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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  
BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK MINDEN ÚJSÁGOLVASÓNKNAK !! 

 

TISZTELT ANNAVÖLGYIEK ! 
A 2001-es év jelképes karácsonyfája „alá” valós aján-
dékokat tettünk: 

� Címer, Zászló Emlékmő, 
� 41x21 méteres aszfaltozott játszópálya, 
� A nem látható csatornahálózat kiépítése, 
� Kétsávos aszfaltozott út,  
� Területrendezési terv, 
� Az utak javításához 900 tonna kızúzalék, 
� 15 db veszélyessé vált fa eltávolítása. 

Összesen 250 millió forintértékben, egy fı annavölgyi 
lakosra jutóan 250 ezer forint.  
Fogadják mindezt a Képvisel ı-testülett ıl és hasz-
náljuk mindannyiunk elégedettségével! 
KÍVÁNOM, HOGY ANNAVÖLGY MINDEN CSALÁDJA EGYET-
ÉRTÉSBEN ÉS BÉKESSÉGBEN ÉLJEN! 
A KÖVETKEZİ ÉVBEN MINDENKINEK EGYRE BIZTONSÁGO-
SABB MEGÉLHETÉST ÉS BOLDOGULÁST KÍVÁNOK EBBEN A 
TERMÉSZETI SZÉPSÉGŐ TELEPÜLÉSEN! 

Dér József  
polgármester 

 
Önkormányzati Hírek  

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
a 2001. augusztustól novemberig terjedı idıszakban 
négy alkalommal ülésezett. Az ülések során az alábbi 
témákról tárgyalt, illetve döntéseket hozta: 
• Beszámolókat fogadott el az általános iskola fel-

adatainak ellátásáról, a hatósági tevékenységrıl 
és a polgármesteri hivatal munkájáról, a lakosság 
egészségügyi helyzetérıl, valamint az anya- és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

• Elfogadta a 2001. évi költségvetés I. félévi, majd ¾ 
éves teljesítésérıl szóló beszámolót és módosítot-
ta a költségvetési rendeletet. 

• Módosításra került az Általános Iskola Pedagógiai 
Programja, valamint Szervezeti és Mőködési Sza-
bályzata. 

• Az önkormányzat benyújtott egy kérelmet a Kor-
mányhoz a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon ke-

resztül, melyben a Polgármesteri Hivatal és Gon-
dozási Központ épületének ingyenes tulajdonba 
adását kérte, mivel az épületben hosszú távon 
közfeladatok ellátására kerül sor. Kérelmünket nyi-
latkozatával támogatta a Közigazgatási Hivatal ve-
zetıje és a térség országgyőlési képviselıje is. 

• Az Észak-dunántúli Vízmő Rt-t megbízta a község 
tulajdonát képezı vízközmővek üzemeltetésével 
2002. január 1-tıl kezdıdıen határozatlan idıtar-
tamra. 2001. október 31-tıl 2001. december 31-ig 
terjedı idıszakra a Vízmő Rt-vel próbaüzemi szer-
zıdést kötött, melynek átalánydíját az önkormány-
zat vállalja, tehát a lakosságnak csak 2002. január 
1-tıl kell a csatornadíjat megfizetnie. 

• Rendeletet fogadott el a község területén fizetendı 
csatornadíjról. A csatornadíj alapja, nyári idıszak-
ban (április 1-tıl szeptember 30-ig), lakossági fo-
gyasztóknál a vízórán mért mennyiség 80%-a, téli 
idıszakban és közületi fogyasztóknál a vízórán 
mért mennyiség 100%-a. 

• Pótmunka szerzıdést kötött az OMS Hunagaria 
Kft-vel a szennyvízcsatorna beruházás pótmunkái-
nak elvégzésére. 

• Támogatta a Víziközmő-társulat által a Külkeres-
kedelmi Bank Rt-tıl 30 MFt összegő hitel felvételét 
a szennyvízcsatorna-hálózat pótmunkáinak meg-
valósítása érdekében. A hitel összege erejéig az 
önkormányzat készfizetı kezességet vállalt. 

• Megrendelte a Paulina major szennyvízcsatorna-
hálózatának tervezési munkáját. 

• Elfogadta a 2001. november 17-ei falugyőlés be-
számolóját. 

