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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új esztendıt kívánunk minden újságolvasónak !!
Október 14

Önkormányzati Hírek
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Annavölgyi Híradó legutóbbi megjelenése óta eltelt idıben tartott ülésein az alábbi napirendekrıl tárgyalt:
• Beszámolókat hallgatott meg és fogadott el a
következı témákról: a Szociális Bizottság
1999. évi tevékenységérıl, az óvoda elmúlt évi
munkájáról, a hatósági tevékenységrıl és a
Polgármesteri Hivatal egy éves tevékenységérıl, a Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület
elmúlt évi munkájáról, valamint a Gondozási
Központban ellátott szociális feladatokról.
• Elfogadta a 2000. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót és módosította az
önkormányzat és szervei költségvetési rendeletét.
• Pályázatot írt ki a község kommunális hulladékának elszállítására 2001. január 1-tıl. A pályázatok elbírálása 2000. november 23-án
megtörtént. Az Polgármesteri hivatal a
RUMPOLD Kft.-vel köti meg a szerzıdést.
• Döntı különbözı ingatlanügyek és más hatósági ügyek tekintetében.
• Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán
vissza nem térítendı támogatásban részesült a
község Rendezési Terve elkészítésére és az
Általános Iskola külsı felújítására.
Anyakönyvi Hírek
Születtek: Horváth Sándor lánya
Horváth Ibolya
2000.07.22
Tóth János és Üveges Andrea lánya
Tóth Enikı
2000.11.30
Névadó:
November 4. Horváth Zoltán és Deák Kata
lin Veronika fiának Achilles István

Hüse Norbert és
Kovács Krisztina

Örökre eltávoztak:
Fürtös istvánné
Ludvai József
Németh Sándor
Gregor Lajosné
Majláth Gábor
Nagy László
Szalma Sándor

1903
1920
1925
1926
1976
1968
1939

Az Annavölgy Víziközmő Társulat hírei
Az Annavölgyi Híradó elızı számának megjelenése óta következı események történtek.
A cégbírósági dokumentumok összeállítása és
beadása után a KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG szeptember 6.-i Dátummal
bejegyezte az ANNAVÖLGY VIZIKÖZMŐ TÁRSULAT-ot.
A bejegyzést követıen a közbeszerzési törvény
szerint megjelentettük a pályázati felhívást. A határidı lejártáig négy pályázat érkezett.
A beadott ajánlatok bontása október 17-én 1000
órakor volt a polgármesteri hivatalban, melyen
megjelentek az érdekelt cégek képviselıi.
A következı vállalkozások adtak be pályázatot:





SADE Magyarország Kft.
Általános Mélyépítı Kft.
OMS Hungária Kft.
Strabag Építı Kft.

A bíráló bizottságnak egy hét alatt kellett értékelni
a beérkezett pályázatokat. Az eredményt október
25-én 1000 órakor hirdette ki. A négy beérkezett
ajánlat közül kettıt a bizottság nem tudott
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értékelni, mert több kiírási kritériumot nem teljesített. (SADE Magyarország Kft.; Strabag Építı Kft.)
Az érvényes pályázatot benyújtó két beruházó közül, a bírálók nagy pontkülönbséggel az OMS
Hungária ajánlatát hirdették ki gyıztesnek. Döntés értelmében az annavölgyi csatorna-beruházás
kivitelezıje az OMS Hungária Kft.
A döntés jogerıre emelkedése elıtt kapta a polgármesteri hivatal, a Közbeszerzési Tanács értesítését arról, hogy egyik ajánlattevı, (Stabag Kft.)
melynek pályázatát a bíráló bizottság nem tudta
értékelni, fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.
Az eljárás befejezéséig nem lehetett megkötni a
kivitelezési szerzıdést és így az érdemi munka
sem indulhatott el. December 6-án kapta meg a
polgármesteri hivatal, a hivatalos döntést, mely
szerint a fellebbezést elutasították, s így a döntés
jogerıre emelkedett.
E tény ismeretében még az idén szeretnénk megkötni a szerzıdést a nyertes pályázóval.
2000. december 8.
B. Tódor Imre

