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1. szám

MINDEN OLVASÓNKNAK BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!
ADY ENDRE:
Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)

Annavölgy Község Önkormányzata és a Szervezı Bizottság Sok szeretettel meghívja a község valamennyi
lakóját a 2007. december 15-én elsı alkalommal megrendezendı
Annavölgyi Disznótorra.
Elképzeléseink szerint a falu fıterén szeretnénk feleleveníteni a hagyományos falusi disznótorok hangulatát. A résztvevık újra átélhetik ennek a nagy hagyományokkal rendelkezı eseménynek az érzését.
Minden érdeklıdı megkóstolhatja a frissen elkészített
népies ételeket.
December 21-én tartjuk a már hagyományosnak
mondható
"MINDENKI KARÁCSONYA"
Ünnepét a Fı téren. Az ünnepi forgatagban megnézhetjük gyermekeink mősorát, és jó hangulatban együtt
készülhetünk az ünnepre. Az otthon nem használt, de
még másoknak örömet okozható apró tárgyakat, játékokat, ajándékokat, szíveskedjenek elhozni az ajándéksátorba. 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 2008-es évre!
Annavölgy Község Önkormányzat tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói
BUÉK 2008
Terveink szerint 2007. december 29-én indulunk a
már sokak által nagyon várt
TÉLI TÚRÁRA
A környékbeli vadásztársaság tagjai az idén is várják
a túrázókat Csolnokon, ígéretük szerint nyúlpaprikással kínálják a megfáradt „vándorokat”.
Mindenkit szeretettel várunk, egyben szeretnénk felhívni minden résztvevı figyelmét, hogy a hazautazás
zökkenımentes lebonyolítása érdekében a pontos létszámot dec. 27-ig tudassa a szervezıkkel.
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Önkormányzati Hírek
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2007. évben az alábbi, fontosabb döntéseket hozta:
• Februári ülésén elfogadta az önkormányzat és szervei
2007. évi költségvetésérıl szóló rendeletét,
145.313.000 Ft bevételi, és 187.351.000 Ft kiadási fıösszeggel. A mőködési forráshiány összege ekkor
42.038.000 Ft volt.
Ennek csökkentése érdekében az önkormányzat megkezdte a tárgyalásokat az oktatási intézmények társulási formában való ellátása érdekében, mely 2007.
nyarára realizálódott. Annavölgy Község Önkormányzata 2007. július 1-tıl kezdıdıen a Csolnok és
Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
keretein belül tartja fenn intézményeit Csolnok, Dág,
Máriahalom, Sárisáp, Úny községek részvételével. A
képviselı-testület ezen idıponttól a társulás közös
döntéshozó szervére, a társulási tanácsra ruházta át
közoktatási feladatait. A társulási tanácsba a résztvevı
önkormányzatok mindegyike 2-2 fıt delegált, és a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek, mely garancia arra, hogy a közös döntéshozatal során minden
település érdeke érvényesüljön. A társulás II. félévtıl
történı megalakításával 2007. évben az önkormányzat
4.200.000 Ft pluszbevételhez jutott.
A mőködési forráshiány további csökkentése érdekében 2 kiegészítı állami támogatásra készítettünk el és
nyújtottunk be pályázatot, egyrészt az Önhibáján kívül
hátrányos pénzügyi helyzetben lévı önkormányzatok
támogatására, melyen 16.423.000 Ft támogatást ítéltek
meg részünkre, másrészt a nemzetiségi iskolák fenntartására kiírt pályázaton 3.850.000 Ft kiegészítı állami támogatáshoz jutottunk.
Ezen döntéseknek, valamint néhány további, takarékossági intézkedésnek köszönhetıen a mőködési forráshiány 2007. év III. negyedévére 12.026.000 Ft-ra
mérséklıdött, melyet folyamatos likviditási hitel
igénybevételével tudunk kezelni.
• Az önkormányzat a fentieken kívül 3 további pályázatot nyújtott be ez évben:
1.) A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírt CÉDE alaphoz az óvoda nyílászáróinak
cseréjére, ahol a 391.695 Ft saját forrás mellé,
913.956 Ft támogatást nyertünk el.
2.) Szintén a KDRFT által kiírt TEUT pályázaton a
Széchenyi és Munkácsy utcák felújítására a teljes
beruházási összeg – 4.880.160 Ft – 50 %-át ítélték
meg részünkre.
E két pályázat önrészére a megyei kistelepülési
alaptól részesültünk kamatmentes, visszatérítendı
támogatásban.
3.) Az általános iskola alatti partfal leomlása miatt a
régiós vis maior alaphoz 13.884.972 Ft összegben
nyújtottunk be támogatási igényt, melyet teljes
egészében megítéltek számunkra.

