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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND!
Önkormányzati Hírek
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2001. áprilisa óta tartott ülésein a következı napirendekrıl tárgyalt:
• Értékelte és elfogadta a Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat, a Napköziotthonos Óvoda, valamint a
Szociális Bizottság elmúlt évi munkájáról szóló beszámolókat.
• Közoktatási intézményeink fejlesztése érdekében
Önkormányzati Intézkedési Tervet alkotott, mely 3
évi ütemezésben tartalmazza a szükséges feladatokat.
• Pályázatot nyújtott be az Ifjúsági- és Sportminisztérium felé szabadtéri sportpálya kialakítására, melyhez
2.200.000 Ft önerıt biztosít.
• Elfogadta a Rendezési Terv elkészítéséhez szükséges Településfejlesztési Koncepciót, melynek végleges formája kialakításában több lakos részt vett, illetve véleményével, javaslataival segítette a koncepció
megfogalmazását.
• Az önkormányzat jelképeirıl Pécsi Dániel által készített tervek közük kettıt kiválasztott, majd a lakossági
véleményeket értékelve a II. változatú címer mellett
döntött.
• Gesztori megállapodást kötött Sárisáp Község Önkormányzatával a közösen megkezdett szennyvízcsatorna-beruházás befejezése érdekében.

Tisztelt Annavölgyiek!
Községünk életében jelentıs esemény lesz augusztus
25-e. Ezen a napon ünnepélyes keretek közt felavatjuk a
falu millenniumi emlékmővét és a címerét, melyet közösen választottunk ki. Az ünnepség délután 16 órakor térzenével kezdıdik a fıtéren. A hivatalos átadási ceremónia 1700-kor lesz majd 20 órától utcabál következik. Mindenkit nagy szeretettel várunk.

Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötöttek:
Március 24.
Április 14.

Linnberg Jeannette és
Dér László
Harcsa Ilona és
Dékány Szabolcs

50 éves házassági évforduló:
Május 19.

László Anna és
Szelle István

Születtek:
Garamvölgyi Gábor és Kiss Edina leánya
Garamvölgyi Kata Laura.
Kovács katalin és Szendrei Ferenc leánya
Kovács Dominika Laura.
Dékány Szabolcs és Harcsa Ilona leánya
Dékány Sára.
Örökre eltávoztak:
Szőcs Sándorné
Kıvári Sándor
Fehér József
Vadkerti Andrásné
Bánhidi Ferenc
Turcsányi Károlyné