megrendezték Dorogon a Sulisprint futóversenyt,
melyen szép számmal vettünk részt mi is. Szinte
majdnem mindenki büszkélkedhetett egy ajándékcsomaggal, melyet a sikeres futásért kapott
Gyermekszínjátszóink szeptember 24-én adták
elı Devecseri László: Hárman egy szoknyában
címő mesejátékát. Az igazán jó elıadást a kis
színész utánpótlás megvendégelése követte. Köszönjük az önkormányzat 10000 Ft-os támogatását, amelybıl tudtuk fedezni a kölcsönzés és a
megvendégelés költségeit. Köszönettel tartozunk
még Kellner Bt-nek , akik egy-egy nagy jégkrémmel, Zsákovics Ferencnének, aki egy doboz csokoládéval jutalmazta színjátszóinkat.
Iskolai ünnepség keretében emlékeztünk meg az
aradi vértanuk napjára és az 1956-os októberi forradalom eseményeire.
Ebben az évben is folytatódik a zeneoktatás intézményünkben, furulya és zongora szakon.
A szívvel lélekkel végzett oktatómunka bemutatása a karácsonyi koncerten lesz.
Hitoktatás is folyik iskoláinkban, heti egy alkalommal az alsós és felsıs diákok részére Ákos
atya személyében.
ISKOLÁNK ÉLETÉBİL.
November 10-én iskolánk adott helyet a Szlovák
Az eddigi gyakorlattól eltérve az idei tanév egy Nemzetiségi Nap rendezvényének. A sárisápi,
héttel korábban, augusztus 28-án kezdıdött. Az- kesztölci, piliscsévi, annavölgyi diákok mutatták
óta három hónap telt el, s a tanulás mellett sok be szlovák tudásukat: dalokat, verseket, népi játanórán kívüli programban is részt vettek diákja- tékokat adtak elı. Jól sikerült az ünnepségen szereplı diákok megvendégelése is mindenki jól
ink.
Szeptember 2-án emlékeztünk meg a Bányász- érezte magát. A színházlátogatásból bıven jutott
napról. Az idei ünnep különlegessége, hogy ezen ebben az idıszakban is az érdeklıdıknek. Noa napon került sor a millenniumi zászló átadására vember közepén a komáromi színház elıadásában tekinthették meg a jelentkezık a Kölyök címő
is.
19-én, egy keddi napon fogadtuk Gyermely és elıadást. A kisebbek pedig Sárisápon Levente
Szomor csapatát. A kispályás fociban alsósok, fel- Péter mősorán szórakozhattak.
sısök lányok és fiúk egyaránt részt vettek. Újra November-egészségvédelmi hónap. Az alsósok
váltottunk bérletet a dorogi színházi elıadásokra. izgalmas, érdekes, fıleg tanulságos vetélkedın
Már három alkalommal tekintettünk meg egy-egy juthattak ismeretekhez testük-egészségük védelmesejátékot. Egy kisebb csoport a tatabányai mével kapcsolatban.
Szintén Szomoron rendezték meg azt a történeszínházat látogatja egy-egy elıadás erejéig.
Szeptember 29-én Szomoron honvédelmi vetél- lem versenyt, amelyre diákjaink alapos munkával
kedın vett részt, Naszvadi Ákos, Patkó Bence, készültek heteken keresztül. Pécsi András, Tódor
Viszkok Ervin, Steinhıfer Tamás, ahol az ötödik Dóra, Naszvadi Ákos, Bartók Szandra, Farkas
Ákos, Sági Gergı, Mártfai Viktor, Dávid Éva, Tary
helyet szerezték meg.
Október közepén, többhéten keresztül győjtöttük Zoltán és Patkó Bence tanuloknak sikerült az ötöa papírt. Várakozásunkat felülmúlta az a mennyi- dik helyet megszerezniük.
ség, amelyet az idén is sikerült összegyőjteni gye- A hegyi kupa sorozat következı versenye a kézirekeinknek. A 4,5 t papírt egy nagy teherautó vitte labda volt Szomoron. A lányok egy döntetlennel
Budapestre. A Közel 60.000 Ft-ért amit a papírért egy gyızelemmel a második helyet , a fiúk szoros
kaptunk az idén is értékes jutalmakat oszthattunk küzdelemben két vereség után a harmadik helyet
ki a győjtık között. Nagy élmény volt, hogy idén is szerezték meg. A jelenlegi állás:
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Gyermely
20
pont
Annavölgy 19,5 pont
Szomor
16,5 pont
Az elsı, második, harmadik osztályosok egy osztálykirándulás keretében ellátogattak Budapestre
a Tropikáriumba, ahol a trópusok színes állat és
növényvilágába kaphattak bepillantást. A sok érdekes látnivaló lenyőgözte a kicsiket.
A Magyar Úttörık szövetségétıl az idén is kaptunk meghívást a Mi van a puttonyban? címő cirkuszi elıadásra, ahol 45 fı élvezhette azt a mősort, amit a gyerekek adtak gyerekeknek.
December 6-án hozzánk is ellátogatott a Mikulás.
A kis elsısök köszöntötték a várva várt vendéget,
aki ajándékot is hozott minden gyereknek.