• A képviselı-testület Gazdasági Ciklusprogramot
fogadott el a következı évek fejlesztési terveirıl.
• Az önkormányzat 2007. évben néhai Cser Simon
részére adományozta az „Annavölgy Községért” kitüntetést, a község érdekében végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként. A kitüntetést fia vette át a
polgármester úrtól az Annavölgyi Falunapok keretében.
• A képviselı-testület a korábbi évekhez hasonlóan
csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához is, mely a rászorult felsıoktatási hallgatók támogatását szolgálja.
• A havonta megtartott, munkaterv szerinti testületi
üléseken az alábbi beszámolókat tárgyalta meg és fogadta el a képviselı-testület: Szociális Bizottság 2006.
évi munkájáról, a Karitász Csoport tevékenységérıl, a
Rendırkapitányság beszámolóját a község közbiztonságáról, a Vöröskereszt Helyi Szervezetének tevékenységérıl, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat feladatairól, az ÉDV Zrt. beszámolóját a víziközmővek
üzemeltetésérıl, a védını beszámolóját az anya- és
gyermekvédelmi feladatokról, a háziorvos beszámolóját a lakosság egészségügyi helyzetérıl, a
Saubermacher Kft. beszámolóját a települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról, valamint a SárisápAnnavölgy Polgárır Egyesület tevékenységérıl.

A Polgármester hivatal tájékoztatója
Vizitdíj visszaigénylése:
A Polgármesteri Hivatalnál beszerezhetı a nyomtatvány,
melyet pontosan ki kell tölteni. Csatolni kell a vizitdíj viszszaigénylésére feljogosító elsı 20 db számlát/nyugtát (a
naptári évben igénybe vett háziorvosi ellátásért, fogászati
alapellátásért), valamint a 20 db feletti, visszaigényelni kívánt vizitdíj befizetését igazoló számlákat/nyugtákat.
A járóbeteg-szakellátásért és fogászati szakellátásért a
visszaigénylést külön kell benyújtani, olyan módon, mint a
háziorvosi ellátásért és fogászati alapellátásért fizetett
számlákat/nyugtákat.
Tehát külön kell győjteni és visszaigényelni a háziorvosi ellátásért/ fogászati alapellátásért, külön a járóbetegszakellátásért/ fogászati szakellátásért fizetett díj utáni
számlát/nyugtát!
A jegyzı a kérelem tárgyában 15 napon belül határozatban
dönt.
Kifizetésre csak a 20 db feletti számla/nyugta kerül!
Közgyógyellátási igazolvány igénylése:
Az új közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje egy
év. Minden évben meg kell újítani, új kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban igényelhetı formanyomtatványon. Aki alanyi jogon jogosult rá, csatolni kell a
magasabb összegő családi pótlék folyósításáról szóló igazolást, vagy a Nyugdíjfolyósító igazolását a rokkant járadékról, vagy az I. II. csoportú nyugdíjról.
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Az igazolvány tulajdonosának – függetlenül attól, hogy állapota folyamatosan fennáll, vagy a régi közgyógyellátási
igazolvány visszavonásig érvényes volt – figyelni kell a lejárat idejét, és az új igénylést a lejárat elıtt legalább 1 hónappal érdemes benyújtani, hogy az ellátás folyamatos legyen!
A méltányossági alapon kiállított közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje is egy év. Lejárata elıtt újra lehet
igényelni, amennyiben a jogosultság feltételei fennállnak,
melyet az önkormányzat rendelete ír elı.
Anyakönyvi események:
Névadó: Buzánszky Anna, Buzányszky Sára, Binder Lili
Luca.
Esküvı: Fürtös Andrea és Deli Adrián.
Születtek: Flórián Viktória, Bauer Balázs, Szatai Roland,
Nagy Richárd, İsz Levente, Elekes Jázmin
Miriam, Khol Regina, Deli Ramóna.
Meghaltak: Kovács Lászlóné, Varga Vendelné, Horváth
Györgyné, Pálmai Vilmosné, Muzslai Imre, Braun Ferenc, Baka Béla, Fehér Sándorné, Juhász
Lajosné, Román Imréné, Majláth Istvánné, Elekes Béláné, Szelle Istvánné. Kónya Tibor Gyula
Felhívjuk figyelmüket, hogy minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a Polgármesteri
Hivatalban nyilvántartásba vétel végett bejelenteni. Kérjük
azokat a lakókat, akik életvitelszerően tartózkodnak községünkben, vagy ingatlant vásároltak, és még nem rendezték
lakcímüket, ügyfélfogadási idıben jelenjenek meg a hivatalban! A lakcím ki/be jelentése egy helyen történik, melyre nyomtatvány a hivatal ügyintézıjénél beszerezhetı.
Tóth Csabáné
ügyintézı
Felhívás!
Községünk területén nagyon sok a szabadon kóborló kutya,
mely nagy kockázatot jelent elsısorban gyerekeinkre, és
idısebb lakótársainkra. Sok a kóbor kutya melyek befogására a polgármesteri hivatal nem kis költséggel próbál
megoldást találni. Jelentıs számú szabadon lévı kutyának
azonban ismerjük a tulajdonosát. A képviselı testület döntése szerint a közterületen kísérı nélküli ebek tulajdonosai
ellen a törvényben rögzítettek szerint szabálysértési eljárást
fogunk indítani.

