különbözik igazán a mos-
tani húsvét a tavalyitól? Csak az évszám változott? 
Milyen gyakran éltük már át a változást. Szinte ál-
landósul az életünk, megszokottá válnak az ünne-
pek. Húsvét másod-, és harmadnapján vagy egy 
héttel a húsvét után olyan az ember, mintha mi sem 
történt volna, nincsen mi emlékeztetne arra, hogy  
volt egy várva várt ünnep, amire felkészültünk. Azt 
mondjuk: eltelt, s talán olyannak látjuk majd, mint a 
tavalyit, és azt gondoljuk, hogy lesz jövőre is.  Az 
embernek óhatatlanul is van egy maradandósága, 
egy megrögzöttsége.  
Szinte mindennel így vagyunk, megszokjuk, a mi-
énk lesz és már nincs újdonsága, egy kicsit belénk 
épül, a sajátunk lesz. De ha van gondolat az ember 
eszében és a szíve nyitott, akkor a múlt eseményei 
újraélednek.  
A keresztény liturgia egy élő gondolatból táplálko-
zik, s az nem más, mint hogy az élet több és na-
gyobb a halálnál. Nem a megemlékezésre gondo-
lok, nem arra, hogy az ember ápol egy hagyományt, 
visszaemlékezik a múltra, hanem arra, hogy a mi 
életünkről van szó, hogy nekünk fontos megérteni, 
miért élünk és mit kell cselekednünk.  
Az élő hit egy példáját látom nap, mint nap. A ma-
radandóságot és a változást, amikor égő mécseseket 
és virágokat helyeznek el a kedves testvérek Rédei 
atya tiszteletére. Hála Istennek sikerült megépíteni 
tavaly december elejére Rédei atyának az emlékhe-
lyét. 39 év maradandósága és múltja jellemzi az 
életét. Szinte az ember beleszédül, mikor belegon-

dol abba, hogy 82 évet élt itt a földön és kevés híján 
a felét itt töltötte el ebben a faluban. 
S ha életművére tekintünk, akkor az emlékére állí-
tott 4 tonnás kőtömb méltóképpen szimbolizálja azt, 
hogy hány embernek volt az évek alatt Ő a biztos 
pont, hányan támaszkodhattak rá. Az evangélium 
hordozója volt, olvasta, tanította, élte Isten igéjét. 
Tartalommal bírt az Ige, mely reményt és életet 
adott neki, nem csak itt a földön, hanem a meny-
nyekben is. S e színes hit, mely minden cselekede-
tében megmutatkozott, s mely vidám, mosolygós 
lelkületét is jellemezte, hasonlatos az emlékhely 
kemény mészkövének színes erezetével. 
S a vágyak, melyek mozgatták őt, az ég felé törtek, 
hiszen ha cél nélkül élt volna, akkor nem lett volna 
képes összeszedni azt a maréknyi keresztény em-
bert, és nem lett volna képes megtartani őket. Mun-
káira gondolva, a templom festésére, a plébánia 
építésére és a sok hétköznapi munkára, amelyek 
szinte megszámlálhatatlanok voltak, mindehhez  
hatalmas erő kellett és lelkesedés, melyeket a vá-
gyai és reményei tápláltak E vágyat szimbolizálja a 
magas harangot tartó faszerkezet, amely mint egy 
nyíl mutat az ég felé, hogy az ember célja és végső 
állomása nem itt a földön van.  
S a hit elevenségét és mozgékonyságát, az állandó 
nyitottságot a harang hangja szeretné visszaadni. 
Ahogy hallottam, mindig naprakész volt, képes volt 
felismerni a bajokat és ha kellett változni is tudott. 
A hit és a szeretet nem áll meg, mindig mozgatni 
akarja az embert. A harangszó is, mikor felcsendül, 
azt üzeni, hogy az Isten várja az embert, hogy vala-
kinek az élete véget ért és a Teremtőjével találko-
zik, hogy vész van, és valaki segítségre szorul a 
bajban. A harang az életet akarja megjeleníteni, és 
azt, hogy az emlékezés akkor ér valamit, ha az em-
ber tesz és alkot itt a földön. 
Talán egy kissé rendhagyó lett e húsvéti elmélke-
dés, de remélem, hogy elnézik nekem a kedves ol-
vasók, hogy most a mi hétköznapi életünkből, élő 
hitünkből és történelmünkből merítettem a gondola-
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tokat. Remélem a hit élő ereje segít mindnyájunkat, 
hogy ez ünnepen a megszokottság mellett az élet 
erejének is örülni tudjunk.  
Ezért hívom és várom a testvéreket a húsvéti litur-
giára, mely időpontjai itt olvashatók: 
 
Nagycsütörtökön, április 9-én 18.00, mikor az utol-
só vacsorát, az oltáriszentség alapítását és Jézus 
elfogatását ünnepeljük. 

Nagypénteken, április 10-én 18.00, mikor Jézus 
megváltó halálára emlékezzünk. 
Nagyszombaton, április 11-én 20.00,  mikor a fény, 
az ige, a víz és az eukarisztia ünneplése után  a Fel-
támadási körmenetben lesz teljes az örömünk.  
Húsvét vasárnap április 12-én délelőtt 10.00 ünnepi 
mise. Húsvét hétfőn április 13-án délelőtt 10.00 
ünnepi mise. 

Zsiga Péter 
plébános 

 

LAKÓHELYÜNKÉRT, KÖRNYEZETÜNKÉRT 
 

Mint minden évben, amikor beköszönt a tavasz, 
falubejárást tartunk a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tagjaival. Ez idén március 24-én volt, 
melynek során szemügyre vettük községünk közútja-
inak, járdáinak állapotát, valamint megtekintettük a 
közterületeket, parkokat, játszótereket, emlékműve-
ket, s a tapasztaltak alapján rangsoroltuk az előttünk 
álló feladatokat. 
Szomorúan tapasztaltuk, hogy községünkben gomba 
módjára nőnek ki az illegális „szeméttelepek”, 
melyeknek megszűntetése nem kis anyagi és fizikai 
megterheléssel jár az önkormányzat kasszájára nézve. 

A község egész területén mihamarabb pótolni fogjuk 
a hiányzó szemeteskukákat, valamint a kimaradt 
közterületeket is el fogjuk látni szemétgyűjtőkkel. A 
lakosság segítségét is szeretnénk kérni abban, hogy 
mindenki, természetesen erejéhez mérten, próbálja 
meg gondozni, tisztán tartani, parkosítani az előtte 
lévő közterületet, hiszen ezzel nemcsak magának, 
hanem az egész falu lakosságának is örömet okoz. 

Együtt óvjuk, védjük környezetünket, lakóhelyünket! 

Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat bevállalta, 
hogy minden ősszel elszállítja a közterületekre kitett, 
összeszedett diófaleveleket. Mára nemcsak a diófale-
vél, hanem az összes kerti hulladék, száraz virágok, 

letermett kerti palánták, kórók, fanyesedékek, 
lenyesett fenyőgallyak, netán ezek alá műanyagzsák-
ba elhelyezett  kommunális hulladékok is kihelyezés-
re kerülnek. Ősz óta ez a feladat kisebb szünetekkel 
nem akar elfogyni, mintegy szélmalomharc, egy 
kupacot elviszünk, másnapra kettő lesz helyette, 
pedig higgyük el, hogy egy kicsit több munkával, 
odafigyeléssel a kerti hulladékot is lehet hasznosítani, 
hisz komposztálással humuszt lehet nyerni belőle. 

Joggal mondják egyesek, de hát mi fizetünk kommu-
nális adót! Ez igaz, de ez az összeg csak kis részét 
fedezi annak a költségnek, amibe a község útpadkái-
nak, közparkjainak, játszótereinek, közterületeinek 
fűnyírása, valamint a temető gondozása kerül. 

Mi is megteszünk mindent azért, hogy községünkről 
el lehessen mondani: ez egy olyan hely, ahol az 
emberek tesznek is azért, hogy falujuk szebb, 
tisztább, barátságosabb és élhetőbb legyen. Ehhez 
kérnénk a község minden lakójának hathatós segítsé-
gét és közreműködését, hiszen együtt sokkal mesz-
szebbre juthatunk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a 
község minden lakójának kellemes húsvéti ünnepe-
ket. 

Kollár Károly 
polgármester

 
Az iskola hírei 

 
Az iskolai tanév során a tanítás mellett arra is törekszünk, hogy különféle programokkal tegyük színesebbé 
az iskolai életet. Az évtizedek óta hagyományos programok mellett minden évben akadnak olyanok is, ame-
lyek újdonságnak számítanak. 
Ilyen újdonság volt a Márton napi fáklyás felvonulás, melyet először rendeztünk meg.  
Az adventi időszak gyorsan és aktívan telt az iskolában. Minden osztály lelkesen készült a már hagyomány-
nyá vált adventi vásárra.  
Az új félévet az iskola pedagógusai a hagyományos nosztalgia diszkó megszervezésével kezdték. A rendez-
vény nagyon jól sikerült, a résztvevők jó hangulatban szórakoztak. Emellett már lázas készülődés folyt a 
farsangi bálra is, melyet minden évben a szülői munkaközösség szervez a gyerekeknek. A csoportos jelme-
zek kitalálását, készítését szülői segítséggel a pedagógusok vállalják, és teszik is ezt minden évben nagy-
nagy lelkesedéssel. Idén is sok osztály döntött úgy, hogy közösen öltöznek be, így ők együtt készítették jel-
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mezeiket. Ezek az alkalmak (munkadélutánok) is kiváló lehetőséget kínáltak a közösségek összekovácsolá-
sára. 
A jelmezbálra február 15-én került sor a Művelődési Házban. Rendkívül kreatív jelmezekben vonultak fel a 
gyerekek. A csoportos jelmezek mindegyike igen látványos volt, és az osztályok pár perces kis műsorral is 
készültek. 
A zsűrinek igencsak nehéz dolga volt, hiszen szinte minden jelmez egyedi készítésű, nagyon fantáziadús, 
sok esetben humoros volt. 
A báli szezon után megtörténtek a házi tanulmányi versenyek is, melyekről sok tanuló sikeresen továbbju-
tott a következő fordulókra. Ezek a versenyek nagy felkészülést kívánnak mind a tanulók, mind pedig a pe-
dagógusok részéről. Sok sikert kívánok munkájukhoz! 
Március 21-e a tavasz első napja. Ehhez az évszakváltó dátumhoz kapcsolódóan a Diák Önkormányzat 
szervezésében Téltemetést tartottunk március 20-án a Faluháznál. Az iskolai gyülekező után kereplőkkel, 
fazekakkal vonultunk a Fő utcán, így űzve el a telet. A gyerekek különféle maskarákba öltöztek, voltak bá-
nyászok, kéményseprők, boszorkányok. 
Vargáné Urbanics Mária tanárnő összefogásával a tanulók felelevenítették a községünkben összegyűjtött 
szlovák népi hagyományokat. A felső tagozatos táncos lányok ún. „banyatáncot„ mutattak be, majd a Ki-
szebáb elégetésével búcsúztattuk el a hosszú telet. 

Kollár Mária 
pedagógus 

Március 15. gyermekszemmel 
 

Március 15-én a műsor 10 órakor kezdődött a 
Művelődési Házban a „Varázslatos tavasz” kiállítás 
megnyitójával. Sajnos ezen mi nem vettünk részt, 
mert a koszorúzókkal együtt a Szabadság téren 
gyülekeztünk. A rajzkiállítást azért még megnéztük, 
mert úgy hallottuk, hogy nagyon színvonalas munkák 
születtek. 
Mikor az ünneplők kokárdával a mellükön megjelen-
tek, akkor tudatosult bennünk, hogy nemcsak mi 
iskolások tiszteljük ezt az ünnepet, hanem a falu lakói 
is. Mint minden ünnepnél, most is a Himnusszal 
kezdődött a műsor. A nemzet imádságát hallva többen 
bekapcsolódtak az éneklésbe. A megemlékezés az 
óvodások rövid „48”-as összeállításával kezdődött. 
Utánuk következtünk mi, iskolások. Éva néni a 
fülünkbe súgott halk, megnyugtató szavai után 

egyenként felmentünk a tavasz virágaival  és a 
nemzeti színekkel feldíszített színpadra.  
A forradalmat és a csatát szimbolizáló verseket nagy 
átéléssel próbáltuk elmondani. Talán ez sikerült is, 
mert a műsor után gratuláltak nekünk. Az „élő 
Petőfit”, akit Tóth György személyesített meg, 
mindenki örömmel hallgatta. A kórus Hunyadi Zoltán 
vezénylésével jól ismert dalokat adott elő. 
Az ünnepélyt ez alkalommal is koszorúzás zárta. A 
falu szervezetei, összesen hat koszorút helyeztek el az 
emlékműnél. Nemzeti ünnepünk a Szózattal zárult. 
Az ünneplőbe öltözött nézők lassan elindultak haza, 
de néhányan közülük nem felejtettek el nekünk 
gratulálni. Jó érzéssel töltött el az emberek elismeré-
se. Többen gondoltuk a szereplők közül, hogy jövőre 
is szívesen részt veszünk a műsorban. 

