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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND! 

Önkormányzati Hírek  
 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
az Annavölgyi Híradó legutóbbi megjelenése óta eltelt 
idıben tartott ülésein az alábbi témákról tárgyalt: 
♦ Elhatározta a szennyvízcsatorna-hálózat építésé-

nek megkezdését. 
♦ Meghallgatta a Gyermekjóléti Szolgálat beszámo-

lóját és értékelte a település gyermekvédelmi hely-
zetét. 

♦ Elfogadta az 1999. évi költségvetési beszámolót 
87.106 EFt bevételi és kiadási fıösszeggel. 

♦ Pályázatot nyújtott be a Komárom-Esztergom Me-
gyei Területfejlesztési Tanácshoz az általános is-
kola külsı felújítására 1.380 EFt, valamint a telepü-
lésrendezési terv elkészítésére 2.500 EFt beruhá-
zási összeggel. Mindkét pályázatnál az esetlege-
sen elnyert összeg mellé 60 % saját forrást bizto-
sít. 

♦ A település rendezési tervének elkészítésével - 
megvizsgálva a benyújtott ajánlatokat - a PRO 
TERRA Kft-t bízta meg. 

♦ Meghallgatta az ÉDV Rt. beszámolóját a község 
vízellátásáról. 

♦ Módosította a szociális igazgatásról, valamint a 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeleteit az 
alábbi indokok miatt:  

♦ Május 1-jével megszőnt a munkanélküliek jövede-
lempótló támogatásának megállapítása. A munka-
nélküli járadékot kimerítı munkanélküliek közül 
azok részére, akik szociálisan rászorultak, az ön-
kormányzat biztosít legalább 30 napos foglalkozta-
tási lehetıséget és csak az ezt vállalók, részesül-
hetnek a továbbiakban rendszeres szociális se-
gélyben. 

♦ A rendszeres gyermekvédelmi támogatások meg-
állapításánál január 1-tıl lehetıség van a vagyoni 
helyzet vizsgálatára, ha a Szociális Bizottság tu-
domása szerint a család körülményei nem felelnek 
meg a jövedelemnyilatkozatban foglaltaknak. 

♦ Megvitatta a hulladéklerakó teleppel és a hulladék-
szállítással kapcsolatos problémákat. 

♦ Meghallgatta az iskolaigazgató beszámolóját az ál-
talános iskola munkájáról. 

♦ Belépett az újonnan megalakult Dorog és Térsége 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot mőköd-
tetı társulásba.  

Ezúton köszöntjük a községünkben dolgozó pedagógusokat 
a pedagógusnap, az egészségügyi dolgozókat a Semmelwe-
is nap, a köztisztviselıket pedig a köztisztviselık napja al-
kalmából.   
 

Köszönjük!  
 

Köszönet az óvoda régi kerítése megmaradt betonosz-
lopainak eltávolításáért az alábbi személyeknek: 
Bíber Gerg ı ;Bolyán Imre, Fehér Lajos; Lévai Já-
nos; Id. Varga Imre 
Az Emlékpark letisztításáért: 
Salló Miklós, Ifj. Garami Antal 
 

Anyakönyvi  Hírek 

Házasságot kötöttek: 

Április 29.  Karácsony Anikó és 
 Pintér János 
Május 13. Novák Nikolett és 
 Ladányi Béla  

Névadó: 

Április 15.  Balázs Robin Zoltán, 
 Balázs Cintia 
Május 13.  Major Erik  

Örökre eltávoztak: 

Thol László  1927 
Kusztra Bernadett  1981 
Fehér József  1935 
Varga János  1952 

 
 

Felhívás 
Júliusban két alkalommal sajnálatos „Grafiti” (falfirka) 
jelent meg a Polgármesteri Hivatal épületén. Szemé-
lyiségi jogokat sértı üzenetet kapott a polgármester úr 
és a képviselıtestület. E sajátos véleménynyilvánítás 
nagy felháborodást váltott ki minden jóérzéső ember-
bıl. E szándékos, vandál rongálás, elcsúfítja a nemrég 
jelentıs anyagi ráfordítással elkészült községházát. A 
helyreállítás költségei is az amúgy is szőkös költség-
vetést terheli. A képviselıtestület tagjai nem hiszik azt, 
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hogy csak az İ általuk elfogadott döntések lehetnek 
egyedül, a jó döntések. Lehetnek olyanok, akiknek 
nem minden határozatunk nyerte el a tetszését. Min-
den annavölgyi lakos elıtt nyitva az Önkormányzat aj-
taja, hogy vélt vagy valós sérelmét bejelentse, de bár-
mely képviselıt is megkeresheti és Mi választ adunk a 
felmerült kérdésre. 
Az üzenetnek ilyen fajtája ellen viszont minden törvé-
nyes eszközzel fel fog lépni a polgármester úr és a 
képviselıtestület. 

B. Tódor Imre 
Képviselı 

 
 

Az Annavölgy Víziközm ő Társulat hírei 
 

Az áprilisi Annavölgyi Híradó mellékletében megjelen-
teknek megfelelıen, 28-án megtartottuk a rendkívüli 
falugyőlést. A kultúrotthonban megtartott tájékoztató 
után minden érdeklıdı részletekbe menı választ ka-
pott kérdéseire.  
Ezután kezdıdött a szervezési munka.  
14 annavölgyi lakos vállalta, hogy utcánként végigjárja 
a lakosokat és személyes tájékoztatás után, aláíratja a 
belépési nyilatkozatokat. 
Köszönjük a szervezık odaadó, sokszor hálátlan és 
sok idıt követelı munkáját. 
 