• Módosította a helyi adórendeleteket. Ennek alap-
ján 2002. január 1-tıl az iparőzési adó mértéke az 
adóalap 1,2 százaléka, a kommunális adó mértéke 
3.200 Ft, kedvezményezettek esetében 1.600 Ft, a 
gépjármőadó mértéke 800 Ft/100 kg lesz. A rende-
letek teljes szövege a Polgármesteri Hivatal hirde-
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tıtábláján tekinthetı meg. 
• Módosította a lakbérek mértékérıl szóló rendele-

tet, melyrıl az érintett bérlık írásos tájékoztatót 
fognak kapni. 

• Határozott a 2002. évi bérleti díjakról az üzletek és 
garázsok tekintetében, errıl szintén írásban tájé-
koztatva lesznek az érintettek. 

• Rendeletet alkotott a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselık juttatásairól. 

• Az ÉDÁSZ Rt-vel megállapodást kötött a közvilágí-
tás korszerősítésére csaknem 3 MFt összegben, 
melynek során 86 db korszerő lámpahely kerül ki-
alakításra. 2002. március 1-tıl az ÉDÁSZ Rt. már 
a korszerősített közvilágítási szolgáltatást fogja 
nyújtani.   

 

Anyakönyvi  Hírek  

Házasságot kötöttek: 

 Horváth Renáta és 
 Harcosfalvi Róbert 
  

 Szeibert Mónika és  
 Kecskeméti L ırinc 

Születtek: 

Nagy Endre András és Juhász Erzsébet 
Júlianna 
fia : Nagy Norbert  
Pintér Gyula és Bánhidi Hajnalka fia 
Pintér Martin Zsombor 
Márk Zoltán és Oláh Erzsébet leánya 
Szimonetta 
Szeibert Mónika és Kecskeméti Lırinc leánya 
Kecskeméti Karina Laura 

Névadó ünnepség: 

Pintér János és Karácsony Anikó fiának 
Pintér Patrik Jánosnak 
Dékány Szabolcs és Harcsa Ilona leányának  
Dákány Sárának 

Örökre eltávoztak: 

Rózsahegyi Ferenc  1922 
Fürtös Gábor  1938 
id. Sági Józsefné  1920 
Fritz József  1920 
Fazekas Mária  1909 

 
Tisztelt Lakótársaim! 

Önállóságunk óta legnagyobb beruházás valósult 
meg ebben az évben, községünkben. Ma már öröm-
mel tehetem múlt idıbe az eseményt, mert a mőszaki 
átadás 2001. október 31-én megtörtént. November 9.-

óta mindenki rákötheti (a tájékoztatóban leírt módon) a 
saját rendszerét a gerinchálózatra. Nagyon sokan vár-
ták már azt az idıpontot, amikortól hivatalosan rá lehet 
csatlakozni az elkészült rendszerre. Mindenkit szeret-
nék megkérni arra, hogy lehetısége szerint minél ha-
marabb kössön rá a hálózatra. Ennek két nagyon fon-
tos oka van. A legfontosabb, az hogy csak jelentıs 
mennyiségő szennyvízzel lehet a rendszert kipróbálni. 
A második nem kevésbé fontos szempont a követke-
zı. A Népboltsoron lévı régi betoncsatornába bekötött 
szennyvizek nem kerülnek a tisztítómőbe, hanem fo-
lyamatosan szennyezik környezetünket. A novemberi 
és a decemberi hónap szennyvíztisztítási költségét az 
önkormányzat fizeti, a lakosoknak csak január 1-tıl 
kell fizetni a csatornadíjat. 
Szeretném nagyvonalakban ismertetni az elmúlt egy 

év történéseit. 
Az eredeti terv még a Sárisápi Polgármesteri hivatal 

megrendelésére készült el 1995-ben. Különbözı 
okok miatt ebbıl a tervbıl kimaradt a falu jó pár utcá-
ja. (pl Bányász, Munkácsy, Úttörı stb.) Már a tavalyi 
évben megrendeltük ezeknek az utcáknak a pótter-
veit, melyek a munka megkezdésére el is készültek.  

