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Karácsonyfa állítás 

 
A karácsonyfa elızménye a pogány hagyományokban 
a termıág, zöldág házba vitele, illetve a ház és a ház 
környékének örökzöld ágakkal díszítése. A szokást 
ismerték a kelták, náluk a fagyöngy, a magyal és 
egyéb örökzöldek játszották a fıszerepet. Magyaror-
szágon a zöldág általában rozmaring ágacska, nyárfa 
vagy kökénybokor ága. A gerendára függesztették fel, 
aranyozott dióval, piros almával, mézesbábbal, szal-
mafigurákkal díszítették. A diónak rontást őzı erıt tu-
lajdonítottak, a gyümölcs a bıség, egészség jelképe, a 
szalma pedig a betlehemi jászolra emlékeztet. A kará-
csonyi ág késıbb fejlıdött kis fácskává, amit szintén a 
házba vittek, és különféle módon díszítettek. Feljegy-
zések szerint az elsı hagyományosnak mondható ka-
rácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kór-
házában a XV. században. Átvitt jelentése a hagyo-
mányosan pirossal ékesített fenyınek az életfa, a ter-
mészet évrıl-évre megújulása, körforgása. A fán lát-
ható girland (vagy boa!) a paradicsomi rosszra csábító 
kígyót jelképezi, az alma a tudás fájáról szakasztott 
gyümölcsre emlékeztet (ennek mintájára alakultak ki 
késıbb a piros, arannyal díszített üveggömbök), a 
gyertyák pedig a fény, a nap, keresztény felfogás sze-
rint Jézus szimbólumai. 
 
A manapság megszokott díszes, üveggömbökkel, 
szaloncukorral felállított fa német protestáns hatásra 
terjedt el bécsi közvetítéssel, kezdetben az arisztokrá-
cia és a városi polgárság körében. A feljegyzések sze-
rint elıször Brunswick Teréz martonvásári grófnı ál-
lított karácsonyfát. magyar paraszti életben a mai érte-
lemben vett karácsonyfa állítás szokása, házilag fızött 
szaloncukorral, a fa alá helyezett betlehemmel csak a 
XX. században terjedt el. A szegény paraszti csalá-
dokban a II. világháború végéig megmaradt a zöldág 
állítás szokása, sıt volt ahol a jó szaporulat reményé-
ben az istállóba is vittek belıle. A karácsonyfát ha-
gyományosan Vízkeresztkor (január 6.) bontják le. 

 

 
"MINDENKI KARÁCSONYA"  

 
Nagy tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát a 
2009. december 22-én, Fı téren megrendezendı 

MINDENKI KARÁCSONYA  
Ünnepségünkre! 

Program:14.00 órától „ 
Aranykapuk” keretében ajándékozási és vásár-
lási lehetıségek: Óvodások, Iskolások, Kézi-
munkaszakkör, Nyugdíjasklub, Karitász, Kert-
barátok és Borbarátnık Egyesülete, Polgárır 
Egyesület, Sportegyesület, Vöröskereszt részvé-
telével. 

16.00 órától Ünnepi mősor: 
Bánhidi József polgármester köszöntıje 
Zsiga Péter plébános ünnepi gondolatai 
Óvodások és Iskolások ünnepi összeállítása 
Karitász – Karácsonyi versek 
Janovich István zenés mősora 

 
.MEGHÍVÓ 

 
Ezúton tájékoztatjuk és egyben meghívjuk  

az érdeklıdıket a hagyományos,  

téli „TÚLÉLİ ” túránkra,melyet 

 2009. december 27-én (vasárnap) tartunk. 

Regisztráció, gyülekezés: 16.30  
Annavölgy, Fı tér Túra indítása: 17.00 

Útvonal: 
 Annavölgy, Fı tér – Miklós-berek – erdın-
hegyen át, Csolnok érintésével – Dorog, Penny -
parkoló. Az útvonal hossza kb. 8 km. 
Hazaszállítás Dorogról busszal, várható érkezés 
22.00. 

Technikai okok miatt a részvételt kérjük elıre jelezni: 
0630/520-7673 

Mindenkit szeretettel vár és kellemes túrázást kíván: 
Bánhidi József 
Polgármester 
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Önkormányzati Hírek  
 

Annavölgy Község Önkormányzat 2009. évi tevékeny-
ségérıl az alábbi tájékoztatást adjuk. 
Az évet két szervezeti változással kezdtük, 2009. január 
1-tıl létrehoztuk a Csolnok-Annavölgy Községek Kör-
jegyzıségét, Csolnok székhellyel. Ezzel megszőnt 
Annavölgy Község Önkormányzat Polgármesteri Hiva-
tala. Szociális intézményünk a Dorogi Többcélú Kistér-
ségi Társulás által fenntartott Dorog és Térsége Szociá-
lis Alapellátó Szolgálat telephelye lett. E két változással 
folytatódott az a sorozat, amelynek révén 2007. július 1-
tıl a helyi óvoda és általános iskola a Csolnok és Kör-
nyéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntar-
tásába került. Így mostmár minden, korábban részben 
önállóan mőködı intézményünk társulási formában mő-
ködik. Ezen átszervezéseket fıként költségvetési indo-
kok miatt kellett megtennünk, hiszen önállóan egy köz-
ségi önkormányzat - megfelelı állami támogatás hiá-
nyában - már képtelen intézményt fenntartani. 
Intézményeinket érintı további változás, hogy 2009. 
szeptember 1-tıl az Aprófalva Tagóvoda egységes óvo-
da-bölcsıdeként mőködik, mely lehetıvé teszi, hogy a 
kiscsoportba integráltan 5 fı 2-3 éves kor közötti kis-
gyermek is intézményi ellátásban részesüljön. Ez az át-
szervezés a kihasználtság növekedése mellett 2 új mun-
kahelyet is teremtett az óvodában. 
Szőkös költségvetési forrásaink ellenére ez évben is 
igyekeztünk kisebb-nagyobb fejlesztéseket végrehajtani 
a község területén.  
Pályázati források segítségével az év elején megújult az 
óvoda udvara, egy komplex játszóeszközt helyeztünk el 
és kerítést építettünk az eddigi drótkerítés helyett 1,5 
millió forintért. Az iskolánál pedig sikerült a régóta 
szükséges tetıépítést megvalósítani 9,2 millió forintos 
beruházással.   
Az év során 5 új pályázatot nyújtottunk be, melybıl 4 
már túl van az elbíráláson és támogató döntésben része-
sült. Ennek köszönhetıen az óvodával szemben megújít-
juk a játszóteret, elbontásra kerülnek a régi eszközök, és 
korszerő, biztonságos játszószerek lesznek telepítve. Ke-
rítés épül és parkosítás történik, a tervek szerint 2010. I. 
félévben. A fejlesztés összköltsége csaknem 6 millió fo-
rint.  Ezzel párhuzamosan az óvodában felújítjuk a teljes 
tetıszerkezetet, 5,5 millió forint összegben. Szintén si-
keres pályázatunk eredményeként 2010. elsı felében 
felújítjuk az Erkel Ferenc Kultúrotthont több, mint 20 
millió forint értékben, melyet nagy  eredménynek te-
kinthetünk az kultúrotthon életében.  
A korábbi években megvalósult főtéskorszerősítés és te-
tıcsere után most új, külsı nyílászárók kerülnek beépí-
tésre, hıszigetelı vakolatot kapnak a külsı falak, és fel-
újításra kerül a villamossági rendszer. Állami támogatás 
segítségével továbbépülhet a Szabadság utcai partfal, 
több mint 9 millió forintos ráfordítással.  