Bánhidiné Juhász Zsuzsanna; B. Tódor Imre; Kun 
Csaba; Lampert Mária; Pál Katalin; Patkóné B. Tó-
dor Zsuzsanna; Pécsi József; Plasznik Béláné; Ré-
vész Istvánné; Slamnik Péter; Szolnoki Lászlóné; 
Váradi Jánosné; Varga Sándor 
 

A június 27-én megtartott „Annavölgy Víziközmő Tár-
sulat” alakuló üléséig 261 ingatlantulajdonos belépési 
nyilatkozata érkezett meg a szervezıbizottsághoz. Ez 
az összes magántulajdonban lévı ingatlan 91,62%. E  
belépési szám messze meghaladja az idevonatkozó 
kormányrendelet 66,6%-os alsó határát.  
Nagyon jól esett minden „csatornaügyben” tevékeny-
kedı, dolgozó embernek ez a hozzáállás. Azt az ér-
zést erısíti, mely szerint az annavölgyi lakosok nagy 
többsége egyetért, sıt támogatja ezt a beruházást.  A 
Gyıri Vízügyi Igazgatóságról érkezett BAKCSA LÁSZLÓ 
elmondta, hogy a régióban még nem volt ilyen magas 
belépési arány az alakulóülésig. 
A belépési nyilatkozatokon történı jelölés alapján az 
annavölgyi lakosok, a következı küldötteket választot-
ták meg: 
 

B. Tódor Imre; Kun Csaba; Pál Katalin; Pécsi Jó-
zsef; Plasznik Béláné; Slamnik Péter; Szolnoki 
Lászlóné; Váradi Jánosné; Varga Sándor 
 

Az alakulóülés ettıl a ponttól küldöttgyőlésként hozta 
meg döntéseit. A társaság legfıbb döntéshozó szerve 
ez a plénum. A küldöttek ez után meghozták a társulat 
mőködéséhez szükséges határozatokat. Elfogadta az 

Alapszabályt; a Szervezeti és Mőködési szabályzatot 
stb. Megválasztotta a társulat Intézı- és Ellenırzı bi-
zottságát, valamint a gazdasági vezetıt. 
A két bizottság tagjai a következık: 
Intézıbizottság: 
B. Tódor Imre   elnök 
Kun Csaba    elnökhelyettes 
Plasznik Béláné   tag 
Ellenırzıbizottság: 
Pécsi József    elnök 
Váradi Jánosné   tag 
Varga Sándor   tag 
 

Döntés született a cégbejegyzés elindításáról. A kül-
döttgyőlés megbízta az Intézıbizottságot a társulati hi-
telkérelem kidolgozására és az OTP Rt Pénzintézettıl 
a hitel felvételére. 
 

B. Tódor Imre 
 

 

Iskolánk életéb ıl. 
 

Gyermekszervezetünk az utóbbi néhány hónapban is 
igen gazdag programokban bıvelkedett. 
Március 8-án a kultúrotthonban a N ınapon kö-
szöntötték iskolásaink verssel, énekkel, tánccal 
Annavölgy n ılakosait. Másnap a Hegyi-Kupa elne-
vezéső versenyen fiú és leány csapataink röplab-
dában mérték össze erejüket Szomor csapatával. 
Sajnos a fiúk és lányok is vereséget szenvedtek. 
Március 12-én remek eredményeket érek el csel-
gáncsosaink a serdül ı területi diákolimpián, Ajkán.   
 

Aranyérmeseink: Bankó Brigitta, Révész Csilla, 
Steinh ıfer Adriána. 
Ezüstérmeseink: Bolyán Fruzsina, Bartók  Szand-
ra,Dávid Éva, Harcosfalvi Marietta. 
Bronzérmeseink: Bolyán Anett, Hüse Andrea, Tódor 
Dóra. 
5. helyezést ért el: Jakab Eszter  
 

Március 15-e méltó ünneplésére a 4. osztályosok ké-
szültek. 
Ebben a hónapban került még sor a bérletes színház 
utolsó elıadására Dorogon. A Bátor lovag  c. mesejá-
ték nagy tetszést aratott. 
Április elején egy hétig győjtöttük a vasat. Közel 4 t. 
vasat szedtünk össze 31 000 Ft. értékben. A legtöbbet 
győjtı diákjainkat jutalmaztuk. 
Már második éve veszünk részt Tokod-Üveggyárban a 
Móra Ferenc szépolvasási és helyesírási versenyen, 
ahol a környezı községek diákjai is ott voltak. Az 1. és 
2. osztályosok szövegértı és hangos olvasásukat, a 
3., 4. osztályosok nyelvtani és helyesírási tudásukat 
mérhették össze. 
l. osztályból Bánhidi Bettina  és Szívós Enik ı, a 2. 
osztályból Dávid Gábor , a 3. osztályból Forró Ramó-
na  és Orbán Gabriella , a 4. osztályból Jakab Eszter  
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és Lampert  Éva  szépen megállták a helyüket ezen a 
színvonalas versenyen. 
 

Április 14-én a Költészet Napja  tiszteletére versmon-
dó versenyt szerveztünk az alsósok és felsısök részé-
re. Másnap is szívesen szavalták verseiket tanulóink 
az óvódások és felnıtt versmondók mellett a kultúrott-
honban megrendezett Költészet Napján. 
 

A tavaszi szünetben leány focicsapatunk Dorogon sze-
repelt, ahol a második helyet szerezték meg. Focis-
lányok: Balogh Edina, Balogh Nikolett, Hüse Mari-
ann, Révész Lívia, Vihar Viktória, Mez ı Noémi, 
Steinh ıfer Adriána . 
Szlovákai sikereket könyvelhettünk el Galántán, ahol a 
nemzetközi versenyen remek eredményeket értek el 
cselgáncsosaink. 
Aranyérmesek: Jezsik Mónika, Révész Csilla, 
Steinh ıfer Adriána, Bolyán Fruzsina . 
Ezüstérmes: Bartók Szandra .  
Bronzérmes: Bankó Brigitta  
Rendkívül jól sikerült a majális. Sok gyermekünk érez-
hette jól magát a gazdag programot kínáló egész na-
pos rendezvényen. 
A Dorog Városi Rendırkapitányság minden ta-
vasszal megszervezi a hagyományos közlekedési 
versenyt, ahol részt vettünk mi is egy 4 fıs csa-
pattal, a 6. helyezést értük el (Kreitner Krisztián, 
Révész Lívia, Vihar Viktória,Viszkok Ervin ). 
Alsósaink nagy szeretettel, tisztelettel köszöntötték az 
édesanyákat és nagymamákat az anyák napi ünnep-
ségen. 
 