2000 október 1-én megkezdte mőködését a 
víziközmő társulat. A beruházás kivitelezésére pályá-
zatot kellett kiírni a közbeszerzési törvény értelmében. 
A megadott határidıig négy érvényes ajánlat érkezett. 
Az elbíráló bizottság értékelte a pályázatokat és a Ta-
tai székhelyő OMS Hungária Kft-t hirdette ki gyıztes-
nek. A törvényben elıírt 8 napos jogerıre emelkedés 
elıtt 1 nappal az egyik pályázó fellebbezést nyújtott be 
a közbeszerzési tanács fellebbviteli bizottságánál. Ez 
a hatóság vizsgálta meg a pályázatok elbírálásának 
törvényességét. Helyben hagyta az elsıfokú döntést. 
Ez az eljárás kb. két hónappal késleltette a fıvállalko-
zói szerzıdés megkötését, melyet aztán már idén kö-
tött meg az Önkormányzat az OMS Hungária Kft.vel. A 
kivitelezı, a befejezést október 31-re vállalta és teljesí-
tette is.  
Eközben folyt a projekt pénzügyi fedezetének meg-

szerzése is. Tavaly hat pályázatot adtunk be és eb-
bıl egyen nyertünk, a teljes összeg kb 5%-át. A 
munka tavasszal nagy erık bevonásával elkezdı-
dött. A nyár elejéig a településünk jelentıs részén el-
készült a gerinchálózat. 

Nyáron kaptunk híreket egy nagy lehetıségrıl. A kor-
mány létrehozott egy alapot 3 Millárd Ft-al az or-
szágban forráshiány miatt félbeszakadt beruházások 
finanszírozására. 

Természetesen ezt a lehetıséget sem lehetett kihagy-
ni, pályáztunk. Hosszú három fordulós, elbírálás után 
kaptuk a nagyon jó hírt, amelyben értesítettek, arról 
hogy nyertünk. 172 pályázó közül 37 kapott pénzt. E 
pályázaton elnyert összeg lefedte az egész beruhá-
zást, forrás oldalról.  

Az idei nyár nagyon csapadékos volt, mely megnehe-
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zítette a kivitelezı dolgát. Volt olyan hét hogy nem 
lehetett 1 méter gerincvezetéket lefektetni, mert min-
denki a csapadék utáni helyreállításon dolgozott.  

Az eredeti terv meglévınek tekintette a kultúrotthon és 
a fıút közötti gerincet. E szakasz többszöri lemosa-
tása és víztartási próbája után azonban kiderült, 
hogy ki kell cserélni, mert több helyen elengedi a vi-
zet. Szeptember hónapban ennek a vezetéksza-
kasznak a cseréjét végezték el.  

Közútjaink állapotáról is szeretnék egy pár szót szólni. 
Az egész munka során azt tapasztaltuk, hogy a kivite-

lezı a lehetıségekhez képest a lehetı legkisebb kel-
lemetlenséggel végezte feladatát. A munkanap befe-
jezésekor, egy-két esettıl eltekintve nem hagytak 
nyitott munkagödröket és a szakasz próbája után 
járhatóvá, tették a területet.  Ennek ellenére azonban 
sajnos voltak olyan utcák, ahol a sok csapadék miatt 
hetekig, nyakig érı sár volt. Köszönöm az ott lakók 
türelmét.  

Az átadás elıtti bejárás alkalmával azonban meggyı-
zıdhettünk arról, hogy közterületeink állapota nem 
romlott, sıt több utcánk burkolata jobb lett, mint volt. 
Még jelenleg is folyik egypár helyen karbantartási, 
építési munka, mely a tél beállta elıtt befejezıdik. 

Szólnom kell még a hiányosságokról is. A domborzati 
viszonyok miatt 9 lakás bekötését csak házi átemelı 
szivattyúkkal lehetett megoldani, mely a lakásokban 
keletkezı szennyvizet átnyomja a győjtı vezetékbe. 
Ezeknek a szivattyúknak a beszerelése még nem 
történt meg, s emiatt az ilyen helyen lakók még nem 
használhatják a rendszert. Szólnom kell még egy te-
lepülésrészünkrıl is, a Paulia majorról. A pályázaton 
elnyert összeg lehetıséget teremtett, arra hogy az itt 
élıkhöz eljusson a csatorna. Ennek a kivitelezése 
azonban csak jövı tavasszal fog megtörténni. 