Naár Martin és Schuszter Máté 

 

Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat Sárisápi Telephelyének hírei 
 

Bizonyára ez az új intézményi megnevezés még 
ismeretlen a Hírmondó olvasói előtt.  
2009. január elsejétől a korábbi Gondozási Központ 
a Dorogi Többcélú Kistérségi társulás által fenntar-
tott intézmény telephelyeként működik tovább. 
Intézményünk neve megváltozott ugyan, de tevé-
kenységünk - az idősek szociális ellátása - folyama-
tos és változatlan maradt. 
 
Ízelítő tavaszi programjainkból: 
Hosszas készülődés előzte meg télbúcsúztató tava-
szi rendezvényünket. Idei jelmezeinken a kelet va-

rázsa tükröződött. Két nagy hasú török basánk és 
egy olajsejk körül számos háremhölgy táncolt. A jól 
sikerült mulatság végén a zsákbamacska bontogatá-
sa jelentett újabb izgalmakat.  
 
Március első napjaiban férfi klubtagjaink virággal 
köszöntötték a hölgyeket. A sárisápi iskola 3. a osz-
tályos tanulói az osztályfőnök és egy anyuka kísére-
tében vendégszerepeltek az ünnepségen, amivel 
nagy sikert arattak. 
Ismét szép számmal vettünk részt a község március 
15-i ünnepségén. 
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Az év első felében névnapjukat ünneplőket köszön-
töttük, mely már hagyománnyá vált József nap kör-
nyékén. Ez után minden figyelmünket a húsvéti 
előkészületek kötötték le. Ezeket a napokat „Nyuszi 
Napoknak” neveztük el. Tagjaink otthonukban 
szorgosan gyűjtögették a kifújt tojásokat.  
Az ünnep előtti hétfői napunk a tojások festésével, 
ragasztással és a tojásfa elkészítésével telt el. 
Második nap az előtér díszítéséhez festettünk és 
színeztünk tavasszal kapcsolatos képeket. 
Harmadik nap húsvéti ételeket készítettünk és kós-
toltunk. 
Negyedik nap régi húsvéti népszokásokat elevení-
tettünk fel, valamint régi és új locsoló verseket ta-
nultunk. 

Ötödik nap, pénteken megünnepeltük a Húsvétot. 
Az ünnep utáni első napon az idősek klubja hölgy 
tagjai pirostojással, csokinyuszival várják a locsoló-
kat. Terveink között szerepel, hogy ezen a tavaszon 
több időt fogunk a szabadban tölteni.  Sétát terve-
zünk a sárisápi halastó körül és az idősek klubja 
kertjében szabadidős programokat, szalonnasütést, 
bográcsozást. 
    
 Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki ér-
deklődik intézményünk iránt. 
                                                                               

                  Szociális Alapellátó Szolgálat dolgozói 

 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
 

2008. június 30-tól a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás „Könyvtárellátási szerződést” kötött határozatlan 
időre a dorogi Arany János Városi Könyvtárral. 
Ez alapján a kistérségnek azok a könyvtárai - köztük a sárisápi is -, melyek nem szerepelnek a nyilvános 
könyvtárak listáján, mozgókönyvtári szolgáltatást hozhattak létre. Első lépésként községenként megtörtént a 
könyvtári állomány számítógépes nyilvántartásba vétele. Az internetes kapcsolat lehetővé teszi, hogy a 
mozgókönyvtári hálózatban résztvevő települések a könyvtárlátogatások során igényelt könyvet – amennyi-
ben az nem áll rendelkezésre a helyi könyvtárban – másik település könyvtárából is megkaphassák. 
Mivel a mozgókönyvtári szolgáltatást az állam külön költségvetési normatívával is támogatja, ezért a nor-
matíva igénybevételéhez feltételeket is szab. 
A könyvtárnak az eddigi heti 3 órai nyitva tartás helyett heti 12 órában kell a könyvtárlátogatók rendelkezé-
sére állni. 
Az előzőek miatt a közeljövőben változni fog a könyvtár nyitvatartási ideje is, ami a helyi kábeltévében és 
hirdetményekben közzétételre fog kerülni. 
A múlt év végén sok érdekes, hasznos új könyvvel bővítettük a könyvtári állományt: pl.: Legújabb szavaink 
szótára, Régi szavaink szótára, Windows Vista zsebkönyv. 
Diákoknak a kötelező olvasmányok is megtalálhatók, és még nagyon sok érdekes, izgalmas ifjúsági regény. 
A felnőtt olvasóközönség is válogathat a szebbnél-szebb szépirodalmi regények, versek közül. 
A krimi és a fantasztikus irodalom kedvelői is találnak kedvükre való új könyveket.  
Könyvtárlátogatás során nagyon sok régi kiadású, érdekes kiadványt, szépirodalmi könyvet lehet felfedezni.  
A könyvtári tagoknak lehetőségük van ingyenes internet használatra is, a tagsággal nem rendelkezők pedig 
200 Ft/óra díj befizetése mellett internetezhetnek.  

Izsó Sándorné  
könyvtáros 

 

Tisztelt Kertbarátok! 
 

Szeretném felhívni a figyelmeteket egy-két hasznos 
jótanácsra. Március közepét írunk. Mindez azt jelenti 
nekünk kertészeknek, hogy elérkezett a régóta várt 
tavasz, ha még ezt nem is érezzük meg egészen az 
időjáráson. Ilyenkor mindnyájan már kikívánkozunk a 
kertbe, mert vár bennünket a tennivalók sokasága. 
Nincs tehát idő a késlekedésre. 
A téli, télvégi növényvédelmi munkák alapja a beteg, 
károsodott ágak, vesszők lemetszése, a moníliás 

gyümölcsmúmiák eltávolítása  mellett a gyümölcsfák 
lemosó permetezése.  
Mostanában a fűfelületeinket is gondozásba vehet-
jük, és néhány cm vastagon érett komposztfölddel 
telíthetjük, melyet kálium és foszfor műtrágyával 
dúsíthatunk. Csak később kell nitrogénműtrágyát 
kiszórnunk. Az öntözésről se feledkezzünk meg 
ezután. Ha kombinált gyeptrágyát akarunk használ-
ni, csak később tegyük meg. 