Május közepén folytatódott a Hegyi Kupa sorozat a 
felsısök kézilabdájával és az alsósok grundbirkózásá-
val. Itt az alsósok bizonyultak ügyesebbnek, ık nyertek 
Szomor csapata ellen, míg a felsısök vereséget szen-
vedtek. 
A novemberi gyermelyi történelmi vetélkedı résztvevıi 
számára jutalomkirándulást szerveztek a Parlamentbe, 
ahol megtekintették a koronázási ékszereket. 
Május 28-án, egy szép tavaszi vasárnapon került sor 
zeneiskolásaink záróhangversenyére. Másnap Buda-
pesten a Vigadó hangversenytermében élı koncertet 
láthattunk, hallhattunk. 
Május vége - Annavölgy-Szomor atlétikai verseny ha-
zai pályán. Sajnos a kupát nem sikerült visszaszerez-
ni, az Szomornál maradt. 
 

Hagyományos programjaink közé tartozik a Magyar 
Úttörıszövetség szülinapi bulija. Csillebércen - a szép 
idıben sorra kerülı rendezvényen mindenki találhatott 
magának való programot, s élményekben gazdag, 
egész napos kirándulás után térhettek haza. 
A tanév utolsó hetében tartottuk az iskolai gyerekna-
pot. Meghívott vendégeink voltak a sárisápi iskolások, 
akik Pázmán lovag címmel egyfelvonásos komédiát 
adtak elı, majd majorett bemutató következett. Ezután 

indultunk a nagy meleg miatt lerövidített úti célunkhoz, 
a Csolnoki Magashoz, ahol szép környezetben, vi-
szonylag hős helyen tölthettünk el néhány órát. 
 

Kedvezett az idıjárás június 24-én a tanévzáró ünnep-
ség résztvevıinek és a ballagóknak. Mérséklıdött a 
meleg és az esı is elkerült minket. Monos Józsefné is-
kolaigazgató beszámolt az 1999/2000-es tanév mun-
kájáról, az iskolai élet fontosabb eseményeirıl. Sok ok-
levelet, könyvjutalmat osztott ki a tanév során eredmé-
nyes munkát végzı tanulóknak. Idén 14 nyolcadik osz-
tályos tanulót búcsúztatott az iskola, akik valamennyi-
en továbbtanulnak. 
Balogh Edina, Balogh Edina, Balogh Nikolett, Bolyán 
László, Hüse Mariann, Jezsik Gyula, Kreitner Krisztián, 
Kristóf Krisztián, Kristóf Péter, Nagy Lóránt, Naszvadi 
Gergely, Révész Lívia, Terjék Tamás, Vihar Viktória. 
Kedves 8. osztályosok!  
Kívánunk nektek sok sikert és egészséget az életben, 
eredményes, kitartó munkát a tanulásban! 
 

Révészné Sági Lívia  
 
 

Vége a tanévnek! 
 

Június hónapban, két intézményünkben is befejezı-
dött a tanév. A két intézmény vezetıjével beszélget-
tünk az elmúlt tanév tapasztalatairól, eredményeirıl. 
 

Óvoda  
 

1./ Önt egy éve nevezte ki a Képviselı-testület az in-
tézmény vezetıjévé. Kinevezett vezetıként milyennek 
értékeli a most befejezıdı évet? 
 

Igaz, hogy egy esztendeje vagyok kinevezett vezetıje 
az Annavölgyi Óvodának, de ezt megelızıen két tan-
évben megbízott óvodavezetıként irányítottam az 
óvoda pedagógiai munkáját. 
Jó eredményei vannak óvodánknak, rögzıdött egy ed-
diginél korszerőbb pedagógiai szemléletmód és peda-
gógiai munkafolyamat. Kollégáim is nagy segítségem-
re voltak, kik több továbbképzésen sajátították el helyi 
programunk különbözı részterületeinek korszerő mód-
szertanát. (Testnevelés-Ayres terápia, vizuális neve-
lés, mérésmetodikai továbbképzés ) 
Egyre hatékonyabban sikerül a napi nevelımunkába 
beintegrálni a komplexitást, a tanulási folyamatot oly 
módon, hogy a kisgyermekek nem is veszik észre, 
hogy a szó hagyományos értelmében tanulnak. 
December-január hónapban középsıs és nagycsopor-
tos gyermekeink készség és képességszintjeit felmér-
tük (Nagy József: PREFER vizsgálatainak számunkra 
fontos területén, - anyanyelv, matematika stb.), s na-
gyon kedvezı eredményeket kaptunk. Ezen ismeretek 
birtokában célirányosabbá vált minden egyes gyerme-
künk nevelése, fejlesztése. 
Sajnos még nem érkezett meg a jegyzıkönyv óvodá-
ban zajló vizsgálatról, melyet minıségbiztosítási szak-
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értı végzett, de az elızetes beszélgetések alapján bí-
zom benne, hogy megerısíti programunk jó színvonalú 
minıségét és esetleg javaslatot tesz néhány részterü-
let korrekciójára. 
A jegyzıkönyv tartalmát a helyi képviselı-testület nyíl-
ván megismeri, és reális képet kap az általa fenntartott 
óvoda szakmai munkájáról. 
 

2./ Milyen gondok, nehézségek adódtak az óvoda ve-
zetıjének, dolgozóinak az év folyamán? 
 

