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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND!
Tisztelt Annavölgyiek!
Köszönöm Annavölgy lakóinak türelmét a csatornaberuházással együtt járó kellemetlenségek elviseléséért. Ahol egy rész teljesen kész, ott azonnal megkezdjük az utak, utcák kızúzalékkal való
takarását. A régi iskolát bérbe adtuk, így az épület
és környéke láthatóan változik, szebb lesz. Az új
bérlı vállalkozó, ezért az épület nagy részébıl
bedolgozásra alkalmas üzemcsarnokot alakít ki.
Dér József
Polgármester

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Hüse Norbert és
Kovács Krisztina leánya
Hüse Vivien
2000.12.09
Pintér János és Karácsony Anikó fia:
Pintér Patrik János 2000.09.22
Névadó:
Horváth Zoltán és Deák Katalin Veronika
fiának Achilles István
(november 4.)
Örökre eltávoztak:
Hidasi József
Farkasdi István

1926
1928

Tisztelt Lakosság!
Az Ebszınybánya-Sárisáp Horgászegyesület
2001. január 14-én megtartotta rendszeres éves
közgyőlését. Ez a közgyőlés az idén sokkal fontosabb és nagyobb jelentıségő volt, mint az elmúlt
esztendei. Ezt tudta az egyesület tagsága is, mert
vezetıségválasztó közgyőlésként lett megszervezve. Egyesületünkben a 2000. év felénél lemondások, betegség és elhalálozás miatt sajnos
szétesett a vezetıség. Ideiglenesen Czezner István vette át a titkári teendıket 2000. június 04-én.
Több horgásztag segítségével mindent megtett,
azért hogy az egyesület egyben maradjon. Sok
problémával és nehézséggel kellett megküzdeni-

ük, de kitartó munkájuk sikerrel járt. A vezetıségválasztó közgyőlésen 32 fı vett részt, mely a 44
fıs tagság több mint 70%-ának felel meg és így
választóképes volt. A taggyőlésen vendégként jelen volt a MOHOSZ megyei I.B. Elnöke, Baranyai
Lırinc valamint Tokod Polgármestere, Pánczél
Mihály és Sárisáp Polgármestere, Haracska Ferenc. A beszámolók ismertették a 2000. év munkáját, rendezvényeit, problémáit és nehézségeit.
Az egyesület tagsága kemény, odaadó és becsületes munkát végzett. A legtöbb munkáért három
horgászt: Fülöp Györgyöt, Kıhalmi Ferencet,
Virág Ferencet és egy civil személyt Turcsányi
Lászlót a „HORGÁSZSPORTÉR” kitüntetésben
részesítettek, melyeket Baranyai Lırinc adott át
a kitüntetetteknek. A hozzászólások és a szünet
után új vezetıséget választott a közgyőlés, a következı felállásban:
Elnök: Kui Sándor, Annavölgy
Ügyvezetı elnök: Bujdosó Gyula, Nagysáp
Titkár: Czezner István, Ebszınybánya
Gazdaságvezetı: Vereckei Ferenc,
Ebszınybánya
Tómesterek: Kıhalmi Ferenc-Virág Ferenc,
Ebszınybánya
Fegyelmi Bizottság elnök: Fülöp János, Tokod
F.B. tagok: Kuszenda Miklós-Juhász Ferenc,
Annavölgy
Ellenırzı Bizottság elnöke: Bertók Gábor,
Ebszıny-Csobántanya
E.B. tagok:
Miklósi László, Ebszınybánya és
Ifj. Kıhalmi Ferenc, Annavölgy
Ifi felelısök: Vereckei Zoltán, Annavölgy és
Bujdosó Norbert, Nagysáp.
A felsorolt megválasztott vezetıségi tagokat a
közgyőlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
egyhangúan elfogadta.
Ígérjük a településen élı Tisztelt lakóknak, hogy
mindent el fogunk követni azért, hogy a horgászok, kirándulók és a pihenni vágyók igényeinek
megfeleljünk.
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Az egyesület vezetısége minden horgászni vágyót szívesen lát a tagok sorában, létszámstopot
nem tervezünk. A jövıben is számítunk a településen mőködı vállalkozók, a polgármester és az
SZJA-juk 1%-áról rendelkezık támogatására,
amit elıre is köszönünk!
Reméljük és bízunk abban, hogy a közös munkánk eredményes lesz a 2001-es esztendıben és
kivívja a településen élık bizalmát és megbecsülését.
Mégegyszer megköszönjük minden támogatónk
adományát és anyagi segítséget!
Mindenkinek kívánunk eredményes, családias,
békességben, egészségben és anyagiakban gazdagabb esztendıt.
Ebszınybánya-Sárisáp
Horgászegyesület
Vezetısége.