 5

A kiskertben ebben a hónapban a legfontosabb tenni-
valók a talajelőkészítési munkálatok és a korai zöld-
ségfélék vetése. Az ősszel felásott és megtrágyázott 
földet fellazítjuk, jól elgereblyézzük. Az ápolási 
munkálatokat könnyebben el tudjuk végezni, ha 1-1,2 
m szélesre alakítjuk ki az ágyásokat. A sorokat általá-
ban 20-25 cm távolságra húzzuk a retek, a tépősaláta 
és a hagyma vetéséhez. A korai karalábé 10-15 cm, a 
borsó 30-40 cm-es sortávolságra kerülhet. A vetés-
mélységnél általános szabály, hogy a vetőmag mére-
ténél (átmérőjénél) 2-3-szor vastagabb földréteggel 
takarjuk be az elvetett magokat. Egyes növények 
fényre csíráznak (zeller, bazsalikom, körömvirág, 
kakastaréj, nyári ciprus, estike, bohócvirág, nyári 
viola, petúnia), ezeket csak kézzel belenyomkodjuk a 
földbe és nem takarjuk be. A nagyon apró magvakat 
(zeller, rozmaring, citromfű, petúnia, dohányvirág, 
lobélia) ajánlatos kis szaporítóládába (vagy cserépbe) 
elvetni, és miután megerősödtek kipalántázni végle-
ges  helyükre.  
 
Vetés előtt szükség esetén a talajt fertőtlenítsük. 
Vetőmagok beszerzése: vetéstervünk alapján már 
most ideje beszerezni a szükséges vetőmagokat. 
Ajánlatos a gazdaboltokban, szaküzletekben vásárol-
ni, ahol szakemberek segítenek, hogy a bőséges 
fajtaválasztékból melyik a legmegfelelőbb az igénye-
inknek. A fajta kiválasztásánál a betegségekre ellenál-
lókat részesítsük előnyben, mivel ezek kevesebb 
permetezéssel is termeszthetők. A hibrid (F1) fajták 
vetőmagjai többe kerülnek, de általában jobb a beteg-
ségekkel szemben az ellenálló képességük, és na-
gyobb a terméshozamuk, ugyanakkor intenzívebb 
termesztési viszonyokat igényelnek. Nem mindegy, 
hogy friss fogyasztásra, vagy tartósításra, tárolásra 
szeretnénk termeszteni az adott zöldségfélét, mivel 
más-más fajtát kell ehhez válasszunk. Vásárláskor 
figyeljük a csomagolóanyagon a vetőmag lejáratát 
(érvényességét) és a töltősúlyt. A legfontosabb, hogy 
megbízható minőséget vásároljunk. Igaz, nem mindig 
a tasakban lévő mag a hibás egy-egy sikertelen ter-
mesztésnél. Mielőtt a mag minőségét okolnánk, 
végezzünk egy próbacsíráztatást nedves papíron, ahol 
egy pár szem maggal kipróbálhatjuk a csírázóképes-
séget. 
 
Korai vetésű zöldségfélék: márciusban, amint kissé 
szikkadt a talaj vethetjük a cukorborsót, kifejtőborsót 
(Rajnai törpe, Debreceni világoszöld és Debreceni 
sötétzöld fajták), spenótot, madársalátát, petrezsely-
met. Ültethetjük a dughagymát és a tavaszi fokhagy-
mát. A velőborsókkal (pl. Kelvedon csodája, Jubile-
um, Zsuzsi, Rondo, Jof) várjunk még április közepéig, 
mivel ezek érzékenyebbek a hidegre és megsínylik az 

alacsony hőmérsékletet a csírázási idő alatt. Javaso-
lom a hüvelyestől fogyasztható cukorborsó (Toledo 
sugar és Frühe Heinrich fajták) vetését. A hüvelyük 
nem tartalmaz belső pergamenthártyát, kiválóak 
főzeléknek, vegyes köretnek. Palántaneveléshez 
vethetünk még zeller, karfiol, brokkoli, paradicsom, 
paprika, uborka magokat. A tökfélék (uborka, dinnye, 
spárgatök) érzékenyek a hidegre és az átültetést sem 
bírják. Ezeket tápkockába vagy cserépbe vessük és a 
földlabdával együtt, óvatosan ültessük majd a végle-
ges helyükre a fagyok elmúltával, amikor 10-12 C fok 
fölé emelkedett a talaj hőmérséklete (április vége, 
május közepe). 
A februárban elvetett paprika, paradicsom és padli-
zsán palántákat pikírozzuk ki, hogy jobban fejlőd-
hessenek. A korai vetésű virágpalántákat szintén 
szét kell ültetni, hogy megerősödhessenek. Akinek 
van lehetősége, a több helyet igénylő tápkockákat, 
cserepeket helyezheti fólia alá. Fűtetlen fóliában 
éjszakára még takarnunk kell a kipikírozott palántá-
kat egy (erősebb fagy esetén dupla) fátyolfólia 
réteggel. Napközben figyeljünk a szellőztetésre, 
mivel a gombabetegségek a magas páratartalom 
miatt gyorsan terjedhetnek. Palántadőlés ellen 
permetezzünk gombaölő szerrel (Zineb vagy 
Orthocid). 
Az őszi virághagymák enyhébb időjárásnál koráb-
ban kihajtanak és megjelennek az első krókuszok, 
nárciszok, tulipánok. A szárazabb helyen lévőket 
rendszeresen locsoljuk. A tavaszi hagymás növé-
nyeket (gumós begónia, kana, dália, kardvirág) 
nedves komposztban, világos helyen előhajtathat-
juk. Ültethetünk díszhagymát, liliomféléket. 
Március közepén készítsünk húsvétra szép dekorá-
ciót.  Ehhez válasszunk színes kerámia edényt, 
cserepet, vagy díszes tálat. Töltsük meg virágföld-
del és vessünk bele búzát vagy fűmagot. A vető-
magboltokban kapható erre a célra csomagolt bú-
zamag vagy fűmag. A búza gyorsan kikel és hamar 
megnő, 3 hét elegendő a 15-20 cm-es magassághoz. 
A fűmag hosszabban kel és lassabban fejlődik, ezért 
húsvét előtt 4-5 héttel kell elvetni. 
Ne feledjük el, hogy a tavaszi fáradtság leküzdésére 
mindig legyen friss csíranövényünk a konyhaablak-
ban zsázsából, mustárból, napraforgóból, lucerná-
ból. Ezeket föld nélkül, csak nedves szűrőpapíron 
hajtatjuk ki. Csírázás után 3-4 nappal gyökerestől 
fogyasztjuk vajaskenyérre szórva, kefirbe keverve. 
A télen legyengült szervezetünkre "vitaminbomba-
ként" hatnak!  
Cselekvésünkkel meg kell előznünk a tavaszt, 
amelyhez eredményes munkát kívánok minden 
kertbarátnak. 

