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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND! 
 

Önkormányzati Hírek  

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
2000. február 10-én tartotta soron következı ülését, 
melynek fı napirendi pontja a 2000. évi költségvetési 
rendelet megalkotása volt. 
Annavölgy Község Önkormányzat 2000. évi költségve-
tését az 1/2000. (II.14.) számú rendelet tartalmazza, 
melyet a képviselıtestület egyhangúan fogadott el. 
A rendelet alapján az önkormányzat: 
bevételeinek fıösszege 96.301 EFt 

ebbıl: a mőködési bevételek összege 78.681 EFt 

a fejlesztési bevételek összege 17.620 EFt 

kiadásainak fıösszege 96.301 EFt 

ebbıl: a mőködési kiadások összege 78.519 EFt 

a fejlesztési kiadások összege 17.782 EFt 

Az étkezésért fizetendı díjak emelkedése miatt márci-
us 1-jel hatállyal módosult a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a gyermekvé-
delmi ellátásokról szóló rendelet. Ezek alapján az in-
tézményi térítési díj összege az Idısek Klubjában 296 
Ft/nap, az óvodában 140 Ft/nap, az általános iskolai 
napközi-otthonban 180 Ft/nap. 
 

Köszönjük! 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
nevében szeretnék köszönetet mondani 
• Varga Vendelnek és id. Varga Mártonnak a járda 

jégmentesítéséért 
•  id. Valu Lászlónak a korlát javításáért 
• Kaolin Kft-nek a téli útviszonyok javítására felaján-

lott homokért 
• Sterczer Gergelynek a jelmezkölcsönzésért 
• Rigó Sándornak a falugyőlés alkalmával tett fel-

ajánlásáért (karácsonyi csomag és áramdíj kifize-
tés), melyet eljuttattunk a címzettnek 

• Relabor Kft-nek a Polgármesteri Hivatal részére 
ajándékozott irattároló dobozokért. 

Elıre is köszönöm és ismételten kérem a fennálló tar-
tozások (lakbér, vízdíj, szemétdíj) befizetését, 
Annavölgy nem tartozó lakói nevében is. Ezen össze-

geket sok mindenre fel lehetne használni, az egész te-
lepülés megelégedettségére. 
 

 Dér József 
Polgármester  

 

Anyakönyvi  Hírek  

Örökre eltávoztak: 

Juhász Lajos   1919 
Kollár Mihály   1913 
Juhász Lajos  1950 
Gyöngyösi Gézáné  1938 
Flórián Katalin  1924 
 

Nyugodjanak Békében. 
 

Értesítés 
 

Értesítem a Tisztelt Szülıket, hogy a 2000/2001-es 
tanév elsı osztályos tanulóit 2000. április 11-én, ked-
den 8-15 óra között lehet beíratni az iskolában. 
A beiratkozáshoz szükséges: 

• Születési anyakönyvi kivonat 
• Szülı személyi igazolványa 
• Óvodai szakvélemény 

A tavaszi szünet 2000 április 17-tıl-április 25-ig tart.  
Monos Józsefné 

Igazgató 
 

Köszönjük azoknak, akik felajánlották a tavalyi évben 
adójuk 1%-át. 
Kérjük idén is tegye meg felajánlását Annavölgyért! 
 

Adószámunk: 
1 9 8 8 9 8 5 4 - 1 - 1 1  

Köszönjük! 

G R A T U L Á L U N K  

2000. február 26-án (vasárnap) 17 órától Sárisápon 
felnıtteknek „KI MIT TUD”-ot rendeztek. 
Három fı indult Annavölgyrıl. Mindhárman díjat nyer-
tek! Versmondásért Mészáros Lászlóné  és Szabó 
Veronika , sanzon éneklésért Pécskei Józsefné . 
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ÉRDEKES EMBEREK ,  ÉRDEKES HOBBIK  
Labanc Krisztina rovata 

 