Új év, új és változatos programok az iskola életében is. Január a félévi bizonyítványosztás elıtti
hajrá hónapja, ilyenkor a legtöbb tanuló a tanulásra koncentrál. Emellett azonban folytatódott a felkészülés a februári Ki Mit Tud?-ra.
Január 24-én került sor az elsı osztályosok
avatására egy játékos vetélkedı keretében. Így
ma már ık is aktív tagjai lettek gyermekszervezetünknek.
Január 26-a igen fontos nap volt diákjaink életében. Ekkor került sor a félévi bizonyítványok kiosztására. Volt, aki örömmel vitte haza féléves kitartó munkájának eredményét és vannak olyanok
is, akikre kemény tanulás vár az év végéig, ha javítani szeretnének. A pályaválasztó 8. osztályosoknak február közepéig kellett eldönteniük, melyik oktatási intézményben kívánnak továbbtanulni.
Február 10-én rendezte meg a szülıi munkaközösség a hagyományos farsangi bálunkat. A
mulatságot öt pár táncos lábú fiú és lány nyitotta
meg a pergı ritmusú szamba dallamára. A tánchoz szükséges ruhák kölcsönzésének anyagi részéhez Sterczer Gergely vállalkozó járult hozzá. A
bál az ötletesebbnél ötletesebb jelmezesek felvonulásával folytatódott. Jó zenére táncolhattak, finom szendvicseket, ízletes házi süteményeket
ehettek a bálozók. Köszönet mindazoknak, akik
valamilyen formában hozzájárultak a bál sikeres
lebonyolításához. Igazán jó hangulatban búcsúztattuk a telet. Jól sikerült az idei KI MIT TUD?