Így az év során 50 millió forint feletti fejlesztést valósí-
tunk meg. 
A negyedik pályázatunk, mely jelenleg van elbírálás 
alatt, a Fı téren egy pince-présház építését célozza meg 
a kemencéhez kapcsolódóan, ahol közösségi színtérként 
gasztronómiai programokat szerveznénk és bemutató-
helyként is funkcionálna.  
A felsoroltakon kívül saját erıbıl is próbáltuk szépítget-
ni intézményeinket és közterületeinket, kisebb felújítást 
végeztünk a sportcsarnokon belül, a Községháza körül, 
valamint társadalmi munkával és felajánlásokból a nyári 
szünetben megvalósult az iskola külsı vakolása. Jelen-
leg is folyik az óvoda bıvítése, egy új helyiség kerül ki-
építésre, amely a tetıfelújítással egyidejőleg fog tetı-
szerkezetet kapni. 
Mindezekbıl jól látható, hogy a nehéz gazdasági hely-
zetben is erın felül törekedtünk arra, hogy a község éle-
tének szinte minden területén tudjunk újítani, települé-
sünket vonzóbbá, fejlettebbé tenni.  
Nagy igény lenne az útfelújításokra is, de a jelenlegi pá-
lyázati rendszer sajnos nem teszi ezt lehetıvé, saját erı-
bıl pedig képtelenség ezeket megvalósítani.  
Lehetıség szerint igyekszünk a szociálisan rászorultakat 
is támogatni, de sokkal több az igény, mint a rendelke-
zésünkre álló forrás. Ezért is kihasználunk minden külsı 
lehetıséget, például az EU élelmiszersegélyek igénybe-
vételét, ezzel is enyhítve a rászorultak problémáit. Az 
iskolás gyermekek részére pedig ez évben is sikerült biz-
tosítani az iskolatejet, mely szintén nagy anyagi ráfordí-
tást jelent az önkormányzat részérıl. Fontosnak tartjuk, 
hogy az „Út a munkához” program minél nagyobb ki-
használásával több embernek tudjunk munkát és rend-
szeres jövedelmet biztosítani, valamint ezzel a közterü-
letek állapotát is javítani. 
A fejlesztéseken kívül rendezvényekkel, programokkal 
próbáljuk közösségi életünket élénkíteni, melyek kikap-
csolódást jelenthetnek a hétköznapok gondjai-bajai közt. 
Ennek kapcsán ezúton is kérem, hogy látogassák ezeket 
a rendezvényeket, legközelebb közös karácsonyi ünnep-
ségünket! 
Felhívom továbbá figyelmüket megújult honlapunkra, 
melyen keresztül igyekszünk naprakész információkkal 
szolgálni községünk életérıl. Kérem, látogassanak min-
ket a www.annavolgy.hu weblapon! 
Köszönöm mindazon magánszemélyek, intézmények és 
civil szervezetek közremőködését, segítségét, akiknek 
részük van a felsorolt eredmények elérésében, akik szel-
lemi, vagy fizikai munkájukkal tesznek a közösség ér-
dekében! 

 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kí-

vánok községünk minden kedves lakójának! 
 

Bánhidi József  
polgármester 
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Az iskola elmúlt tanévi hírei 
 

Iskolánk tanulmányi átlaga 3,58 , amely huszonhat 
századdal több volt, mint az elızı tanévben.  
A szorgalmi jegyek átlaga : 3,44-ról 3,52-ra emelke-
dett. 
Kitőnı ill. kiváló tanulmányi eredményt: 

6 tanuló(7 %), 
Jeles tanulmányi eredményt: 

2 tanuló  (   2 %), 
Négyes tanulmányi eredményt: 

36 tanuló  ( 40 %)  ért el. 
 

Augusztus végén a tavalyi 12 tanulóval (13 %) szem-
ben 7 tanuló (8 %) tehetett javítóvizsgát. A tanulmány 
átlag és a szorgalmi jegyek növekedését a kitőnı és 
négyes eredményt elért tanulók számának növekedé-
se, a javítóvizsgára kötelezett tanulók számának csök-
kenése okozta. 
A fenti javulás nem mondható el tanulóink magatartá-
sáról. Az átlag 3.65-ról 3,42- ra romlott. Kevesebb ta-
nulónk kapott példást ( 27% helyett 22 %) és többen 
rossz osztályzatot (14% helyett 17 %). Sajnos évrıl 
évre nı azoknak a tanulóknak a száma, akik megsértik 
az iskola házirendjét, tudatosan rongálnak, trágárul 
beszélnek, agresszívek, zavarják a tanórák rendjét. 
Ezúton is kérem a kedves Szülıket és Nagyszülıket 
tanítsuk meg együtt gyermekeinket köszönni, társai-
kat és a felnıtteket tisztelni, az iskola és településünk 
szép környezetét megóvni. Tudatosítsuk gyermeke-
inkben, hogy nem a durva és agresszív magatartás a 
követendı példa! 
Étkezı tanulóink létszáma 45 fı volt, akik közül: 

15 fı kapott 100 %-os, 
17 fı 50 %-os állami, 
4 fı 50 %-os önkormányzati támogatást. 
13 fı teljes árat fizetett. 