AH. Említette, hogy a rejtvényfejtés komoly
tárgyi tudást igényel. Ezt honnan sikerült
megszereznie?
Sz.I. Mivel minden könyvet ehhez beszerezni
szinte lehetetlen ezért sok könyvtárnak is tagja
voltam Dorogon és Annavölgyön is. Természetesen próbáltam a saját könyvtáramat is bıvíteni.
Ehhez számos lexikont, tudományos, ismeretterjesztı kiadványt, szótárt vásároltam meg. Ezekhez bármikor hozzá lehet nyúlni, ha véletlenül
megakadok egy-egy rejtvény megfejtésében.
AH. Volt-e már olyan rejtvény, amivel nem
tudott megbirkózni?
Sz.I. Igen, volt. Nem egy jó érzés, amikor az
ember hiába van felszerelve a legkülönbözıbb tájékoztató
anyagokkal, nem tudja az adott meghaDecember 19-én(kedden) 1700 órakor a kábel TV há- tározást megfejteni. Kevés ilyen rejtvénnyel talállózat Magyar ATV csatornáján megtekinthetı lesz koztam, de volt rá példa. Viszont nem könnyen
Devecsery László: Hárman egy szoknyában címő adom fel, éjszakába nyúlóan is hajlandó vagyok
mesejátéka az annavölgyi diákszínjátszók elıadásáfoglakozni vele.
ban.
AH. A megfejtéseket be is küldi, vagy csak
saját szórakoztatására fejti meg?
ÉRDEKES EMBEREK ÉRDEKES HOBBIK
Labanc Krisztina rovata Sz.I. A rejtvényfejtés szeretete is abból adódott,
hogy elsı megfejtett rejtvényemet beküldtem a
Folytatjuk sorozatunkat. Ebben a számban Szelle szerkesztıségbe, és ezért könyvjutalomban réIstvánt, Pista bácsit mutatjuk be, akinek szenve- szesültem. Voltak kisebb-nagyobb nyereményeim
délye a rejtvényfejtés. İ készíti az Annavölgyi különbözı pályázatokon. Számos tárgynyereHíradóban megjelenı rejtvények többségét is.
ménnyel büszkélkedhetek a rejtvényfejtı verseAH
Megkérném olvasóink nevében, mesél- nyeken való eredményes részvételért is.
jen magáról, hogyan került Annavölgyre?
AH. Milyen városokba jutott el ezen verseSz.I. 1926-ban születtem Esztár nevő község- nyeken való részvétel céljából?
ben. Iskoláim után egy asztalos mőhelyben vol- Sz.I. Mondhatom az egész országot bejártam
tam inas, majd segéd. 1947-tıl katona voltam Szombathelytıl Budapesten át egészen DebreceSzerencsen és Budaörsön. 1957-ben miután le- nig. Egy kicsit költséges hobbinak is számít, hiszereltem, elvégeztem az Állatorvosi szaksegédi szen a versenyeken való részvétel feltételeit maiskolát. 1959-ben kerültem Annavölgyre.
gunknak kell biztosítani, gondolok itt az utazási és
AH. Milyen módon került ilyen szoros kap- szállás költségekre. Ha figyelembe vesszük, hogy
csolatba a rejtvényfejtéssel?
2-3 hetente rendeznek Magyarországon ilyen tíSz.I. Nagyapám és édesanyám révén már 10 pusú versenyeket, az ország legtávolabbi területeéves koromben megismerkedtem a rejtvényfej- in akkor kiszámíthatjuk, hogy idı és költség igétéssel.
Azóta
vált
szenvedélyemmé
a nyes hobbit választottam magamnak. De ezt, azt
szórakozásnak ez a fajtája. A rejtvényfejtés igen hiszem minden hobbiról el, lehet mondani. Ha azkomoly tárgyi tudást igényel, amit sok olvasással zal komolyan foglalkozik az ember. Természetetud az ember elsajátítani. 1972-tıl már nem csak sen ennek köszönhetıen sok várost és embert
a magam szórakoztatására foglalkoztam vele, megismertem, amire esetleg máshogy nem lett
hanem rendszeresen vettem részt a Füles volna módom. Így nagyon sokat köszönhetek a
rejtvényújság által szervezett versenyeken kisebb rejtvényfejtésnek. A korábbi években sikerült elnagyobb sikerrel. Itt helyben Annavölgyön is érnem, hogy többen elkísérjenek különbözı rejtpróbáltam meghonosítani ezt a hasznos vényfejtı versenyekre és azokon részt is vegyeidıtöltést, klub formában az akkori Kultúrház nek, így Harcosfalvi Gyuláné, ifj. Bot Józsefné,
igazgató Kucsera Imre segítségével. Ezen kívül Kucsera Imre, Dékány János és Fehér Lajosné
már különbözı folyóiratoknak is szerkesztettem AH. További jó egészséget kívánunk és rerejtvényeket.
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méljük még hosszú ideig foglalkozhat kedvenc
idıtöltésével.
Karácsony közeledtével
Alig kezdtük el a 2000. évet, máris a vége felé közeledünk. A jubileumi évben a múltunkra tekintettünk, megerısödött bennünk a remény, ha 1000
éven át sikerült, akkor a következıkben is sikerülni fog megmaradni magyarként ezen a földön.
Megragadónak érzem, hogy a következı évre
mintegy felkészülésként élhetjük át advent idejét,
a várakozás idejét. Karácsony ünnepére készülve, Jézus születésének ünnepére készülve a következı év elé is várakozással tekintünk. Akkor
lehet igazán szép egy ünnep, ha kellıen felkészültünk rá, külsıleg is belsıleg is.
Visszatekintve az elmúlóban levı évre sok szép
élménnyel gazdagodhattunk. Helyben a jubileumi
zászló átadása, a bányásznap méltó megünneplése jelentett fontos eseményt. Ugyanakkor bekapcsolódhattunk országos eseményekbe is. Esztergomban, Nagyboldogasszony ünnepén közösen fogadhattuk a korona másolatát, augusztus
20-án pedig szent István királyunkat ünnepeltük
Budapesten a szent Jobb körmenet keretében.
A nehéz helyzetben lévı gyerekek a karitász
szervezésében Héregen táboroztak, tatán pedig a
hittanosok vehettek részt egy táborban.
Mindennapi életünk persze sokkal inkább a tanév
ciklusához igazodik, ezért hadd számoljak be az
ısszel elkezdett programjainkról. Az iskolában lehetıség van a hitoktatásba való bekapcsolódásra.
a kisebbeknek (1-2-3. osztály) csütörtökön ˝ 1-tıl,
a nagyobbaknak (4-5-6. osztály) csütörtökön ˝ 2tıl van a hittanóra. Új kezdeményezésként felnıtteknek szóló bibliaórát, közös Bibliaolvasást szervezünk, melyre minden hónap 2. keddjén, délután
5-tıl az iskolában kerül sor. (A következı alkalom
december 12-én lesz.) Ezúton is szeretném megköszönni az iskola fogadókészségét.
Karitász csoportunk tovább végzi a rászorulók segítését. Az önkormányzat jóvoltából a volt virágboltban van lehetıség használt, de jó minıségő
ruhákat választani, melynél fontos, hogy ki-ki lehetıségéhez mérten némi adománnyal járuljon
hozzá a karitász csoport feladataihoz.
Ugyanide lehet elhozni azokat a használható ruhákat, amelyeket valaki már nem tud használni,
és szívesen felajánl a szegényeknek.