rendezvénye is amelyre a kultúrotthonban került
sor. A kemény felkészülésnek meg lett az eredménye, igazán színvonalas mősort, kellemes szórakozást nyújthattunk a nézıknek. A versenyzık
eredményei a különbözı kategóriákban:
Jelenet: alsó:
I. Csontos Szigfrid 4 osztály
Vásárfia
1 osztály
felsı:
I. Hőbele család a Ki Mit Tud?-on
6.7.8 osztály
Kire ütött ez a gyerek? 6.osztály
II. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj 7
osztály.
Tánc:
alsó:
I.
Elsı osztály
II.
Második osztály
felsı:
I.
6-7-8 osztály (Tódor D.;
Harcosfalavi M.; Orbán E.;
Orbán Sz.)
II.
6 osztály (; Budai G.; Fritz
Sz.; Naszvadi Á.)
Hagszeres zene:
egyéni:
I.
Bánhidi Bettina (2 osztály)
II.
Dávid Gábor (3 osztály)
III.
Mészáros Dániel (2 osztály)
duó:
I.
Sági
Gergı-Sági
Dániel
(7.oszt.-4 oszt.)
II.
Fekete Bianka-Bukó Ágnes
(6. osztáy)
Vers:
I.
Forró Ramóna (4. osztály)
II.
Orbán Gabriella (4. osztály)
III.
Dávid Gábor (3. osztály)
IV.
Sípos Éva (4. osztály)
Különdíj:
Kamara zene: (Forró Ramóna; Bartók Szandra; Sági Dániel; Naszvadi
Ákos)
Bohóc jelenet (Mészáros Dániel; Lévai Aurél)
Értékeltük a félévi tisztasági versenyt. Az alsó tagozatból a negyedik osztályosok, a felsısök közül
az ötödik osztályosok nyerték el a Tiszta Rendes
osztály címet. Csak így tovább!!
Helyesírási verseny zajlott a negyedik osztályosok jó helyesírói között. Az érdekes, játékos feladatok megoldásai során sokat tanulhattak a versenyzık.
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Eredmények:
I.
Forró Ramóna
67 pont
II.
Orbán Gabriella
64 pont
III.
Sági Dániel
62 pont.
Folytatódott a Hegyi kupa sorozat. A kosárlabdázók mérhették össze erejüket Gyermely és Szomor
csapatával. Jelenleg a harmadik helyen állunk. A
következı megmérettetés a röplabda lesz. Jó lenne
valamennyit lefaragni hátrányunkból!
Március 6-án a dorogi bérletes színház újabb elıadását láthattuk, amelynek címe: Legszebb kincs a
barátság.
Március 8-án a kultúrotthonban a Nınapon köszöntötték iskolásaink verssel énekkel, tánccal és
hangszeres zenével Annavölgy nılakosait.
Március 15-e méltó megünneplésére az iskolában
került sor. A hatodik osztályosok készültek erre a
napra egy ünnepi mősorral.
Jelentıs sikereket érnek el zeneiskolásaink. Négyen közülük kamaraegyüttest alkotva részt vettek
egy seregszemlén Tatán. Innen Szentendrére mentek, ahonnan szintén tovább jutottak, s a közeljövıben Budapesten mutathatják be zenei tudásukat.
Reméljük a sikersorozat folytatódik, s ezúton gratulálunk Forró Ramóna, Bartók Szandra, Sági Dániel
és Naszvadi Ákos tanulóknak és felkésztı tanáruknak Pásztói Tamásnak.
Költészet Napja
2001. április 11-én 17 órai kezdettel tartottuk a hagyományos KÖLTÉSZET NAP-i verses délutánunkat, az Erkel Ferenc kultúrotthon könyvtárában.

KARITÁSZCSOPORTUNKRÓL
Az annavölgyi karitászcsoport 1998. óta mőködik
a községben 10 fıvel, a Szent Borbála plébániával
együttmőködve. Számunkra nyújtott adományokból
tudunk mi is másokat segíteni.
Célunk:

Családsegítés használt ruhanemővel

Betegek, öregek látogatása, meghallgatása

Hátrányos helyzető gyerekek nyaraltatása

Az ifjúság családi életre nevelése
Az idei évben is készülünk a gyerekek nyári táborozására. Ebbıl a meggondolásból tartottuk meg
2001 március 24-én a kultúrotthonban a „RUHABÖRZÉT”, amelynek bevételét 10.000 Ft-ot a táborozásra használjuk fel. Mivel az adományok nem fedezik a költségeket, ezért pályázati úton próbáljuk
ezt pótolni.