Nagyobb gondok, nehézségek nem adódtak, a kiseb-
beket megoldottuk. 
Nagy segítséget jelentett, hogy az önkormányzat jóvá-
hagyta Szervezeti és Mőködési szabályzatunkat, így a 
dolgozók munkaköri feladatai stabilizálhatóbbá váltak. 
Minden dolgozó tudja napi, heti és idıszakos tenniva-
lóit, így tisztázott a felelısség kérdése is. Ezáltal lé-
nyegesen nyugodtabbá váltak és kiegyensúlyozottab-
bá a munkafolyamatok. 
Az elmúlt évben megjelent az új „Eszköz és felszere-
lésjegyzék”, melyet összevetve az óvoda jelenlegi 
helyzetével elkészítettem 2002. december 31-ig a be-
szerzendı eszközök és felszerelések éves ütemezését 
és leadtam Pap Krisztina jegyzınınek. 
Az önkormányzat anyagi lehetıségeinek tükrében fo-
lyamatosan teszi lehetıvé a beszerzéseket, ily módon 
adódott lehetıségünk, pl.: automata mosógép beszer-
zésére is. 
Ha a felsorolt eszközök, tárgyak rendelkezésünkre áll-
nak, akkor optimális feltételrendszer segíti munkánkat. 
 

3./ A Nemzeti Alaptanterv milyen változásokat hozott 
az óvoda életében és hogyan sikerült a bevezetése? 
 

Helyi programunk illeszkedve Nemzeti alapprogra-
munkhoz a következı változásokat hozta: 
♦ Folyamatos, fegyelmezett, a gyermekek érdekeit 

messzemenıen figyelembe vevı pedagógiai tevé-
kenységet, melyben minden egyes gyerek azt kap-
ja, amire a fejlıdéséhez szükség van, 

♦ Egyes gyermekek fejlıdéséhez szükséges napra-
kész pedagógiai adminisztráció egyre jobb színvo-
nalon valósul meg, 

♦ Nyugodt, derős, számtalan tevékenységet felkínáló 
mindennapokat sikerült vonzóvá tenni a kisgyer-
mekek számára, jól érzik magukat, vidámak, gyak-
ran haza se akarnak menni, - vagy visszakéredz-
kednek „még egy kicsit” a szülıktıl, 

♦ Az iskolába készülı gyermekink készségei, képes-
ségei, figyelme, feladattudata, kitartása, beszédfe-
gyelme, türelme, kultúrált magatartása nagyon 
kedvezıen alakul, 

♦ Kiemelném a tiszta rendezett környezet nevelı ha-
tását, - nem szemetelnek, egymást figyelmeztetik, 
ha valaki eldob valamit, aktívan vállalnak munka 
jellegő feladatokat és életkoruknak megfelelı szin-
ten örömmel teljesítik is. 

Sorolhatnám tovább, de betelnének a lap hasábjai.  
Megjegyezném, hogy programunk bevezetésének 
kezdeti tapasztalatait fogalmaztam meg, mert még 2 
tanév szükséges a tapasztalatok összegzéséhez, 3 
tanév áll az óvodák rendelkezésére a programjuk be-
vezetéséhez, tapasztalatok megfogalmazásához. 
A kezdeti elemzı munkák csoportszinten és az óvoda 
egészét érintıen folyamatban vannak. 
 

4./ Milyennek ítéli az óvodából most kikerülı és szep-
tembertıl már az iskolai oktatásban résztvevı gyer-
mekek „érettségét, felkészültségét”? 
 

Kifejezetten jónak ítélem meg. A gyermekek örömmel 
várják az iskolakezdést, képesek a megváltozott köve-
telményeknek szívesen eleget tenni. 
 

5./ Milyen változások várhatók a következı évben? 
 

Nagy változásokra nem készülünk, hiszen egy három-
éves pedagógiai folyamatot kezdtünk meg. Pedagógiai 
munkánkat igyekszünk továbbiakban is csiszolni, egy-
re jobban a gyermekeinkhez igazítani. 
♦ Testnevelési blokkunkba a magatartás zavarokat 

megelızı terápiás mozgásanyagunkat bıvítjük és 
a lovaglást kívánjuk minden gyermek számára be-
építeni foglalkozásainkba. Erre vonatkozóan pá-
lyáztunk nagyobb összegre, sajnos az eredményt 
még nem tudjuk. 

♦ Szeretnénk 1 számítógépet, amellyel még igénye-
sebbé válhatna a matematikai készség és képes-
ségfejlesztés. Kiváló, érdekes, 6-7 éves gyerme-
kek számára készült játékos programok szerezhe-
tık be nagycsoportosok számára. Ez irányú to-
vábbképzésre egyik óvónı kolléga már beadta je-
lentkezését.  

A továbbiakban is törekszünk napi munkánkat kifogás-
talanul ellátni a gyermek örömére, a szülık megelége-
désére. 
 

Reizer Ottóné 
Óvodavezetı 

 

ISKOLA 
 

1./ Kérem, értékelje a most befejezıdött tanévet! 
 