A társulás neve: Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.
Intézményünk új neve: Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskola.
Az iskolával kapcsolatos vezetıi feladatokat a társulás
megalakulása óta tagintézmény-vezetıként látom el. Egyéb
változás iskolánkban nem történt, továbbra is 8 évfolyammal és változatlan nevelıtestületi létszámmal mőködünk.
Tanulóink szülei a különbözı ügyek intézését:
- beíratást, ingyenes tankönyv-, kedvezményes
étkezés igénylését, étkezési díjak befizetését
stb.,
- gyermekeik iskola életével kapcsolatos megbeszéléseket továbbra is helyben az annavölgyi
iskolában tehetik meg.
A diákönkormányzat, az iskolaszék, a szülıi szervezet
ugyanúgy mőködik, mint eddig.
A nyár folyamán pályázati összegbıl sikerült a földrajzbiológia tanterem régi típusú padjait korszerő asztalokra és
székekre cserélni. A fejlesztı szoba berendezésére is sor
került. A nyár derekán iskolánk 3.850.000,- Ft kiegészítı
állami támogatást kapott az intézmény fenntartásához és a
nemzetiségi nevelési-oktatási feladatok megvalósításához.
Tanév eleji tanulólétszámunk: 102 fı volt, azóta sajnos három családunk elköltözött, akik 5 iskolás gyermeket vittek
magukkal.
E tanévben lettek negyedikesek azok a tanulók, akik tanulmányi munkáját az elsı évfolyamtól szövegesen értékeltük. Az elsı félév végén még a megszokott érté-kelı lapokat kapják majd, a tanév végén azonban már osztályzatok kerülnek a bizonyítványokba.
A délelıtti tanulás mellett mint mindig, gyermekeink aktívan vesznek részt településünk fórumain, délutáni versenyeken, vetélkedıkön és a hétvégi programokon. A körzeti
és területi versenyeken pedig helytállnak.A dorogi
SULISPRINT futóversenyen Bankó Olga Dalma 4. osztályos tanuló a 125 tanulóból az 5. lett. A gyermelyi környezeti vetélkedırıl negyedikeseink az 5. helyezést, a
csolnoki öttusa versenyrıl felsı tagozatosaink a 6. helyezést hozták haza.
Idén ısszel is hirdettünk papírgyőjtést, melynek bevétele:
14.500,- Ft, amely összegbıl Télapó napján kapnak gyermekeink ajándékot. Ezúton köszönöm meg a falu lakóinak,
hogy a téli főtési szezon elıtt segítették iskolánkat.

Monos Józsefné
tagintézményvezetı

Iskolai hírek

ANNAVÖLGYI APRÓFALVA TAGÓVODA
HÍREI:

Iskolánk fenntartója Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. július 1-jén közoktatási társulást hozott létre Csolnok-, Dág-, Máriahalom-, Sárisápés Úny községek képviselı-testületeivel. A társulás célja
olyan állami normatívák igénylése, melyekhez önállóan
egyik település sem juthat hozzá.

Mint a címbıl látszik nevelési évünk legnagyobb eseménye az volt, hogy óvodánk tagja lett a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda közoktatási társulásának, ily módon a mi
nevünk:

________________________________________________________________________________
Annavölgyi Híradó
3/8. oldal

Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda Aprófalva Tagóvoda lett.
A „Társulási megállapodás” tartalmazza az együttmőködés
tartalmi vonatkozásait, tevékenységi körét és a mőködési
szabályokat. A társulási szerzıdés idıtartama a hatálybalépést követıen /hatályba lépés: 2007. július 1./ legalább 3
év. A jelen helyzetben legjobb tudásunk szerint igyekszünk
együtt mőködni a társulás óvodáival.
A társulás ténye a szülık és a gyermekek vonatkozásában
semmiféle változást nem jelentett, az intézmény vezetési
struktúrája változott meg. A társulásban való részvétel elıkészítésére a fenntartó önkormányzatunk nagy gondot fordított, szülıi értekezletek, nevelıtestületi értekezletek segítettek minden érintettet abban, hogy megértsék a társulás
szükségességét.
A szülık, a nevelıtestület vonatkozásában a társulás problémát nem okozott.
Az együttmőködés gyakorlata pozitív irányba megindult,
az azonban megállapítható, hogy adminisztrációs terheink
jelentısen megnövekedtek.
A 2007/2008-as nevelési év gyakorlati tapasztalatai alapul
szolgálnak arra, hogy az együttmőködés folyamata zökkenık nélkül, hatékonyan megvalósuljon.
Az óvodai társulásban elkészültek az óvodák mőködését
meghatározó közös dokumentumok:
Alapító Okiratok, Szervezeti és Mőködési Szabályzatok, a
névre szóló munkaköri leírások.
Az óvodánk helyi nevelési programja változatlan maradt, a
szakmai önállóságunk a továbbiakban is megmaradt.