A rászoruló gyerekek nyaraltatásán kívül fontosnak tartjuk az ifjúság családi életre nevelését, hiszen
ık a jövı szülıi lesznek. A család pedig a nemzet
alapsejtje. Az anyagi feltételek megteremtése mellett fontos a gyerekek szépre, jóra való nevelése, a
természet értékeinek felismerése. Mindenki érzi az
emberi kapcsolatok, az összetartás az egymásra figyelés hiányát ebben a pénzcentrikus világban. A
pénz, a jogok mellett fontos a szeretet. Ezt célozzák
meg a havonta megtartott összejöveteleink. Itt a
gyermekek foglalkozásokon is részt vehetnek (társasjáték, papírhajtogatás, színezés, különféle játékok). A havi összejöveteleink nyitottak mindenki
számára akik elfogadják a karitászcsoportunk filozófiáját.
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt, az összejövetelünk idıpontját hirdetni fogjuk.
Jelesebb egyházi ünnepeinken, így a Szent Erzsébet, Karácsony, Vízkereszt ünnepein és más alkalmakkor is a csoport munkájában bekapcsolódó
gyermekek, akik nem hittanosok, alkalomhoz illı jelenetekkel és mősorszámokkal színesítették közösségünk életét. A farsangi összejövetelen is nagyon
jól érezték magukat, ahol a felnıttek megvendégelték ıket.
Ez évi programunkban szerepel a május hónapban megrendezésre kerülı zenei koncert az
annavölgyi zeneiskola közremőködésével.
Továbbra is lehetıség van használt ruhákból válogatni térítésmentesen. Jelenleg ez a plébánián
mőködik, mivel csatornaépítés miatt a régi helyiségben ez a tevékenység megszőnt. A nyitvatartás napja mindig meghirdetésre kerül, az erre való igény
alapján. (legközelebbi idıpont: április 20. péntek15-17 óra között a plébánián)
Ezúton mondunk köszönetet a csoportunknak
nyújtott támogatásért az önkormányzatnak, Bánhidi
József és Kun Csaba vállakózóknak, Adorjányi
Lajosné vöröskeresztes titkárnak és mindazoknak a
személyeknek, akik adományaikkal, munkájukkal
segítik csoportunkat és ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy mi is tudjunk másoknak segíteni.
Szeretettel köszöntjük Mónos Jánosné Annavölgy
Úttörı u. lakost 90. születésnapja alkalmából, és kívánunk neki jó egészséget családja körében és sok
örömet.
Programjainkra, összejöveteleinkre mindenkit
nagy szeretettel hívunk és várunk.
Végül a karitászcsoport kegyelemteljes Húsvéti
Ünnepeket kíván a község minden lakójának.
Szeibert Károlyné
karitászcsoport vezetı
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Ünnepre készülünk, Húsvét ünnepére. Mit is takar
ez az ünnep, miért fontos a számunkra?
Az emberi élet nagy kérdése, hogy mi lesz a sorsunk a halál után. Vannak, akik a homokba dugják
fejüket, nem törıdnek a kérdéssel. Tehetik ezt addig, amíg meg nem érinti ıket a halál szele. Mások
puszta félelemmel gondolkodnak a halálról, mert
semmit nem hallottak arról, hogy mi lesz az ember
sorsa. Ismét mások beletörıdve veszik tudomásul,
hogy az ember élete véges.
Van-e valami válaszunk az élet eme nagy kérdésére. Mi keresztények hittel valljuk, hogy van, mert Jézus feltámadásával megmutatta számunkra az utat,
amely a mennyei hazába vezet, ahol az Isten letöröl
a szemünkrıl minden könnyet.
Húsvét ünnepe tehát azt jelenti számunkra, hogy a
földi élet után van egy másik világ, ahol az ember
maradéktalanul boldog lehet. És ennek a teljes boldogságnak elıízét már a földön megtapasztalhatjuk.
Egyházunk ezért ezen a Húsvéton is meghirdeti a
feltámadás örömhírét. Meghív minden embert, hogy
együtt örvendezzünk Jézus feltámadásának.
Ezzel az örömmel készüljünk Húsvét ünnepére, erısödjék hitünk, reményünk és szeretetünk.

Fülöp Ákos plébános
Húsvéti szentmiséink:
Húsvétvasárnap 10.00-kor az annavölgyi kápolnában
10.00-kor az annavölgyi kápolnáHúsvéthétfın
ban
Nagyheti szertartások a Sárisápi templomban:
Nagycsütörtökön este 7-kor

elkészülte után néhány évvel Annavölgy is -mint
Esztergom környéke- turisták célpontjává válik. Turisták csoportjai autóval, busszal fogják felkeresni
Annavölgy dimbes-dombos, erdıs, ipartól távol esı
területeit, az itt lakók számára jövedelemszerzési
lehetıséget biztosítva (szállás, étkezés). A turisták
fogadására már most fel kell készülni! Nem úgy,
hogy amink van, azt elpusztítjuk. Ellenkezıleg, a kivágott fák helyébe újakat kell ültetni. Célszerő lenne
a fák ritkítását tervszerővé tenni, irányítottan végezni, s e munkába részben azokat is be lehetne vonni,
akik eddig önhatalmúlag vágták ki a fákat. E sorok
írójának, a volt X. akna környékén van egy kisebb
elhagyott területe, amelynek egy részét fenyı csemetékkel szeretné betelepíteni, amint arra anyagi
lehetısége nyílik.
A községben most folyó szennyvíz-csatorna munkálatok is a környezetvédelem egy nagyon fontos
részét képezik. A képzıdı szennyvíz nem az utcára
folyik ezután, így megakadályozzuk azt, hogy a
szennyvízben patkányok és más betegség-hordozó
állatok éljenek. Ezzel nagymértékben csökkentjük
különbözı fertızı betegségek kialakulását, terjedését. Nekünk nem az a fontos, hogy úgymond Európába menjünk, hanem a magunk hasznára, a turisták minél nagyobb csoportjainak befogadására cselekedjünk. Ez átmenetileg jelentıs terhet jelent mindannyiunknak, de megéri.
Annavölgy, 2001. március
Vörös Gyula
Népboltsor 40