 A tanév végén nagy izgalommal hasonlítottam össze 
gyermekeink tanulmányi eredményét az elızı éveké-
vel. Jó érzéssel töltött el az, hogy iskolánk tanulmányi 
átlaga, ha kis mértékben is, de újra növekedett. 47-en, 
vagyis tanulóink 40,5 %-a ért el négyes, vagy annál 
jobb eredményt. (Tavaly ez a szám 35 volt.) Tantárgyi 
kitőnıink száma 5-rıl 11-re emelkedett örültem annak 
a ténynek, hogy csökkent azoknak a tanulóknak a 
száma, akik nem érték el a tantervi követelmények mi-
nimumát. Mindezek részben annak köszönhetıek, 
hogy gyermekeink kevesebbet hiányoztak az iskolából, 
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mint eddig. Rendkívül fontos, hogy a tanulók csak na-
gyon indokolt esetben maradjanak távol a tanórákról. 
A gyermekeknek otthon legtöbbször egyedül kell pó-
tolniuk az órai munkát. Sokaknak hiányzik a tanári 
magyarázat, a tanulói kísérlet, és az órai gyakorlás 
A mögöttünk hagyott tanév gyermekeink tanórán kívüli. 
tevékenységének megszervezésében is sikeres volt. 
Végre többévi próbálkozás után intézményünkben is 
beindult a zenei oktatás. 
A karácsonyi és májusi hangversenyen csodálatos él-
ményben részesítette huszonkét kis „zenészünk” a 
hallgatóságot. 
Ugyancsak ebben a tanévben indult be a Leányvári 
Judo Sportegyesült kihelyezett cselgáncs szakosztá-
lya, amelynek 36 tanulónk tagja. Hetente háromszor 
tartottak edzést, s szinte minden hétvégén versenyez-
tek az ország különbözı városaiban, ahonnan sok-sok 
éremmel tértek haza. Ügyességükrıl és felkészültsé-
gükrıl az annavölgyiek is meggyızıdhettek a torna-
termünkben megrendezett versenyen. 
Megalakult gyermekszínjátszó csoportunk. 
Tagjai lelkesen készültek az október végi bemutatóra. 
A sikerük folytatásra készteti ıket. 
Pozitívan értékelem azt, hogy az év folyamán sikerült 
iskolás családjaink anyagi terhein kicsit könnyíteni. Az 
év elején minden tanulónk jelentıs tankönyvtámoga-
tást kapott. Mindenki részesült étkezési hozzájárulás-
ban, s igen magas volt a kirándulásaink és színházlá-
togatásaink kedvezményeink. Mindezek a Képviselı-
testületnek, a Szülıi Munkaközösségnek, a pályázati 
összegeknek és szponzorainknak köszönhetı. 
 

2. Milyen sikereket értek el a tanulók ebben az évben? 
 

Ha tanulóink összes sikerét felsorolnám, akkor ez a je-
lenlegi híradó terjedelmében megduplázódna. 
A gyermekek kemény és kitartó munkával készültek a 
különbözı versenyekre. Nem baj, hogy nem sikerült 
mindenhonnan dobogós helyezéseket hazahozni, bár 
szép számmal akadnak ilyen eredmények is. Lehet, 
hogy a kívülállóknak nem mond sokat egy 5. vagy 12. 
helyezés. A szakmát ismerık azonban jól tudják, hogy 
sokkal nehezebb kis létszámú iskolából versenyeztet-
ni, mint a több száz fıs intézményekbıl pedig több he-
lyen ilyen iskolák tanulóival mérték össze tudásukat 
gyermekeink. Én büszke vagyok minden tanulónkra, 
akik házi-, területi-, megyei és országos versenyen vett 
részt. A megmérettetés, a részvétel a fontos. Én ez-
úton is köszönöm minden versenyzınknek és az ıket 
felkészítıknek a szép eredményeket. A következı né-
hány szám mentesít az elfogultság alól: 8 elsı, 12 má-
sodik, 11 harmadik, 8 negyedik, 6 ötödik, 4 hatodik, 2 
hetedik, 7 nyolcadik, 2 tizenkettedik, 1 tizennegyedik 
és 2 tizenötödik hely a tanulóinké.  
 

3./ Sikerült-e elılépni az ön által egy éve említett esz-
közhiány pótlásban? 
 

Kismértékben igen. Pályázati összegbıl 53 könyvvel 
növeltük iskolai könyvtárunk állományát. Jelenleg van 
folyamatban számítógéptermünk korszerősítése, mely-
re megyétıl 200.000 Ft-ot kaptunk. Eddigi célom az 
volt, hogy gyermekeink géphez ülhessenek, és mini-
mális ismereteket sajátíthassanak el. A korszerősítés 
után az érdeklıdık remélem jobban elmélyedhetnek 
majd a számítógép világában. 
A nemzetiségi állami normatívából televíziót, videót és 
diktafont vásároltunk. Ugyancsak állami normatívából 
sporteszközök fejlesztésére kerül majd sor. Saját for-
rásból nem volt lehetıségünk eszközfejlesztésre, 
ugyanis az épület felújítása igen sok pénzt vitt el. Öt 
termünk padlózatának a cseréje 1,2 millió, a vizes-
blokkok és a villanyhálózat korszerősítése 100.000 Ft-
ba került. 80.000 Ft-ért tanulószékeket és szekrényt 
vásároltunk. A zeneoktatáshoz nélkülözhetetlen zon-
gora átalakítása és hangoltatása 79.000 Ft-ba került. 
Intézményünk nagyobb mérvő eszközfejlesztését az 
Oktatási Minisztérium által beígért „Kistelepülések kis-
iskoláinak” kiírásra kerülı pályázatától várom.  
 

4./ Milyen fejlesztéseket terveznek a következı tanév-
ben? 
 

Szükség van az épület korszerősítésének folytatására, 
hisz bizonyos munkálatok elvégzése megtakarítások-
hoz vezetne. 
 

Monos Józsefné 
Iskolaigazgató 

 
 
 