A Szülıi Szervezet segítségével az udvar EU-s normákhoz
való igazításának utolsó fázisához érkeztünk. A nyári karbantartási munkálatok alatt, önerıbıl elkészült a tereprendezés, a parkosítás, a korszerőtlen játékeszközök elbontása.
A meglevı eszközeink tanúsítványai, az új játékeszközeink
telepítései folyamatban vannak, amennyiben az idıjárás ezt
lehetıvé teszi.
Nagyon nagy segítséget nyújtott a Szülıi Szervezet és a
nevelıtestület által szervezett ıszi gyermekbál, melynek
bevétele a dolgozók pénzbeli hozzájárulásával, vasgyőjtéssel együtt: 220.000,- Ft lett, ami fedezetül szolgál a 4
hinta telepítéséhez. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azon szülıknek, annavölgyi lakosoknak akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak céljaink eléréséhez.
Az elmúlt 3 év tudatos játéktelepítése pályázati pénzekbıl
biztosíték
arra,
hogy
2008. szeptember 1-ig az Annavölgyi Aprófalva Tagóvoda
udvara
megfeleljen
az
eu-s
normáknak.
Célunk elérésével biztosítjuk, hogy óvodásaink egészséges,
biztonságos, esztétikus udvari környezetben töltsék
mindennapjaikat.

Nevelési évünk kiegyensúlyozott rendben zajlott a Közoktatási törvény változásait figyelemmel kísérve az intézmény vezetése irányító munkájában kiemelt figyelmet fordított a törvényesség betartására, a törvényi elıírások teljesítésére.

Partnerkapcsolataink a helyi általános iskolával, egészségügyi szervekkel, Gyermekjóléti Szolgálattal, Nevelési
Tanácsadóval, Idısek Otthonával,- kistérségi társulás
szakmai szervezeteivel nagyon jó.

Eredményesen mőködik Minıségfejlesztési rendszerünk,
melyben folyamatosan mérjük és értékeljük a szülık, óvodahasználók elégedettségét, s ezen mérések igen szép
eredményeket mutatnak.
Gyermekeink szívesen, örömmel jönnek az óvodánkba, tudásunk legjavával, tevékenységek sokaságával, egyéni nevelési és fejlesztı programokkal készítjük elı ıket az iskolai életre.
Nagy gondot fordítunk arra, hogy minden 3. életévét betöltött gyermek a szülık munkahelyi elfoglaltságát figyelembe véve, óvodai közösségünkhöz tartozzon.
Gyermeklétszámunk alakulása a következı: jelen nevelési
évet
33
fıvel
kezdtük,
2007. december 31-ig 36 fıre emelkedik létszámunk.
Tárgyi feltételeink jelentıs javuláson mentek keresztül:
sikeres önkormányzati pályázattal megvalósult az óvoda
teljes nyílászáró cseréje. A 2 millió forint értékő korszerősítés az esztétikumon túl az ésszerő takarékossági elvárásoknak is megfelel.

Örömmel veszünk részt településünk rendezvényein, minden alkalmat megragadunk arra, hogy mazsorett csoportunk emelje a helyi ünnepségek színvonalát.
A szülık igényeihez igazodva eredményesen mőködtettük
úszótanfolyamunkat, hatékonyan mőködik logopédiai ellátottságunk Ligetiné Vass Éva közremőködésével.

Munkánkkal, partnereink hatékony segítségével arra törekszünk, hogy óvodai nevelésünk színvonala gyermekeink
érdekeit szolgálja.
Annavölgy, 2007. november 23.
Reizer Ottóné –tagóvoda vezetı

