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MINDEN OLVASÓNKNAK BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!
Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,

"Annavölgy Község Önkormányzata és a Szervezı
Bizottság Sok szeretettel meghívja a község valamennyi lakóját a 2006. december 22-én 16 órai kezdettel tartandó
"MINDENKI KARÁCSONYA"
közös ünnepségünkre a Fı térre, ahol mindenki számára lesz egy kis meglepetés.

Karácsonyi ajándékozási
szokások a nagyvilágban
A karácsonyi ünnepek évszázadokig a Húsvét árnyékában álltak. Csak a XIX. századra vált Európa-szerte
a karácsony az elsı számú keresztény ünneppé és vált
fokozatosan családi eseménnyé. A szeretet ünnepének
szokáskörében a nemzeti sajátosságokat hordozó étkezési hagyományok mellett lassanként kialakult az
ajándékozás rítusa is. A karácsonyi ajándékozási tradíciók ugyan szinte országonként és nyelvterületenként mások, azért nem nehéz észrevenni a hasonlóságokat.
Az európai országokban mindenütt állítanak a német
hagyományok szerint elterjedt szokásként karácsonyfát. Ennek, illetve az otthonok, valamint az utcák,
közterek díszítésének azonban nincs mindenütt olyan

Akivel nem lesz lehetıségünk találkozni a személyes
jókívánságok átadására, azon lakóinknak és kedves
családtagjaiknak, ismerıseiknek ezúton Kívánunk
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Új Esztendıt a 2007-es évre!
Annavölgy Község Önkormányzat tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
BUÉK 2007
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nagy kultusza, mint a német nyelvterületen, avagy az
északi országokban.
A gyerekek természetesen mindenütt azért is várják a
karácsonyt, mert ilyenkor ajándékokat kapnak. A magyar családokban általában a Jézuska, vagy a Télapó
hozza a meglepetéseket. A velünk szomszédos Ausztriában Christkindl, vagyis karácsony szülötte az ajándékhozó.
Németországban Weihnachtsmann, vagyis Télapó (szó
szerinti fordításban Karácsonyapó) a "felelıs" a csomagok fenyıfa alá "csempészéséért". Az angoloknál Father
Christmasra (szó szerint szintén Karácsonyapónak fordítható) várnak a gyerekek. A mi szokásainktól eltérıen
az angol gyerekek nem Szenteste (Christmas Eve), hanem december 25-én reggel kapják meg a csomagokat.
A brit mesék szerint a Télapó a kéményen keresztül érkezik és a kandallóból bújik elı, az ajándékokat pedig
egy hosszú, vastag zokniba rejti el. A fenyıállítás tradíciója az angoloknál is Németországból érkezett, míg a
Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát hagyományosan Norvégiából hozzák.
Svédországban Szenteste a családi vacsora után a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a
Jultomten, vagyis egy manó hozza. A szomszédos Finnországban (ne feledjük, az igazi Télapó ezen a vidéken,
Lappföldön lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a
gyerekeket, amikor õk alszanak. A finneknél a Télapó a
házba lépve hangosan megkérdezi: "lakik itt jó gyerek?". Az igenlı válasz után a szakállas kosarából kiosztja az ajándékokat. Az északi országokkal ellentétben
Dél-Európában nem alakult ki jelentıs Télapó-kultusz.
Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fı
napja nem Szenteste, avagy karácsony napja, hanem
Vízkereszt napja, vagy annak elıestéje januárban. A
gyerekek arrafelé a karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkeresztkor várják az ajándékhozót. Itália több vidékén La
Befana, vagyis Vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat. Olaszországban újabban, talán a külföldi hatásoknak
is engedve, divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó, aki
természetesen nem vár januárig az ajándékok szétosztásával. Spanyolországban Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított, kifényesített cipıiket a küszöb elé teszik és abba kapják (a magyar Mikulás szokáshoz hasonlóan) az
ajándékot. A spanyol gyerekek a bibliai napkeleti bölcstıl (Három Királyok) várják az ajándékot. Különösen
Baltasar, vagyis Boldizsár örvend nagy népszerőségnek.
Portugáliában is a cipık kerülnek a kandallók mellé
(némiképp a brit mintát követve), hogy a kéményen keresztül érkezı O Pai Natal (vagyis Télapó, Karácsonyapó) titokban abba rejthesse az ajándékokat. Az angol
hatást mutatja az is, hogy a portugál gyerekek is csak
karácsony elsı napjának reggelén találhatják meg az
ajándékokat. A kisebbik ibériai országban a gyerkıcök

egy része a Télapótól, míg másik része Jézustól várja a
meglepetést.
Az Amerikai Egyesült Államokban a Karácsony fényét
kicsit elhomályosítja a november végi Hálaadás ünnepe.
Az amerikai gyerekek azért nem járnak rosszul, hiszen
alig egy hónap leforgása alatt két családi ünnepen lehet
ajándékot kapni. A leginkább azonban talán a nagy játékgyártók és forgalmazók járnak jól, akik szinte minden
új termékük világpremierjét az amerikai ajándékozási
szezonhoz igazítják. És ami Amerikában jól fogy a játékboltok polcairól, azt az európai Télapók is hamar felfedezik maguknak. Az amerikai gyerekek meséiben
Santa Claus, azaz Mikulás rénszarvas szánon érkezik és
az angol mintának megfelelıen a kéményen keresztül
lopózik be és rejti a fenyıfa alá az ajándékokat
Anyakönyvi Hírek