B. Tódor Imre 
 

İszi Kirándulás 
 

Annavölgy gyönyörő természeti környezetben he-
lyezkedik el. Körülölelik az erdık, dombok. Remek ki-
rándulóhelyek vannak a környéken. Ilyenkor ısszel 
hamar elindulnak a gyerekek hátizsákkal a hátukon. 
Most csodálatosak a sárguló falevelek, a talpak alatt 
zizegı avar hangja semmihez sem hasonlítható. Most 
győjtjük a kökényt, a csipkebogyót. Bár manapság a 
megfizethetetlen „csipke” lekvár fızéséhez nemigen 
állnak hozzá a háziasszonyok, de teának kitőnı, és 
kevésbé „macerás” az elkészítése. 

Ilyen ıszi csipkegyőjtés alkalmával tőnik fel, hogy 
hiába szép a környezet, egyesek az erdık, bokrok al-
ját szemétdombnak használják. Lépten, nyomon eldo-
bált mőanyag flakonokba, festékes dobozokba, tönk-
rement háztartási gépekbe botlunk, de nem ritka az 
építési törmelék sem. Nyáron talán elrejti a „zöld” a 
sok szemetet, de ilyenkor a kopár fák alatt szembető-

nı a sok mocsok. Az iskolában és otthon gyerekeinket 
rendre neveljük, de szőkebb környezetünkkel nemigen 
törıdünk. Amíg mi felnıttek nem mutatunk példát, ad-
dig gyerekeinktıl sem várhatjuk el a rendet. 

Sokszor halljuk, hogy a nyugateurópai országokban 
milyen tiszták, rendezettek, a parkok, utcák, házak, te-
rek. Mi magunk is gyakran emlegetjük, de az emberek 
többsége feljogosítva érzi magát, hogy ott dobja el a 
szemetét, ahol akarja. Nem csak látni kell a példát! A 
magyar mentalitáson is változtatni kell! Hiába a szép 
természeti környezet, ha nem tudjuk megbecsülni! 

Deák Mária 
 

FIGYELEM!  
 

A Posta nyitva tartása január 1.-tıl válto-
zik. 

A posta csak délután lesz nyitva. 

Hétfıtıl péntekig 14 órától 17 óráig. 
Mészáros Lászlóné  

postamester 
 
 
A szemetünket szállító RUMPOLD vállalt kéri az 
ingatlantulajdonosokat, hogy szemetüket csütör-
tök reggel 6 óráig tegyék ki. 
 

 

MEGLEPETÉS 
 

Amikor kezébe veszi a Kedves Olvasó a lapot, bi-
zonyára már azon gondolkodik, vajon mivel fogja 
meglepni szeretteit. Az alábbi történet egy gyere-
keknek írt lapban jelent meg. A tanulság azonban 
nem csak gyerekeknek szól. 

 
Laci, - mint minden esztendıben – most is buzgón 

készült Karácsony szent ünnepére. Az volt a készüle-
te, hogy az ısszel győjtött falevelekbıl szép lenyoma-
tokat készített. Elérkezett a Szenteste. Mindannyian 
összegyőltek a nappaliban, elénekelték a Szülte a 
Szőz szent Fiát kezdető éneket, majd apa felolvasta a 
Szentírásból Jézus születésének történetét. Ekkor 
azonban hirtelen kialudt minden fény. Csak a gyertyák 
fénye mutatta, hol vannak az ajándékok. Már mindenki 
átadta a maga készített meglepetést, de Laci sehogy 
sem találta, hová tette az övéit. Kereste már-már sí-
rásra állt a szája. Apa, anya, nagyszülık vigasztalták, 
hogy majd meglesz, de ı nem nyugodott bele. Elemlám-
pával felszaladt az emeleti szobába, de ott sem találta. 
Elkezdıdött az ünnepi vacsora, de Lacinak egy falat sem 
ment le a torkán. 

• Ugyan kisfiam! Fejezd már ezt be Jó?!!! - szólt rá 
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édesapa. 
• De hát annyit dolgoztam vele! – mondta síró han-

gon. 
• A meglepetés holnap is az lesz – vigasztalta nagyi. 
• De holnap már nem ugyanaz – és ezzel kirohant a 

szobából. 
Egész este a sötét házat járta és kereste a maga készí-

tette lapokat. A sok drága ajándék, amit kapott, nem is 
foglalkoztatta. Karácsony napján, amikor már kivilágoso-
dott, hirtelen meglátta a lenyomatokat az asztalán. Csak 
a nagy sietségben rákerült a terítı. Nem tudta, hogy sír-
jon-e vagy nevessen. Átadta az ajándékait, de amikor a 
nagypapához ért, az egy kicsit szomorú arccal így szólt 
az unokájához: 

− Tudod-e, hogy az igazi ajándékot elfelejtetted átad-
ni tegnap este? 