Karácsony
Kedves Olvasó!
Sokat gondolkodtam, hogy mit kellene írnom Önöknek elsı közös karácsonyunk alkalmából. Elkértem a Polgármesteri Hivatalból a régebbi Hírmondókat, hogy ne írjak nagyon mást a megszokottnál, de sajnos még nem vagyok itt
annyi ideje, hogy számot tudjak adni a templom szépülésérıl vagy bármi hasznos cselekedetemrıl, ezért inkább az
Önök ünnepéhez szeretnék egy kis lelki gondolatot adni,
hogy mindenki szeretetben tudjon ünnepelni és örülni.
Egy visszajáró tapasztalatom van karácsonnyal kapcsolatban, hogy ilyenkor megváltoznak az emberek. Gyakran lehet hallani szülık szájából, hogy a gyermeknek azt mond-
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ják: bárcsak ilyen jó maradnál egész évben. Vagy tapasztaltam már, hogy a harmóniát és a békét keresı emberek
nagyon örülnek a szenteste varázsának, mikor végre minden a helyén van és mikor elmúlnak a szeretett percek,
szomorú válik az ember, hogy újra kezdıdik az év hajtása.
Vagy hallottam már olyan panaszt is, hogy valaki nem
akart ünnepelni, mert azt látta az év során, az elıkészületek
rohanásában, hogy a családtagjai, a barátai meg akarnak felelni az ünnepnek, és egy másik arcot mutatnak.
Egy biztos, igen megváltozik valami karácsonykor még
azokban az emberekben is , akirıl nem is gondolnánk,
hogy tudnak változni. De nem szabad elégedetlennek lenünk, ha valaki jó lesz egy hétre, egy napra, egy órára.
Minden emberben benne van a vágy, hogy jó legyen és
boldogan tudjon élni. Sajnos a mai világ megfertızte a látásunkat és egy szent ünnepen is csak gyanakvás, az elégedetlenség és a bizalmatlanság kap elıteret. Nem szabad
engedni ezeknek a kísértéseknek, hanem azoknak az embereknek, akik boldogok szeretnének lenni, azoknak elıször
szabaddá kell válniuk az elıítéletektıl és nyitottnak kell
lenniük. Csak így fognak örülni az ünnepnek. Az egyház
karácsony elıtt négy vasárnapon keresztül várakozik, és
gyertyákat gyújt, hogy az ember örülni tudjon a Megváltó
születésének. Várnunk kell az ünnepet és azt, hogy szeretett embereinkkel megéljük a boldogságot karácsonykor.
Minden családnak meg van a maga hagyománya, hogy ünnepli e szent estét, valaki otthon csöndesen és sokan vannak akik közösen összejönnek a templomban és együtt élik
át a kis Jézus születését imádsággal, ének szóval. Akik szeretnének bekapcsolódni az egyház közös ünneplésébe,
azoknak tájékoztatásképpen hirdetem:
December 22-én a gyerekek egy pásztorjátékot adnak elı a
Falu karácsonya keretében. A játékban Szent Erzsébet
személyén keresztül látjuk a Kisded születését.
Ezt a játékot a gyerekek megismétlik december 25-én a 10
órai szent mise elıtt fél órával.
Az ünnepi miserend:
December 24-én éjféli mise.
December 25-én 10 órakor ünnepi mise.
December 25-én este 17-kor Annavölgyön lesz mise.
December 26-án 10 órakor mise.
December 30-án Szent család vasárnapján 10 órai mise keretében a házaspárok megáldása és különösen a jubilánsoké.
December 31-én este 18-kor év végi hálaadás szent mise
keretében.
Január 1-én 10 órakor Mária Isten anyjának ünnepe.
December 31-én este 17-kor Annavölgyön Mária Isten
anyjának elıesti miséje lesz.
Minden kedves Olvasónak és családjának áldott Karácsonyt és békés Újesztendıt kívánok!

(H)İS
H) S-MAGYAROK ALAPÍTVÁNY
Hack Tibor fejében fogalmazódott meg a gondolat (még
2004-ben mikor az elsı tradicionális íját kapta), hogy másnak is meg kellene mutatni az ısmagyar kultúrát, az ısi
fegyverek által szerzett élményt.
2004 nyarán kezdetleges, de annál nagyobb lelkesedéssel 6
barátjával együtt gyerekeknek nomád tábort szervezett.
Meglepetéssel vették észre, hogy sokkal nagyobb az érdeklıdés, mint az İk várták. A tábor camping sátorban, szalmabálával körbetett pavilonnal, egy kölcsön vett lóval és
két íjjal, 15 vesszıvel zajlott le. A tisztálkodást a helyi tőoltóság biztosította, az étkezést pedig egy üzemi konyha és
saját maguk. A tábor zárásaként Tibor úgy gondolta ez jó,
és komolyabban kellene őzni ezt a dolgot. Elkezdıdött az
"„építés"”- elıször egy maga készített jurta valósult meg
(ami a mai napig mőködik) majd személyes felszerelések:
tegez, süveg, ing , nadrág, kaftán, tarsoly, öv, szablya, és
egyéb fegyverek, kiegészítık. Sikerült egy területet is (
15ha) 2*25-évre bérbe venni, ami késıbbi rosszakarók miatt meghiúsult. Terület hiányában barátokat és „harcosokat” toborzott, majd különbözı fesztiválokon, falunapokon, iskolai élı történelem órán népszerősítették ıseink
kultúráját. A legális mőködés érdekében 2005. júniusában
bíróságilag bejegyzett alapítványt hoztak létre. Egy ilyen
falunap alkalmával találkoztak immár csapat „törzs”ként
Bánhidi József polgármester úrral. Hosszú beszélgetés követte a találkozást. A törzsnek szimpatikus volt a falu, a falu lakói és a terület. Ezután területhez jutott a törzs
Annavölgyben. Az alapító okiratban megjelölt falu létrejövetele megvalósulni látszik. Azóta az alapítvány tagsága
nıtt és megkezdték a falu építését. Az építés során tapasztalták, hogy hiába vannak sokan, a munka túl sok. Ekkor
mintha csak meghallották volna a falu lakói, fáradságot
nem kímélve siettek a segítségükre, melyet az Alapítvány
ezúton is köszön. Immár saját lovuknak istállója van és saját helyén, a jurta mellett elkészült az elsı föld kunyhó. A
tábortőz és a küzdıtér mellett virágokkal teli szikla-kert
van, nem beszélve a kisebb kiszolgáló épületekrıl. Tavasztól a kis pékség és a kis kovácsmőhely a fı terv, mellette
tovább folyik a terület tisztítása és a programok tervezése.
Azért programok, mert 2007 nyarán már kettı turnusban
második éve ezen helyen valósult meg a gyerekeknek szervezett nomád tábor. Októberben a „falu” helyet biztosított
egy férfivé avatáshoz, melyet egy beavatott aranyasszony
vezetett le. Táltosok és természetgyógyászok is látogatják a
területet, mely szerintük is csodálatos energiával van ellátva.
Itt hívnánk föl a figyelmét minden helyi érdeklıdınek,
hogy minden hét szombaton délelıtt 10 órától íjász edzést
tartanak, ahol lehetıség van még lovaglásra és egyéb szervezett programok megvalósítására is. A tervek szerint a falu élı falu lesz, miszerint éjjel-nappal, télen-nyáron, mindig várja a honfoglalás korát kedvelı, vagy csak kikapcsolódni vágyók érdeklıdését.
Hack Tibor