Születtek:
Papp Kristóf
Varga Dorina
Torma Gergı Márton
Naszvadi Larissza Titanilla
Buzánszky Anna
Buzánszky Sára
Répási Liliána Ilona
Dallos Bendegúz Tamás
Oláh Tamara Evelin
Kristóf Dániel
Tömör Barbara
Csipke Dorka
Házasságot kötöttek:
Kálmán Adrienn és Csákvári Norbert
Király Klaudia és Dajka István
Névadó:
Ferenczi Dóra
Tóth Martin Alex
Weisz Achilles Gábor
Örökre eltávoztak:
Kiss Jánosné
Pallagi Gyula
Domonkos Róbert
id. Harcsa Sándorné
Lakatos Miklós
Tímár Ferenc
Varga Ferenc
Krauszberger Lászlóné
Varga Imréné
Fritz Józsefné
Labancz Lajosné
id. Pálmai Vilmosné
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Szent Erzsébet példája
Kedves Olvasó!
Ebben az évben ünnepeljük Árpád-Házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját. İt mindenütt úgy
ırzi az emlékezet, mint a szegényekért cselekvı, áldozatos szeretet példaképét. II. Endre királyunk és
Merániai Gertrúd leányát még kisgyermekként eljegyzik a türingiai ırgróf fiával, így 4 esztendıs korától ott nevelkedett. A szegények iránti szeretete
hamar megmutatkozott, ami az udvarból, férje rokonai körébıl ellenszenvet váltott ki. İ azonban nem az
embereknek akart tetszeni, hanem Krisztust akarta
szolgálni ezekben a rászorulókban.
Ma is sokan adakoznak, cselekednek jót, különösen
így Karácsony táján, ám Erzsébetnél ez nem kampányszerő, alkalmankénti alamizsnaosztás volt.
Igazán számíthattak rá az emberek. Az ı nevehez főzıdik Európa elsı kórháznak alapítása, ahol maga is
gondozta a betegeket. Mindezt jó szívvel, derős lelkülettel. Arra kell figyelnünk, hogy akin segítünk,
annak igazi támasza legyünk. Túl sokat nem vállalhatunk, de akihez fordulunk, annak legyünk biztos
pont.
Évek óta ebben a szellemben végzik szolgálatukat a
Karitász munkatársak is. Tudnunk kell azonban, hogy
a szegénység elsısorban nem gazdasági kategória.
Szegény mindaz, aki valami lelki-szellemi-testi dologban hiányt szenved. Amikor Szent Erzsébet lehajolt az elesett emberhez, Krisztus példájára – önmagát adta. Mi is így tegyünk, ha jót akarunk cselekedni. Nem az átadott étel, ruha vagy pénz, hanem a lelkület az, ami ajándékká teszi a segítséget.
Annak pedig oka van, ha sok a szegény ember. Az
igazságtalan elosztás sok feszültség forrása földünkön. Amikor teszünk az igazságtalanság ellen, akkor
valójában a szegényeken segítünk.
A másik oka a szegénységnek a pazarlás.
Sokmindent kidobunk, amit pedig még lehetne használni. Ami nekünk fölösleg, az másoknak hatalmas
érték. Lehet ez ruha, háztartási gép, könyv vagy bútor. Csak fel kell kínálni. Egy kis szervezettséggel
sokak baján enyhíthetnénk. Ennek szép példája a
SZIVISZ ( Szentimrevárosi Információs Szolgálat ).
Ez az egyik budapesti plébánián már bevált eszköz
arra, hogy lehetıségeinket felkínáljuk, illetve segítséget kérjünk. Afféle keres-kínál szolgálat. Ennek
sokféle formája ismert. Érdemes lenne ezt községi
szinten is megvalósítani. Nem kell más, mint egy láda, valamint egy papír, amelyre felírhatjuk, mit kere-