Új sorozatot indítunk ebben a számunkban. Szeret-
nénk bemutatni olyan annavölgyi embereket, akiknek 
foglalkozásuk, tevékenységük, hobbijuk ritkaság-
számba megy és bemutatásra érdemes.  
Elsı riportalanyunk munkahelye szerint (Lencsehegyi 
Bányaüzem) semmi érdekességgel nem rendelkezik, 
hiszen szinte minden családban van olyan személy, 
aki kapcsolatban volt vagy van a bányászattal. Viszont 
hobbija a vadászat. Ezért kerestük fel és beszélget-
tünk SZOLNOKI LAJOSSAL , aki tısgyökeres annavölgyi. 
A.H. Te tısgyökeres annavölgyi lakos vagy, 
mégis arra kérlek, röviden mutatkozz be olvasó-
inknak!  
Sz. L.:   1950-ben születtem itt a községben, amint 
gyermekkorom óta nagyon szeretek. Ennek szellemé-
ben próbáltam lehetıségeimhez képest mindig is elı-
remozdítani a falu szekerét. Így történt ez a KISZ-es 
idıszakban, valamint Annavölgy különválása után, 
amikor képviselıként végezetem a rám bízott felada-
tokat. Én szeretek itt lakni együtt a problémáinkkal, 
melyek azért vannak, hogy megoldjuk ıket. A Dorogi 
Szénbányáknál dolgozom, a Lencsehegyi bánya-
üzemben, mint villamos üzem és telepkezelı. Hobbim 
a vadászat. 
A.H. Megragadom az alkalmat, és megkérde-
zem, mikor kerültél kapcsolatba a vadászattal ?  
Sz. L.:   A 73-74-es esztendıben tettem le a hivatásos 
vadászvizsgát. Hosszú idın keresztül nem tudtam be-
kerülni egyetlen vadásztársasághoz sem. 1989-ben a 
rendszerváltás után létrejött törvény biztosította a lehe-
tıséget, hogy Annavölgyön 10 fıvel megalakuljon a 
FORTUNA vadásztársaság.  
A.H. Mi a feladata ennek a társaságnak? 
Sz. L.:   A társaság megalakulása után a tagok fegy-
verhez jutottak, megfelelı környezetvédelmi és vadá-
szati vizsgák ellenében. Ez a tagság biztosította szá-
munkra a fegyverhasználati jogot, természetesen terü-
let nélkül. Ebben az idıben ez is sokat számított, hi-
szen fegyverhez jutottunk és pénz ellenében bérkilö-
véshez. Pilisszántón, Piliscsabán béreltünk leseket és 
itt őzhettük hobbinkat. 1996-ban az új vadásztörvény 
és a kitartó területszerzı munkám eredményhez veze-
tett, bekerültem a DOROGI BÁNYÁSZ vt-be, amely te-
rülettel rendelkezik és eredményes vadgazdálkodást 
folytat. Rengeteg társadalmi munkát végzünk a terüle-
ten, magaslesek, fácánetetık építése, téli idıben ta-
karmányozás, cserkészutak rendben tartása. A kör-
nyezetvédelem és vadászat programjában van az ille-
gális fakitermelés megakadályozása, amely igen elter-
jedt környékünkön. Jellemzı még a jogszerőtlen sze-
métlerakó helyek környezetszennyezése. Ebben min-
den megtalálható az ipari hulladéktól a bútoron ke-
resztül a konyhai hulladékig. Természetesen ennek is 
elejét kell vennünk. Tavasz közeledtével meg kell em-

lítenünk a bozót és erdıtüzek megakadályozását, 
mind az emberek, mind az állatok szempontjából. Ko-
moly problémának látom környezetvédelmi szempont-
ból és a község szempontjából a kóbor kutyák jelenle-
gi helyzetét, hiszen veszélyeztetik és megfertızhetik a 
falu lakosságát.  
A.H. Milyen vadak élnek környékünkön és mi a 
vadászati rend? 
Sz. L.:   Környékünkön vegyes a vadállomány. Leg-
gyakoribb vadállatunk az ız, amibıl igen jelentıs az 
állomány a környezı falvak külterületein és a Gete 
hegy környékén. Második legnemesebb vadunk a 
vaddisznó, amelybıl közepes mértékben telelt át az ál-
lomány, hiszen az utóbbi idıben elég sok kilövésünk 
volt. Megjelennek területünkön az átmenı szarvasok, 
melyeknek mozgáskörzete 40 km, így ritkán találko-
zunk velük. A területen azonban nem csak nagyvadak 
élnek, megtalálható a fácán és a vadnyúl is de kevés 
van belılük. Az elmúlt idıszak mezıgazdaságának 
technológiai rendszere szinte teljesen elpusztította a 