1925
1930
1935
1920
1958
1932

ISKOLÁNK ÉLETÉBİL.
Sok érdekes, emlékezetes esemény zajlott az évzárót
megelızı hónapokban a gyermekszervezet életében.
Április 20-án indult 9 fıs csapatunk a háromnapos
dédestapolcsányi környezetbarát találkozóra: Harcosfalvi
Gabriella, Révész Csilla, Dávid Éva, Bartók Szandra, Orbán Edina, Orbán Szilvia valamint Farkas Ákos. Sági
Gergı és Tary Zoltán ezt a kirándulást jutalmul kapták a
diákönkormányzatban végzett aktív munkájukért.
Jól sikerült az idei majális. Sok gyermekünk érezhette
jól magát a gazdag programot kínáló egész napos rendezvényen.
Egész napos kirándulás során Budapest néhány nevezetességét láthatták május 6-án egy kiránduló csoportunk.
Alsósaink nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötték
az édesanyákat és nagymamákat az anyák napi ünnepségen.
A Hegyi kupa újabb fordulóját, az atlétikát
Annavölgyön rendeztük meg. Ezt a fordulót mi nyertük
meg, s sikerült további pontokat lefaragni a hátrányunkból.
Az idei gyermeknapot a tizenkettesi túrával töltöttük. A
szülıi munkaközösség kis útravalóval indított útra bennünket. A tónál az osztályok bográcsozhattak, felfedez-
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hették a környéket.
Igazán nagy volt a tét, amikor elindult csapatunk a
Hegyi Kupa utolsó fordulójára Gyermelyre a felsısök méta az alsósok grundbirkózó versenyére – újra elnyerni a
kupát. Kemény küzdelem árán újra Annavölgyön a kupa!
Hagyományos programjain közé tartozik a Magyar
Üttörıszövetség szülinapi bulija. Csillebércen – a szép
idıben sorra kerülı rendezvényen az alsósok egy kisebb
csapata élvezhette a programokat.
Az idei háromnapos kirándulás során a Kisalföldre juthattak el gyerekeink. A táj nevezetességeivel, múzeumaival, ismerkedhettek meg.
A június 3-án zeneiskolánk és más érdeklıdık is Budapesten a Zeneakadémia hangversenytermében élı
koncertet láthattak és halhattak.
Június 23-án volt a tanévzáró, és a nyolcadik osztályosok ballagása. Monos Józsefné iskolaigazgató beszámolt a 2000/2001-es tanév munkájáról, az iskola
éves fontosabb eseményeirıl. Oklevelet, könyvjutalmat
osztott ki a tanév során eredményes munkát végzı tanulóknak. Idén 12 nyolcadik osztályos tanulót búcsúztatott
az iskola, akik valamennyien továbbtanulnak.
Bánhidi Erzsébet, Gyıri Renáta, Kubik Éva, Kuszenda
Renáta, Mészáros Adrienn, Nagy Szilvia, Orbán Szilvia,
Patkó Bence, Szolnoki Roland, Tary Zoltán, Varga Nikolett, Viszkok Ervin.
Kedves nyolcadik osztályosok!
Kívánunk nektek sok sikert és egészséget az életben,
eredményes, kitartó munkát a tanulásban!
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a tanév során segítették munkánkat.
Révészné Sági Lívia

Karitász Csoportunk Hírei
„Caritas” görög eredető latin szó. Jelentése: SZERETET, ISTEN és az embertársak szeretete. Ennek szellemében mőködik csoportunk a községben 1998 óta tíz fıvel.
Célunk:






Családsegítés.
Közösségalakítás.
Betegek, öregek látogatása, meghallgatása.
Hátrányos helyzető gyerekek nyaraltatása.
Az ifjúság családi életre nevelése.

Az évek során megtapasztaltuk, hogy az emberek, a
családok egymástól elszigetelıdtek, pedig összefogással, szeretettel, odafigyeléssel sokat tudunk tenni egymásért. Sokszor elég meghallgatni a másikat, és empátiával lenni irányában. Van mit tenni az ifjúság családi
életre történı nevelése terén is. Fontos, hogy a gyermekek megfelelı értékrendet, életformát és erkölcsi morált
alakítva készüljenek fel a felnıtté válásukra, majd ezt