sünk illetve mit kínálunk föl. Jelenleg úgy mőködik,
hogy néhány ember áldozatos munkájával összegyőjti például a ruhanemőt, majd rendezgeti, tárolja, és
aki érte jön, annak odaadja. Egyszerőbb, ha az információ cserél gazdát: nekem van egy alig használt
mosógépem felkínálom, de szükségem lenne egy varrógépre. Ez az embereket is közelebb hozza egymáshoz. A harmadik oka a tájékozatlanság. Nem tudjuk,
mit, hol keressünk, kihez forduljunk segítségért.
A szegénységet megszüntetni nem lehet, de enyhíteni rajta, igen! Ez vállalható cél. A magam részérıl felkínálom ezt a lehetıséget plébániai szinten. Karácsonyra meg fognak jelenni a győjtıládák és a keres-kínál nyomtatványok a templomokban. természetesen, ha beválik, akkor érdemes ezt a községeknek is
átgondolni, hátha mőködik nagyobb szinten is.
Szent Erzsébet a hitébıl merített erıt. Köszönetet
nem várt, nem is várhatott. Tudta azonban, hogy az
igazi jutalmazás nem a földi életben töténik. Példája
arra tanít, hogy sokmindentıl elmehet a kedvünk,
de a jócselekedetektıl nem! Ez teszi lakhatóvá, élhetıvé Hazánkat.
Immár hetedik éve, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a társadalom számára fontos keresztény értékre összpontosító üzenettel lép a nyilvánosság elé. Ez évi kommunikációs programjával azt
akarja tudatosítani, hogy az emberi élet érték, titok,
Isten ajándéka, amit tisztelni, becsülni, védeni
kell. A program célja, hogy a fiatalok szemléletét
alakítsa: a születendı gyermekek elfogadására és szeretı, biztonságos környezetben való felnevelésére bátorítsa ıket. Ehhez azonban biztos háttér kell. Ezért
fontos, hogy tegyünk a szegénység ellen, mert megfogyatkoztunk. A gyermekvállalás komoly, tiszteletet
érdemlı dolog, de nem mindenkinek adatik meg. Ám
mindenki segítheti azokat, akik elfogadták Isten
ajándékát, a gyermeket. Hiszen karácsony titka is
errıl szólna. Ebben az évben tehát fokozottan figyeljünk azokra a családokra, ahol örömmel és áldozattal,
de felelısséggel vállalták a ygermekeket és segítsük
ıket.
A közeljövı Miserendje:
•

December 23-án, 25-én, 30-án és január 1én délután 5 órakor Szentmise

Békés Karácsonyt és áldott Újesztendıt kívánok mindnyájuknak!
tisztelettel:

Tóth Bertalan plébános
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Iskolai hírek:
Programokban gazdagon és eredményesen telt el iskolánkban az elsı negyedév;
- A községi bányásznapi koszorúzáson 15 tanuló és 4
pedagógus vett részt.
- Az 1.2., 6. és 8. osztályosok a környéken túráztak.
- Gyermekeink ötször voltak színházban: Budapesten: a
Kolibri színházban „A két Lotti”, a Bábszínházban a „Túl a
Maszat-hegyen”, a Nemzeti Színházban a „Holdbeli csónakos”.Esztergomban: „Az üveghegyen túl és a „Haer” c.
elıadásokat 61 tanulónk, a Fıvárosi Nagycirkuszban a „Mi
van a puttonyban?” c. elıadást 42 tanulónk látta.
- A „Szabadság, szerelem” c. filmet Esztergomban nézték meg a hetedik és nyolcadik osztályosaink.
- Hatodikosaink Esztergom nevezetességeivel ismerkedtek meg.
- Csolnokon az uszodában 79 gyermekünk lubickolhatott, próbálkozhatott az úszással.
- Méltón emlékeztünk meg október 6-án az Aradi Vértanúkról, október 23-án a Nemzeti ünnepünkrıl.
- November 17-én ajándékkal és mősorral köszöntötték
harmadikos tanulóink az idıseket.
- Gyermekeink december 6-án izgatottan várták a télapót és az ajándékokat, az elsısök aranyos kis mősorral
leptek meg minket. A napot az alsósok diszkóval, tréfás játékokkal, vetélkedıkkel zárták. Tanulóink nevében ezúton
köszönöm Juhász Ferencné és Bánhidi József vállalkozók,
valamint a CSER-JE Gyermekszervezet ajándékait.
- Az EGÉSZSÉGVÉDELMI hónap keretében:
• Valamennyi osztályunk bekapcsolódott a feladatmegoldó versenybe, amely az egészséges életmóddal kapcsolatos.
• Hatodikosaink megszervezték az „egészséges ételeink kiállítást”.
• A „FALU FUTÁSBA” 2 óvodás, 57 iskolás, 12
felnıtt nevezett be és teljesítette az 1500 m-es távot, melyen az útlezárást a polgárırök biztosították, amit ezúton is
igen nagy tisztelettel megköszönök nekik.
- A következı iskolaszövetségi és területi versenyeken vettünk részt:
• A dorogi SULISPRINT-ONYX futóversenyen 27
tanulónk vett részt, amelyen Bankó Olga harmadik osztályos tanulónk 3. helyezést ért el.
• A piliscsévi „Újkori olimpiák története” sportvetélkedırıl Bánhidi Bettina, Naszvadi Erika, Kubik Ádám
és Lampert Ádám a 4. helyezést hozták haza.
• Az iskolaszövetségi öttusa versenyen Jakab Márta,
Naszvadi Erika, Elekes Dávid és Kocsis Zoltán csapata a
tizenegybıl az ötödik lett.
• Az alsós sportköröseink (14 tanuló) Dorogon a játékos sportversenyben a negyedikek lettek.
• Lány focicsapatunk a „Mikulás kupán” bronzérmes lett (Bankó Anita, Csákvári Vivien, Gyıri Erzsébet,
Jakab Márta, Mátyás Vivien, Naszvadi Erika, Szívós Enikı).