                                                                                                                    Schummel Tamás  elnök  
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A jó termés titka 
  
Ezekben a hetekben, amikor a természet újjáéled, az ember ellenállhatatlan késztetést érez arra, hogy ha 
csak néhány órácskára is, de kimenjen a szabadba és elkezdje eltüntetni a tél pusztításának nyomait a kert-
ben, megnézze, hogy kibújtak-e már a tavaszi hagymások a virágágyásokban. Én is így tettem, kihasználva 
az első meleg napokat, s közben eszembe jutottak kedves szomszédunk, Tera néni ültetéssel kapcsolatos 
jótanácsai, amelyeket évekkel ezelőtt a kerítésen keresztül megosztott velem, kezdő háziasszonnyal. 
A népnyelv szerint korántsem volt mindegy, hogy melyik vetőmag mikor kerül elültetésre. 
Március 25. - Gyümölcsoltó Boldogasszony napja - Jézus fogantatásának az ünnepe - e napot alkalmasnak 
találták a fák oltására, szemzésére. Ahogy a vad alanyba beoltják a nemes oltó ágat, az Isten Fia ugyanígy 
oltotta be magát az emberiség vad fájába – tartotta a néphit. 
Virághéten nem szabadott krumplit ültetni, mert akkor ugyan szépen fog virágozni, de nem lesz alatta ter-
més. A Virághét a virágmagok elvetésének ideális ideje volt, ellenben a krumplinak a Nagyhéten kellett 
földbe kerülnie, akkor remélhették, hogy igazán nagy és szép lesz. 
Április 25-én, Márk napján az egyházban búzaszentelést tartottak. A megszentelt búzának gyógyító erőt 
tulajdonítottak, ilyenkor kellett a földbe kerülnie a néphit szerint az indás növényeknek, például az uborká-
nak is. 
Április utolsó napján, Siennai Szent Katalin ünnepén - akit népnyelv csak „ Szénás Kata”- ként emlegetett  -  
a bab ültetésének nemes feladata várt a gazdákra. 
Június10. Szent Margit ünnepe a retek, a káposzta és a lenvetés ideje. Az ország némely vidékén „Retkes 
Margit”- nak is nevezték ezt a napot, a gazdasszonyok ugyanis azt tanácsolták, ha esik az eső Margitkor, el 
kell vetni a retket. 
Íme csak néhány, a ránk hagyományozott megfigyeléseken és népi vallásosságon alapuló jótanácsokból, 
amelyeket ha megfogadunk, bizton remélhetjük, hogy ősszel tele lesz a kamra. 
 

Jurásekné Pfluger Éva 
 

   Szent Imre Plébánia Karitász csoportja 
 

Karitász csoportunk  már több mint 12 éve végzi 
szeretetszolgálatát, ahol hitben megerősödve, szere-
tetben feltöltekezve szolgáljuk embertársainkat. 
Egyre nehezebbé váló életünkben szükséges, hogy 
ne maradjunk magunkra. Merjünk bátran segítséget 
kérni! 
Még több figyelemmel forduljunk a körülöttünk 
élőkhöz, vegyük észre a segítségre szoruló-
kat! Kérem, bátran jelezzék felénk, ha valaki segít-
ségre szorul, és mi mindent megteszünk azért, hogy 
segítsünk. Elérhetőségem: 20/773-85-40. 
 
Programterveink ez évre a következők: 

- Húsvéti ünnepek után ruharaktárunk heti 1 alka-
lommal ismét nyitva lesz, de addig is szívesen segí-
tünk, csak jelezzék felénk. 

- Szeretnénk egy csapatot indítani az ez évi „Tavaszi 
Túra” akadályversenyen. 

- Pünkösd hétfőjén hívjuk és várjuk a gyermekeket és 
a felnőtteket Máriaremetére, ahol a hitélet mellett 
kellemes, kultúrált szórakozás, műsor várja őket. 

 - Július végén - augusztus elején szeretnénk gyer-
mektábort szervezni Miskolctapolcára. A gyerme-
kek mellett, szívesen vesszük a segíteni akaró fel-
nőttek jelentkezését is. 

 - Tovább folytatjuk az Esztergom-Budapesti Egy- 
házmegye 2008. évben indított 
gyógyszertámogatási programját. 

  A rászorulók havi 5.000,- Ft értékben juthatnak - 
ingyenes - gyógyszerhez. Minden egyházközségben 
1 fő - 3 hónapon át juthat ehhez a  támogatáshoz a 
kijelölt gyógyszertárakban beváltott receptek alap-
ján. A program lebonyolítását a karitász csoport 
végzi. A csoport javaslata alapján - a plébános jó-
váhagyásával kerülnek kijelölésre a támogatottak.  

 Egyházközségünkben - megegyezés szerint - jelen-
leg az idős "tiszteletbeli" képviselőtestületi tagok 
kapják e támogatást, minden negyedévben másvala-
ki. 

 - Ez évben is segítünk falunk és egyházközségünk 
programjaiban. 

 Szívesen várunk sorainkba olyan embereket, akik 
segíteni szeretnének embertársaikon. 

 
 Karitász csoportunk nevében falunk minden lakójá-

nak kívánom, hogy Krisztus feltámadásának öröm-
híre jusson el minden ember szívéhez,  és tegye ál-
dottá húsvét ünnepét! 

Gregor Jánosné 
karitász vezető



Négy Évszak Nyugdíjasklub 
 
A sárisápi Négy Évszak Nyugdíjas Klub év elején ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. Ebből az alka-
lomból nagyon jól sikerült ünnepséget, vacsorával egybekötött vidám estet tartottunk, hol megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel községünk vezetői, és társszervezeteink vezetői is! 
Alapító tagjaink emléklapot kaptak ez alkalomból, de volt ott minden, mi szem-szájnak ingere, beleértve a 4 
csodálatos tortát is! Vidáman telt el az este, zenével, tánccal, köszönve Janovich Istvánnak, aki énekkarunk 
karnagya is. 
Szeretném megköszönni a segítséget minden ügyes kezű segítőnek, és a tortákat készítő Gula lányoknak is! 
Szépkorúak, magányos nyugdíjasok, és akinek van párja is! ...ha jól akarjátok érezni magatokat, jöjjetek 
közénk Ti is ! 