kisvadállományt, ám a kistáblás mezıgazdasági ter-
melés kedvez az életstílusuknak. 
A.H. Néhány éve csoportokban lehetett ızeket 
látni a környéken, ami most már ritka eseménynek 
számít. Mi ennek az oka?  
Sz. L.:   Egyre kevesebben vannak. Több új vadász-
társaság alakult, az új vadászati törvénynek köszönhe-
tıen. A vadállomány csökkenésének hátterében a te-
rületek magánosítása áll. Ennek köszönhetıen más 
lett a vadászat jellege, nagyobb területi béreket kell fi-
zetni, így költségesebbé vált ez a szórakozási fajta. 
Sokkal több lett a vadász, sajnos a rabsicok száma is 
emelkedett. Illegálisan fegyverhez jutottak lövik a va-
dat, sokan csapdáznak. Kicsit mindenki tulajdonának 
érzi a vadat. Ha például valakinek a birtokán megjele-
nik két vad, feljogosítva érzi magát, arra hogy kilıje. 
(Ez persze nem így van. Az új törvény 3000 ha felett 
garantálja a vadászterületet.) 
A.H. A csapdát milyen vadaknak állítják?  
Sz. L.:   A csapdával ritkán találkozunk, azt általában 
az ızváltókra állítják fel különbözı huzalokból és ott, 
ahol a takarmány el van helyezve. Ez egyre ritkább, 
most már a puska a divat. Rengeteg az illegális fegy-
ver, amivel ritkítják a vadállományt.  
A.H. Gyermekeinkkel gyakran járunk az erd ı-
ben kirándulni. Mennyire veszélyesek az el ıbb em-
lített vaddisznók a kirándulókra?  
Sz. L.:   Semmilyen veszélyt nem jelentenek. A vad-
disznó két esetben támad. Ha meg van sebezve, va-
gyis erısen vérzı seblázban van, a másik eset, pedig 
amikor szaporulati idıszakban a kismalac vészsirámja 
hallatán a kan disznó támad. Ha találkozunk vele, nem 
kell félni tıle, hagyni kell, elszaladni, mert biztosan ez 
történik. 
A.H. Lakásod falain sok trófea látható. Ezekhez 
milyen módon jutottál hozzá?  
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Sz. L.:   Egy vadász nem nagyon vásárolja a trófeá-
kat. Ezek általában lıtt vagy talált trófeák. A talált tró-
feák elpusztult, elhullott állatoké voltak, lıtt trófeák kö-
zött van egy ıztrófea, amely selejtezés alá került, van 
több túlérett bak trófea is. 
A.H. Melyik ezek közül a legértékesebb? 
Sz. L.:   Legértékesebb díszemet két éve lıttem a 
Hegyeskı alatt. İ egy 14 éves szarvasbika, amely 
már kimúló idejében volt, rendkívül kopott aganccsal, 
de számomra, azt hiszem ez volt a legszebb élmény. 
A másik a Gete tövében szerzett 97 kg-os kan disznó 
agyar, ami igazán szép látvány.  
A.H. Úgy tudom, van egy másik hobbid is, az 
ásványgy őjtés. Mesélnél err ıl is néhány szót? 
Sz. L.:   Ez még a bányából származó győjteményem, 
hiszen a dorogi szénmedencék néhány bányáját vé-
gigjártam és innen szereztem győjteményem darabjait. 
Könyvekbıl, ismeretterjesztı kiadványokból is tanul-
mányozom a kövek eredetét, történetét. 
A.H. Nem gondoltál–e már arra, hogy valamikor 
a falu lakossága is megcsodálhassa gy őjteménye-
id?  
Sz. L.:   Volt ilyen gondolatunk egy kiállítás-sorozatról, 
de azt hiszem ez nem igazán idıszerő Az iskolával, 
viszont szeretném a kapcsolatot felvenni. Együttmő-
ködésben létre lehetne hozni egy iskolai madárvédelmi 
csapatot, amely esetleg technika órán etetıket készí-
tene, biológia órán pedig megismertetné a gyerekeket 
a madarak védelmével, etetési módszereivel. Idıvel 
szeretnék néhány preparált, kitömött madarat az isko-
lának ajándékozni, ami biológia és környezetismeret 
órákon segítené a tanárok munkáját. Ezekkel segít-
hetnénk a gyerekek környezetvédelmi tudatának erı-
södését, falunk kellemesebbé, vonzóbbá tételében 
pedig a gyerekek is aktív részt vállalnának.  
A.H. Köszönjük az interjút, jó egészséget kívá-
nunk a gy őjtımunkához. 
 