− De hát csak most találtam meg a lapokat! 
− Nem a lapokra gondolok, hanem arra a békére, 

ami tegnap este hiányzott az asztalnál. Mert tudtuk mi jól, 
hogy készültél és azt is tudtuk, hogy a sötétben hirtelen 
nem találod az ajándékokat, amit nekünk szántál. De a 
mi igazi örömünk elmaradt. A tılünk kapott ajándékot 
meg sem nézted. Pedig hogy vártuk a pillanatot, amikor 
kibontod a csomagot. A mi ajándékunk a te örömöd lett 
volna és ez az öröm valóban tegnap esett volna jól. 

− De nagyapa, én csak….. 
− Ne vágj a szavamba! A vacsora közben úgy visel-

kedtél, hogy mindenkinek elment az étvágya és az 
egész este hisztiztél. Köszönöm de ezek után nem 
fogadom el az ajándékodat! 

Laci elıször elvörösödött, majd falfehér lett és földbe 
gyökeredzett a lába. Érezte, hogy a nagyapának teljesen 
igaza van. Felment a szobájába, ledılt az ágyára és sírni 
kezdett.  

Egy év múlva a nagypapa már nem volt köztük, meg-
halt. De ettıl kezdve minden karácsonykor azzal kezdı-
dött az ajándékozás, hogy Laci elıvette a legszebben si-
került alkotását és oda rakta az asztalra, ahol a nagyapa 
ült. Ez volt ráírva: ’Ugye most elfogadod tılem?’ A rajz 
pedig minden esztendıben eltőnt az asztalról az éjféli 
mise alatt pedig senki sem maradt otthon….. 

Kedves barátom ugye te is készülsz a Karácsonyra, de 
hidd el, nem az számít, mit adsz ajándékul, hanem az, 
ahogyan adod és ahogyan viselkedni fogsz az ünnepek 
alatt! Légy figyelmes és vigyázz, nehogy bárkit is meg-
bánts Krisztus születésének ünnepén! 

Minden kedves olvasónak kívánok békés, kegyelmek-
ben gazdag ünnepet, hogy mi is ajándék lehessünk egy-
más számára. 

Tóth Bertalan plébános  
 

ISKOLÁNK ÉLETÉBİL 
A minap egy másodikos kislány bölcsen megjegyezte: 

Hihetetlen, milyen gyorsan telnek a napok! Úgy tőnik, 
nemcsak a felnıttek, a gyerekek is figyelnek az esemé-
nyek gyors folyására, s hogy milyen gyorsan hagyjuk 
magunk mögött egyre-másra a napokat. 

Nem is olyan régen augusztus 28-án ki izgatottan, ki 

pedig egy kicsit elkeseredve várta az iskolakezdést. Most 
pedig nemsokára a naptári évet zárjuk. Ha viszont jól be-
legondolunk, az eltelt idıben sok olyan esemény zajlott 
iskolánkban, amelyrıl érdemes szólni. 

Elıször is talán a hagyományos programjainkról: A bá-
nyásznapról, ahol tanulóink verssel és koszorúzással rót-
ták le tiszteletüket a Bányász emlékmőnél.  

Beszámolhatunk a Hegyi kupa sorozat harmadik fordu-
lójáról, amelyben a versenyek Gyermely, Szomor és 
Annavölgy csapatai között zajlanak. A nálunk megrende-
zésre kerülı kispályás focin alsós fiúk, felsıs lányok és 
fiúk csapatai versengtek. Az alsós fiúk II. a felsıs lányok 
az I. míg a fiúk a II. helyen végeztek. A második forduló 
helyszíne Szomor volt, eseménye a mezei futás. Itt az 
összetett versenyben Annavölgy szerezte meg az elsı 
helyet. November végén Szomor adott otthont az alsós 
és felsıs sorversenyek lebonyolítására. Az alsósok lel-
kes csapata az I. helyen, a felsısök a II. helyen végez-
tek. A három forduló után Annavölgy 4,5 ponttal áll 
Gyermely és Szomor csapata elıtt. 