• Fiú focicsapatunk sajnos nem jutott fel a dobogóra,
ık negyedikek lettek, amely a városi nagy létszámú iskolásokkal szemben szép teljesítmény.
• A táti szavalóversenyen Dinnyés Dalma és Jakab
Márta képviselte iskolánkat.
-

Fölényes gyızelmet arattak kosárlabdásaink a
tinnyei iskolai edzımérkızéseken.
Nyolcadikosaink és szüleik pályaválasztásuk könynyítése érdekében meglátogatták a KomáromEsztergom Megyei Munkaügyi Központ által szervezett Pályaválasztási Kiállítást és Lábatlanon a
HOLCIM Hungaria Cementipari Zrt-t.

Ezúton is megköszönöm a rendezvények, versenyek résztvevıinek, felkészítıinek és kísérıinek a
munkáját!
Annavölgy, 2006. december 7.
Monos Józsefné
Igazgató

Ifjúsági oldal
Sziasztok, ismét itt vagyunk!
Nemsokára itt a karácsony, a szeretet ünnepe, és Jézuska
hozza mindenkinek azt, amit megérdemel. Mi is szeretnénk
valamit a fátok alá helyezni, és reméljük nektek ez is örömöt okoz.

Filmajánló
A több fıszereplıs, láncszerően
egymásba kapcsolódó történetszálakkal
dolgozó film mőfaját Robert Altmannak
köszönhetjük.
A Love Actually is egy ilyen film lett:
több egyen-rangú fıszereplı szerelmi
"kalandját" követhetjük végig, úgy, hogy ezek közül több
szereplı élete is egymás mellett zajlik. Ami valóban
szeretnivalóvá teszi ezt a filmet, az az a magabiztos
szerkesztési és fıként hangulatkifejezı képesség, ami miatt
elıfordulhat, hogy 10 perc filmidı alatt az érzelmek egész
skáláját járjuk be, a hangos nevetéstıl kezdve a
meghatódottságig, az elgondolkodástól kezdve az
izgatottságig. Mivel ez a fajta hangulati sokszínőség ritkán
örvendeztet meg minket filmekben, örömmel adjuk át
magunkat ennek az élménynek.
A film történetérıl csak annyit, hogy a karácsony elıtti
idıben játszódik, és átlengi a karácsonyi hangulat, áthat
rajta az igényesség, és ezt nem tudjuk eléggé méltányolni.
Karácsonyi film, igaz, szerelmes és romantikus is, de
mindezzekkel együtt is nagyon jó. Vagy talán éppen
miattuk nagy élmény.
Jó szórakozást a filmhez!
π-t
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Kirándulási ajánlatunk
A kirándulás, mint aktív pihenés jelentısen feltölti a fáradt
elmét energiával. Jelen alkalommal egy közeli település
Zsámbék rejtett titkait osztjuk meg veletek.
Zsámbék területén található a 750 éves, maradványaiban
is
fennséges
középkori
templomrom.
A
késıromán/koragótikus bazilikát a premontrei szerzetesek
építették az 1200-as évek közepe táján. Az 1773-as
földrengés félig lerombolta, azóta nem építették újjá.
Jelenleg - 17 év után - a rom belsı területe is látogatható.
Szintén érdemes felsétálni a Nyakas-tetıre, ahol a
hihetetlen szépségő természet-védelmi terület háborítatlan
nyugalmát élvezhetjük. Amennyiben elfáradtunk, a
település számos étkezési lehetıségébıl választhatunk,
vagy amennyiben ez a kis túra nem nyújtott elég látványt –
amit szinte elképzelni sem tudok – akkor megtekinthetjük a
Lámpamúzeumot, a Német Tájházat, vagy a Mővelıdési
Ház valamelyik kiállítását.
Kellemes kikapcsolódást, idıtıltést kívánunk!
π-t

Némi öröm

– - Hogy hívják a szénsavas uborkát?
-?
- Traubi.
– A jó kereskedı:
- Kérek egy almát!
- Kettı lett, maradhat?
Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak
és Borbarátnıinek Egyesülete
Tisztelt Kertbarátok és Borbarátnık!
Decembert írunk ismét, és már vészesen közeledik az év
vége. Lassan elfogynak a napok, ezzel együtt az ez évi
rendezvényeink, tehát elérkezett annak az ideje, hogy a következı, a 2007-es év szervezésével, a jövı évi elképzelések kialakításával foglalkozzunk.
Természetesen célszerő visszatekinteni ilyenkor a 2006-os
évre, hogyan valósultak meg a lassan elmúló esztendı célkitőzései. Rendezvényeink sikerét nyilván a legjobban az
bizonyítja, hogy azokon milyen létszámú volt tagjaink
részvétele és aktivitása. Elemeznünk kell, hogy hol és milyen hibát követtünk el esetlegesen, min kell változtatni a
jövıt illetıen. Ez az évértékelés nemcsak az elnökség feladata, hanem a közgyőlésé is. Kiküszöbölnünk kell tudni
hibáinkat, tanulni kell tudni azokból.
Eredményes munka csak egy irányba húzás, csak csapatmunka révén valósulhat meg. Mivel taglétszámunk magas,
ezért csak összeszokott és összefogott kollektíva érhet el

eredményeket. Reméljük, így lesz ez a jövı évben is. Ehhez pedig jó program kell, olyan, amely figyelembe veszi a
tagok többségének igényén kívül településeink lakóinak
érdekét és igényét.
Nélkülözhetetlen rendezvényeink beillesztése a két település Önkormányzatainak programjaiba, amely csak szoros
kapcsolattartással, egyeztetésével érhetı el. Figyelnünk, illetve törekednünk kell arra, hogy rendezvényeinkkel ne
akadályozzuk más helyben mőködı civil szervezıdés rendezvényét, azaz ne essenek azonos napra a programok,
mert ezzel egymásnak okozhatunk kudarcot.
Az egyesület elnökségének 2007. évi program javaslata
a következı:
-