Új iparág meghonosítása Annavölgyön.  
 

Folytatjuk kereskedelmi egységeink, termelı üzeme-
ink mőködését bemutató sorozatunkat. Ebben a szá-
munkban Mészáros Istvánnal, az orvosi rendelı mel-
letti kerámiaüzem vezetıjével beszélgetünk. 
A.H. Az Ön vállalkozása Annavölgyön m őködik, 
mégis kevés az információ róla. Legyen szíves 
bemutatni olvasóinknak az üzemet. 
M.I.:  Ez a kis kerámiaüzem két éve települt ide az 
orvosi rendelı mellett lévı két üresen álló lakásba. Kis 
átalakítással egybe nyitottuk és így kaptunk egy kb. 
200 m2 alapterülető épületrészt, amelyben berendez-
kedtünk kerámiagyártásra. Eleinte különbözı mérető 
és formájú vázákat gyártottunk, majd késıbb magya-
ros ruhába öltöztetett italtartó szobrokat. Ezeket a 
megrendelınk palackozta, és díszdobozba csomagol-
va juttatta a kereskedelembe. A termékeket tulajdon-
képpen a külföldi turistáknak kínálták finom barackpá-

linkával megtöltve. A festést porcelánfestık készítet-
ték, akik a létszámunk javarészét tették ki. Ekkor 16-
18 fıt tudtunk foglalkoztatni. Késıbb, miután más ter-
mékeket kezdtünk gyártani, a létszámunk lecsökkent 
6-8 fıre. Jelenleg is ennyien vagyunk. Az állomány he-
lyi és környékbeli nıkbıl áll. A célunk az, hogy a jövı-
ben a fejlesztés és beruházás folyamán egyre több 
helybéli nıt és férfit tudjunk foglalkoztatni. Talán ezzel 
a kerámiagyártással egy új iparág megtelepedését 
fogjuk megteremteni Annavölgyön. Környékünkön 
nem ismeretes ez az iparág. Nincs tradíciója. Nincse-
nek hagyományai úgy mint a bányászkodásnak. Az 
agyagmővesség gyökerei nagyon régre nyúlnak visz-
sza. Használati eszközöket készítettek - edényeket, 
szobrokat stb. már az idıszámítás elıtt sok ezer év-
vel. Ez a fazekasság alapja volt. Készítettek porcelánt 
Kínában, ahol a készítés titkait hosszú ideig megıriz-
ték. Európában csak a XVII. században kezdtek kísér-
letezni a porcelán gyártásával, több-kevesebb sikerrel. 
A mi termékeink, amelyek dísztárgyak: kategóriája 
szerint a kettı között helyezkedik el, árban és minı-
ségben egyaránt. 
A.H. Milyen típusú termékeket gyártanak?  
M.I.: Díszkerámiák készítésével foglalkozunk, ami 
azt jelenti, hogy a lakások díszítésére, szépítésére 
szolgáló vázákat, faliórákat, padlóvázákat, valamint 
étkészleteket, kávés készleteket, teás készleteket fes-
tünk. Készen megvesszük a fehér árut és kézzel fest-
jük ezeket. 
A.H. Úgy tudom, hogy itt is készítenek különbö-
zı dísztárgyakat. Ezekhez az alapanyagokat mi-
lyen módon szerzik be? 
M.I.: A magas minıségő alapanyagokat szakboltok-
ban szerezzük be, ezek spanyol, olasz, holland termé-
kek, melyet por alakban zsákban vásároljuk meg. Ezt 
csak be kell keverni, hozzá kell tenni az adalékanya-
gokat és készen van az alapanyag. Ezek a termékek 
öntéssel készülnek. Megcsináljuk a gipszformát, ami-
kor ez megvan, ezt a keverék anyagot beöntjük a for-
mába. Ez megszívja magát, megszárad, kivesszük. 
Végül is ez egy technológiai folyamat. Még talán any-
nyit, hogy magyar anyagokat nem is használunk, teljes 
mértékben külföldi alapanyagokkal dolgozunk. 
A.H.  Milyen a kapcsolatuk a másik annavölgyi 
termel ıüzemmel a KAOLIN-nal, itt arra gondolok, 
hogy az ott gyártott alapanyag nem megfelel ı-e az 
Önök számára? 
M.I.: A személyes kapcsolatunk nagyon jó. Sajnos a 
kaolin por nem alkalmas arra, hogy bármilyen termé-
ket készítsünk belıle, az csak egy adalékanyag. 
A.H. Csak belföldre termelnek, vagy sikerült a 
külföldi kapcsolatokat is kiépíteni?  
M.I. Pillanatnyilag belföldre termelünk. A jelenlegi ter-
mékünk kézzel festett virágtartó edény, sivatagi motí-
vumokkal. Ez egy olcsó termék. Januárban két kiállí-
tásra küldött ki a külkereskedınk: Franciaorszába és 
Amerikába. Úgy néz ki, hogy a japánok érdeklıdnek 
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iránta. Ennek az eredménye leghamarabb egy év múl-
va jelentkezik. Egyébként csak belföldre dolgozunk. 
A.H. Jelenleg milyen módon történik a termékeik 
belföldi értékesítése?  
M.I.: Termékeink belföldi forgalmazása mindig a 
megrendelıinken keresztül történik. 
A.H. Ezeket a keresked ıket meg kell keresni, 
vagy ık jelentkeznek? 
M.I.: Az érdeklıdök felderítése nagyon kemény 
munka. Kapcsolatainkat folyamatosan építeni kell, hi-
szen ezeken keresztül juthatunk újabb megrendelık-
höz. 
A.H. Állandó értékesít ı helyük nincs?  
M.I.: Nincs üzletünk, mi csak termelıüzem vagyunk. 
A.H.  Milyen fejlesztési terveik vannak a jöv ıre 
nézve? 
M.I.: Természetesen gondoltunk a fejlesztésre. Mint 
mondtam, szeretnék ebben a térségben egy 
annavölgyi kerámiát kifejleszteni. Ez meg azzal jár, 
hogy fejleszteni, beruházni kell. Egyenlıre csak a bel-
sı felkészültségünkkel tudjuk a fejlesztést megoldani, 
gyorsítani, ami azt jelenti, hogy többet tudjunk termel-
ni, több embert tudjunk foglalkoztatni, nagyobb ha-
szonnal tudjunk dolgozni. Jelenleg van egy megrende-
lınk, aki egész évben lekötne minket, de nagy meny-
nyiséget kér. Ezért most beállítunk egy présgépet, ami 
jóval termelékenyebb, mint a kézi erı. Nem olcsó do-
log, de 50 ember munkáját helyettesíti. Ez már egy be-
ruházás. Szeretnénk bıvíteni a mőhely parkunkat, 
ahol szeretnénk több annavölgyi és sárisápi munka-
erıt foglalkoztatni. 
A.H. Milyen a kapcsolatuk az önkormányzattal és 
a különböz ı szervezetekkel?  
M.I.: Jó kapcsolatot tartunk fenn az önkormányzat-
tal. Bármelyik szervezettıl jönnek hozzánk azzal a ké-
réssel, hogy támogassuk a különbözı rendezvénye-
ket, ünnepségeket, mi minden esetben megtesszük 
ezt, természetesen ingyen. Már szinte minden szerve-
zettıl voltak nálunk. Sajnos az önkormányzatok még 
nem jelentkeztek nálunk, hogy valamire szükségük 
volna, de gondolom, ennek oka a szőkös anyagi hely-
zet. Remélem ez a jövıben javulni fog, és akkor lesz 
lehetıségük ilyen termékek megrendelésére is. De 
ismétlem, mindenkivel nagyon jó a kapcsolatunk. 
A.H. Köszönjük az interjút és sok sikert kívánunk 
a további tevékenységükhöz.  

Labancz Krisztina 

Annavölgyi Óvoda Hírei 

Sajnos a téli idıszak a járványok, betegségek ideje az 
óvodában is. A kicsi gyerekek fokozottan érzékenyek 
a fertızésekre, jelenleg is sok a betegünk. A 64 óvo-
dás korú gyermek helyett 30-35 fıvel mőködünk. 
Az óvoda nevelıtestülete kiemelt figyelmet fordít az in-
tézmény folyamatos tisztántartására, a fertıtlenítések-
re, a további betegségek elkerülése végett. 