Étkezı tanulóink állami és önkormányzati támogatása 
1.595.522,- Ft volt. 
Immár negyedik éve ingyen kapták tanulóink az isko-
latejet. 
 
Iskolánk egyik erıssége a tanórán kívüli tevékenység. 
Az elızı tanévben is nagy gondot fordítottunk a dél-
utáni programok, versenyek, vetélkedık szervezésére. 
A kínálat sok és igen változatos volt.  
Összesen 40 körzeti-, területi-, megyei-, regionális és 
országos versenyen 377 tanuló vett részt. Nyolcszor 
értünk el elsı-, hatszor második-, hétszer harmadik 
helyezést, valamint kétszer tértünk haza különdíjjal. 
Dobogós helyezéseink értékét tovább növeli, hogy 
legtöbbször iskolánknál nagyobb, gyakran több száz 
fıs iskola tanulóival versenyeztünk. 

Sokat kirándultak, túráztak és buliztak, valamint nyolc 
színházi elıadást néztek meg diákjaink. 
Az elmúlt tanévben is megszerveztük az ingyenes 
gyermeknapi kirándulást: Esztergomban a Bazilikába, 
a Várba és a Vízügyi Múzeumba látogattunk el. 
A napot dunai Mesehajózás zárta. A kirándulás költ-
sége: 240.800,- volt, melyet a Szülıi Munkaközösség 
és a Cserje Gyermekszervezet pénzébıl fedeztük.  
Ötödik éve kirándulhattak ingyen azok a tanulók, akik 
a legtöbb délutáni és hétvégi programon vettek részt a 
tanév során. Ezekkel, a jutalomkirándulásokkal pró-
báljuk egész évben motiválni  tanulóinkat a versenye-
ken, vetélkedıkön való részvételre, a jobb teljesít-
mény elérésére, a szabadidı helyes eltöltésére. 
Ez év júniusában 15 tanuló Bábolna és Komárom ne-
vezetességeivel ismerkedhetett meg, melynek költsé-
ge: 42.480,- Ft volt.  
Ez év szeptemberében iskolánk felújítva, megszépül-
ve várta tanulóinkat. 
Májusban a korszerőtlen és a beázásveszélynek kitett 
lapos tetı fölé sátortetıtkapott az épület, amelynek 
költsége 9.290.000 Ft.  
A fenti összegbıl Dr. Pap Krisztina aljegyzını  
6.440.000 Ft-os pályázati összeget, majd a késıbbiek-
ben 1.500.000 Ft-os vissza nem térítendı támogatást 
nyert el. 
A nyár folyamán sor került az épület külsı vakolására 
és újrameszelésére, melynek értéke 1.500.000 Ft. In-
tézményünknek és fenntartónknak ez a felújítás nem 
került pénzébe. A fenti munkálatokat egy lelkes kis 
csapatnak köszönhetjük, akik idıt és fáradságot nem 
kímélve napi munkájuk után, valamint a hétvégéjüket 
feláldozva dolgoztak. Tanulóink, szüleik és az iskola 
dolgozói nevében igen nagy tisztelettel megköszö-
nöm áldozatkész munkáját: Németh Mártonnak, 
Németh Katalinnak, Váradi Jánosnak, Biber Sán-
dor Gergelynek, Bolyán Lászlónak, Izsó Péternek, 
Korsós Jánosnak, Szarvaczki Györgynek, 
Szlamnik Péternek valamint az ıket kiszolgáló 
Bánhidi Ivettnek és Nagy Szilviának! Köszönöm 
ECKL LAJOS-nak a CALNIT HUNGÁRIA KFT 
ügyvezetıjének a munkálatokhoz szükséges építı-
anyagot, melyet ingyen ajánlott fel az iskola szá-
mára. 
Köszönöm Dr. Pap Krisztina aljegyzınınek, 
Bánhidi József polgármester úrnak, a Szülıi Mun-
kaközösség aktíváinak, a Polgárıröknek és min-
denkinek aki munkájával vagy egyéb más módon 
támogatta iskolánkat! 
 

Monos Józsefné 
tagintézmény-vezetı  
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Annavölgyi Aprófalva Tagóvoda – Bölcsıde hírei 
 

I. 
2009/2010-s nevelési évünk kezdetét megelızte a sok-
irányú elıkészítı munka, amely eredményeként 2009. 
szept. 1-tıl „többcélú” intézményként mőködünk. Ez azt 
jelenti, hogy óvodai szolgáltatásunk bölcsıdei szolgálta-
tással bıvült. 

A törvény által engedélyezett 5 fı felvételét „Felvételi 
eljárás” elızte meg, amely során 15 fı jelentkezı közül 
„Felvételi Bizottság” döntött a felvételrıl. 

A bölcsıdei felvétel feltételei: 

• a kisgyermek minden tárgyév máj. 31 – dec. 
31. között töltse a 2. életévét 

• a szülıknek legyen munkahelyük 
/munkáltatói igazolás/ 

• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban ré-
szesüljön /védınıi ajánlás, gyermekjóléti 
szolgálat javaslata…/ 

A felvételi bizottság „várólistát” is összeállított, hogy 
kimaradás esetén kik azok a gyermekek, akik felvehe-
tık. 

Szeretném felhívni a Tisztelt Szülık figyelmét, hogy a 
következı nevelési évre 2010. májusában kell jelent-
kezni. Az érdeklıdı szülıknek „Felvételi kérelmet” kell 
kitölteni, melyet a „Felvételi eljárás” során az óvodában 
számukra átadunk. 