Ünnepi mősorokkal emlékeztünk az állami ünnepeken 
nagyjaink elıtt. Október 6-ára a 7. osztályosok, október 
23-ára, a 8. osztályosok készültek. A Mikulást az elsı 
osztályosaink köszöntötték, a másodikosok a fenyıün-
nepet színesítették mősorukkal. Harmadikosaink az 
énekkarosokkal, szép ajándékokkal, vers és dalcsokorral 
lepték meg az idısek napján a vendégeket.  

Nem kevésbé népszerő gyerekeink között a minden 
évben megrendezésre kerülı Mi van a puttonyban? címő 
elıadás a Fıvárosi nagycirkuszban. Idén is 47 fıvel 
utaztunk fel Budapestre, ahol ünnepváró hangulatban, 
színes, gazdag mősorral szórakoztatták a gyerekeket. 

Nem számítottunk arra, hogy az idei papírgyőjtés 
mennyiségben és anyagiakban is sikeres lesz az elızı 
évhez hasonlóan. A 3,5t papírért 36000 Ft-ot kaptunk. A 
győjtésben résztvevıket teljesítményük alapján jutalmaz-
tuk.  

November, egészségvédelmi hónap. Egészséges táp-
lálkozás címmel rajzpályázatot hirdettünk, melyre szép-
számmal érkeztek ötletesebbnél ötletesebb munkák. 
Reményi Józsefné védını is a helyes táplálkozásról tar-
tott elıadást egy alkalommal a 4-5 osztályosoknak. 30-
as létszámmal kezdték meg ısszel zenei tanulmányaikat 
a zeneiskolások. Iskolánkban zongora, furulya és szol-
fézsoktatás folyik szép sikerekkel. Az elsı félév munká-
jának eredményét minden évben iskolai koncerten mutat-
ják be.  

Sok olyan tanulónk van akik tanulmányi, zeneiskolai 
munkájuk mellett még az annavölgyi cselgáncs szakosz-
tály nevét is öregbítik kitartásukkal, felkészülésükkel si-
kereikkel. 

Nem olyan régen Csolnokon egy modern uszodát adtak 
át. Mi pedig megpróbáljuk kihasználni ezt a lehetıséget 
azzal, hogy a sportköröket idınként ebben a közeli sport-
létesítményben tartjuk. Terveink között szerepel úszótan-
folyam beindítása is.  

Monos Józsefné igazgatónınk vezetésével felsıseink 
egy csoportja novemberben egynapos szlovákiai kirán-
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duláson vettek részt. A programok között szerepelt vá-
rosnézés, múzeumlátogatás fürdés. 

Októberben a kistérségi társulás iskolái között akadály-
verseny zajlott, ahol a mi iskolánk is képviseltette magát. 
Voltak olyan akadályok, ahol nyelvi feladatokat kellett 
megoldani a résztvevıknek. Gyerekeink kiválóan teljesí-
tettek, a 2. Helyet szerezték meg. 

November végén iskolai szlovák nyelvő verseny zajlott 
a 6. 7. 8. osztályosok csapatai között. A legjobbnak bizo-
nyult a 7 osztályosok egyik csapata: Naszvadi Ákos, Fritz 
Szabina Bukó Ágnes, Orbán Gabriella gratulálunk neki.  

 
Az elkövetkezı ünnepekre kívánunk mindenkinek bé-

kességet, boldogságot, szeretetet, az új esztendıben 
egészséget és szép eredményeket az életben. 

Révészné Sági Lívia 
 

SPORT 
 

A dorogi körzeti labdarúgó bajnokságban 11 csapat 
részvételével augusztus 26-án indult be a pontvadászat. 

Felnıtt és utánpótlás csapatunk, már az elsı idegenbeli 
mérkızésen nagyarányú vereséggel kezdte az ıszi sze-
zont. Sajnos, ez a rossz kezdés az egész ıszi szezon-
ban folytatódott és felnıtt csapatunk így nagyon rossz 
vadásznak bizonyult, hiszen a lejátszott 12 mérkızésen 
csak egyetlen pontot szerezve az utolsó helyen zárta a 
szezont. Mindezt az alább közölt tabella ékesen bemutat-
ja. 