Ezúton is tisztelettel kérem az óvodás gyermekek szü-
leit, hogy csak teljesen egészséges gyerekeket hoz-
zanak óvodába. Betegség után kérjük a gyógyulást 
igazoló orvosi igazolást is. 
Meghitt és örömteli esemény volt az óvodai Télapó és 
Karácsonyi ünnepségünk. Az ajándékok sokasága le-
nyőgözte a kicsiket. Azóta is legkedveltebbek az új já-
tékaink közül a rollerek, gördeszka, és a szabadban 
használható mozgásfejlesztı eszközök, hinták, mini 
nyújtók és a mászáshoz nélkülözhetetlen kötél. A kü-
lönbözı mérető labdáink is a gyermekek mozgásfej-
lesztését, játékát szolgálják. 
Januárban két alkalommal teljesen ingyen vettünk 
részt a Sárisápi Kultúrházban szervezett két progra-
mon Walt Disney „Tarzan” címő filmjét néztük meg, 
majd színészek a „Cilike királykisasszony” címő szín-
darabján szórakoztunk. Ezúton is köszönjük Baranyi 
Péter igazgató úrnak a kedvezı lehetıségeket és a 
zökkenımentes gyermekutaztatást.  
Március hónapban tartjuk bálunkat, reméljük gyerme-
keink, meggyógyulnak addig.  
Március 31-ig le fog zárulni az óvodánkat érintı ellen-
ırzés. Szakértıi díjra elkészült pályázatunkon 20.000 
Ft-ot nyertünk, s ezen összeget kívánjuk az ellenır-
zésre fordítani. Pap Krisztina jegyzını ezirányú felké-
rését megküldte a Komárom-Esztergom Megyei Pe-
dagógiai Intézet Igazgatónıjének.  
Az ellenırzés célja: az újonnan bevezetett helyi óvodai 
program gyakorlati alkalmazása, szakértése, elért 
eredményeink megerısítése, esetleges korrekciók 
megtétele az óvodai nevelı- oktató munka hatékony-
ságának fokozása érdekében. 
Természetesen a vizsgálat tárgyát képezi az óvoda 
vezetés sokrétő feladatrendszerének, tanügy-
igazgatási, pedagógiai irányítómunkájának, belsı sza-
bályzásának felülvizsgálata, dokumentumelemzések 
stb. 
A vizsgálat „Szakértıi Véleménnyel” zárul, melyet 
Annavölgy Község Önkormányzata, Képviselıtestülete 
kézhez kap. Készülünk az eredményre, örülünk a 
megmérettetésnek. 
Annavölgy. 2000. 02 21. 

Reizer Ottóné óvodavezetı  

Iskolánk életéb ıl. 

Az újév is változatos, érdekes programokat tartogat 
iskolásaink számára. Bár január a félévi bizonyítvány-
osztás elıtti hajrá hónapja, amikor a legtöbb diák a ta-
nulásra koncentrál, azért akad említésre méltó ese-
mény az iskola életébıl. 

Bérletes színházlátogató tanulóink Dorogon megte-
kinthették a Dörmögıék őrkaladja címő zenés mesejá-
tékot, aminek igazán nagy sikere volt 

Január 18-án került sor az elsı osztályosok avatásá-
ra, egy játékos vetélkedı keretében. Így ma már ık is 
aktív tagjai lettek gyermekszervezetünknek.  
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Cselgáncsosaink közül, a 91-es születésőek január 
22-én Oroszlányba utaztak, ahol a Megyei Diákolimpi-
án Leányvár színeiben vettek részt. Az igen erıs me-
zınyben gyerekeink jól megállták a helyüket, annak el-
lenére, hogy ez a szakosztály nem olyan régen mőkö-
dik. A hét résztvevı nyolc éremmel térhetett haza.:
 Nagy Alexandra, Révész Csilla Bartók 
Ádám Fluxa Dávid  Sági Dániel Kocsis Péter,
 Bertók Diána. 
Cselgáncsosaink keményen készülnek a március ele-
jén Ajkán sorra kerülı versenyre, ahol a 89-90-es szü-
letésőek mutathatják meg felkészültségüket. 

Folytatódott a hagyományos Hegyi kupa sorozat. A 
kosárlabdázók mérhették össze erejüket Gyermely és 
Szomor csapatával. Az összetett versenyben még 
mindig Annavölgy csapata vezet, szeretnénk év végé-
ig megırizni ezt a helyet és visszanyerni Szomortól a 
vándorkupát. A következı megmérettetés a március-
ban sorra kerülı röplabda lesz, amelyre már régen ké-
szülünk edzéseken, sportkörökön. 

Február 3-a igen jelentıs nap a diákok életében. A 
bizonyítványosztás napja! Volt, aki örömmel vitte haza 
fél éves kitartó szorgalmas munkájának eredményét, 
de bizony volt olyan is, akire kemény munka vár év 
végéig a javításhoz. A pályaválasztó nyolcadik osztá-
lyosoknak február közepéig kellett eldönteniük, melyik 
oktatási intézményben kívánnak tovább tanulni. 

Február 15-én a dorogi Mővelıdési Házban újra egy 
mesejátékot tekinthettek meg bérleteseink A kıszívő 
lány címmel.  