Zsiga Péter plébános
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Saubermacher Magyarország Kft.
2500 Esztergom, Schweidel u. 9.
Tel: 33/520-340, 33/416-094
Fax: 33/520-340

HULLADÉK HÍRADÓ
Névváltozás
A Pyrus-Rumpold Kft. 2007. szeptember 29-tıl a
Saubermacher cégcsoport magyarországi tagjaként, mint
Saubermacher Magyarország Kft. tevékenykedik tovább.
A közszolgáltató elérhetıségei, és az érvényben lévı szerzıdések változatlanok maradnak.
Cégünk nem csak névváltozáson esett át, hanem a tulajdonosváltással egy jobb, a korábbihoz képest nagyobb hatékonyságú, és jobb minıségő, színvonalas szolgáltatást kíván biztosítani a hulladékgazdálkodás területén.
Célunk, hogy egy szebb, tisztább környezetben élhessünk
együtt.
Eredmények
Az ÖKO-Pannon Kht. 2005. márciusában kapcsolódott be
régiónk szelektív hulladékgyőjtési rendszerébe, támogatva
cégünket a hulladékgyőjtésben, oktatásban, ismeretterjesztésben.
A Pyrus-Rumpold Kft. 2005-ben több mint 54.000 fı bevonásával 139 tonna szelektív hulladékot győjtött be és
adott tovább az újrahasznosító üzemeknek. Az elért eredményhez átlagosan minden lakos 5 kg csomagolási hulladék győjtésével járult hozzá.
2006-ban már 340 tonna szelektív hulladékot adott át újrahasznosításra, ami lakosonként megközelítıleg 5,7 kg-ot
jelent.
Sajnos a begyőjtött anyaggal együtt néhol elıfordul jelentıs idegenanyag-tartalom is az edényekben, és a győjtıszigetek körüli gazdátlan hulladékmennyiség is néhány településen jellemzınek mondható.
A térség jórészében azonban a lakosok a győjtıszigeteket
rendeltetésszerően használják.

Válogatósor Bicskén
A szelektíven győjtött hulladékok mennyiségi növekedésére és a szigorú válogatási követelményekre válaszul a
Saubermacher cégcsoport komoly beruházásra szánta el
magát.
2007. októberétıl a Saubermacher - Bicske Kft. hulladékkezelı telepén válogatósor kezdi meg mőködését.
Segítségével a korábbi válogatási technológiához képest
gyorsabban, hatékonyabban és a megfelelı minıségben
tudják a szelektíven győjtött csomagolási hulladékokból a
hasznosítható anyagokat kiválogatni.

A Saubermacher Magyarország Kft. és az ÖKO-Pannon
Kht. közös célja, hogy a szelektív hulladékgyőjtési rendszer folyamatos fejlesztésével növelje a gazdasági körforgásba visszajuttatott csomagolási hulladékok mennyiségét.
Bıvítettük a győjthetı anyagok körét
Október elejétıl a mőanyagos konténerbe a tejes és üdítıs
többrétegő italos kartondobozok is elhelyezhetıek. Fontos, hogy a PET palackokhoz hasonlóan az italos dobozokat is laposra taposva győjtsük, így több anyag fér el a konténerben.
Kérjük a lakosokat, hogy, bár mint a neve is mutatja kartondoboz, csak a mőanyagos konténerbe helyezzék el. Mivel társított anyagról van szó (papír- mőanyag- fém), a papíros győjtıedénybe rakva idegen anyagnak számít.
A figyelemfelkeltés céljából matricákat is elhelyeztünk a
mőanyagos győjtıedényeken.
Mit kell tudni az italos kartondobozokról
Az italos kartondobozok három különbözı alapanyagból
készülnek. A karton, amely a doboz legalább 75 százalékát
teszi ki, biztosítja a csomagolás szilárdságát, míg a polietilén óv a nedvességtıl, és elválasztja az élelmiszert az alumíniumtól. Az alumínium feladata, hogy védje a terméket
az oxigéntıl és megakadályozza a fénysugarak átjutását.
Ennek köszönhetıen az italos kartondobozokban az élelmiszer hőtés nélkül is hosszú ideig eltartható. Egy fából 5300
db doboz készül, ami biztosítani tudja egy átlagos család
italoskarton felhasználását 18 évre. Mivel az italos kartondobozok jelentıs része papír, így az újrapapír gyártási
technológiájával viszonylag egyszerően és energiatakarékosan papír készíthetı belılük. Tehát ha ezt a csomagolóanyagot is szelektíven győjtjük, kisebb környezetterhelést
okozunk
Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd a hulladékok
szelektálását,
és Ön is partnerünk lesz a
program sikerében.
Köszönjük együttmőködését!