A kicsik anyás beszoktatással ismerték meg intézmé-
nyünket, s meglepıen könnyen, egy hét elteltével sírás 
nélkül jöttek a bölcsıdébe. Megismerték gondozóikat, 
az óvó néniket, kialakult a szeretetteljes, jó kapcsolat 
közöttük. Mivel a kiscsoportunkban vannak, az asztalok, 
székek méretei is hozzájuk igazodnak. Az egységes böl-
csıdei, óvodai csoport létszáma a 20 fıt nem haladhatja 
meg, jelenleg 17 fı gyermek napközbeni ellátásáról 
gondoskodunk. 

Nyitva tartásunk: 600 – 1600-ig tart,ez napi 10 órát je-
lent s a gyermekek 99 %-a az egész napos óvodai, 
bölcsıdei ellátást igényli. 
Fürdıszobánk is kisebb átalakuláson ment keresztül, fel-
szereltük a kicsik és szüleik számára /szigorú egészség-
ügyi elıírások figyelembe vételével/ a különbözı funk-
ciókat, ellátó polcokat, tárolókat, törölközıtartókat, a pe-
lenkázó asztalokat. Az elıszobában egy új teljes öltözı-
szekrényt, ruhazsákokat biztosítottunk az öltöztetés-
vetkıztetés nem mindig egyszerő ellátásához. 

Az óvodai napirendbe beépült a kicsik számára a tízórai 
is ez által az egységes csoportban a napi négyszeri étke-
zést biztosítjuk. /reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna/ 

Az ebédet külön ételszállító edényekben a központi 
konyháról hozzák az óvodások ebédjével együtt. Na-

gyon jó minıségben és mennyiségben életkorukhoz iga-
zodó ételeket, gyümölcsöket kapnak. A kicsik étvágya 
rendkívül jó, az elsı három hónapban valamennyi kicsi 
súlya szépen gyarapodott. 

Pedagógiai vonatkozásban sikerült jól összehangolni 
az óvodások és bölcsıdések tevékenységeit, a kicsik 
szinte kivétel nélkül részt vesznek a kiscsoportosok kez-
deményezéseiben: szívesen hallgatják a meséket, verse-
ket, mondókákat, ismerkednek a ceruzával, gyurmával, 
nagyon szeretik az élı zenét, dalos játékokat. 

A levegıztetés mindennapos. Életkorukhoz igazodó 
mozgásfejlıdést elısegítı játékeszközökkel az udvar 
egy részét berendeztük számukra, ahol szintén remekül 
érzik magukat. 

Személyi feltételeink jól alakultak az óvodai szolgál-
tatás bıvüléséhez, 2 fı kisgyermek nevelı-gondozó lát-
ja el a csoportban a gondozással, neveléssel összefüggı 
feladataikat. Jelenleg is folyik képzésük, 1 fı május vé-
géig megszerzi szakképzettségét, 1 fı sikeresen kezdte 
meg fıiskolai tanulmányait. 

Örvendetes módon az önkormányzat lehetıvé tette, 
hogy a tagóvoda vezetı és az egységes csoportban dol-
gozó óvodapedagógus kollega még jelen nevelési évben, 
kötelezıen elıírt 60 órás kisgyermek nevelı-gondozó 
szakképesítést adó tanfolyamot elvégezze, így speciáli-
san és  kiválóan képzett szakemberek foglalkoznak a 
legkisebb gyermekekkel is. 
Az érintett szülık véleménye nagyon kedvezı a bölcsı-
dei feladatellátásról, sok szülı elıre érdeklıdik, tájéko-
zódik a beíratás lehetıségeirıl. 

Egészségügyi vonatkozásban is a kicsik ellátása nagyon 
jó, az óvoda védınıje heti gyakorisággal segíti a cso-
portban folyó munkát, - kiemelten a közegészségügyi, 
jelen helyzetben a járványügyi elıírások maradéktalan 
betartása érdekében. 

Megemlíteném, hogy felkészültünk az esetleges influ-
enza járványra: fokozottan ügyelünk a tisztaságra, a 
rendszeres fertıtlenítésekre, a felnıttek csak „védı-
cipı”  használatával léphetnek óvodánkba, szigorúan 
kérjük az orvosi igazolásokat, az arra jogosult sze-
mélyek léphetnek be az intézményünkbe. 
Az influenza elleni védıoltás beadásáról „Nyilatkoza-
tot” töltöttek ki a szülık. A gyermekek 40 %-t megelı-
zésképpen beoltják,- így remélhetjük, hogy fertızıdés 
esetén mérsékelt lesz a járvány lefolyása. 

II. 
Óvodánk vonatkozásában a nevelési év zökkenımente-
sen indult. 

A 43 férıhelyen 38 gyermek kezdte az évet, az 
elıfelvételis gyermekekkel együtt /akkor fogadjuk a 
gyermeket az óvodánkba, ha a 3. életévüket betöltöt-
ték/ tavaszra férıhely kihasználtságunk 98-100%-os 
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lesz. Minden jelentkezı, jogos óvodaigényt ki tudtunk 
elégíteni. 

Az óvoda udvara elkészült a nyár folyamán, biztonsá-
gos, esztétikus, megfelel az eurós elıírásoknak. A kom-
binált, nagymérető játékeszköz beszerzésére sikeres ön-
kormányzati pályázat útján jutottunk, értéke 800.000 Ft. 

Nagy öröm volt a szülık és a nevelıtestület számára, 
hogy ismételten sikeres önkormányzati pályázat 
eredményeként felújításra kerül az intézmény tetıszer-
kezete. 

Önkormányzatunk saját erıbıl, szülıi támogatással 
kezdte meg a felújítási munkákat, elbontásra kerültek a 
használaton kívüli, romos melléképületek, elkészült a 
bıvítés betonalapja is. Az udvar felé nevelıi szobánk 
megnagyobbításával tornaszoba kialakítására lesz 
módunk. Az elmúlt év decemberében nyert sikeres pá-
lyázatunkon beszerzésre kerültek a felszerelések, bor-
dásfalak, zsámolyok, tornaszınyegek. stb,- így elkészül-
te után a gyermekek örömmel vehetik birtokukba. 