Szentmiséink a kápolnában vasárnap délelıtt 10kor vannak, melyre mindenkit szeretettel hívunk.
Az ünnepek szentmiséinek rendje most van kialakulóban, idejében hirdetni fogom a szokott fórumokon.
Természetesen szívesen állok rendelkezésre más
ügyekben is, akár keresztelésrıl van szó, akár
más feladatról.
Tisztelettel és szeretettel kívánok mindenkinek Isten áldotta készülıdést legszebb ünnepünkre, a
karácsony ünnepére, hogy megtapasztalhassuk
Jézus szeretetét.
Fülöp Ákos plébános
Szent Borbálára, templomunk védıszentjére
emlékezünk életrajzával.
Szent Borbála, Kis-Ázsiában, Nikomédiában született elıkelı pogány családból. Atyja toronyba
záratta, hogy megóvja a kereszténységtıl. Borbála szüzességet fogadott, és atyja távollétében a
Szentháromságra való emlékezésül hármas ablakot vágatott a toronyra. Mindez annyira felbıszítette hazatérı apját, hogy karddal rontott reá, és
csak csoda mentette meg a szent életét. A pogány bíró elé vitetve sok kínzást kellett elszenvednie, és végül is a gonosz apa tulajdon lányának fejét vette, 306 körül, december 4-én. A szent
vértanú szüzet Keleten és Nyugaton is a tüzérek
és bányászok védıszentjeként tisztelik. Közbenjárását különösen a hirtelen halál elhárítására kérik.
Kehellyel és ostyával, háromablakos toronnyal,
pálmalevéllel és karddal ábrázolják.
A mai rohanó, sokszor türelmetlen világban meg
kell tanulnunk szépen várakozni. Ez a várakozás
nem semmittevést jelent. Hiszen karácsony ünnepén a szeretetünket akarjuk megmutatni családunkban, környezetünkben. Ki kell tehát találnom,
mivel szerezhetek igazi örömet szeretteimnek, a
körülöttem élıknek. Ehhez egyre jobban meg kell
ismernem ıket.
Karácsony ünnepe a találkozás ünnepe. Találkozás Jézus Krisztussal, aki minden karácsonykor
meg akar születni szívünkben. Találkozás sokakkal, hiszen ilyenkor sokan indulnak útnak, hogy
rokonaikkal, ismerıseikkel találkozzanak. Minden
találkozásra jó felkészülni. Advent ideje, karácsonyi elıkészületeink erre is alkalmat nyújt számunkra.
Ünnepi szentmisék Karácsony ünnepein:

_________________________________________________________________________________
Annavölgyi Híradó
4. oldal

dec 24 d.e
dec 24 éjszaka
dec 25
dec 26
dec 27
dec 28
dec 29
dec 30
dec 31
jan 1

Sárisáp
8.30
24.00

Annavölgy
10.00
22.00

8.30
8.30
7.00

10.00
10.00

7.00
7.00;
18.00
8.30
8.30

10.00
10.00

BÉKÉS, SZERETBEN GAZDAG ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ KÍVÁNUNK
A TÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI ÉS
CSALÁDSEGÍTİ SZOLGÁLAT NEVÉBEN
Patkóné B. Tódor Zsuzsanna
Gálné Horváth Matild
Lilla csemege Karácsonyi ajánlata
Nagy árukészlettel, bı választékkal és mérsékelt
árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Karácsonyi ajándék akciónkat ismét elindítottuk.
Aki 2500 Ft felett vásárol sorsoláson vesz részt,
00
melynek idıpontja 2000. XII. 22. péntek 16 .
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt a sorsolásra.
Fıdíj: LILLA CSEMEGEKOSÁR
Ezen kívül még kilenc nyeremény talál gazdára!
Karácsonyi ajánlataink:
 Szaloncukor több ízben, széles italválaszték, sok-sok édesség, bon-bon, csomagolóanyagok
 Igény szerint ajándékcsomagok készítését
is vállaljuk.
 Élı hal ismét kapható lesz.
Szilveszterre a virslit ismét reklámáron kínáljuk!!
Kellemes karácsonyi Ünnepeket és nagyon Boldog Új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak!!
Rózsahegyi Róbert és a
Llilla csemege dolgozói
SPORT