Egyszer volt egy fiú. Zsenge ifjúkorában elhatározta, hogy elindul világot látni. El is indult, és ahogy
elhagyta a falut és a helyeket, amelyeket ismert, elérkezet egy kapuhoz. A kapu nyitva volt, és egy ır
KÖRNYEZETVÉDELEM A TURIZMUS SZOLGÁLA- állt mellette. A fiú megszólította:
–Szabad átmenni ezen a kapun?
TÁBAN.
–Igen, de azért vagyok itt, hogy figyelmeztesselek:
Annavölgy a környéken arról nevezetes, hogy igen nem lehet tudni, mi van a kapu mögött. Nem tudhajó itt a levegı, az asztmás és a más légúti beteg- tod, mire számíthatsz. Lehet, hogy sok veszély leségben szenvedıknek - hosszabb itt tartózkodás selkedik ott rád. Gondold meg!
A fiú megtorpant, megpróbált benézni a kapun,
esetén – gyógyulást nyújt.
Ezt az értéket a korábban elültetett fenyı, akác, de semmit nem látott. Úgy határozott, hogy vár. Nétölgy és más fák által termelt oxigéndús levegı adja, hány óra múlva megint odalépett az ırhöz.
melyet meg kellene ırizni. Az erdıben járva sajnos, –Most már megengeded, hogy bemenjek?
–Megengedem, de vigyázz, sok váratlan dologgal
elég nagy pusztítást lehet látni.
Sokan az erdıbıl egészítik ki a téli tüzelıjüket, kell szembenézned, ha átlépsz ezen a kapun.
vagy éppen teljes egészében onnan „szerzik” be a –Leülhetek itt, hogy tovább várjak?
tüzelni valót. Ennek gátat kell vetni a község nagy –Igen.
Le is telepedett a kapu árnyékában, és várta, jöjtöbbségének érdekében. Mindenki tudja, hogy hajön
valaki, akitıl tanácsot kérhet. De nem járt arra
marosan megépül az Esztergom-Párkányi híd. A híd
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Nagyszombaton este 8-kor

senki. Csak ı volt ott, a kapu és az ır. Teltek a napok, hetek, hónapok. A fiatalember bejárta a környéket is, hogy megkerülné a kaput, de mindig
ugyanoda jutott vissza. Mindannyiszor megkérdezte
az ırt:
–Mondd meg, most már biztonságban átmehetek
ezen a kapun?
–Bármikor átmehetsz, de szembe kell nézned a túloldalon leselkedı veszélyekkel.
–Akkor még várok.
Teltek az évek, és a férfi nem lépett át a kapun.
Túl járt már élete delén és nem jutott tovább a kapunál, amerre senki nem járt, csak egy ır volt ott,
hogy figyelmeztesse a kapun túli ismeretlen veszélyekre. És ı megint megszólította az ırt:
–Kérlek, adj tanácsot, átmehetek-e a kapun?
–Átmehetsz, ha tisztában vagy azzal, hogy beláthatatlan következményeket vállalsz. Senki sem tudhatja, mi vár rád odaát, milyen örömök várnak, vagy
veszélyek leselkednek rád. Hát gondold meg jól.
Az öreg ismét letelepedett a kaputól néhány méterre és vágyakozva nézte a kaput, mely kitárva is
rejtette titkait, kecsegtetve a másik világ örömeivel,
rémítve veszélyeivel. Újabb évtizedek teltek el, az
öreg egyre jobban elfáradt, hátát egy fának támasztotta. Idınként még rápillantott az ırre, és szavak
nélkül is tudta már, mi a válasz.
Elérkezett a nap, amikor az aggastyán leheveredett a főbe, fejét a karjára fektette és már a szemét
is alig tudta nyitva tartani. Ekkor az ır odasétált és
lehajolt hozzá.
–Ezt a kaput neked építették. Csak azért létezett,
hogy egy nap átlépj rajta, megtapasztald mindazt az
örömöt és bánatot, kihívást, veszélyt, melyet számodra ez a világ tartogat. Én azért voltam itt, hogy
megadjam számodra a lehetıséget, hogy átlépj a
kapun. De te egész életedben nem merted vállalni a
felelıséget egyetlen lépésért. Nem használtad ki a
lehetıséget, hogy tapasztalatokat szerezz. Nem léptél át ezen a kapun- hát most becsukom.
(Ismeretlen szerzı)
Könyvajánló:
Moldova György: Ésszel fél az ember
Biciklizı medve, ember meghajtású színjátszó
üzemegység Taktapölöskén, és sok egyéb érdekes, mókás, de elgondolkodtató történet - a
múlt rendszer karikatúrája, olvasható az író elbeszélés-győjteményében. A könyv megtalálható a kultúrotthon könyvtárában.
Jó szórakozást!