A bıvítés munkálatai egyenlıre megálltak a téli idıjárás 
miatt, folytatása, befejezése a tavaszi idıszakra esik. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2009. november 
16-án értesültünk arról, hogy 18 db új, korszerő óvodai-
bölcsıdei fektetı beszerzésére nyílt lehetıségünk, szin-
tén sikeres pályázat útján. Értéke: 140. 000 Ft 

Az elmúlt idıszakban nagyon nehéz költségvetési évet 
kezdtünk, s mégis a sikeres fenntartói és közoktatási pá-
lyázatok eredményeként nagymértékő felújítási és kor-
szerősítési, bıvítési folyamatok indulhattak el kistelepü-
lésünkön. Úgy vélem, hogy az annavölgyi gyermekek 
számára modern, jól felszerelt, minden igényt kielé-
gítı intézmények állnak rendelkezésre. 
Nagy értéknek tartom, hogy a jelen helyzet nehéz 
mindennapjaiban a szülık zöme gyermekintézmé-
nyeinkért szívesen vállal társadalmi munkát,- az 
építkezések során éppúgy, mint az óvoda udvarának 
ıszi nagytakarításában, vagy ünnepi elıkészületek-
ben is. /Deli család, Tóth Martin családja, Répási család, 
Angyal gyermekek szülei,  Hegedős Szlavka, Ferenczi 
Imréné, Tóth János- kiknek tisztelettel köszönjük se-
gítségüket. Külön köszönetet mondunk Váradi János 
Úrnak, önkormányzati képviselınek, aki szabadidejében 
fizikai munkájával segítette az építkezést. 

8-10 család jelezet elıre, hogy a tavaszi építkezések so-
rán szívesen jön és vállal feladatokat. Az országunkat 
sújtó gazdasági válság mindegyikünket érint. Kevés a 
munkahely, a családokat sújtja a munkanélküliség, egyre 
jobban szőkül a családok élettere. Ezen az ıszön elma-
radt az óvodás bálunk, az ıszi kirándulásaink, - viszont 
jó nagyokat túráztunk Annavölgyön. 

Megnıtt az ingyenes étkeztetésben részt vevı gyer-
mekek száma, míg az elmúlt évben 6 fı volt, jelen tan-

évben ezidáig 16 fı étkeztetését finanszírozza az ön-
kormányzat. 
Igyekszünk jó minıségő ruhákkal, téli holmikkal segíte-
ni a családokat, fıképp a nagycsaládosokat – ruhabörzé-
ink a kellı tapintattal, hatékonyan mőködnek. 

Cikkemben a teljesség igénye nélkül szerettem volna 
Önöknek tájékoztatást adni az Aprófalva Bölcsıde-
Óvoda eseményeirıl, korszerősítési munkálatairól.  

Köszönöm a lehetıséget.  

Minden tisztelt olvasónak boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket kíván 38 fı bölcsıdés-óvodás és óvodánk 
nevelıtestülete nevében:  

Reizer Ottóné  
tagóvoda vezetı. 

Annavölgy, 2009. november 17. 

 

Keresnünk kell az örömet,  
hogy megtaláljuk! 

 

A biblia szerint bölcsek jöttek napkeletrıl, Betlehembe, 
mert láttak egy csillagot s azt gondolták, hogy megtalál-
ják az új királyt S ajándékokat hoztak neki, aranyat, 
tömjént és mirhát.  
A néphagyomány és az emberi fantázia, a sok évszázad-
okon át kialakult történetek, olyan színessé tette a sze-
mélyüket, hogy neveket is kaptak e bölcsek, Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár, aki szerecsen király. Azt gondo-
lom, hogy nem véletlen, hogy Jézus történetébe beleke-
rültek ezek az alakok, valami olyan mély gondolat van 
bennük, ami irigylésre méltó. S talán az ı személyükön 
keresztül sikerül egy kicsit elgondolkodnunk a mi mos-
tani karácsonyunkon.  
Hihetetlen egyszerőséggel számol be a biblia a bölcsek-
rıl. Semmi leírás, hogy milyen volt az útjuk, hogy 
mennyi veszélyt kellett kiállniuk, mennyi agyafúrt ötlet 
kellett, ahhoz, hogy legyızzenek akadályokat és célba 
jussanak. Nem lehet ezeket a részleteket felfedezni a 
könyvben. S ha megnézzük magunkat, akkor mikor elı-
készülünk az ünnepre érdekel valakit is, a sok fáradsá-
gos takarítás, az ajándékok beszerzése, a sok nehézség 
legyızése, hogy szép legyen az ünnep? Nem meséljük el 
a gyerekeknek, hogy mennyi fáradság és gond, baj és 
veszıdés kellett, ahhoz hogy e pár nap boldog legyen! 
Nincs híradás azokról a számtalan leleményességrıl, mit 
egy család átél karácsonyra készülve. S miért? Mert ha 
az kerülne elıtérbe, hogy mennyit fáradt valaki valakiért 
akkor nem az ajándék értéke növekszik, hanem a bol-
dogság érzése csökken és egy panasz áradat lesz az ün-
nep egy örömszerzés helyett. 
 
A biblia megemlíti, hogy nem találták meg egybıl a cél-
jukat keresniük kellett elmentek Jeruzsálembe és csak 
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utána találták meg Jézust. Nem egyenesen vezette ıket a 
csillag.  
Sok mindent keresünk a világban mi is, nézünk meg egy 
két gondolatot. Elıször is ami talán a leggyakoribb a 
munkánk után kapott pénz, így is hívjuk kereset, de vall-
juk meg ıszintén meddig szoktunk örülni neki? Egy hó-
napon keresztül dolgozunk s mikor megkapjuk, akkor 
szinte már az egész el van költve a fejünkben és csak azt 
látjuk, hogy többet kellett volna keresni, mert több pénz-
re van szükségünk. Egy elégedetlenség van bennünk! 
Aztán ott van egy másik gondolat a keresésre, mikor fia-
talok barátokat és szerelmeket, társakat keresnek. Mi 
mindent meg tud tenni egy fiú a lányért, ill. fordítva. 
Keresi az ember a társat a világban, olyan sok erı kell 
egy-egy csalódás után, hogy újra legyen bátorságunk az 
újra kezdéshez. Aztán itt van a hívatásunk nagyon kevés 
ember van aki azt csinálhatja az életében, amit szeretne. 
Milyen sok tőnıdés és gondolkodás kellett ahhoz, hogy 
megtaláljuk a saját adottságunkat és talentumainkat, 
hogy mit tudunk csinálni az életbe. A mai ünnepen mit 
keresünk igazán? Vagy keresünk egyáltalán bármit is? 
Az ünnep csak eltelik vagy gazdagít minket? Ha kere-
sünk a megszokott és kialakult ünneplési rítusainkban 
életet és örömet akkor valami más lesz mint tavaly. Ha 
családunk tagjaiban, ha rokonainkban, ha barátainkban 
és talán leginkább magunkban keresünk valami szépet 
és értéket akkor olyan örömet találunk meg ami mérték 
lesz. Gyermekkoromban volt egy olyan karácsony ahol 
nem volt veszekedés, ahol apuval és anyuval, s a testvé-
reim is együtt készültünk az ünnepre. Nem ugrattuk 
egymást és nem bosszantottuk egymást, és szép volt 
minden. S a következı években visszaemlegettük azt a 
karácsonyt, ahányszor elrontottuk a másik ünnepét 
mondogattuk: miért nem lehet úgy ünnepelni, mint ak-
kor tettük? Nem egyszerő maradandót alkotni családon 
belül, de meg kell próbálni keresni a módját, hogy a 
mostani ünnep az igazi legyen és örömteli legyen 
 