 

 

CSAPAT 

 G
yızelem

 

D
öntetlen 

Vereség 

G
ólarány 

Pontszám
 

1, Piliscsév 12 9 1 2 38-13 28 
2, Tát SE 12 9 1 2 39-17 28 

3, Tokod-
üveggyár 

11 9 - 2 43-18 27 

4, Bajna 12 7 4 1 49-21 25 
5, Dömös 12 8 - 4 57-25 24 
6, Kesztölc 11 6 1 4 42-23 19 
7, Csolnok 12 4 4 4 25-22 16 

8, Esztergom-
kertv. 

12 2 1 9 16-40 7 

9, Nagysáp 12 2 1 9 24-76 7 
10, Süttı 12 2 - 10 16-49 6 
11, Annavölgy 12 - 1 11 16-61 1 
 

A rossz szereplés lelkileg is megviselte játékosainkat, 
amit a szokatlanul sok kiállítás is igazol. A 12 mérkızé-
sen 6 játékos fejezte be a mérkızés lefújása elıtt a játé-
kot. Különösen a Tát elleni itthoni mérkızésen voltak fe-
gyelmezetlenek focistáink, hiszen ezen a mérkızésen 4 
labdarúgónkat állította ki a játékvezetı! A csapat számá-

ra ez olyan nagy veszteség volt, hogy az utolsó két mér-
kızésre még 10hadrafogható játékosunk sem maradt! 

Ifjúsági játékosainknál – az elsı két vereség után – az 
edzı Hüse Sándornak sikerült egy olyan csapatot kiala-
kítani, akik a sorozatos gyızelmek hatására, egyre job-
ban megértik egymást és bátorítják, segítik a mérkızé-
seken társaikat. 

Ennek eredménye, hogy hosszú évek gyenge eredmé-
nye után, fiataljaink az elıkelı 3. helyen végeztek a baj-
nokság félidejében. 

Ifjúsági csapatunknál is baj van a fegyelemmel, hiszen 
5 játékosunk is a kiállítás sorsára jutott, fıleg a trágár 
beszéd és a játékvezetık mőködésének bírálata miatt. 
Reméljük, tavasszal fegyelmezettebb viselkedéssel és jó 
játékkal folytatják az ısszel elkezdett jó szereplést.  

 

 
CSAPAT 

 G
yızelem

 

D
öntetlen 

Vereség 

G
ólarány 

Pontszám
 

1. Dömös 12 12 - - 106-4 36 
2. Piliscsév 12 10 - 2 90-11 30 
3. Annavölgy 12 8 - 3 53-48 24 
4. Bajna 12 8 - 4 60-24 24 
5. Tát SE. 12 8 - 4 58-20 24 
6. Kesztölc 11 5 - 6 45-56 15 
7. Tokod-üveggy. 11 5 - 6 33-44 15 
8. Csolnok 12 4 - 8 35-71 12 
9. Süttı 12 3 - 9 30-60 9 

10. Esztergom-
kertv. 

12 2 - 10 22-75 6 

11. Nagysáp  12 - - 12 11-130 0 
 
Kölyök focicsapatunk is egyre jobb játékot mutatva, 

megfelelıen szerepel a 10 csapatot foglalkoztató baj-
nokságban. A lejátszott 9 mérkızésen 5 gyızelmet sze-
rezve, jelenleg az 5. helyen állnak a bajnoki tabellán. 
 
 

 
CSAPAT 

 G
yızelem

 

D
öntetlen 

Vereség 

G
ólarány 

Pontszám
 

1. Pilismarót 9 9 - - 74-13 27 
2. Tát SE. 9 7 - 2 52-14 21 
3. Csolnok 9 6 1 2 45-13 19 

4. Esztergom-
kertv. 

9 5 - 4 36-35 15 

5. Annavölgy 9 5 - 4 27-30 15 
6. Bajna 9 3 - 6 42-55 9 
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7. Dömös 9 3 - 6 22-39 9 
8. Piliscsév 9 3 - 6 29-48 9 
9. Tokod-üveggy. 9 3  6 10-34 9 
10. Süttı 9 0 1 8 8-64 0 
 
Az ıszi szezon lezárásakor szerény, zsíroskenyeres, 

szendvicses vendéglátással köszönte meg a Sportveze-
tıség, futballistáink áldozatkész fáradozását, közönsé-
günk szórakoztatását. 