Ifjúsági oldal
Hi all!
Gondolom ez elég sokatoknak ismerıs köszöntés, akinek
nem ismerıs, remélem azon olvasónknak is tetszeni fog a
következı cikkünk.
Nem tudom közületek ki emlékszik arra az idıkre, amikor
még Annavölgyön csak néhány telefon volt, az is úgy mőködött, hogy a bányaközponton keresztül kapcsolták a vo-
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nalat. Hát szerintem nem sokan emlékeztek, emlékszünk.
Nekem is csak ködös emlékeim vannak az akkori Népbolt
falára felszerelt tekerıs telefonról.
Hogy mi a közös a köszöntésben, és a tekerıs telefonban,
hát a kommunikáció. A „Hi all” kifejezés a chat-elés (ejtsd:
cset, jelentése: csevegés, párbeszéd) világában gyakran
használt üdvözlési forma.
Egyik kedves barátom mesélte, hogy a szülei mennyire
meglepıdtek az MSN láttán. Nem a szín, a forma lepte
meg İket, hanem ez a határtalan fejlıdés, amelyet én a
fentiekben próbáltam érzékeltetni.
Ma már nincsen meg az a távolság Magyarország és mondjuk Kína közt, mint régebben. Itt nem földrajzi távolságra
gondolok, hanem arra, hogy bármerre is jár az ember, az
internet segítségével bármikor kapcsolatot teremthet ismerıseivel, barátaival. Az ehhez szükséges programok az internetrıl ingyenesen letölthetıek. Ilyen programok például
a SkyPe (www.skype.hu), MSN Messenger.
Amennyiben rendelkeztek internet hozzáféréssel, próbáljátok ki! Csak arra vigyázzatok, nehogy rabjaivá váljatok. Jó
szórakozást!
π-t

Ilyen lehetett
…

Az erıd 1 méter széles alapfalai a körbástyák alapjaival,
amelyek egy 130 x 90 méteres területet ölelnek át, ma is
láthatók.
Megközelíthetısége: Tokodon, a fı út mentén, az ipari terület mellett. Az úttól 400-500 m-re található.
Jó kirándulást, és szórakozást annak, aki megteszi ezt a kis
túrát.
π-t
Várjuk ötleteiteket, esetleg cikkeiteket, amivel „színesebbé” tehetjük oldalunkat.
Sziasztok!

Kirándulási ajánlat
Mivel már a bent őzhetı szórakozásról szó tejtettünk, nézzünk szét a természetben is. Részemrıl egy nagy meglepetés volt, amikor megtudtam (kb. 3 éve), hogy nem messze
tılünk egy, a régészek által közismert rom található.
Tokod Nagyközség területén állítólag a régészek körében
a leginkább ismert, mivel a környék a bronzkor óta lakott
terület.
Bennünket azonban most nem ez a kor, hanem egy "kicsit" késıbbi idıszak érdekel.
A római hadiút mentén az i.sz. I. században ezen a helyen
jött létre egy település, mely a IV. században élte fénykorát. Gardellaca római település és katonai erıdítmény a
környék ipari centruma lett, üvegkészítı-, vasfeldolgozóés fazekasmőhelyeivel. A Duna-menti limes része, melynek régészeti feltárását Alföldy Géza vezetésével kezdték
meg (1959) - a munkát Mócsy András fejezte be (19601966).

A rom felülrıl

SPORT
Ebben az évben az Annavölgyi Bányász SE betöltötte 95.
évét. Az 1912-ben alapított egyesület sok megpróbáltatáson ment át. Voltak virágzó évei és voltak nehéz idıszakai
is. Most a nehezebb idıszak fázisát éljük.
A 95 év folyamán a labdarúgásé volt a vezetı szerep. Ez a
sportág mőködött a kezdetektıl a mai napig folyamatosan.
Mellette más sportágak is szerepet játszottak rövidebbhosszabb ideig. Volt az egyesületnek sakk, röplabda, asztalitenisz csapata is.
Jelenleg is mőködik immár 95 éve a labdarúgó szakosztály,
felnıtt és ifjúsági csapattal. Idén újjáalakult az asztalitenisz
szakosztály. Hobbi szinten röplabdáznak az idısebbek és
fiatalok.
Reméljük mőködésében marad a folyamatosság és a Centenáriumon, vagyis a 100. évfordulón is ünnepelhetjük a
Sportegyesületet.
A jelenrıl.
A labdarúgó csapat mőködtetése egyre nagyobb terheket ró
az egyesületre. A bajnokságon való induláshoz nagy öszszeget kell fizetni nevezésként. Ezenkívül minden játékos
igazolására, játékengedélyére, sportorvosi igazolására is
külön kell fizetni. A pályahitelesítésért is pénzt kérnek,
egyre többe kerül a csapat szállítása, valamint a bírói díjak
kifizetése. A kiscsapatok nagyon nehezen tudják vállalni a
költségeket. A környékünkön több faluban megszőnt a foci. Nem csoda, hogy a Kisbéri körzetben több csapat kiszállt a megyei bajnokságból és saját bajnokságot szervezett. Mi nagy nehézségek árán ki tudtuk fizetni az induláshoz szükséges összegeket.
A csapat meghálálta ezt az áldozatvállalást a vezetıségnek
és a falunak. Ugyanis a felnıtt csapat az elızı évektıl elté-
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rıen hosszú ideig vezette a táblázatot és végül az 5. helyen
zárta az ıszi szezont. Reméljük a tavaszi szezon az elızı
évekhez hasonló lesz: szárnyalni fog a csapat.
Hasonlóan jó ıszi szezont produkált az ifjúsági csapat, annak ellenére, hogy több meccset a teljes csapatlétszámnál
kevesebben kezdték el, vagyis nem voltak meg 11-en.