Metszés a gyakorlatban: február
Felsıırs – FRUKT KFT, Lisztes János a
gyümölcshőtıház és a válogatósor megtekintése
ebéd Bicskén a Báder fogadóban
- Borverseny – Sárisáp:- március 2, péntek
- Virágkertészet Tata: - április 28, szombat
- IVÓ
nap
borbarátnıknek,
SZOLNOKI
PINCÉSZET - május 19, szombat
- Pilisi szlovák gazdák II. Borversenye – Piliscsév május 27.
- Víz-Virág-Zene ünnepe Tata- június 24, vasárnap
- Borutak:
- 1. május 20, vasárnap Budafoki Pincészet, vagy
Herend – Somló
- 2. szeptember 9, vasárnap Nagycenk – Széchenyi
István Múzeum és a Mauzóleum megtekintése
Sopron, Lıvér pincés
- Terménykiállítás
borkóstoltolással–Sárisáp,
augusztus 19-20, vasárnap - hétfı A legszebben
parkosított udvar díjazása!
- Annavölgyi Falunap – augusztus 25, szombat
- Virágkiállítás és vásár – Szigetszentmiklós,
szeptember 23, vasárnap
- Római út (vagy valami más külföldi út) - október
20-23
- Sárisápi Búcsúnapi Borászbál - november 3,
szombat
zene:
Szalai
Tamás
együtteseNyergesújfalu
- Bormustra – december 14, péntek Mővelıdési Ház
Sárisáp
Kérjük tagjainkat, hogy elképzeléseinkre észrevételeiket és
esetleges módosító igényeiket az egyesület elnökségi tagjai
felé jelezni szíveskedjenek a közgyőlés idıpontjáig, hogy
munkánkkal az Önök elvárását tudjuk szolgálni. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik aktív segítıi és
résztvevıi voltak rendezvényeinknek.
Köszönjük mindkét község Polgármesteri Hivatalának az
anyagi támogatást és rendezvényeink helyszíneinek biztosítását. Kívánok az egyesület vezetısége és a magam nevében is Kedves Mindnyájuknak békés Karácsonyt és
eredményes Új Esztendıt
Schummel Tamás
Egyesületi elnök
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Kedves olvasók!
A kertbarát mozgalom és a kertészkedés reneszánsza, fellendülése tapasztalható a legutóbbi években. Saját tapasztalatom és a szakkönyvek segítségével állítottam össze a
kerti munkák menetrendjét.
Célom megírni, ill. mindenkit tájékoztatni arról, hogy mikor mit kell tennünk a ház körül, a kertben, ill. a szılıben.
Természetesen télen kevesebb a munkánk a kertekben, de a
tavaszi elıkészületek a jó kertésznek munkát adnak ilyenkor is.
Január:
Szerszámok többsége élezésre vár, a kicsorbult ásót, lapátot, kapát mi is kikalapálhatjuk és megreszelhetjük. Vizsgáljuk meg a permetezıgépet és szerezzük be a hozzávaló
és cserélhetı alkatrészeket. Eredményes szılıtermesztésnek is a tervkészítés az alapja. Gondosan válogassuk meg
az ültetni kívánt fajtákat. Nézzük meg, hogy a szomszédos
telkeken, ill. területeken, milyen fák, növények teremnek a
legtovább, melyik díszlik a legjobban. Házi kertben elsısorban csemege szılı való. Ennek kiválasztása is fontos
teendı. Eddig is jól bevált fajták érési sorrendben a következık: Csaba gyöngye, Irsai Olivér, Szılıskertek királynéja muskotály, Pannónia kincse, Cardinál, Saszla, Glória
Hungária, Kocsis Irma, Mathiász Jánosné muskotály, Rekord, Csiri-csuri, Hamburgi muskotály, Itália.
Fagymentes napokon hordjuk ki a szerves és mőtrágyát a
szılısorokba, teregessük el és fedjük be földdel.
Termı szılıbe 100 m2-re 200 kg szerves trágya kell, 5-6
kg szuperfoszfát, 5-6 kg pétisó, 7-8 kg kálisó.
A termı szılıbe vegyük figyelembe a tıkék és a vesszık
fejlettségét. A szılı gyökérzete 40-60 cm mélyen van, legalább 30 cm mélységbe kell a trágyát a talajba juttatni.
Tervezésnél nézzük meg az egész évben szükséges növényvédı szerek választékát, gondoskodjunk a beszerzésérıl is. Ha az idıjárás engedi, megkezdhetjük az öreg fák
kéregkaparását, a beteg, törött, fertızött részek eltávolítását
és elégetését. Pincében ellenırizzük borainkat, ha nem elég
tiszták, végezzünk derítést, szőrést. Végezzünk törési próbát, ha szükséges azonnal kénezzünk. Ha a pincénk nedves, óvatosan szellıztessünk, ha penészedést észlelünk,
kénezzük a helyiséget!
Február:
Ha enyhül az idı, a szılıt is metszhetjük már fıleg a lugas
és magas mőveléső szılıkben. Enyhébb idıben az alma és
körtefáinkat is metsszük. Kivétel a kajszi és ıszibarack,
ezeket majd csak rügyfakadás után metsszük. Nekifoghatunk a boraink második fejtésének is. Fejtés után a hordókat gondosan mossuk ki, majd száradás után kénezzük. Ne
hagyjunk bort darabban!
Szerszámot, vetımagokat, növény védıszereket még most
is vásárolhatunk, de ne halogassuk! Ha fagyveszély elmúlt,
már ültethetünk szabadföldbe retket, borsót, gyökérzöldségeket. Szılı tıkehiányainak pótlása érdekében készítsük
elı döntést és bujtást, ha a fagyos föld ezt megengedi. A
vermelıben, pincében, vagy más tárolóban lévı növénye-