                                                                         Üveges Istvánné 
                                                                          klubvezető 

Gurin Ferenc alapítótag feljegyzése a 
 Sárisápi Sportegyesület megalakulásáról 

 
1940. augusztus hó 20-án az 1930-ban felépített 
Munkásotthon nagytermében hívtuk össze a lab-
darúgást szerető sárisápi lakosokat. Az alakuló 
gyűlésre mintegy 120 különböző korú és foglal-
kozású érdeklődő jött el. 
A községi főjegyző köszöntője után ismertettem a 
jelenlévőkkel, megérett a helyzet arra, hogy a to-
vábbiakban vegyünk részt egy labdarúgó csapattal 
a „Dunamenti Liga” által irányított járási bajnok-
ságban. 
Korábban már barátságos mérkőzéseken játszot-
tunk a környező faluk csapatai ellen. 
A labdarúgást szeretők a környékbeli csapatokhoz 
jártak drukkolni gyalog, kerékpáron, mivel más 
lehetőség nem volt. 
Irigyeltük, hogy a faluhoz tartozó bányatelep, 
Annavölgy már 1912 óta játszik a Liga bajnok-
ságban. A gyűlésen résztvevő tokod-altárói Blank 
János szövetségi elnök ismertette a szabályokat, 
hogy miket kell betartani, ha szerepelni akarunk. 
A pályánkat nem tartotta alkalmasnak, mivel az 
úgynevezett „Dolina” fekvése és formája nem volt 
alkalmas bajnoki mérkőzésre. Egyrészt a felső és 
alsó kapufa között a szintkülönbség 6,8 m volt, 
másrészt a terület oldalai dőlésben voltak. Kértük 
a szövetségi elnököt, hogy 1-2 évre ideiglenesen 
engedélyezzék, hogy ezen a pályán játszhassunk, 
mert javaslatát, hogy Annavölgyön játszuk a mér-
kőzéseket, nem tudtuk és nem is akartuk elfogad-
ni. Nagy nehezen beleegyezett ebbe. Gond volt az 
is, hogy nem volt még akkor öltöző, mosdó. Min-
den játékos hazavitte a felszerelését és beöltözve 
jött a pályára. A vidéki csapatoknak is ezt kellett 
tenni, ha hozzánk jöttek. Edzőnk nem lévén csa-
patösszeállítási gondjaink nem voltak, mert össze-
sen 15 leigazolt játékosunk volt. Mindenki a meg-
szokott posztján játszott. 

Az első felszerelést Budapesten vettük meg. Vízvári 
Mártonnal 2 bőrönddel és hátizsákkal mentünk, és a 
Nyugati pályaudvarhoz legközelebbi sportboltban 
vettünk 13 főre cipőt, nadrágot, lábszárvédőt és két 
kapuhálót. 
Amikor a szerelésekkel az annavölgyi vasútállomásra 
érkeztünk, már az egész csapat ott volt. Szétosztottuk 
köztük, s így már könnyebben tudtunk hazakerülni. 
A szereléshez a Főjegyző Úr 1000 pengőt szavaztatott 
meg a képviselő-testülettel, s a hiányzó 1300 pengőt a 
játékosokkal gyűjtettem össze. Mindenki abban az 
utcában gyűjtött, ahol lakott. A mérkőzésekre 700-
800 néző jött el általában. 
Mivel pályabelépő jegyek akkor még nem voltak, két 
úgynevezett mozgópénztáros járta körül a pályát, és 
kalapba gyűjtötték a pénzt. Mindenki tetszés szerint 
dobott be pár fillért. Azért izgultunk, hogy összejöjjön 
annyi pénz, hogy a bírót ki tudjuk fizetni. 
 
Az alakuló gyűlésen a jelenlévők a „Sárisápi Atlétikai 
Club” elnevezést szavazták meg. Rövidítve így 
lettünk SAC. A drukkerek „Hajrá SAC!” kiáltásokkal 
buzdítottak minket. 
Az alakuló gyűlésen háromtagú elnökséget választot-
tak meg: elnök: Pallagi Pál főjegyző, intéző: Gurin 
Ferenc jegyzőgyakornok, pénztáros: Gimesi Fábián 
hentes és mészáros. 
 
A csapat alapító tagjai az alábbiak voltak: Basovszki 
Lajos, Bercsényi József, Dományi Ferenc, Gurin 
Ferenc, Gurin Gáspár, Gyarmati Ferenc, Haracska 
Imre, Haracska József, Lugosi József, Pazgyera B. 
János, Szekeres Mihály, Varjú Lajos, Viszkok József, 
Vízvári Márton, Zgyerka József és Zgyerka Pál. 
 Így indult meg a sportélet Sárisápon 1940-ben. 
 

Gurin Ferenc  
alapító tag 
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LABDARÚGÓ HÍRADÓ! 
 

Tisztelt sárisápi lakosok, támogatóink, szurkolóink! 
 
Az utóbbi hónapok főleg a felkészülésről szóltak, de 
természetesen az átigazolási időszak is fontos szerepet 
kapott, hiszen voltak távozó játékosok. A felkészülésünk 
annak ellenére jól sikerült, hogy az időjárás nem volt 
túlzottan kedvező a kinti munkához. Utánpótlás csapataink 
javarészt csak a helyi tornacsarnokban tudtak edzeni. A 
felnőttek heti egyszer szintén a csarnokban voltak, a 
futóedzéseket Sárisáp különböző pontjain végezték el. Az 
edzőmérkőzéseket műfüves pályákon sikerült lejátszani. A 
felkészülés keretében részt vettek a fiúk egy Diósdon 
megrendezett tornán, ahol negyedik lett a társaság. Az 
átigazolási időszak sikeresnek mondható, hiszen az U-16-
os korosztály szűk létszámát sikerült megnövelni, így 
náluk is van esély a minőségi javulásra. Az őszi felnőtt 
keretből távozott: Miksi Péter, Papp Dániel, Prohászka 
Otakar, Vedres Viktor, Gombola Gábor, és Pokriva Fe-
renc. A távozók pótlására érkeztek: - Milner Márk és 
Molnár József Gergely, kapusok, Nagy Attila és Reményi 
Roland, középpályások, Sztranyovszky Márk, belső védő 
és Szemán Lajos, támadó középpályás. Nagyon bízom 
benne, hogy az új fiúkkal kiegészülve sikerül egy stabil 
csapatot kialakítani, amely hosszú távon tud majd együtt 
dolgozni és sok örömet szerezni közönségünknek. A már 
javában zajló bajnokság meg fogja adni a választ erre a 
kérdésre. 
Bizonyára mindenki hallott már a vezetőség épület felújí-
tási tervéről, melyről az elkövetkező időszakban egyre 
többször fogunk hírt adni, hiszen hála annak a néhány 