Tisztelt kábeltelevíziós elıfizetık!
Annavölgyi KTV hálózat mősorkínálata 2001. januártól a VIASAT 3 csatornával bıvült. Az éves infláció
mértékével a jogdíjak és a sugárzási díjak is emelkedtek, ezért kényszerültem 2001. március 1-tıl az
elıfizetıi díjak emelésére.
Szociális csomag
150 Ft-ról
170 Ft-ra
Basic csomag
470 Ft-ról
550 Ft-ra
EBS csomag
800 Ft-ról
900 Ft-ra
Kérem szíves megértésüket.
Szociális csomag
MTV1
MTV2
Duna Tv
STV2
RTL
SAT 1

Basic csomag
TV 2
RTL Klub
Magyar ATV
VIASAT 3
EUROSPORT
KABEL I
SUPER RTL
VIVA
RTL 2
PRO 7
+Szoc. csomag

EBS csomag
SPEKTRUM
MINIMAX
VOX
SATELIT

+Basic csomag
+Szoc. csomag

Sterczer Gergely
Vállalkozó

És egy-két vicc:
Miért vágja meg a rendır az arcát, ha csengetnek, mikor borotválkozik?!
_________________________________________________________________________________
Hogy, tudja, hol hagyta abba.
Annavölgyi
Híradó
Rendır a gyanúsítottnak:
5. oldal
–Magát gyanúsítom a 10 ember életét követelı robbantásos merénylettel.
–De biztos úr, én külföldön voltam a múlt hó-