19-én, szombaton diákönkormányzatunk 4 tagja: 
Dávid Éva Farkas Ákos Sági Gergı Patkó 
Bence képviselhette iskolánkat a diákvezetı képzé-
sen, Dorogon az Eötvös iskolában.  

Ugyanezen a napon rendezte meg a szülıi munka-
közösség a hagyományos farsangi bálunkat. A mulat-
ság igen nagy létszámú, ötletesebbnél, ötletesebb 
jelmezesek felvonulásával kezdıdött. Jó zenére tán-
colhattak, finom szendvicseket, ízletes házi sütemé-
nyeket ehettek a bálozók. A tombolasorsoláson érté-
kes jutalmak találtak gazdára. Igazán jó hangulatban 
búcsúztathattuk a telet! 

Iskolánkban értékeltük a félévi tisztasági versenyt. 
Az alsó tagozatból a negyedik osztályosok, a felsısök 
közül a nyolcadik osztályosok kaphatták meg a Tiszta, 
Rendes osztály címet. 

Helyesírási verseny zajlott a harmadik és negyedik 
osztályosok  jó helyesírói között. Az érdekes, játékos 
feladatok megoldásai során sokat tanulhattak a ver-
senyzık. A vetélkedésben I. helyezést Lampert Éva  
(negyedikes) II. helyezést Jakab Eszter  (negyedik) III. 
helyezést Sági Dániel  (harmadikos) tanuló ért el. 

Felsı tagozatos tanulóink március 4-én Budapestre 
utaztak, ahol a Madách színházban megtekintették a 
Beszterce Ostroma címő elıadást. 
 

2000 – Jubileumi év 

A Katolikus Egyház az idei évre jubileumi évet hirdetett 
Jézus Krisztus születésének 2000. Évében. A jubileu-
mi év meghívás arra, hogy átérezzük a megtestesülés 
titkát. Emlékezzünk meg arról, hogy Isten szeret min-
ket, mert az ember iránti szeretetbıl lett emberré. 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
érte” (Jn 3,16)  
A jubileumi évben mindannyian meghívást kapunk ar-
ra, hogy életünket elmélyülten megvizsgáljuk:  
- mit kezdek saját életemmel?  
- mihez van tehetségem, képességem, és azt meny-

nyire tudom megvalósítani életemben? 
- ki a másik ember a számomra? 
A jubileumi év meghívás arra, hogy bátran szembe-
nézzek gyengeségeimmel, tehetetlenségemmel, újra 
elhatározzam, hogy jobbá tegyem életemet.  
Mindehhez az Egyház felkínálja Isten kegyelmi segít-
ségét.  
Ahhoz, hogy ezt a kegyelmi életet felismerjük, szük-
séges megismerni, hogy ki az Isten. Éppen a megtes-
tesülésben mutatkozik meg, hogy Isten maga a Szere-
tet.  
A jubileumi év tehát mindannyiunk számára felhívás 
életünk megjobbítására. 
A farsang idıszaka 
A karácsony ünnepeinek elmúltával vidám és szép 
idıszaka kezdıdött a régi embernek, különösen a 
földmővelı embernek. Hiszen a földeken dolgozni 
nem lehetett, ezért más módokon múlatta az idıt. Eb-
bıl fakad a mulattság kifejezésünk. Ez az idıszak a 
farsang ideje, amikor különféle bálok, mulattságok ide-
je. Ez az idıszak nagyböjt kezdetével, hamvazószer-
dával ér véget. İseink a nagyböjt idejét komolyan vé-
ve nem jártak már bálokba, mulattságokba, hanem el-
komolyodással, imádsággal készültek Húsvét megün-
neplésére.  
Idén – miután a Húsvét egészen késıre esik – hosszú 
farsangunk van, egészen március 8-áig.  
Nagyböjt idıszaka böjti idı, Jézus megváltó szenve-
désére való emlékezés, melyben az ember igyekszik 
megtisztítani életét hibáitól, bőneitıl. Ezeket segítik elı 
az önmegtagadások, áldozatvállalások. Nagyböjt 
péntekein ezért nem fogyasztunk húsételeket, hamva-
zószerdán és nagypénteken csak háromszor étkezünk 
és egyszer lakunk jól. Ezeken túl többet imádkozunk 
és gyakoroljuk az irgalmasság cselekedetei.  

Ákos atya 
 

A Lilla csemege közleménye 
Tisztelt Vásárlóink! 

Szeretnénk felhívni vásárlóink figyelmét, hogy ismét 
elindítjuk pénteki akciós napjainkat március 17-tıl. Ak-
ciós termékeink között szerepelnek alapvetı élelmi-
szerek (pl.: étolaj 259 Ft, liszt 55 Ft, cukor 140 Ft,) 
Hús-hentesárú termékek, napi beszállítással, a leg-
kedvezıbb áron, nálunk! 
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Konzerv és kávétermékek, fagyasztott áruk széles vá-
lasztéka! 
Kérjük, kísérjék figyelemmel szórólapjainkat, melyeket 
minden csütörtökön az Önök postaládájába viszünk! 
Tortarendelést továbbra is felveszünk pénteki beszállí-
tásra! 
A Fornetti friss pékárúk továbbra is kaphatók boltunk-
ban. 
Sok szeretettel várjuk vásárlóinkat a hét minden nap-
ján:    Rózsahegyi Róbert és a 
    Lilla csemege dolgozói. 
 