A Magyar Vöröskereszt Alapszervezete  
 

Községünkben hosszú évtizedek óta él és dolgozik a 
vöröskereszt helyi alapszervezete. Az utóbbi években 
egyre gyakoribbá váló természeti katasztrófák megnö-
velték a Vöröskereszt szervezeteinek feladatát. A baj-
ba jutott emberek megsegítésének sok formáját alkal-
mazzuk, hogy enyhítsük veszteségeiket, szenvedésü-
ket. 
Az 1998. évi tiszai árvíz idején kis községünk lakói rö-
vid idı alatt összeadtak 35 zsák használható ruhane-
mőt és 6.000 Ft készpénzt, a vöröskereszt felhívására. 
A Dorog Területi irodára szállítottuk, ahol elismerésü-
ket fejezték ki Annavölgy lakóinak segítıkészségéért.  
Alapszervezetünk bonyolítja minden évben az ingye-
nes tüdıszőrést. A korábbi évekhez képest az elmúlt 
évben már szerencsére többen jöttek el. Reméljük 
egyre jobban megérti a lakosság, hogy saját érdeke a 
szőrésen részt venni, a betegség megelızése érdeké-
ben. 
Jó kapcsolatunk van a helyi önkormányzattal. Kölcsö-
nösen igénybe vesszük egymás segítségét, amikor ar-
ra szükség van. 
Aktivistáink segítettek társadalmi munkában a készülı 
Idısek Klubja néhány helyiségének takarításában. A 
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Kultúrotthon könyvtárának festése után a könyvek por-
talanításában, rendberakásában. 
Az iskolában két alkalommal osztályfınöki órán vett 
részt két vöröskeresztes tag. A téma Annavölgy múltja 
volt. Minden alkalommal rövidnek bizonyult az óra. 
Annyi jó kérdést tettek fel a gyerekek, alig gyıztünk rá 
válaszolni. 
Az önkormányzat részérıl kapunk másolási lehetısé-
get, különféle adminisztrációs segítséget, amire éppen 
szüksége van az alapszervezetnek. 
Az elmúlt évben nagy elismerésben részesültünk. Má-
jusban Tatabányára kapott meghívót a titkár, megyei 
ünnepségre, ahol munkánkat a Vöröskeresztes Mun-
káért kitüntetés bronz fokozatával jutalmazták. 
Idén márciusban taggyőlésen vezetıséget választottak 
a megjelent tagok. Változtatás nélkül a régieket vá-
lasztották meg, akik vállalták tovább a munkát újabb 
négy évre. 
Fontos még megemlíteni az évente rendezett Idısek 
Napját, amit az idıs emberek ünnepnapjává szeret-
nénk tenni. Hosszú szervezés és elıkészületi munka 
után kerül sor a megrendezésére. Felkeressük a helyi 
vállalkozókat, pénzügyi támogatásukat kérve. Anyagi 
lehetıségeik szerint különbözı összeget adnak éven-
te, köszönet érte. 
Legfıbb anyagi támogatónk az Önkormányzat, évente 
növekvı összeget biztosít számunkra. 
Az Idısek Napjához nagyban hozzájárulnak a község-
ben mőködı üzletek természetben nyújtott támogatá-
sai minden évben, köszönet érte. 
Mivel anyagi helyzetünk elsı sorban támogatóinktól 
függ, bevételeink összege alapján tudunk gazdálkodni. 
Például a karácsonyi szeretetcsomagok száma és tar-
talma is ettıl függ.  
Az idén volt elıször lehetıségünk arra, hogy egység-
csomagot készítve betegeket látogassunk. A házior-
vossal megbeszélve a községünkben élı legbetegebb 
lakósokat kerestük fel. Segítségünkre volt az Idısek 
Klubja vezetıje és néhány klubtag, aktivista és rövid 
idı alatt 24 beteg látogatása történt meg. İszintén 
reméljük, sikerült egy kis örömet szerezni valamennyi-
üknek. 
Az idén eddig 14 zsák használt, de még használható 
ruhanemőt adtunk át a helyi Karitatív csoportnak. A 
ruhák között most a bébi-ruhától, gyerekruháig, felnıt-
tig található, a rászorulók megtalálják benne a nekik 
szükséges holmit. 
A nyilvánosságot felhasználva köszönetet mondunk 
mindenkinek, aki támogatta munkánkat valamilyen 
formában.  A segítés minden formája hozzájárult 
eredményes munkánkhoz. Az alapszervezet aktivistái 
sokat tettek azért, hogy munkák ilyen eredményes lett. 
Ezen túlmenıen köszönet a község lakosságának ré-
szérıl a 2000. évben segítı 153 tagdíjfizetınek. 
 

Az alapszervezet vezetısége nevében  
Adorjányi Lajosné 

VK titkár 

ÉRDEKES EMBEREK  ÉRDEKES HOBBIK  
Labanc Krisztina rovata 

 