követıen a családi életre.
Mindezeket és mások világnézetét, elvét figyelembe
véve végezzük tevékenységünket keresztény emberhez
méltó módon, és tesszük azt, amely az egyházközség és
a településünk javát szolgálja. Nyitottságunkat kívánjuk
érzékeltetni a mindenki számára lehetıséget adó összejöveteleinkkel, programjainkkal. Ez év május hónapjában
került sor elsı alkalommal a templomban zenei koncertre, amely a helyi zeneiskola tanárai és tanulói adtak. Köszönjük a koncertet adó tanároknak és növendékeknek
azt a csodálatos, és lelkeket megszépítı, felejthetetlen
zenei élményt amelyben részesülhettek a résztvevık.
Az idei év másik csodálatos eseménye – amelyet a
sárisápi karitász csoporttal három éve közösen végzünk
– a gyermekek táborozása volt, amelyen ebben az évben
két csoport részére kaptunk lehetıséget. Az elsı csoportban 25 gyermek vehetett részt 4 felnıtt felügyelete
alatt a Héreg-i keresztény táborban. Ebben a csoportban
nem csak hittanos és hátrányos helyzető gyerekek vehettek részt, hanem olyanok is melyek maguk kérték,
hogy velünk szeretnének jönni, mert sok jót hallottak errıl a táborról. A táborozás során egy hétig nagycsaládként éltünk. Közben gyakoroltuk az egymásra figyelést, a
másik elfogadását, a más segítését, a közösségben történı együttélést, a szeretetet. Tartalmas programokkal
és lelki feltöltıdéssel telt el a nyaralásunk. Az ott tanultakat továbbra is szeretnénk a gyermekekkel folytatni. A
táborozás költségeinek egy részét ebben az évben elsı
alkalommal pályázat útján, a többi részét az EsztergomBudapest Fıházmegye, a Kartász központ, Fülöp Ákos
plébános az annavölgyi önkormányzat, a sárisápi
karitász csoport segítségével, és a jószándékú emberek
adományából sikerült fedezni. A táboroztatást a következı évben szeretnénk megvalósítani. Reméljük hogy, az
ehhez szükséges anyagi fedezetet sikerül közös összefogással – a gyermekek érdekében – elıteremteni. Keressük a lehetıségeket, az anyagi forrásokat, amelyet
elsısorban saját munkánkkal – a gyermekek bevonásával – szeretnénk biztosítani a táborozáshoz, hogy a
munkánk gyümölcsét még jobban tudjuk értékelni.
Szeretettel hívunk és várunk olyan fiatalokat, akik gitáron vagy más hangszeren játszanak és szeretnének az
ifjúsági csoport programjain részt venni, éneküket hangszerrel kísérni.
Jelenleg a plébánián van módunk használt, de jó állapotban lévı ruhák osztására.
Augusztus hónapban 31-én (pénteken) 15 órától
17 ig várjuk szeretettel a segítségünket elfogadókat. A
helységünk zsúfoltsága miatt sajnos újabb ruhaadományokat nem tudunk fogadni.
Kérjük azokat, akik elfogadnák segítségünket, hogy
forduljanak hozzánk bizalommal. Továbbá szeretettel várunk mindenkit, akik szeretnének a mi segítı munkánkba
bekapcsolódni és másokon segíteni, vagy programjainkon részt venni.
Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik csoportunk munkáját segítik.
Karitász csoport nevében
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Szeibert Károlyné.

Héregen Nyaraltunk!
A mi csoportunk 2001. Július 2-án indult a héregi keresztény táborba és 2001. Július 9-én jött haza. A csoportban 25 gyermek, 4 felnıtt volt és abból 1 felnıtt más
táborozás miatt ment haza a táborozás közben.
Hétfın megismerkedtünk a táborral, kedden Ákos
atya látogatta meg a tábort és hozott 3 kislányt, akik nála
nyaraltak. A nagyobbik lány gitározott és mi istenrıl és a
szeretetrıl szóló énekeket énekeltünk hozzá. Szerdán
lovaglásra került sor, és azon kívül még sok elfoglaltság
volt a táborban. Este egy elı KI MIT TUD-ot tartottunk.
Csütörtökön délután a Király-kútnál számháborúztunk,
utána visszamentünk a táborba és vacsora elıtt még játszottunk az udvaron. Pénteken, Tatabányán voltunk,
megnéztük a Turul madarat és este templomba mentünk.
Szombaton elmentünk a „héregi strandra” amit a felnıttek csináltak nekünk az udvaron. Este rendeztük meg a
KI MIT TUD-ot. Vasárnap délelıtt misére mentünk. Este
Levente Péter feleségével és barátjukkal érkeztek hozzánk. Hétfın pár gyerek beöltözött festınek, és a kapura
egy papírt ragasztottunk, amire az volt írva: FIGYELEM!
A héregi tábor meszelés miatt ZÁRVA. Ekkor jött a másik
csoport. A csoportvezetı átadta a tábor kulcsát.
Mindenki jól érezte magát, köszönjük a felnıttek önfeláldozását és türelmét.
Forró Mónika Ramóna
és Bauer Ilona