inket rendszeresen ellenırizzük, ha szükséges szellıztessünk, öntözzük meg hetenként egyszer a száraz homokot.
Dísznövényeket legalább egyszer egy héten öntözni kell,
lehetıleg esıvízzel, olvadt hólével!(leandert, muskátlit,
babérfát stb.)
Március:
Gyümölcstermı növényeink rügypattanás elıtti lemosó jellegő permetezését megkezdhetjük.(Neopol, Novikén,
Rézoxidklorid)
Tavaszi gyümölcs és szılıtelepítéseket elkezdhetjük. Lehetıleg a díszfákat és a cserjéket is kezeljük. Ültethetünk
új gyümölcsfákat, szılıtöveket, és elérkezett az örökzöld
növények, fenyıfélék telepítési ideje is. Szılınyitás befejezése után mindenütt metsszünk. Ha fagyott részt találunk,
addig vágjuk vissza a szılıket, amíg élı részt nem találunk. Levágott szılıszárát darabokra vágjuk, jó lesz szalonnasütéshez, ill. kemencébe, vagy bográcsozáshoz, ezért
ne dobjuk el, kár lenne érte!
Fiatal fának, ha nem tetszik a gyümölcse, ilyenkor még át
lehet oltani, az oltás idıpontja március végén van, de érdemes inkább újat ültetni helyette. Bı választék van a kertészeti árudákban.
Szılı ültetését is elkezdhetjük, ha nincs fagy. Kötött talajba csak oltványszılıt telepítsünk. Forgatásos és trágyázott
talajba ültessünk szılıt, megéri!
Szabadföldbe elkezdhetjük a zöldségfélék ültetését, vetési
idı márciusban: retek, sárgarépa, petrezselyem, saláta, borsó, spenót, sóska, vöröshagyma, ill. dughagyma.
Mindenkinek a kertészkedéshez erıt, egészséget és bı termést kívánok!
Szolnoki László
Annavölgy és Sárisáp
Kertbarátainak és Borbarátnıinek
Egyesülete nevében

TOTÓ
1. Mikor vált önálló településsé Annavölgy ?
a) 1996.szeptember 1.
b) 1997.január 1.
c) 1997.február 9.
2. Mikor volt az elsı önálló polgármester és képviselı
választás ?
a) 1996.szeptember 1.
b) 1997.január 1.
c) 1997.február 9.
3. Ki volt az elsı polgármester Annavölgyön ?
a) Bánhidi József
b) dr Szilárd Erzsébet
c) Dér József
4. Ki volt az elsı nı, aki bekerült a képviselı
testületbe ?
a) Szolnoki Lászlóné
b) Szolnokiné Rózsa Hilda
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c) Labancz Krisztina
5. Ki volt a leválási Bizottság elnöke ?
a) Dér József
b) Bukó Gábor
c) Bánhidi József
6. Ki írta alá a leválási határozatot ?
a) Göncz Árpád
b) Mádl Ferenc
c) Sólyom László
7. Ki volt tagja 1994-96 között annavölgyi-ként a
Sárisápi Képviselıtestületnek ?
a) Bánhidi József,Bukó Gábor
b) Dér János,Dér József
c) Bánhidi József,Farkas József
8. Ki volt országgyőlési képviselı az elızı ciklusban,
aki Annavölgyön született ?
a) dr Kovács László
b) Cser László
c) Gáspár Sándor
9. Ki az az annavölgyi születéső festımővész,akinek 3
x 2 m-es festménye a Polgármesteri Hivatal nagytermében található ?
a) Perjési Ferenc
b) Bárdkai Ferenc
c) Gáspár Sándor
10) Ki a névadója a Kultúrotthonnak ?
a) Erkel Ferenc
b) Cser Simon
c) Gáspár Sándor
A megfejtéseket kérjük bedobni a Postán vagy Polgármesteri Hivatalban elhelyezett REJTVÉNY feliratú dobozba. Határidı 2007.február vége. A nyeremény:Szolnoki László által felajánlott 2 üveg házibor.