Lelkes röplabdázók próbálkoznak az amatır szintő röplabda újraindításán. Megfelelı számú jelentkezı esetén péntekenként 18 órától nyílna lehetıség a játékra.
Elıtte mozgatótorna mővelésére van mód. Itt is várják a jelentkezıket péntekenként 17 órától.
A Sportegyesület költségvetésének 2/3-át továbbra is az
egyesület vezetıségének és aktív tagjainak kell elıteremteni. Idén az 1%-os felajánlásokból közel 300 000 Ft-ot sikerült összeszedni. Ezt az összeget az egyesület mőködésére
kívánjuk fordítani. A november 24-én megrendezett nagysikerő SPORTBÁL bevétele is segítette az egyesület gazdasági helyzetét. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával,
felajánlásával támogatta a bál megszervezését.
Figyeljük a pályázati lehetıségeket is. Ebben számíthatunk
régi elnökhelyettesünk, Vereckei Kálmán segítségére is.
Folyamatosan szponzorokat kutatunk fel, és természetesen
számítunk a tagok és pártoló tagok felajánlásaira is.
Reméljük a következı évet is eredményesen, tudjuk zárni!
Cselgáncs

İsszel az egyesület vezetıi toborzót szerveztek, ifjú focisták részére. Bankó István vállalta, hogy összefogja az
újonc fiatalokat és felkészíti ıket a következı évek csapatai számára. Továbbra is várjuk 8-12 éves fiúk jelentkezését!
Egy éve a Sportegyesület vezetısége heti 2 alkalommal
ping-pongozási lehetıséget biztosít a falu lakóinak, ezzel
sokan éltek is. Nem volt ritka alkalmanként a 15-16 fı
részvétele sem. A vezetık felkérték az egyik lelkes asztaliteniszezıt, Demeter Ágostont, a csapat megszervezésére.
Ez sikerrel járt, így a csapat benevezett a megyei bajnokságba, ahol a másodosztályba került besorolásra. A játékosoknak versenyzıi rutinja sajnos nincs, így az ıszi szezont
a csapat az utolsó helyen zárta. Megjegyzendı, hogy egyéni képességekben az ellenfelek nem sokkal jobbak, viszont
évek óta részt vesznek a bajnokságban. Reméljük a tavaszi
szezon már eredményesebb lesz és sikerül elırébb kerülni.
Továbbra is várjuk a ping-pongozni vágyókat a tornateremben, hétfın és szerdán 17-19 óra között. Csak váltócipıt kell hozni, a többit biztosítjuk!

Közel 8 éve sok lelkes jelentkezıvel indult el Annavölgyön
a judo. Hosszú idın keresztül hozták a szép eredményeket
gyerekeink és vitték jó hírét Annavölgynek és Leányvárnak. Az évek folyamán nagyon sok országban is megfordultak. Volt, aki hét különbözı országba jutott el a cselgáncs
által.
Sajnos az utóbbi idıben nagyon lecsökkent a létszám, ezért
várjuk azoknak a 6-12 éves gyerekeknek a jelentkezését,
akik szívesen őznék ezt a sportot. Jelentkezni a tornaterem
gondnokánál
vagy
az
iskolában
lehet.
Azok a fiatalok, akik a mai napig kitartottak a cselgáncs
mellett, megérdemlik, hogy nevük és eredményeik felsorolásra
kerüljenek.
Korsós Dzsenifer
Egyéni Magyar Bajnokság
7.hely
Diákolimpia Országos Döntı
3.hely
Faragó Benjamin Emlékverseny
1.hely
Nemzetközi Verseny Olaszország
7.hely
İri Márk
Egyéni Magyar Bajnokság
7.hely
Annavölgy Kupa
3.hely
Révész Csilla
II.oszt. Egyéni Felnıtt Magyar Bajnokság
3.hely
III.oszt. Egyéni Felnıtt Magyar Bajnokság
3.hely
U 23-as Egyéni Országos Bajnokság
4.hely
Diákolimpia Országos Döntı
2.hely
Ifjúsági Országos Csapatbajnokság
2.hely
Junior Országos Csapatbajnokság
3.hely
Faragó Benjamin Emlékverseny
2.hely
Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat támogatásával létrejött idıszaki újság.
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