Statisztikák a falu életéb ıl 
 

Tudja-e Ön ,hogy hány jeles személyiség került ki 
Annavölgyrıl? 
Kossuth díjas (bányász)    3 
Atomfizikus       1 
Miniszter       1 
Hadbíró      1 
Katonai ügyész     1 
Egyetemi tanár     1 
Orvos       1 
Ügyvéd      2 
Rendırtiszt      3 
Katonatiszt      10 
Igazgató      2 
Tanító       12 
Óvónı       5 
Bányamérnök      3 
Író       1 
Újságíró      1 
Festımővész      1 
Országgyőlési képviselı    1 
NB-I-es focista     8 
Tudják-e hogy hányan élnek az NB-II-es Annavölgyi 
focicsapat tagjai közül? 

• Fehérvári Lajos 
• Rózsahegyi Ferenc 

További jó egészséget kívánunk! 
Perjési Ferenc 

 

Sport  
A téli idıszak egyik a sportegyesületet érintı legfonto-
sabb eseménye a létesítmény belsıtéri korszerősíté-
se, átalakítása. Ennek a munkának irányítója és meg-
rendelıje a létesítmény tulajdonos Önkormányzat, 
polgármesterünk vezetésével. Sportoló fiataljaink ne-
vében a Sportvezetıség köszönetét fejezi ki a köz-ség 
önkormányzatának, képviselıtestületének ezért a 
munkáért.  
A téli idıszakban az esztergomi „Porga” kupa terem-
foci bajnokságban két csapatunk indult el (önköltséges 
alapon) selejtezı csoportjukból nem jutottak tovább. 
Sárisápon megrendezett „Kınig” kupán az idısebb já-
tékosokból összeállt teremfoci csapatunk a III. helye-
zést szerezte meg! Labdarúgóink a Sárisápi torna-

csarnokban jelenleg is részt vesznek a falusi-kupa 
bajnokság küzdelmeiben.  
A jobb bajnoki szereplés reményében 3 labdarúgó le-
igazolásával erısítettük felnıtt labdarúgó csapatunkat. 
Dágról Haász Béla, Tokodról Tarcsai István, és 
Sárisápról Szarvadszki György lett a mi együttesünk 
labdarúgója. A bajnokság tavaszi fordulója 2000 már-
cius 19-én kezdıdik. 
Egykori „Ságvári-kupa” gyıztes csapatunk labdarúgó-
jától a 76 éves korában elhunyt id. Ludvai Istvántól 
búcsúztunk el a sárisápi temetıben. Emlékét tisztelet-
tel megırizzük! 
Asztaliteniszezıink szép eredménnyel szerepeltek a 
Sárisápon megrendezett téli versenyen. Eredményei-
ket dicsérı oklevelek minısítik. 
 Kristóf Gábor    egyéni elsı  
 Kulp-Holló István  egyéni ötödik 
 Kulp-Holló István (páros) páros második  
Megkezdıdött az egyesület évi mőködéséhez szüksé-
ges anyagi fedezet elıteremtése, önkormányzati, pár-
toló tagsági, pályázati, és szponzori támogatások 
megszerzésével, szervezésével. 
Itt kell megköszönni minden egyes dolgozónak a tava-
lyi év során a személyi jövedelemadó 1%-ának egye-
sületünk részére történı felajánlását! Az idei évben is 
erre kérünk minden sportszeretı dolgozót. Adószá-
munk:  19889854-1-11 
Sportolóink nevében elıre is köszönjük támogatásu-
kat!  
Február 26-án megrendeztük immár harmadik alka-
lommal a „Kucsera Imre” sakk emlékversenyt. Az 
egyéni versenyen kívül ezúttal más községek meghí-
vott sakkcsapatainak (4 fıs) részvételével csapatver-
seny is színesítette a programot. Két község, Dág és 
Lábatlan amatır sakkozói jöttek el, hogy megmérkız-
zenek egymással és a helyi csapattal. 
Az annavölgyi csapat igen elızékeny házigazdának 
bizonyult, mert mind a tornát nyerı Dág és a második 
Lábatlan csapatát is maga elé engedve a harmadik 
helyen végzett a versenyen. A csapat tagjai: Patkó Ist-
ván, Palkovics István, Révész Csaba, Kecskés Ernı. 
Az egyéni bajnokságban 10 fı kezdte meg a sakkbá-
búk mozgatását. Az egyéni verseny eredménye: 
 Patkó István  I. hely 
 Mónos Gyula  II. hely 
 Palkovics István III. hely 
 Viszkok Pál  IV. hely 
Az emlékverseny lebonyolításáért köszönet a helyet 
adó Kultúrotthon vezetıjének, Farkas Józsefnek a fı-
rendezı Patkó István szakosztályvezetınek és a tá-
mogató Kucsera Zoltánnak, valamint minden résztve-
vınek. 
 