Egyházi élet hírei
Az Edda nevő zenekar valamikor évekkel ezelıtti számának egyik sora így hangzott:
„álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui elıtt,
adj erıt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak
elıtt.”
Amikor ezek a sorok megjelennek, már köztudott, hogy a
bíboros fıpásztor úgy rendelkezett, hogy engem Budapest Kada utcai plébániára helyez, és Annavölgy ellátását, meghagyva az eddigi falu összekapcsolásokat, Tóth
Bertalanra, a sárisápra kinevezett plébánosra bízza.
Hogy miért jut eszembe a fent említett dalszöveg, Mert
többször megpendített, talán álomnak tőnı terveket szövögettünk néhányan, amikor az Annavölgyi templom építésérıl álmodtunk. De nem csak templomról, hanem hívı
közösségrıl is álmodtunk. Ennek a közösségnek alapjai
már megvannak. Hiszen mőködik a szeretet szolgálat az
annavölgyi plébánia keretében. Hiszen újra és újra felbukkan néhány hittanos az iskolában és a templomban.
Mert vannak, akik kérik a szentségeket, akár a keresztséget, akár a betegekkel való törıdést.
Valóban csak álom marad, hogy Annavölgynek ismét a
falu ténylegesen lakott területén, ténylegesen templom
formátumú temploma legyen? Valóban csak álom, hogy
Annavölgy lakosságát a harangszó figyelmeztesse az idı
múlására? Valóban csak álom, hogy egyszer majd a falu
hallottait harangszó búcsúztassa? Valóban csak álom,

hogy közös imádságra hívjon a harang?
Merésznek tőnnek ezek az álmok? Meglehet! De mégis
hiszem, hogy egyszer majd felcsendül a harang
Annavölgyben, hogy egyszer majd templomszentelésre
gyülekezhetünk, hogy egykor majd a falu bérmálkozóihoz örömmel hívhatjuk Annavölgyre az egyházmegye
püspökét!
Búcsúzóul az Annavölgyi templom álmát bízom minden
kedves olvasóra.
Köszönöm szeretetüket, köszönöm jóindulatukat, kérem,
ırizzenek meg jó emlékezetükben.
Fülöp Ákos plébános

Rejtvény
Az elızı számunkban megjelent rejtvény megfejtése:
CSOLNOKI MAGAS
A polgármesteri hivatal ajándékait a következık nyerték.
Izsó Jánosné
pezsgı
Szolnoki Lászlóné
bor
Krucz Renáta
kölyök pezsgı
Új rejvényünk egy TOTO 13+1 kérdésre kell helyesen
válaszolni. A három legtöbb találatot elérı olvasónk jutalomban részesül. A megfejtéseket szeptember 15-ig kérjük bedobni a megszokott helyeken elhelyezett dobozokba.

TOTO
1, Mióta van szénkitermelés Annavölgyön?
a
1795
b
1940
c
1927
2, Mikor Indult az elsı homokvasút?
a
1942
b
1930
c
1922
3, Melyik volt az elsı bánya Annavölgyön?
a
X-es akna
b
Samu akna
c
Vilmos akna
4, Ki volt az a bányászmérnök – aki késıbb világhírő lett
– és1851-1859 között az annavölgyi bánya üzemvezetıje volt?
a
Hantken Miksa
b
Zsigmondy Vilmos
c
Dr. Schmidt Sándor
5, Mi volt Annavölgy lakosságának fı megélhetési forrása?
a
kereskedelem
b
bányászat
c
könnyőipar
6, Mikor épültek az elsı bányászlakások?
a
1892
b
1918
c
1940
7, Milyen képzés folyt Annavölgyön?
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a
lakatos
b
vájár
c
gazdasszony
8, Mi a bánya három fı ellensége?
a
robbanás, tőz, gáz
b
robbanás, sújtólég, kén
c
bányavíz, sújtólég, omlásveszély
9, Ki a bányászok védıszentje?
a
Szt. István
b
Szt. László
c
Szt. Borbála
10, Ki írta ezt a verset?
„Sem nem falu, sem nem város
hát hogy sejtessem, milyen lehet
szülıhelyem, menedékem
egy eldugott kis bányatelep?”
a
Vándor Ferenc
b
Zsákovics Ferenc
c
Bárdkai István
11, Mióta önálló Annavölgy?
a
1996
b
1997
c
1998
12, Mi a neve az annavölgyi újságnak?
a
Annavölgyi Hírmondó
b
Annavölgyi Híradó
c
Közhírré tétetik
13, Mikor jelent meg az elsı szám?
a
1999 február
b
1999 április
c
2000 január
13+1, Ki volt Annavölgy elsı jegyzıje?
a
Pap Krisztina
b
Dér József
c
Dr Szilárd Erzsébet