Sport
Sportegyesületünk téli életében –az Önkormányzattal
való megbeszélés után- jelentıs, nem közvetlenül a
sportolást érintı változás történt. Miután a létesítmény
önköltsége, fenntartása jelentıs összegbe került, így
közvetlenül a sportolás biztosítására egyre kevesebb
pénz jutott. Ezért a gondnok bére és a létesítmény rezsiköltsége január 1.-tıl az önkormányzat hatáskörébe
került, ezzel könyebbé vált a sportvezetıség gazdasági, pénzügyi és statisztikai munkája.
Természetesen az eddigi önkormányzati sporttámogatás összege is arányosan csökkent, de most már legalább az egyesületünkhöz befolyt pénzek kizárólag a
sportolás feltételeit szolgálják.
A hagyományos Esztergomi Porga-kupa teremfoci
tornán önköltséges alapon résztvevı, fiatalokból álló
„Real Margit” csapatunk szép eredményt mondhat
magáénak: a március 15-i eredményhirdetésnél a legsportszerőbb csapat büszke címét kapták meg.
Több teremfoci csapatunk is részt vett a sárisápi
sportcsarnokban lebonyolított „Falu-Kupa” sorozatban,
több-kevesebb sikerrel. A téli átigazolási idıszakban
három meghatározó játékos (Szarvaczki György, Flórián Csaba, Kellner Károly) hagyta el egyesületünket,
ezzel jelentısen csökkent felnıtt csapatunk játékereje.
Sajnos a tervezett csapaterısítés nem sikerült, így
szők kerettel vágtunk neki a bajnokság tavaszi idényének, s három vereséggel nagyon rossz rajtot vettünk. A körzeti bajnokságtól visszalépett Dág csapatától több, fıleg fiatal (ifi korú) játékost igazoltunk át,
bízva a mielıbbi jó szereplésükben. Kölyök focistáink
is megkezdték szereplésüket az „Arany Csoport-ban”,
ami a körzet hat legjobb csapatát foglalja magába.
Sajnos ık is két vereséggel kezdték az idényt.
Pályázaton elnyert összegbıl (250000 Ft) korszerő
számítógépet vásároltunk, amelyet ideiglenesen a
községházán üzemeltünk be.
Sportlétesítményünkben szállást adtunk a szennyvízcsatorna kiépítéséén dolgozók egy csoportjának. A
szálláshelyért kapott bevételen 50-50%-ban osztozik a
tulajdonos önkormányzat és a sportegyesület. Sajnos,
az elszállásolás miatt a röplabda és cselgáncs szakosztály edzései rövid ideig akadályokba ütköztek.
Ezért elnézést kérünk e szakosztályok sportolóitól,
bízva megértésükben!
Idén is folyik a pártoló tagság szervezése, valamint a
tagsági díj beszedése. Ezúttal kérjük községünk lakosságát, hogy támogassák egyesületünket! Május 1én családi sportnapot tartunk. Sportlétesítményünkben
különbözı programokkal várjuk szeretettel a falu apraját-nagyját! Reméljük, mindenki jól érzi magát e napon!
A hagyományos „Kucsera Imre” sakk emlékversenyt a
télen nem tudtuk megrendezni. A sakktornára hamarosan sort kerítünk. Kérjük a sakkozni szeretı és vágyó sporttársakat, minél nagyobb számban vegyenek

részt ezen a teljesen amatır sakkozók részére rendezendı házi bajnokságon!
A verseny elsı három helyezettje jutalomban és oklevéldíjazásban részesül.
Cselgáncs
Cselgáncsosaink az utóbbi idıben is részt vettek különbözı versenyeken. Januárban Oroszlányban rendezték a megyei diákolimpiai döntıt. Szinte minden
versenyzınk dobogós helyezést ért el. Ezután két
meghívásos versenyen vettünk részt. Ezekrıl is rengeteg különbözı színő éremmel, értékes helyezéssel
tértek haza gyermekeink. Április 1.-jén a szlovákiai
Galántán 13 annavölgyi cselgáncsozó vett részt nemzetközi versenyen. Kilencen szereztek érmet. Elsı lett
Révész Csilla, Steinhöffer Adriána, Jakab Eszter, második Bartók Szandra, Bolyán Anett, Bolyán Fruzsina,
harmadik helyezést ért el Bot Róbert, Terjék Ádám és
Harcsa János. Három cselgáncsosunk Révész Csilla,
Steinhöffer Adriána és Bartók Szandra, Jezsik Gyula
edzı kiséretében, a Leányvári SE színeiben Svájcba
utazott nemzetközi versenyre.
Rejtvény
Elızı számunkban megjelent rejtvény megfejtése:
Bukó Gábor, Dér József, Szelle István, Kucsera Imre.
Sorsoláson, a következı megfejtık nyerték a Polgármesteri Hivatal által felajánlott pezsgıt.
Özv. Révész Jánosné, Kurucz Renáta, Szolnoki
Lászlóné.
Új rejvényünk egy földrajzi hely Annavölgy határában:
S
S
A megfejtést, a pályázati szelvényre kell ráírni és borítékban bedobni a már ismert helyeken elhelyezett dobozokba május végéig. Sorsolás június elsı napjaiban.

Pályázati Szelvény
Földrajzi hely ……………..…………………………………..
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 Kláva.
Terjesztik: Tary Zoltán, Patkó Bence, Tódor Dóra, Révész
Lívia
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