A modellez ı 
 

Folytatjuk érdekes embereket bemutató sorozatunkat. 
Mostani interjúalanyunk Pál Lajos bácsi szabóként 
dolgozott, dolgozik. Azt már kevesen tudják, hogy 
nagy modellgyőjteménye (elsısorban repülı) van a la-
kásában. Ezeket a modelleket mind sajátkezőleg ké-
szítette. A következı beszélgetés vele készült. 
A.H.: Úgy gondolom, Önt mindenki ismeri itt 
Annavölgyön, mégis arra kérném, meséljen ne-
künk arról a hosszú életútról, amit végigjárt.  
P.L.:  Négy éves voltam, amikor édesapám 
meghalt, ezután kerültem Martonvásárra, árvaházba, 
majd Pestre szabó tanulónak. A honvédségi szolgála-
tomat sajnos a háborúban töltöttem, aminek következ-
tében fogságba is kerültem, ahonnan 1947-ben tértem 
haza. Édesanyám itt élt Annavölgyön második férjével, 
így ide jöttem. 53. évemet töltöm már a faluban, hiszen 
itt találtam meg életem párját.  
A.H.: Mint fiatalember, már ifjúkorában érdek-
lıdött a m őszaki dolgok iránt. Mikor kezdett foglal-
kozni komolyabban az ilyen típusú dolgokkal, 
konkrétan a modellezéssel? 
P.L.:  Martonvásáron, ahol nevelkedtem, már 
foglalkoztunk ilyesmivel. Agyagból, fából készítettünk 
vonatokat, repülıket. Ez a sebesség és repülés iránti 
vonzalmam abban nyilvánult meg, hogy 1939-ben je-
lentkeztem pilótának, de édesanyám, talán féltésbıl, 
nem írta alá jelentkezési papíromat. Mőszaki érdeklı-
désemet végül a veszprémi repülıtéren élhettem ki, 
ahol másfél évig dolgoztam. 
A.H.:  Ezeket a modelleket, amelyeket itt a la-
kásban is láthatunk, mikor kezdte el építeni?  
P.L:  Kb. 30 évvel ezelıtt jelentek meg a bol-
tokban olyan mőanyag alkatrészek, amelyekbıl is 
ügyességgel egész repülıgépeket lehetett összeállíta-
ni. Ezekkel kezdtem győjteményem gyarapítását. Né-
met, amerikai típusú II. világháborús gépeket készítet-
tem. Késıbb szabászati ismereteimet felhasználva 
keménypapírból próbáltam ugyanezt. Legutóbbi mun-
kám egy B-52 amerikai bombázó volt. 
A.H.:  Hogyan készül és mennyi id ıt vesz 
igénybe egy hagyományos modell elkészítése?  
P.L.:  Rendelkezem olyan szakkönyvekkel, ame-
lyekben méretarányos mőszaki rajzok találhatók. Ezek 
alapján lehet a modelleket kivágni és összeragasztani 
Kb. egy hónapra van szükség egy komolyabb nagysá-
gú és bonyolultabb gép összeállításához. A kartonpa-
pírból és fából készített modellekkel fél évig is el szok-
tam bíbelıdni. 
A kisebb mőanyag, elıgyártott alkatrészekbıl egy este 
alatt összerakom a modellt. 
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A.H.:  Hány repül ıgépmodellel rendelkezik? 
P.L.:  Kb. 30-35 repülımodellem van, a legkü-
lönbözıbb típusokban, a legkisebbnek 10 cm, a leg-
nagyobbnak 1,5 m a szárnyszélessége. 
A.H.:  Úgy tudjuk, nem csak repül ıgépmodel-
leket készít!  
P.L.:  Igen, elkészítettem a Ferihegyi repülıtér 
makettjét, vásárolt alapanyagból. Ezen kívül emléke-
zetbıl megcsináltam a veszprémi repülıtér 2,5 m-es, 
méretarányos makettjét, épületekkel, hangárokkal, re-
pülıkkel. Még a repülıtér melletti domb és erdıs rész 
is felkerült a makettre. Az egykor Veszprémben dolgo-
zó vadászpilóták is elismerték a makett élethőségét. 
Ezzel talán emléket is állítottam a repülıtérnek, hiszen 
ott most már csak az épületek nyomai láthatók. Ezen 
kívül fél évig dolgoztam az Országház makettjének el-
készítésén, amit végül siker koronázott. 
A.H.:  Az annavölgyiek mennyire ismerik az ön 
hobbiját? Bejönnek megnézni ezt a szép gy őjte-
ményt? 
P.L.:  Foglalkozásomnak köszönhetıen sok em-
ber megfordult nálunk. İk mind megcsodálták győjte-
ményemet. A közelben lakó gyerekeknek is meg szok-
tam mutatni az elkészült modelleket. Az iskolából is 
jöttek osztályok, akik nagy érdeklıdéssel tekintették 
meg a gépeket. 
egy kiállítás keretében bemutatni a modellgy őjte-
ményt? 
P.L.:  Már beszéltem ez ügyben a mővelıdési 
ház vezetıjével, aki lehetıséget adott ennek megvaló-
sítására. Így augusztus 2o-a körül talán megvalósul ez 
a terv.  
A.H.:  Mivel foglalkozik még szabadidejében?  
P.L.:  Ha van lehetıségem, az ország repülıtere-
it látogatom. 10 éve tagja vagyok a veterán repülıszö-
vetségnek. Voltam már Szombathelyen, Kecskeméten, 
Pápán és Debrecenben. 
A.H.:  Köszönjük, hogy vállalta a beszélgetést, 
és engedje meg, hogy a magam és az újság készí-
tıi nevében jó egészséget kívánjak . 
 
 

Annavölgyi statisztikák 
2000. július 21. 

 

Fı      

Lakos szám:     

Nyugdíjasok: (teljes+rokkant) 

14-18 év között   

6-14 év között 

3-6 éves korig  

0-3 éves korig 

1008 

377 

43 

115 

58 

29 
 

 

Tisztelt Játékos / Fogadó Partnerünk! 

Tájékozatjuk Önöket, hogy településünkön a  26 játék-
héttıl ON-LINE rendszerő fogadóiroda (lottózó) 

kezdi meg tevékenységét. Az ON-LINE terminál a 
legkorszerőbb módszerrel közvetlenül, kapcsolódik 
a Szerencsejáték Rt. központi számítórendszerhez, 

mellyel az Önök magasabb szintő és teljes biztonsá-
gú kiszolgálását kívánjuk megvalósítani. 

A lottó és a totó játékok mellett lehetısége van  

KENÓ számsorsjáték játszására  
TIPPMIX fogadások megkötésére  

GYORSTIPP játékra 
(segédsorsjegy benyújtása nélkül) 

SZERETETTEL VÁRJUK 

A vállalkozói fogadóiroda (lottózó) címe 

2529 Annavölgy, 
 Postamesterség  

 

TANSZERVÁSÁR A NEBULÓBAN! 

Július 17- Szeptember 15-ig 

Iskolaszerekre 10% kedvezmény! 

A/5 füzet 20 Ft. ! 

Füzetcsomag is kapható! 

Ha valamit nem talál, másnap rátalál! 

 

Sport 
 

A június 11-én befejezıdött KÖRZETI labdarúgó baj-
nokságban csapataink, mind a három csoportban a ta-
bella végén fejezték be a küzdelmeket. 
Felnıtt csapatunk 16 pontot begyőjtve egyedül a 
Kesztölc csapatát megelızve végzett a 13-ik helyen. A 
rossz szereplést a nem kellıen lelkiismeretes hozzáál-
lás (egyes játékosok részérıl) és az edzések hiánya 
okozta. 
Ifjúsági csapatunk 100%-os kudarcot vallott! Minden 
mérkızésén vesztesen vonult le a pályáról.  
Kölyök focistáink 13 csapat közül a12-ik helyen végez-
tek. Ezek a kis focisták voltak legjobban leterhelve, 
mert a csapat nagy része az ifjúsági csapatban is sze-
repelt! Idınként ugyan ügyesen játszottak, de az „óri-
ás” 18 évesekkel szemben nem tudtak eredményesen 
szerepelni a mi átlagosan 13 éves gyerekeink. 
A korosztályos válogató edzéseken jó benyomást kel-
tett és Németországi túrán vehetett rész a 86-os szüle-
tésőek válogatott tagjaként a kölyökcsapatunk tagja 
Patkó Bence  Gratulálunk és további sikeres labdarú-
gó karriert kívánunk.  
Június 19-tıl július 29-ig 5 napos turnusokban táboro-
zó diákoknak ad otthont Sportlétesítményünk. Zavarta-
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lan nyugalmuk biztosítása érdekében szakosztályaink 
mőködését, ezen idıszakban ideiglenesen szünetel-
tetni kell. Ennek megértését kérjük a szakosztályok 
tagjaitól. A Sportvezetıség nevében köszönjük megér-
tésüket. 
A téli idıszakban Sárisápon megrendezett asztalite-
nisz verseny eredményeinek közlésébıl kimaradt a 65 
éven felüliek részére kiírt külön versenyeredmény. 
Párkányi Mihály végzett az elsı helyen, és oklevéldíja-
zásban részesült. Gratulálunk gyızelméhez. 
 