Pályázati Szelvény
Név: …………………………………………
Cím: ……………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13+1















Cselgáncs
November lesz két éve, hogy Annavölgyön beindult a
cselgáncs. Akkor nagyon gyerek kezdte el az edzéseket, volt olyan foglalkozás melyen több, mint hatvanan
vettek részt. Azóta ez a létszám lecsökkent, csak a
legkitartóbbak maradtak, akik vállalták az edzések,
versenyek nehézségeit fáradságai. Sajnos sok tehetséges gyerek is kimaradt, akik sikereket érhettek volna el. Viszont akik végigdolgozták az egy-másfél évet,
nem akármilyen eredményekkel örvendeztették meg
önmagukat, családjukat, falujukat. A diákolimpia országos döntıjében aranyérmet szerzett Révész Csilla
bronzérmet Bankó Brigitta és Jakab Eszter A diákolimpia dunántúli területi bajnokságán elsı helyezett
lett Révész Csilla és Fluxa Dávid második Jakab
Eszter ötödik Fluxa Viktor. A Magyar Köztársaság
Kupa országos versenyen újra aranyérmes lett Révész Csilla második helyezést ért el Bartók Diána,
Bankó Brigitta míg Jakab Eszter ötödik lett.
Június 9-én második alkalommal rendeztük meg az
Annavölgy kupa cselgáncsversenyt. Az eseményen
115 ifjú cselgáncsos vett részt, nyolc sportegyesület
képviseletében. Az annavölgyiek remekül szerepeltek.
Elsı helyezést ért el Jakab Eszter, Jakab Márta, Révész Csilla, Bartók Diána, Bankó Brigitta, Bolyán
Fruzsina, Steinhöfer Adriána, Bolyán Anett, Sági
Dániel, Sági Gergı, Bartók Szandra, Kinda Krisztián. Ezenkívül szereztek érmes helyezést. İsszel
újabb versenyek következnek. Augusztus végén többen szlovákiai edzıtáborba készülnek elmélyíteni tudásukat.