JUDÓ
İsszel rendezték meg az országos korosztályos egyéni
és csapatbajnokságokat.
Egyéni magyar bajnokságon Korsós Dzsenifer és Jónás
Brigitta bronzérmet nyert.
Révész Csilla több korosztályban is elindult. Felnıtt
3.osztályban az elıkelı 5. helyet szerezte meg.
Fiataljaink több jó helyezést értek el a Leányvári SE tagjaként a korosztályos Csapatbajnokságokon.
Jakab Márta aranyérmes lett a serdülık között.
Korsós Dzsenifer ezüstérmet szerzett a Diák "C" kategóriában.
Jónás Brigitta bronzérmes lett a Diák "A" kategóriában.
Révész Csilla, aki kisebb sérülést szenvedett ısszel, felnıtt 2.osztályban ezüstérmet, ifjúsági korosztályban
bronzérmet nyert.

Az elmúlt fél évben versenyzıink jártak Svájcban
,Németországban, Olaszországban, Horvátországban.
Több jó helyezést értek el a különbözı versenyeken İri
Márk, Madarász Dávid, Kreisz Ádám, Pásztor Gergı,
Plettli Marcell.
Az edzéseket a korábbiakhoz hasonlóan Kreisz Zoltán
és Jezsik Gyula vezetik.
Továbbra is várják óvodás és általános iskolás korú gyerekek jelentkezését a cselgáncs szakosztályba. Az edzéseket hétfın és pénteken 17 és 19 óra között tartják a
tornateremben. Jelentkezni Kreisz Zoltánnál és Jezsik
Gyulánál lehet.

Sport!
Az eltelt 2006-os év sport tevékenységét szeretném, röviden bemutatni a község lakosságának. Ennek érdekében kérdeztük meg a Sportegyesület febr. 25-én megválasztott új elnökét az év folyamán történt eseményekrıl.
Hüse Sándor elmondta, hogy megválasztásuk óta azon
vannak, hogy zökkenımentesen folytatódjon a község
sportélete. Ehhez az új vezetıségnek kell biztosítani az
anyagi és tárgyi feltételeket.
Az év indításához (anyagi értelemben) nagy segítséget
jelentett a Wesselényi pályázaton elnyert 130 ezer Ft.
megérkezése az OTP számlánkra, mivel a 2005-ös évrıl
az ez évre áthozott összeg mindössze 66827 Ft. volt. Az
Önkormányzat Képviselıtestülete is megemelt összeggel támogatja a Sportegyesületet. A személyi jövedelemadó 1%-nak az egyesület részére történı felajánlását
szórólapok terjesztésével, a támogatók ez irányú megnyerésével, igyekeztünk javítani. Ez oly annyira sikerült,
a szeptemberben jött APEH értesítésébıl kiderült, igyekezetünk nem volt hiába való, mert a felajánlók 197428
Ft-al támogatták a Sportegyesületet. Sportoló ifjúságunk
nevében is KÖSZÖNJÜK a felajánlott összeget mindazoknak akik ily módon támogattak. Reméljük, hogy továbbiakban is megteszik ezen támogató felajánlásaikat,
melyet elıre is megköszönünk!
Elég korán –már március 15-én- megkezdıdött a 16
csapatot magába foglaló megyei III. osztályú foci bajnokság, második részének küzdelme. Valóban küzdelem
volt az ellenféllel, de legfıképp a rossz idıjárási és pálya viszonyokkal. Az elsı mérkızés nagyon megviselte,
tönkretette a focipálya talaját, melynek helyreállításáról
azonnal gondoskodni kellett. Ezt a munkát egy vállalkozó végezte el, sok önkormányzati és társadalmi munkás
segítsége mellett. Az Önkormányzatunk 50 ezer Ft-al
támogatta a talajfelújítás sikeres elvégzését.
Közben a létesítmény öltözıinek, mosdóinak belsı javítási munkálatai is folytatódtak. A Kultúrotthon használhatatlansága miatt, ez évben is különbözı rendezvényeknek adott otthont a Sportlétesítmény. Márciusban
egy napon két esemény is volt a tornateremben, elıször
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az óvodások délutáni „Locsoló bálja” este pedig a
„SAPE” „Polgárır bálja” került megrendezésre.
Áprilisban egy jótékonysági bált rendezett az annavölgyi
és sársápi iskola támogatására, önkormányzatunk, a két
iskola és fı szervezıként Stikker László és Bán Béla.
A hagyományos MAJÁLIS-ra május 1-én került sor.
A rossz, esıs idı ellenére, vidáman, jó hangulatban
sok-sok sportversennyel, vendéglátással telt el. A fıleg gyerekek részére rendezett sportnap, melynek záróeseménye, a mindig nagy érdeklıdéssel várt tábortőz lángjainak fellobbanása volt. Sportegyesület nevében köszönetemet fejezem ki az összes támogató
szervezet és az egyéni vállalkozók valamint a rendezésben résztvevık felé.
Tavasztól ténylegesen is beindult egy régi szakosztály
mőködése. Demeter Ágoston vezetésével és felügyeletével ismét lehet ping-pongozni a teremben, hétfın
és szerdán 17-19 óra között. Aki jön, az tornacipıt
hozzon magával.
Rendezvények sorában meg kell említeni a május 10én rendezett ”ANNAVÖLGY KUPA” Judo versenyt.
Május második hetében a tornateremben mutatták be
egymásnak a szülıknek és az érdeklıdıknek, hogy
KI-MIT-TUD? az iskola tanulói közül.
A tavasszal folytatódó labdarúgó bajnokságban felnıtt
csapatunk egymás után szerezve meg a gyızelmeket,
mindig feljebb és feljebb tornázta magát az ıszi nyolcadik helyrıl, végül pedig az elızı évi eredményt
megismételve a harmadik helyen bronzérmet szerezve
végeztek a 2005-2006-os bajnokságban.
Ifjúsági labdarúgó csapatunk gyengébben teljesítve
csak a 12. helyet tudta elérni.
Serdülı focistáink a megyei III. o. Északi csoportjában 5. helyen végezetek.
Felnıtt csapatunk góllövı csatára Imre Tibor 36 találatot elérve a bajnoki mezıny legjobb góllövıje,
„GÓLKIRÁLYA” lett. Az ıszi bajnoki fordulók
megkezdése elıtt a megyei szövetség rendezte meg a
Magyar Kupa versenysorozatot, ahol minden csapatnak kötelezı volt az indulás, nevezés. Mi az NB IIIban szereplı Zsámbék csapatát kaptuk ellenfélül, akitıl elég súlyos (13:1) arányú vereséget szenvedtünk,
ezzel kiestünk a további versengésbıl.
Az augusztusban beinduló (ıszi forduló) új bajnokságra –adminisztratív okok miatt- nem tudtuk benevezni serdülı csapatunkat, így ık most nem vesznek
részt a rendszeres bajnokságban, csak az edzéseket látogatják és fociznak szorgalmasan.
A Falunap alkalmával kezdıdtek meg a focibajnokság
ıszi fordulóinak mérkızései. Sajnos felnıtt vereséggel, de ifi gyızelemmel. A Falunapi rendezvényen
búcsúztatta el, és köszönte meg az eltelt nyolc és fél
év sportvezetıi tevékenységét a község polgármestere