Vereckei Kálmán 
 

Cselgáncs  
 

Ifjú cselgáncsosaink tavasszal részt vettek több verse-
nyen. Az Ajkai versenyen elért helyezéseket az „Isko-
lán életébıl” címő cikkben olvashatják. 
A diákolimpia országos döntıin Bankó Brigitta  arany-
érmes, Steinh ıfer Adriána  bronzérmes lett. Ötödik 
helyezést Dávid Éva, Harcosfalvi Marietta, Bolyán 
Fruzsina és Bolyán Anett  ért el. Hetedik lett Jakab 
Eszter. 
Június 17-én megrendeztük az elsı cselgáncs verse-
nyünket. Nagyon sokan támogatták a rendezvényt kü-
lönbözı felajánlásokkal, de sokan végeztek társadalmi 
munkát a verseny sikere érdekében. Köszönet érte 
mindenkinek. A gyerekek is kitettek magukért. Minden 
annavölgyi érmet nyert kategóriájában. Összesítésben 
a Leányvár nyerte a pontversenyt, 10 csapat vett részt 
a küzdelmekben. Az annavölgyi gyerekek szerezték a 
pontok felét a leányvári csapatnak. 
Június 28-án a cselgáncs versenyrıl készült videofel-
vételt bemutattuk a Kábel TV hálózat Magyar ATV csa-
tornáján. 
Jezsik Gyula hathatós munkájának köszönhetıen sike-
rült 10 új szınyeget beszerezni, ezenkívül kaptunk 8 
használtat a leányvári szakosztálytól, amelyeket szü-
lık segítségével, új huzattal vontunk be. Így a gyere-
kek az edzéseket jobb körülmények között végezhetik. 
Augusztusban 10 tanulónk megy Pilismarótra egyhe-
tes edzıtáborba. 
Idén az évzárón lett kiosztva elsı ízben a JÓ TANULÓ 
- JÓ SPORTOLÓ cím, amellyel egy serleg is járt. Azok 
kaphatták meg ezt a díjat, akik eredményesen szere-
peltek a különbözı versenyeken és minél jobb ered-
ményt értek el a tanulásban. Idén ezt a címet Révész 
Csilla, Dávid Éva és Sági Dániel kapták. 
Szeptembertıl új tagokat is vár a szakosztály, elsı 
sorban alsó tagozatosok jelentkezésére számítanak. 
 

Jakab József 
 

Rejtvény 
Szelle István rovata 

Az elızı számunkban megjelent rejtvény megfejtése: 
ANNAVÖLGYI BÁNYÁSZ SPORTEGYESÜLET 

A sorsoláson a következık nyertek: 
1 díj: Kerámia italtartó (Mészáros István ajándékát) 

Kiss Nándor  nyerte. 
2 díj: Kerámia falióra (Mészáros István ajándéka) 
Petrovics István  nyereménye. Gratulálunk a nyerte-
seknek. 
Az új rejtvényünkben két híres ember nevét ke-
ressük. Az egyik ókori görög költı, a másik híres 
hadvezér. A feladványt a sakkjáték lóugrása sze-
rint lehet megoldani. Az indulási betőket megjelöl-
tük. 
N Ó O   R Z M 

E  A   O  O 

P N L   S É H 
A megfejtést a Pályázati szelvényen, zárt borítékban 
kérjük bedobni a Postán, a Polgármesteri Hivatalban 
és az Ani boltban elhelyezett dobozokban. Beérkezési 
határidı: augusztus 25. Sorsolás augusztus 28(hétfı) 
1600 kor a Nebuló papírboltban. A díjakat Mészáros 
Lászlóné a Nebuló tulajdonosa ajánlotta fel. 
 

Pályázati Szelvény 

 
Költı:  ………………..……Hadvezér:………………………. 

 
Név: ………………………………………… 

Cím: …………………………………………………………… 
 
A GÓLTOTÓ pályázatunkra 23 tipp érkezett. 
Hatan találták el egy-egy meccs eredményét. 
Köztük sorsoltuk ki Rózsahegyi Róbert és felesé-
ge által felajánlott díjakat. 
 1 díj torta  Vereckei Attila 
 2 díj pezsgı Kulp-Holló István 
 3 díj bor Süveges János    Gratulálunk! 
 

Pályázat! 
Folytatjuk az elızı számunkban meghirdetett pá-
lyázatot. Az elsı kérdésre sok helyes válasz érke-
zett. Ebben a számban is felteszünk egy kérdést. 
A válaszokat itt is aug. 25-ig kell bedobni az elıbb 
felsorolt helyeken elhelyezett dobozokba. Sorso-
lás a következı számunk megjelenését követıen 
lesz, azok között akik a legtöbb helyes választ 
küldik be.  
Díjak: egy 7000 Ft és egy 6000 Ft értékő kerámia 
asztali óra. 
 

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, 
Révész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós,  
Szelle István, Vereckei Kálmán, Vörös Kláva, 
Terjesztik: Tary Zoltán, Patkó Bence, Tódor Dóra, Révész 
Lívia  