lelkes embernek, akik látják és átérzik ennek a szükséges-
ségét, elkészült az alapja a két -  az eddiginél lényegesen 
tágasabb - hazai öltözőnek. Elkezdődött a nézőtéri WC 
kialakítása. Örömhír, hogy Sárisápon kívülről is kapunk 
segítséget. Falazó, vakoló anyagokat kaptunk, sikerült a 
már befolyt pénzekből nyílászárókat és téglát vennünk, így 
el tudjuk kezdeni a falak felhúzását. Nagyon sok felaján-
lást kaptunk már különböző anyagokra és munkavégzésre 
egyaránt, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Külön 
köszönet jár azoknak, akik egyébként nem rajongói ennek 
a sportnak, de mégis látják, hogy ez nemcsak egy bizonyos 
körnek az érdeke, hanem az egész falué, és segítenek, ahol 
csak tudnak. Remélem, minél többen csatlakoznak kezde-
ményezésünkhöz és meg tudjuk mutatni, hogy Sárisáp 
lakossága is képes összefogni azért, hogy labdarúgóink 
kulturált körülmények között sportolhassanak, ahová 
mindenki nyugodt szívvel elengedi gyermekeit. Hiszen ha 
körülnézünk, Csolnokon gyönyörűen megoldották, Táton 
is ezt az utat járják. MIÉRT PONT MI NE TUDNÁNK 
MEGCSINÁLNI??? Én hiszem, hogy sikerülni fog, minél 
többen csatlakoznak, annál gyorsabban tudunk haladni. 
Remélem, csapataink meg fogják hálálni hozzáállásukkal 
és tudásukkal mindazt a rengeteg segítséget, amivel az ő 
környezetük válik emberibbé. Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok mindenkinek jó szórakozást hazai, illetve idegen-
beli mérkőzéseinken egyaránt. 

Hajrá Sárisáp!          
Tittmann János   

SE elnök 

 

TEKESZAKOSZTÁLY  
 

A 2008-2009-es idényből hátralévő négy mérkőzésen kis szerencsével akár az érmes helyezést is elérhetjük. A tavaszi 
fordulókban jól helytálltunk, otthon és idegenben is. Az oroszlányi mérkőzésen a csoport legerősebb csapata ellen is 
csak egy hajszálon múlott a döntetlen. A tavaszi fordulók kezdete óta összeállításunkban ifjúsági játékosként Farkas 
Csaba szerepel, szorgalmasan látogatja az edzéseket és sikeresen beilleszkedett a csapatba. A legutóbbi Bábolna elleni 
idegenbeli mérkőzésen nagyrészt az ő nagyszerű eredményének köszönhetően (533 fa!) sikerült kiharcolnunk a döntet-
lent. Az utánpótlás kérdésében is komoly előrelépés az, hogy terveinknek megfelelően Sárisáp Ifi néven egy csapattal 
beneveztünk a Dorog Városi Tömegsport Bajnokság „B” csoportjába. A négy fiatal (Bíber Tamás, Farda Gergő, 
Haracska Patrik, Szőnyeg Kristóf) keddenként Sárisápon edz, minden csütörtökön pedig Dorogon mérkőzésen vesz 
részt. Eddig egy alkalom kivételével mindig sikerült mérkőzéspontot is szerezniük. Nem szabad elfelejteni, hogy leg-
többször több évtizede tekéző ellenfelek ellen küzdenek, és egyáltalán nem játszanak alárendelt szerepet. Ezt bizonyítot-
ták be azzal, hogy legutóbbi mérkőzésüket a Suzuki csapata ellen sikerült megnyerniük. A megyei diákolimpián Orosz-
lányban is szerepeltettük mind az öt ifjúsági korú játékosunkat.  
Úgy vélem a közelgő húsvét alkalmából említést érdemel a következő gondolat: nem szabadna hagyni azt, hogy szép, 
évszázadok óta őrzött hagyományainkat elfelejtsük, és egyre nagyobb szerepet kapjanak életünkben a külföldi, idegen 
mintára átvett "ünnepek". Sajnos valami hasonló helyzet kezd kialakulni a tekesport vonatkozásában is. A régi, hagyo-
mányos kilencbábus tekejáték is kezd áldozatává válni a bowling erőszakos terjedésének. Az egyre-másra létesülő 
bevásárlóközpontokban, sportcentrumokban Magyarországon, de szerte Európában mindenütt bowling pályák épülnek. 
Ugyanakkor a külföldi versenyeken, világ- és Európa bajnokságon szereplő tekések pedig arról panaszkodnak, hogy 
ezek a rendezvények egyre nagyobb érdektelenség mellett zajlanak. Meg kell akadályozni, hogy ez a régi hagyomá-
nyokra épülő, nagy magyar sikerekkel büszkélkedő sportág elsorvadjon. Mi helyi szinten, saját lehetőségeinken belül 
mindent meg fogunk tenni a tekesportért. Ehhez a feltételek elődeink jóvoltából adottak, hiszen Sárisáp méretű települé-
sen négysávos automata tekepálya nem sok van az országban. Kérjük, támogassanak minket ebben a munkában, láto-
gassák a mérkőzéseket, szurkoljanak, hiszen sokszor az utolsó gurításon múlik a siker!       Hajrá  Sárisáp!                                   

                                                                    Bercsényi Sándor  
Sárisápi BSE  tekeszakosztály 



 9 

TAVASZI-NYÁRI 
 PROGRAMJAINK 

 
2009. március 28. 
„Dolgos délelőtt” 

(„Szépítsd környezeted”-   
felhívás szülők, óvodai  

dolgozók részére) 
 

Április  1. „Ovika” 
(Kezdő óvodások ismerkedése 

intézményünkkel) 
 

Április 17. 
 Elsős pedagógusok látogatása 

nagycsoportunkba 
 

Április 24.  
Óvodai nyílt nap  
„Anyák napja” 

 
Április 25.  

Nemzetiségi Nap és 
 Idősek Napja 

 
Május 8.  

Nagycsoportosok kirándulása 
(Győri Vaskakas bábszínház, 

Állatkert) 
 

Május 15.  
Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Óvodai napok 
 

Május 22. 
 Középsősök kirándulása Csolnok 

uszoda 
 

Május 29.  
Gyermeknap,  

Pünkösdi vásár 
 

Június 5.  
Óvodai Évzáró 

 
Június 20. 

 Juniális, Gyereknap 
(községi rendezvény) 

 
Június 29-től 

 augusztus 2-ig  
Óvodai takarítási szünet 

 
PROGRAMLEHETŐSÉGEK 

 CSALÁDOKNAK 
 

Március 21- április 19. 
 „Húsvét” Kiállítás és 
 tavaszköszöntő játék: 

Budapest Magyar  
Mezőgazdasági Múzeum 

 
Április 18. 

 Bábtalálkozó - Nyergesújfalu 
 

Végre vége a télnek, és beköszönt a tavasz. Újra kizöldül és vidám szín-
pompába borul a természet. Otthonunkba is beköltözhetnek a friss tavaszi 
színek. A színes ablakdíszek, zacskóbábok jókedvűen és derűsen ragyog-
nak a gyerekszobában, étkezőben, napfényt lopnak a szívekbe, örömet 
szereznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A motívumok tetszés szerint 
kombinálhatók. Ugyanaz a motívum felnagyítva, lekicsinyítve, vagy más 
alapra téve mindig újszerűen hat. Nagyon sok örömet kívánunk a barká-
csoláshoz! 