Diák vándortáborozók vették birtokukba létesítményünket június 19-tıl július 19-ig. Hat csoportban 5 napos tartózkodással csoportonként. A
vándortábor lakóinak kulturált környezetben és
körülmények közötti elhelyezésének érdekében
sok elıkészületi munkát kellett elvégezni a sportvezetıknek és fıleg a gondnoknak. 36 db vaságy
lett átfestve. Az öltözıket szálláshellyé kellett átalakítani. Mindez, sok munkával és sok fiatal segítségével megoldódott. Köszönet minden segítınek ezért a munkáért! A sok nehézséggel lebonyolított táborozás után még egy judos szaktábor
is igénybe vette létesítményünket.
A táborozásért kapott pénzösszeg nagyban segítette Sportegyesületünk anyagi gondjainak enyhítését.
Az ıszi új focibajnokság beindulása elıtt, kecsegtetıen jó igazolásokkal erısítettük felnıtt csapatunkat. Új játékosaink: Kellner Károly; Flórián
Csaba; és Végh Béla. Több sikeres edzımérkızéssel készült fel csapatunk az ıszi fordulóra. A
bajnokságban remek startot vett csapatunk, hisen
idegenben (Dömösön) 4:0 arányú gyızelemmel
kezdett. A folytatás is ígéretes volt, és amíg tartott
a felkészülési mérkızések lendülete, addig sok
örömet szereztek szurkolóinknak. De ez csak a
hatodik fordulóig tartott és megkezdıdtek a vereségek! Végül felnıtt csapatunk a kilencedik helyen végzett a bajnokság félidejében.
Felnıtt
1 Gyermely
12 10 1 1 29:10 31
2 Pilismarót
12 10 0 1 39:12 30
3 Piliscsév
12
8 2 2 34:22 26
4 Dömös
12
6 3 3 23:18 21
5 Bajna
12
6 1 5 31:28 19
6 Kesztölc
12
6 1 5 21:24 19
7 Tokod Üveg 12
5 3 4 30:21 18
8 Csolnok
12
5 3 4 23:19 18
9 Annavölgy
12
4 1 7 24:32 13
10 Nagysáp
12
3 2 7 27:32
6
11 Tát
12
2 0 10 18:34
5
12 Süttı
12
2 2 8
8:29
5
13 Dág
12
1 1 10 17:43
4
Süttı csapatától 3 pont levonva!
Utánpótlás focistáink a 8-ik fordulóban végre megszerezték elsı gyızelmüket, majd egy döntetlen és
egy újabb gyızelem begyőjtésével 7 pontot szerezve az utolsó helyrıl elkerülve a 11. Helyen végeztek.
Utánpótlás
1 Pilismarót
12 10 0 1
67:6 33
2 Piliscsév
12 10 1 1 79:12 31

Sportegyesületünk életében a nyári idıszakban is
szorgos tevékenység folytatódott.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dömös
Tát
Kesztölc
Gyermely
Tokod Üveg
Dág
Bajna
Süttı
Annavölgy
Csolnok
Nagysáp

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
9
8
8
5
4
4
2
2
1
0

1
1
0
0
1
0
0
2
1
2
1

2
2
4
4
6
8
8
8
9
9
11

80:13
98:18
63:23
49:15
33:35
35:54
25:64
21:59
11:83
12:91
15:81

28
28
24
24
18
12
12
8
7
5
1

Kölyökcsapatunk a két csoportra osztott bajnokság
6 fıs „A” csoportjában, Tát csapata mögött a második helyen végzett. Így a jövı évi rájátszásos bajnokság „arany” csoportjába került a legjobb nyolc
csapat közé! Bízunk fiatal focistáink további jó szereplésében.
Sportvezetıségünk a cselgáncs szakosztály támogatására 20000 Ft-ot biztosított az új szınyegek
megvásárlásához. Reméljük ezzel is, hozzájárulunk
cselgáncsosaink még sikeresebb szerepléséhez.
Cselgáncs
Az utóbbi idıben ifjú cselgáncsosaink szebbnél
szebb eredményeket értek el. Szeptember elején
Oroszlányban sikerült megszerezni a Leányvár csapatának a Bányász kupát. A pontok felét annavölgyi
gyerekek szerezték. A következı versenyen Gyırben a Régió bajnokságon nagyon sok versenyzınknek sikerült megszerezni az országos bajnokságon
indulás jogát azzal, hogy 1-5 helyezést szerzett. Ajkán az országos bajnokságon csak lányaink vettek
részt. Steinhöfer Adriána és Bolyán Anett bronzérmet szerzett, Jakab Eszter 5., Bolyán Fruzsina és
Bartók Szandra 7. lett. November végén valamennyi
versenyzınk érmet szerzett. Az évad zárása
becember 9-én Tokodaltárón volt.
Rejtvény

Pályázati Szelvény
A képen látható személyek:
1;……………………………2;…………………………
3;……………………………4;…………………………
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, Révész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós, Szelle
István, Vereckei Kálmán, Vörös Imre,
Terjesztik: Tary Zoltán, Patkó Bence, Viszkok Ervin

Ebben a számunkban újszerő rejtvényt kínálunk olvasóinknak. A feladat a következı: az alábbi rajzok
alapján ismerjék fel azt a négy annavölgyi személyt,
akiket Perjési Ferenc örökített meg. Segítségül közöljük, hogy az egyik köztiszteletnek örvendı személy már 15 éve nincs közöttünk. A többiekkel nap
mint nap találkozhatnak. Tehát nevezzék meg az
alábbi négy személyt. A megfejtéseket január 29-ig
kérjük bedobni a már ismert helyeken elhelyezett
dobozokban. Sorsolás január 30-án
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