Sport
Május 1-én sok-sok mozogni, sportolni, vetélkedni
szeretı gyermek és felnıtt valamint a község lakóinak
részére, sporttal, zenével, étel és ital biztosításával, tombolasorsolással és tábortőzzel színesített majálist és
sportnapot rendeztünk. A rendezvényünk sikert aratott,
bizonyítja ezt a sok felnıtt és gyerek mosolygós arca az
egész nap folyamán. Az elért pénzbeli nyereséget, a
sportolás feltételeinek javítására fordítottuk. E non rendeztük meg – immár negyedik alkalommal – a község
sakkozói részére a már hagyományos „KUCSERA IMRE” sakk emlékversenyt tíz fı részvételével. A verseny
elsı három helyezettje oklevél és kerámiadíjazásban részesült, melyet Mészáros úr ajánlott fel.
Még májusban – akciós áron - egy új nyárias garnitúra
felszerelést tudtunk vásárolni focistáink részére. Az öszszes évi eszközvásárlásunk értéke kb 120 ezer Ft-ot tett
ki.
Sajnos két szomorú esemény is történt, örökre eltávozott közülünk egykori nagyszerő focistánk, a „Ságvári
Kupa”-t nyert csapat tagja Rózsahegyi (Triba) Feri bácsi, és a hatvanas évek nıi röplabdacsapatának tagja
Bánhidi Katalin (Szabó Lászlóné). Emléküket megıriz-
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ve ezúttal is búcsúzunk tılük.
A június elején befejezıdött bajnokságban csapataink
gyengén szerepelve, szerény helyezéseket értek el, így a
még meglévı lelkes szurkolóinknak nem szereztek sok
örömet.
Csapataink helyezései a következık volta:
Kölyökcsapatunk az ARANY csoportban (körzeti legjobb 6 csapat) az 5. helyet érték el 2 gyızelemmel 8 vereséggel. Összesítésben a 9. Helyen végeztek a 14 induló csapat közül.
Utánpótlás csapat: A 12 csapatos bajnokságban (2
gyızelem 2 döntetlen 18 vereség) elért eredmény a 11.
Hely megszerzésére volt elegendı.
Annak ellenére gyászos ez a szereplés, hogy a csapat
erısítésére leigazolt 6 addigi dági játékos már szerepelhetett a tavasz folyamán! Sajnos a leigazolt játékosok
közül csak 2-3 gyerek vette komolyan a csapatba való
szereplést, ugyanakkor a helybeli fiatalok pedig (15-16
évesek) többen is abbahagyták a labdarúgást. Ezért továbbra is a kölyök csapatból kellett kiegészíteni az utánpótlás csapatot, hogy vasárnaponként egyáltalán ki tudjon állni a 11 fıvel a bajnoki mérkızésre a csapat. Pedig
az ifjúsági csapat szereplése nagyon fontos, ugyanis a
felnıtt bajnokságban csak az ifi csapattal együtt indítható
el a községi csapat, amennyiben nincs ifi, úgy nem indulhat a felnıtt csapat sem!
Ezért, ezúttal is kéri a sportvezetés azokat a szülıket,
akiknek fiúgyermekük egy kicsit is szereti a labdarúgást
és tehetséget éreznek e szép játékhoz, küldjék el a
Sportkörünkhöz ıket, ezzel is megteremti a lehetıséget
a felnıtt csapat további szerepléséhez. Az annavölgyi
labdarúgás immár közel kilencven éves, ne hagyjuk,
hogy pont ezen a tisztes kort megért évfordulón – esetleg
– megszőnjön községünkben a labdarúgás, és vele a
sportélet is! Jelenleg úgy néz ki, hogy ezeken a 13-15
éves focistákon múlik az Annavölgyi Bányász további léte! Bízunk benne, hogy a szülık és a fiatal focisták megértik a helyzet komolyságát és a legszomorúbb, végsı
eset nem fog bekövetkezni, akkor remény van arra, hogy
sportkörünk megéri a 100 éves kort is.
Felnıtt csapat eredménye: 4 gyızelem, 3 döntetlen, 15
vereség, 15 pont, ezzel a 12 csapat közül a 11 helyen
(utolsó elıtti) végeztünk.
A bajnokság folyamán három idegenbeli mérkızésen
nem tudtunk 11 fıvel kiállni a helyiek ellen. Kétszer csak
9, egyszer 10 fı jelent meg. Az ilyen csapatszellem, hozzáállás (fıleg a fiatalabb játékosok részérıl) csak rossz
szereplést eredményezhet!
Az eddig mindig biztos bevételt jelentı táboroztatás az
idén jelentkezık hiányában elmaradt. Sportegyesületünk
jelentıs bevételtıl esett el, ezért megnövekedtek a vezetés gazdasági gondjai.
A Sportvezetıség 4 éves megbízatása június 14-én lejárt, ezért egy elıkészítı csoport (jelölıbizottság) már a
hónap elején megkezdte az új vezetıség megválasztásának elıkészítését, szervezését.
A vezetıség választó közgyőlést június 30-án tartottuk
meg, ahol csak másodszori nekifutásra sikerült szavazó-