és jegyzıje a leköszönı régi vezetıknek. Ekkor kapták meg a focicsapat tagjai a jól megérdemelt bronzérmeket, és a gólkirálynak járó díjat. Felnıtt labdarúgóink további ıszi szereplése vereségekkel folytatódott a 9-10. mérkızésig, és csak ezután jöttek a várvavárt gyızelmek. Ezt mutatja a tabella állása is, ugyanis csapatunk 18 pontot szerezve a 11. helyen zárta az
ısz idényt. Ettıl jobb eredményt értek el a feljavult ifjúsági focistáink, akik 33 pontot begyőjtve a harmadik
helyen végezve térhetnek téli pihenıre. Ezt a jó eredményt egy új edzı, Kinda József egykori labdarúgónk
irányításával, vezetésével érték el.
A volt melegvíz-kazán helyiségébıl erıfejlesztı, kondi-terem lett kialakítva, melyet egy lelkes vállalkozó
fog mőködtetni.
Az év folyamán nagyon sok adminisztrációs feladat
hárult az új sportvezetıségre és az önkormányzati
jegyzınıre. (Ügyészségi felülvizsgálat, cégbírósági
bejegyzés, alapszabály módosítás, OTP-nél személyi
változások bejelentése stb.)
Az alapszabály módosításához az elıkészületek a
jegyzını közremőködésével folyamatban vannak, de
az elfogadásához még egy közgyőlést kell tartani.
Az anyagi helyzet javítása, stabilitása érdekében egy
újabb pályázatot készítettünk és küldtünk be a kiíróhoz még júniusban. A pályázatot az eddigi pályázatíró, Vereckei Kálmán készítette. Erre 190 ezer Ft támogatást nyert a sportegyesület. Az anyagi helyzet
további megerısítésére, és az eddigi hagyományok
folytatására, nov. 18-án „KATALIN és ERZSÉBET”
bált rendeztünk a tornateremben, szép számú (közel
130 fı) vendég fogadásával. A jól sikerült bál tiszta
bevételét (100 ezer Ft) a Sportegyesület további mőködésének fedezésére fordítjuk.
Megköszönöm Hüse Sándor elnöknek a tájékozatót,
sok sikert kívánva munkájukhoz, és jó eredményeket
a további sport szereplésekhez, szabadidıs sporttevékenységekhez, a „SPORTOLÁSSAL AZ EGÉSZSÉGMEGİRZÉSÉRT” jelszóval.
Annavölgy 2006. december
Lejegyezte:
Vereckei Kálmán
Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat támogatásával létrejött idıszaki újság.
Szerkeszti a szerkesztıbizottság:
B. Tódor Imre, Jakab József, Molnár Piroska, Révész Istvánné,
Révészné Sági Lívia, Salló Miklós, Salló Péter, Szolnoki László,
Vereckei Kálmán, Zsákovics Ferenc
Lektorálta: dr. Pap Krisztina,
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