 
Tavaszi bogárfüzér  az ablakban (ablakdísz) 

Kellékek: színes karton, fagolyó (natúr, de lehet színes is) 
drót (csápnak, lábnak) 

Zacskóbáb 
(játék) 

 
kellékek 

  
papírzacskó, 
színes karton 

(szürke, 
rózsaszín, 

barna,  
fehér)  

ragasztó 

S Á R I      T A G Ó V O D A  

Locsolóversek 
 

Húsvét hétfő reggelén 
kis bokrétát szedtem. 

Tarka-barka virágokról 
illatot gyűjtöttem. 

Bezártam egy szelencébe, 
s repültem is hozzád. 

Hogy az illatos harmattal 
megmosdassam orcád. 

 
Szabad-e locsolni? 

 
* 

Harangvirág kék kelyhében 
harmatot gyűjtöttem, 

tarka mező friss illatát 
hozzá vegyítettem. 

 
Szeretnélek meglocsolni, 

mint rétet a felhő. 
Lengje körül szép termeted 

üde illatfelhő. 
Mentovics Éva 
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Udvari élet az óvodában 
(visszaemlékezés) 

 
Több mint ötven esztendeje kezdtem el óvónői pályafu-
tásomat a sárisápi óvodában, ahol én is óvodás éveimet 
töltöttem gyermekkoromban. 
Alig 17 évesen nagy létszámú csoporttal bíztak meg. 
Nem volt ritka a 40-50-es létszámú gyermekcsoport.  
Mindössze két csoport működött. Négy pedagóguslakás 
fokozatosan gyermekcsoporttá alakult át az évek folya-
mán. 
A játékot, mint óvodáskorú gyermekek legfőbb tevé-
kenységét munkatársaimmal mindig is szem előtt tartot-
tuk. Kora tavasztól késő őszig az egészségre nevelés 
szempontjából az udvari élet megszervezését, jó kihasz-
náltságát fontosnak éreztük. A céltalan rohangálást, 
durva viselkedést jó irányba tereltük. Játékszabályok 
betartására többször felhívtuk a gyermekek figyelmét. 
Az óvoda udvara dalos körjátékoktól volt hangos. Ki-
egészítő kellékekkel igyekeztünk vonzóbbá tenni a dalos 
játékokat (söröskupakokból csörgőket, gyufásdobozok-
ból citerákat készítettünk). 
 
 

 

 

Drága játékokra nem nagyon volt anyagi lehetőségünk, 
de a szülők segítségére mindig számíthattunk. Ügyes 
kezű apukák nagyméretű autóbuszt, udvari seprűket, 
hólapátokat, udvari lovacskákat, gyeplőket készítettek 
társadalmi munkában. Az agyagozás is a kedvenc fog-
lalkozások közé tartozott. A bábozás szintén örömet 
jelentett számukra. Kúp, sík, fakanál, rongy bábokkal 
szívesen játszottak a gyerekek. 
Az udvaron volt egy kis veteményeskertünk, retket, 
salátát, borsót termeltünk, ahol a növények fejlődését 
sikerült végigkísérnünk. A termést elfogyasztottuk.  
Virágok ápolása is a feladatok közé tartozott. A gyere-
kek ezt a munkát szívesen végezték. A munkára nevelés 
szép példáját volt alkalmunk tapasztalni, ahogy ezek a 
kis emberkék locsoltak, kapáltak, gyomláltak és örültek 
a sikerélménynek, ami boldoggá tette a felnőtteket, 
gyermekeket. 
Ennyi év után jó volt visszaemlékezni azokra a szép 
emlékekre, élményekre, amit a gyerekek között töltöttem 
közel 40 év alatt.  

Lovasi Mária 
nyugalmazott óvónő  

 
 

 

 

 

 

Szerkesztők: Harcosfalvi Zsoltné, Jurásekné Pfluger  Éva, 
Molnár Sándorné     
Felelős kiadó: Kollár Károly polgármester 
Nyomdai munka:  Zgyerka Zsolt  
SYLED EXPRESSZ Bt. Nagykovácsi 

SÜSSÜNK EGYÜTT!  
 Tavaszi szelet 

 
25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, ezt habosra keverni. 6 tojás fehérjét 
kemény habbá verni, majd a kettőt összekeverni, hozzáadni 25 dkg 
darált diót, vagy mákot, 12 dkg réteslisztet, 1 cs. sütőport, jól elkeverni, 
majd zsírpapírral bélelt tepsiben lassú tűznél megsütni. (175 0C 25 perc, 
5 perc légkeverés) 
Máz: 6 tojás sárgája, 25 dkg átszitált porcukor, 2 cs. vaníliáscukor, ezt 
alaposan kikeverni, és még mielőtt kihűlne a tészta, ráönteni. Ha cifráz-
ni akarjuk, csokival is bevonható. 
Csomagolásra alkalmas sütemény.  

POLGÁRŐRSÉG HÍRLEVELE 

Sárisáp Annavölgy Polgárőr Egye-
sület 2009. március 1-jétől bővítet-
te tájékoztatási rendszerét a lakos-
ság irányába. 
A közrend, közbiztonság területén 
a bekövetkezett rosszirányú válto-
zások miatt a kábeltévén minden 
hét közepén közzétesszük azoknak 
a polgárőröknek a nevét és telefon-
számát, akik a hétvégén szolgálatot 
látnak el. 
Ezzel egy időben frissítésre kerül 
az elmúlt héten történt események 
néhány soros bemutatása. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
kísérjék figyelemmel tájékoztatón-
kat, és amennyiben a közterületen 
bármilyen rendellenes dolgot ész-
lelnek, hívják szolgálati idő alatt a 
30-518-40-03, szolgálati időn kívül 
a 06-30-621-04-19-es telefonszá-
mot. 
Csak közös összefogással tudjuk 
megvédeni értékeinket! TI IDİ 
ALATT JARİREINK  

SAPE vezetősége 

A SZERKESZTŐK FELHÍVÁSA 
 
A Hírmondó következő számaiban szeretnénk mindannyiunk számára 
örömteli anyakönyvi eseményeket (gyermek születése, házasságkö-
tés…) is megjelentetni. A személyes adatok védelméről szóló törvény 
alapján erre akkor van lehetőség, ha az érintettek ehhez hozzájárul-
nak. 
Amennyiben szívesen megosztaná a falu lakóival az Ön családját 
érintő eseményeket a Hírmondó lapjain keresztül, kérjük jelezze 
szándékát ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban. 

Községünk valamennyi lakójának 
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

kívánunk:  
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 Polgármesteri Hivatal dolgozói 
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OLGALATI IDİ ALATT JARİREINK  
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