A biblia nem mondja meg, hány bölcs volt, de többes 
számot használ és három ajándékot említ, az aranyat, a 
mirhát és a tömjént. Innen gondoljuk, hogy nem magá-
nyosan keresték az Urat, hanem együtt kutatták. 
Sajnos a magányos ünneplés nem csak azokra értendı, 
akik egyedül maradtak társ nélkül, aki özvegyek vagy 
egyedül állóak, hanem sokszor még a családokban is fel-
lelhetı az idegenség és a ridegség. Sokszor hallani azt a 
panaszt, hogy már nem ért meg a társam, hogy nem tu-
dom mit akar a gyermekem, hogy egyedül vagyok pedig 
sokan lakunk a házban. A családban magányosnak lenni 
nagy kereszt! De minden magány a szívben kezdıdik el 
s nem feltétlenül a másik szívében, hanem a saját szí-
vemben. Amikor kizárom az embereket az életembıl, 
amikor nem érzek együtt a másikkal, amikor az ı baja 
nem érdekel engem. A karácsony ünnepe közös ünnep 
és csak akkor lesz örömteli, ha fel tudom törni a magány 
és a ridegség bilincsét, ami rabul ejti a saját vagy mások 

szívét. Az egyház nem véletlenül teszi kötelezıvé, hogy 
vasárnaponként templomba kell járni, mert lehetıséget 
akar adni arra, hogy a hívık ráébredjenek arra, hogy van 
mellettük valaki más és nem csak a saját magányos vilá-
gunk létezik. 
A bölcsek más úton tértek haza. Mert el akarták kerülni 
a gonosz Heródest Jeruzsálemben.  
Milyen lesz az életem és személyem miután elmúlnak az 
ünnepek? Változni fog valami? Az öröm mit átéltem 
maradandó lesz vagy eltőnik mint a keresetem, vagy 
csalódást hoz, mint egy meg nem értett szerelem? A ka-
rácsonyi öröm hitem szerint maradandó. Az Ige testé lett 
és közöttünk lakozik! Errıl ír János evangélista s azt 
gondolom, hogy jobban kell engedni az örömnek, amit 
az Isten adott nekünk vagy amit kaptunk szeretett embe-
reinktıl! Más úton kell járnunk nekünk is egy kicsit a 
mint a bölcsek, el akarták kerülni a rosszat. S ezt kell 
nekünk is tennünk, elkerülni a rosszat, amely tönkre te-
het bármi szépet és boldogat. Más útra van szükségünk 
karácsony után, hogy magunkba hordozzuk az örömet, 
amely gazdagít és értékesebbé tesz minket. 
Az annavölgyi templom ünnepi miserendje a következı: 
December 25-én 17 órakor ünnepi mise. 
December 26-án 17 órakor mise. 
December 31-én este 16.30-kor év végi hálaadás szent-
mise keretében. 
Minden kedves Olvasónak és családjának áldott Kará-
csonyt és békés Újesztendıt kívánok! 
 

Zsiga Péter plébános  
 

KARITÁSZ HÍREK 
 

November 21-én emlékeztünk meg Árpád-házi Szent 
Erzsébetre, aki a karitászosok védıszentje. Szent Erzsé-
bet a szegényekért cselekvı, áldozatos szeretet példaké-
pe. A szentmise után  Zsiga Péter plébános által meg-
szentelt kenyeret osztottunk. 
Mikor e sorok megjelennek, már az ádvent idıszakában 
léptünk. 
Az ádvent szó jelentése: eljövetel, megérkezés. Lelki 
felkészülés a karácsonyra, Jézus születésének ünnepére. 
Egyházközségünk karitász csoportja az idei falukará-
csonyon is jelen lesz a közös ünneplésben. Hiszen akkor 
tudunk igazán örülni, ha megtanulunk ünnepelni, má-
soknak örömet szerezni a hétköznapok nehézségeiben, 
és rohanásában. 
Hogy ebben Ön, hogy segíthet? 
Nem kell mást tennie, mint a jó állapotú, de feleslegessé 
vált játékokat, könyveket stb. a karitász helyiségbe vagy 
a falukarácsony napján a +KARITÁSZ” sátorba eljuttat-
ni. Így a jó cselekedete által számtalan rászorulónak, 
gyereknek okoz örömteli karácsonyt. 
A karitász helyiség egész évben, minden pénteken 14-16 
óráig szeretettel várja a használtruha adományt elfoga-
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dókat. Nagyon sok jó minıségő használtruhából lehet 
válogatni. 
 

Békés Karácsonyt és áldott Újesztendıt kíván: 
 

Szeibert Károlyné és  
a karitász csoport munkatársai 

 

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak 
 és Borbarátnıinek Egyesülete 2009. évi  

tevékenységérıl tájékoztató! 
 

Tisztelt annavölgyi lakosok! 
 