képessé tenni a közgyőlést. A régi sportvezetıség már
jóval elıbb bejelentette lemondási szándékát. A közgyőlésen megjelent tagok akaratának megfelelıen, a közvetlen vezetés újra bizalmat kapott. A jelenlegi labdarúgó
csapat néhány tagjával kiegészítve egy 11 fıs új vezetıség kezdi meg az annavölgyi sportélet további rányítását.
Az új vezetıség felállása:
Elnök:
Kovács Emil
Elnök h.
Vereckei Kálmán
Gazd. Vez.
B. Tódor Imréné
Tagok: Varga Sándor, Révész Zsolt,
Révészné Sági Lívia, Hüse Sándor, Ferenci László,
Plasznik Béla, Mészáros zoltán, Dékány Dénes
Reméljük, hogy az új sportvezetés, még jelenleg is aktív sportoló tagjai átérzik a labdarúgó csapatok helyzetének fontosságát és segítenek a jobb csapatszellem kialakításának megteremtésében.
Az ıszi bajnokságra, amely augusztus 26-án kezdıdik
három csapattal neveztünk be és fizettük be a nevezési
tagdíjakat, ami a következı szezonra 35 ezer Ft. A pálya
füvét a gyakori esızés miatt gyakran le kellett nyírni a
nyári holt idény alatt. A bajnokságra történı felkészülés
során 2-3 edzımérkızést is játszott a csapat. Annavölgy
ıszi sorsolása, a következı

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Aug.26.
Szept 2.
Szept.9
Szept.16.
Szept. 23.
Szept. 30.
Okt.7.
Okt.14.
Okt.21.
Okt.28.
Nov.4.
Nov.11.
Nov.18.

Piliscsév-Annavölgy
Annavögy-Csolnok
Nagysáp-Annavölgy
Annavöly-Dömös
Tokod Üveg-Annavölgy
Annavölgy-Süttı
Bajna-Annavölgy
Szabadnap
Annavölgy-Esztergomkertv.
Kesztölc-Annavölgy
Annavölgy-Tát
Csolnok-Annavölgy
Annavölgy-Piliscsév

XIII.
A bányásznapi hazai mérkızésre a nézık kényelmesebb
elhelyezése érdekében felújított padok várják szurkolóinkat.

Vereckei Kálmán

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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Ady Endre
Hazamegyek a falumba
Szigorú szeme meg se rebben,
Falu még nem várt kegyesebben
Városi bujdosóra.
Titkos hálóit értem szıtte
S hogyha leborulok elıtte,
Bőneim elfelejti.
Vagyok tékozló és eretnek,
De ott engem szánnak, szeretnek.
Engem az én falum vár.
Mintha pendelyben látna újra
S nem elnyőve és megsárgulva,
Látom, hogy mosolyog rám.
Majd szól: >>Én gyermekem, pihenj
el,
Békülj meg az én ısi szivemmel
S borulj erıs vállamra.>>
Csicsijgat, csittit, csókol, altat
S szent, békés, falusi hatalmak
Ülnek majd a szivemre.

Könyvajánló:
Makkai Sándor: Sárga vihar
Makkai regénye a magyar történelem egyik
tragikus idıszakáról, a magyarság fennmaradását is veszélyeztetı tatárjárásról szól. A
regény fıhıse IV. Béla, a vívódó, szorongó
fiatal uralkodó, aki terveivel, határozataival
ország átalakító elképzeléseivel csaknem
mindig magára maradt, ellenérzést ébresztve szinte az egész országban.
A Muhi-csatából hő emberei kimentik, életben marad tehát a tatárjárás után, minden
jóslat ellenére. „Második államalapítóként”
óriási energiával, nagyszabású tervekkel fog
hozzá az ország újraélesztéséhez, most
már a benne hívı fıurak segítségével. IV.
Béla története így egybefonódik a tatárjárás
mozzanatainak leírásával, a korszak hiteles,
érdekes társadalmi- történelmi rajzával.
A regény Makkai több más írásával együtt
kikölcsönözhetı az annavölgyi Erkel Ferenc
Kultúrotthon könyvtárából.
Jó szórakozást!

S mint kit édes anyja vert meg,
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek,
Úgy alszom el örökre.

Viccek:
Szıke nı beviszi az autóját a márkaszervizbe.
Megszólítja a szerelıt:
–Kicserélné az olajpálcát, mert nem
ér bele az olajba.
☺☺

Falusi iskolában:
Tanárnı a gyerekeknek:
–Gyermekeim nagy nap ez a mai, ma fogunk elıször kompjúterekkel számolni.
Tehát, akkor: Egy kompjúter, meg két
kompjúter az hány kompjúter ??!
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