Cselgáncs 
A cselgáncs szakosztály novemberben kezdte meg 
mőködését. A gyerekek nagy lelkesedéssel láttak 
munkához a még náluk is lelkesebb edzık irányításá-
val. Az edzéseket folyamatosan látogató gyerekeknél 
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már óriási fejlıdés tapasztalható. Az 1994-ben szüle-
tett fiúk-lányok részt vettek az elsı versenyen, a diák-
olimpia megyei döntıjén. Heten utaztak Oroszlányba, 
és valamennyien éremmel tértek haza. (Bertók Diána, 
Nagy Alexandra, Révész Csilla, Bartók Ádám, Kocsis 
Péter, Sági Dániel, Fluxa Dávid) Most tavasszal újabb 
versenyek következnek, többek között Annavölgyön is. 
A következı hetek-hónapok legnagyobb feladata: 
megfelelı tatami (cselgáncs szınyeg) beszerzése. 
Rendelkezünk a környékünkön lévı cégek, intézmé-
nyek, vállalkozók anyagi támogatásának ígéretével, 
köszönhetıen Jezsik Gyula hathatós közbenjárásá-
nak. Sajnos ez a pénzforrás még nem elegendı ezért 
kérjük a tisztelt újságolvasók, szülık segítségét. 
Amennyiben tudnak olyan vállalkozót, céget, magán-
személyt, akik támogatnák a cselgáncs szakosztályt 
és ez által a cselgáncsozni vágyó gyermekeket, úgy 
kérjük, értesítsék a szakosztály vezetıit. 
Március 12-én 22 fı részt vesz Ajkán körzeti csel-
gáncs versenyen, reméljük sikerrel. 
 

Pályázat! 
Ebben a számunkban háromfordulós pályázatot hirde-
tünk, Mészáros Istvánnak a kerámiaüzem tulajdono-
sának támogatásával. A mostani és a következı két 
számban felteszünk 1-1 kérdést. Ezekre a kérdésekre 
úgy lehet válaszolni, hogy utánanéznek különbözı 
könyvekben. A mostani választ kérjük április 8-ig be-
dobni a Polgármesteri Hivatalban, és az Anni-boltban 
elhelyezett dobozokba. Egy háztartásban lévı csalá-
doktól csak egy megfejtést fogadunk el. Következı 
számainkban újra felteszünk 1-1 kérdést. A sorsolás a 
3. szám megjelenését követıen lesz. A díjakat, a leg-
több helyes választ adók között sorsoljuk ki. A díjak: 
egy 7000 Ft. és egy 6000 Ft értékő kerámia asztali 
óra. 

1. Mit nevezünk MAJOLIKÁNAK és honnan szárma-
zik? 

 

GÓLTOTÓ! 
Újra meghirdetjük a GOLTOTÓ játékunkat. Az 
Annavölgyi Bányász labdarúgó csapatának tavaszi 
mérkızéseire lehet tippelni. A tavaszi kör 4 fordulójától 
kezdıdıen 10 mérkızés számszerő eredményét kell 
eltalálni. Az a nyertes, akinek a legtöbb találata van. 
Találat egyenlıség esetén sorsolunk. Elsı díj egy tor-
ta, a második egy üveg pezsgı, a harmadik egy üveg 
bor. A díjakat a Lilla csemege tulajdonosa, Rózsahe-
gyi Róbert ajánlotta fel. A tippek beérkezésének határ-
ideje április 9. 

GÓLTOTÓ TIPPSZELVÉNY 
1. április 9. ANNAVÖLGY – KESZTÖLC  …. - …. 
2. április 16. EGOM-KERTV.– ANNAVÖLGY  …. - …. 
3. április 23 ANNAVÖLGY –PILISMARÓT …. - …. 
4. április 30.    NAGYSÁP– ANNAVÖLGY     …. - …. 
5. május 07.    ANNAVÖLGY –SÜTTİ …. - …. 
6. május 14.    CSOLNOK – ANNAVÖLGY      …. - …. 
7. május 21.  ANNAVÖLGY –BAJNA …. - …. 

8. május 28.  TÁT – ANNAVÖLGY  …. - …. 
9. június 04.  ANNAVÖLGY –GYERMELY …. - …. 
10.június 11.  DÖMÖS– ANNAVÖLGY …. - …. 

 

REJTVÉNY 
Szelle István rovata 

Az elızı számunkban megjelent rejtvény megfejtése: 
Szilárd Erzsébet.  Határidıre 23 megfejtés érkezett. A 
sorsoláson a következık nyertek:  
1. díj falióra (Kaolin KFT)  Kurucz Renáta  
2. díj naptár, írószerek (Nebuló) Nyári László  
3. díj írószerek (Nebuló)  Dér József  
Új rejtvényünk megfejtése egy szervezet. 
 

    V    Y      Y    
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A megfejtést a Pályázati szelvényen, zárt borítékban, 
kérjük bedobni a Postán, és a Polgármesteri hivatal-
ban elhelyezett dobozokba. Beérkezési határidı: ápri-
lis 8 szombat. Sorsolás április 10-e hétfı 1530 a Pol-
gármesteri hivatalban. 
A díjakat Mészáros István a kerámia üzem tulajdonosa 
ajánlotta fel: Egy 3800 Ft értékő italtartó kerámia és 
egy 3000 Ft értékő kerámia falióra. 

Pályázati Szelvény 

 
Szervezet:  ………………..………………………………….. 

 
Név: ………………………………………… 

Cím: …………………………………………………………… 
 
Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat 
támogatásával létrejött idıszaki újság. 
Szerkeszti a szerkesztıbizottság: Felelıs szerkesztı: Jakab 
József  Tagjai:  B. Tódor Imre, Harcosfalvi László, 
Labancz Krisztina, Kuszenda Gábor, Perjési Ferenc, Ré-
vész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós, S zelle 
István, Vereckei Kálmán, Vörös Kláva, 
Terjesztik: Tary Zoltán, Patkó Bence, Tódor Dóra, Révész 
Lívia