Ezúttal röviden szeretném bemutatni az egyesületünk 
2009. évi tevékenységét. 
Egyesületünk igen nagy számú egyesület, jelenleg 
207 fı taggal rendelkezik.Zömében Annavölgy és 
Sárisáp lakóiból alakultunk, de ma már a környezı te-
lepülésekrıl is szép számmal vannak tagok. Mindent 
az egyesület eredményes tevékenységéért, a tagokért, 
a közösség építéséért teszünk. 
Rendezvényeink mindig nagy létszámot vonzanak, 
nemcsak a tagság körébıl, hanem mindkét település 
lakói közül is. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk 
Szlovákiában a muzslai, a kéméndi és a 
garamkövesdi borászokkal is. A piliscsévi Pincefalu 
Egyesülettel pedig rendszeres az együttmőködésünk. 
Nagy tömegeket mozgatunk meg, mert nemcsak ta-
goknak szólnak rendezvényeink, hanem falvaink és 
környezetünk lakóinak is. Rendezvényeinkkel – figye-
lembe véve az önkormányzati és a térségi igényeket – 
hozzá tudunk járulni egy „otthonosabb vidéki élet” 
biztosításához, ahhoz, hogy a  családok  helyben talál-
ják meg a kikapcsolódási lehetıségeiket és közösségi 
életet éljenek, élhessenek. 
Egyesületünk gazdálkodását több forrásból biztosítja, 
Ezek közül legfontosabb a tagok által befizetett tag-
díj, a két Önkormányzattól kapott támogatás, az 
FVM-t ıl pályázat keretében kapott mőködési támo-
gatás, az NCA pályázaton nyert támogatás, valamint 
az adó 1 %-ának magánszemélyek által történı fel-
ajánlása. 
Az egyesület nagyon sok szakmai programot szer-
vezett 2009. évben. Ilyenek voltak a növényvédelmi 
elıadások, a borutak, virágkiállításokon való részvé-
tel. Igyekszünk az egyesületi tagok sokrétő igényének, 
érdeklıdésének megfelelıen összeállítani ezeket a 
szakmai  utakat. Két alkalommal rendeztünk Borver-
senyt, egy Házi Borversenyt és egy Nemzetközi 
Borversenyt. Jó eredményeket értek el borászaink 
mindkét borversenyen. Ezek a borászok szintén részt 
vettek a piliscsévi, valamint a Szlovákiai borverse-
nyeken is. Sárisápon nagy számmal vettünk részt a 
Juniálison a Falunapok rendezvényein. Virág és 

terménybemutatókkal, fızıverseny megrendezésével, 
régi mezıgazdasági eszközök kiállításával vettünk 
részt. Annavölgyön szintén borkóstolással, termény-
bemutatóval és  sütés-fızéssel vettünk részt a Falu-
napok rendezvényein, az egyesület „Gasztronómiai 
Csoportja „  aktív részvételével. Ezeken a Falunapo-
kon tagjaink bemutatták milyen eredménnyel gondoz-
ták virágaikat, mit termesztettek és termeltek kisebb, 
nagyobb sikerrel ebben az évben. Igy mi is a kiállí-
tókkal együtt örülhettünk sikereiknek és csodálhattuk 
munkájuk eredményét. Minden évben megjutalmaz-
zuk a legszebb udvar és a legszebben mővelt kert tu-
lajdonosait is. 
A LEADER Program  keretében részt vettünk ısszel 
a Magyar Vidék Napján, ahol az egyesület bemutat-
ta tagjai által termesztett gyümölcsöket, ízletes borai-
kat. 
Idén is a hagyományokhoz hasonlóan megrendeztük 
Sárisápon a Borász-bált. Ennek megszervezése szin-
tén az egyesület tagjaira hárul. Jó szervezett, aktív 
csapat dísziti fel a termet és a bál jó hangulatban ösz-
szekovácsolja az egyesületi tasgokat. 
Minden évben közösen látogatjuk egymást a piliscsévi 
Pincefalu Egyesülettel, így volt ez ebben az eszten-
dıben is,több alkalommal, ilyenkor szakmai tapaszta-
latcsere zajlik borászaink között. December hónapban 
megrendezzük a minden évben a  szokásos Bormust-
rát, ahol az egyesület borászai bemutatják az új bort 
és egymás között szintén szakmai  tapasztalatcsere 
zajlik. Ezen az eseményen zárul az egyesület éves te-
vékenységének bemutatása, egy év értékelés kereté-
ben. Mindkét községben aktívan részt veszünk a Fa-
lukarácsony megszervezésében, megrendezésében. 
Ebben az évben is  megvendégeljük mindkét  falu ap-
raját- nagyját  bejglivel, süteményekkel és a forralt 
borral.   
A 2010-es évben lesz 25 éves a szervezett kertészke-
dés és borászkodás Sárisápon, ennek utódja lett 2006-
ban az Annavölgy és Sárisáp  Kertbarátainak és Bor-
barátnıinek  Egyesülete. Az ünnepi évnek keretében 
számos új programba  szeretnénk tagjainkat is bevon-
ni. 
Reméljük sokan vettek részt programjainkon és a jö-
vıben is szívesen látják aktív tagjainkat a rendezvé-
nyeken. Igyekszünk mindkét községben a környezetet 
szépíteni és színesebbé tenni valamennyiünk minden-
napjait. 
Ezúttal kívánok az Egyesületünk nevében mindenki-
nek Békés Boldog Karácsonyt és Eredményekben 
gazdag Boldog Új Esztendıt! 

Szolnoki László 
Az egyesület annavölgyi  

elnökségi tagja 
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Ebben az évben a Sportegyesület betöltötte a 97. évét, 
vagyis 3 év múlva 100 éves lesz. Hosszú története utolsó 
50-60 évének egyes részei megtekinthetık Annavölgy 
honlapján (sportegyesület – képes sporttörténelem). A 
100 éves évfordulóra szeretnénk teljesebbé tenni ezt a 
kollekciót, ezért kérjük mindazokat, akiknek tulajdoná-
ban vannak a sportegyesület történetét bemutató képek, 
tegyék lehetıvé, hogy azokról másolatot készítsünk és 
bemutassuk az érdeklıdıknek. 
A sportegyesület két versenyszakosztállyal mőködik. A 
labdarúgó szakosztály 1912-tıl napjainkig folyamatosan 
résztvevıje volt a különbözı bajnokságoknak, dacolva a 
háborúk és gazdasági válságok nehézségeivel. A csapat 
25-30 éve a legalacsonyabb osztályban szerepel, volt, 
amikor annak is utolsó helyén szerénykedett. Az utóbbi 
három évben sikerült dobogós helyen végezni, még a 
feljutás reménye is felcsillant, megriasztva ezzel a veze-
tıket (magasabb osztály – nagyobb költség). 
A 2009/2010-es bajnokság ıszi szezonját is a harmadik 
helyen zárta a felnıtt csapat, az utánpótlás csapat sajnos 
az utolsó elıtti helyen áll. 
 
Tabella    -  felnıttek: 
 
1.Kesztölc  11  9  2  0  50 - 13   29 p. 
2.Tabak  10  7  3  0  32 - 11   24 p. 
3.Annavölgy  11  5  3  3   35 - 23   18 p. 
4.Koppánymonostor 11  5  1  5   37 - 24   16 p. 
5.Felsıgalla  10  5  1  4   28 - 22   16 p. 
6.Szomód  11  5  0  6   28 - 35   15 p. 
7.Dunaalmás  11  4  0  7   23 - 46   12 p. 
8.Vértestolna    11  2  2  7  19 - 45     8 p. 
9.  Bajna  10   0  0  10  14 - 47   0 p.  
 

A sportegyesület gazdálkodása az önkormányzat 600 
ezer Ft-os támogatásából, az SZJA 1%-os felajánlások-
ból /idén: 297 ezer Ft/, a tagdíj és pártoló tagdíjak kb. 
100 ezer Ft-os befizeté-seibıl áll. Ehhez jön az asztali-
tenisz szakosztály 50 ezer Ft-os önkormányzati támoga-
tása, valamint egyéb adomány- és pályázati pénzek. 
 

Asztalitenisz: 
A pingpong Annavölgyön a 70-es évek végén honoso-
dott meg. A sportág elindításában, majd népszerősítésé-
ben elévülhetetlen érdemeket szerzett Kulp Holló István 
/Pista bácsi/. Az Annavölgyön pingpongozók többségét 
ı tanította meg a játék alapjaira. A nyolcvanas évek- ben 
a pingpongátalakult asztalitenisszé és hivatalos verseny-
sporttá vált az Annavölgyi Bányász Sportegyesület kere-
tein belül, Pista bácsi irányításával. A csapat hosszú 
éveken keresztül a megyei bajnokságban szerepelt, több-
kevesebb sikerrel. A 90-es évek elején a tornaterem tel-
jesen alkalmatlanná vált a sportág őzésére: a négy-öt fo-
kos hımérséklető, füstös, rossz világítású terem nem fe-

lelt meg a sportág feltételeinek. Az asztalitenisz-élet 
megszőnt. 
 A 2000-es évek közepén néhány fiatal jelentkezett, 
hogy szeretne pingpongozni. A sportegyesület vezetıi 
Demeter Ágostont bízták meg ideiglenesen az asztalite-
niszezık felügyeletével. A létszám egyre nıtt és 2007-
ben az akkori elnökség unszolására a társaság átalakult 
versenyszakosztállyá és a csapat benevezett a megyei 
bajnokságba. Az elsı évben a csapat egy gyızelmet 
aratva a bajnokság utolsó helyén végzett. Közben heten-
te kétszer (hétfın és szerdán) pingpongozási lehetıséget 
biztosítva a mozogni vágyóknak, folytak az edzések. 
Ennek eredményeképpen a 2008/2009-es bajnokságban, 
a megyei II. osztályban 9 csapatból a 7. helyen végzett a 
csapat.  
Az 50 ezer forintos önkormányzati támogatás mellett 
kerestünk más támogatási lehetıséget. Sikeresen pályáz-
tunk a Wesselényi Miklós Közalapítványnál és az el-
nyert 120 ezer Ft-os támogatást a főtési díj pótlására 
fordítottuk. Szerveztünk Retró Diszkót, melynek bevéte-
lébıl sikerült két, nem túl jó minıségő, de számunkra 
megfelelı pingpongasztalt vásárolnunk. Támogatót ta-
láltunk a tinnyei HOLOFON cég személyében, amely-
nek segítségével, valamint Schrammel Zoltán közremő-
ködésével egységes felszerelést tudtunk vásárolni, 
amelyben a bajnoki meccseket játsszuk. 
2009/2010-es bajnokság ıszi szezonján vagyunk túl. A 8 
csapatos megyei másodosztályban eddig három gyızel-
met aratva az 5. helyen áll a csapat. 
Versenysport mellett továbbra is lehetıséget kívánunk 
biztosítani a mozogni vágyó helyi lakosoknak. Minden 
hétfın és szerdán 17 és 19 között bárki, aki pingpongoz-
ni szeretne fel-keresheti a tornatermet. Csak váltócipıt 
kell hoznia magával. 
Felnıttek mellett az iskolai keretein belül 10-15 gyerek 
ismerkedik a sportág alapjaival. Már jelentkeznek az el-
sı eredmények is. 2008 decemberében a körzeti Diák-
olimpián, Dorogon a lány csapat elsı helyezést szerzett. 
Kubik Vivien elindult a fiúk versenyén is, ahol egyéni-
ben 3. lett. Idén több fiatalt elindítottunk a megyei aszta-
litenisz bajnokságban, az újoncok között. A lányoknál 
az 1996-os korosztályban Gyıri Erzsébet elsı, Bankó 
Olga második helyezést szerzett. A fiúknál, az 1998-as 
korosztályban Illés András bronzérmes lett. 
Ferenczi Balázs, İri Márk, Bánhidi Máté, Fritz Zsolt 
korosztályukban az 5-8. helyen végeztek. Nagy remé-
nyekkel várjuk a decemberben sorra kerülı diákolimpiai 
versenyeket. 
 

Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat támogatá-
sával létrejött idıszaki újság. 
Szerkeszti a szerkesztıbizottság:  
B. Tódor Imre, Jakab József, Molnár Piroska, Révész Istvánné, 
Révészné Sági Lívi, Salló Péter, Szolnoki László,  Vereckei Kál-
mán, Zsákovics Ferenc 
Lektorálta: dr. Pap Krisztina, 