Tömegsport szakosztályaink közül, kisebb-nagyobb 
zökkenıkkel, de mégis mőködik a röplabda szakosztály. 

Sajnos az eddigi szakosztályvezetı Patkó István kivá-
lása után teljesen leállt a szervezett sakk-élet közsé-
günkben.  

Az új sportvezetıség tagjai között nincs olyan személy, 
aki ezt a szép szellemi sportot feltámasztaná és mőköd-
tetni tudná! 

Ezúton kéri a Sportvezetıség olyan, sakkot szeretı és 
szervezési tevékenységet is vállaló személy jelentkezé-
sét, aki vállalná a sakkélet újrakezdését Annavölgyön.  

Szinte ugyanez mondható el az asztalitenisz ágaza-
tunkról is. A sok mozgást biztosító ping-pong játékhoz 
Sportegyesületünknél a helység és az asztalok rendel-
kezésre állnak. Ennél a szakosztálynál is egy vezetı, fel-
ügyelı, szervezı, sportoló jelentkezését várjuk. 

Sportegyesületünk gazdálkodása ez évben is sikeres-
nek mondható, hiszen az elmúlt év során adósságunk 
sehol sem keletkezett, minden fizetési kötelezettségünk-
nek eleget tettünk. 

Bevételünk az önkormányzati támogatásból, pártoló 
tagdíjakból, pályázaton elnyert összegbıl, csatorna épí-
tık részére szálláshely kiadási díjból, az SZJA 1%-os fel-
ajánlásokból, mérkızések pályabelépıibıl, majális és 
sportbál rendezésébıl keletkezett. 

A bevételekbıl az idei évben is fejleszteni, bıvíteni tud-
tuk a felszerelés állományunkat. Vásároltunk kapus fel-
szerelést, teljes garnitúra (nyárias) foci felszerelést, röp-
labdát, sportszárakat és 20 pár focicipıt. Reméljük a kö-
vetkezı év gazdasági tevékenységét is sikeresen tudjuk 
elvégezni, a sportolási feltételeket pedig biztosítani.  

Vereckei Kálmán 
 

CSELGÁNCS 
 
Ifjú cselgáncsosaink újabb szép sikereket értek el az 
ıszi versenyeken. Az egyéni helyezések mellett sikerült 
elnyerni a Bányász-Kupát Oroszlányban. Nagyon sok 
érmes helyezést sikerült szerezni Esztergomban és a 
Régió bajnokságon, Tatabányán. Nyolc versenyzınk uta-
zott Olaszországba Udine mellé nemzetközi versenyre. 
Ezek: Jezsik Mónika, Steinhöfer Adriána, Bartók Szand-
ra, Bolyán Anett, Jakab Eszter, Bankó Brigitta, Révész 
Csilla és Bot Róbert. A lányok által megszerzett vándor-
serlegen kívül csodálatos élményekkel gazdagodtak gye-
rekeink. Nagyon sok érmet kellett átvenniük a Mikulástól 
gyermekeinknek Tokodaltárón a Mikulás –kupán.  

Augusztusban beindítottuk elıkészítı csoportunkat, 

ahol 10-12 ifjú (5-8 éves) gyerkıc ismerkedik heti két al-
kalommal, a cselgáncs alapjaival. Várjuk további gyere-
kek jelentkezését az elıkészítı csoportba. A –
foglalkozások szerdán és pénteken 16-órától kezdıdnek.  

Az edzéseket a kezdıknél Kindáné Gyıri Márta és 
Kreisz Zoltán vezeti, Demeter Béla tatabányai szakedzı 
irányításával. A haladóknál Demeter Béla és Kreisz Zol-
tán vezetik a felkészülést. Demeter Bélát a Lenyvári Judó 
SE vezetısége bízta meg az annavölgyi cselgáncsos 
gyerekek technikai tudásának javításával. „Béla bácsi” 
nagyon-nagyon népszerő a gyerekek körében. Mióta İ 
vezeti az edzéseket, nagyon ritka a hiányzás. És végül, 
egy nem akármilyen sikerrıl kell beszámolni. November-
ben rendezték a junior korosztály (17-18 évesek) orszá-
gos bajnokságát. Ezen részt vett a Leányvári Judó SE 
igazolt versenyzıje Jezsik Mónika. Nem kis meglepetés-
re, de nagy örömünkre megnyerte a versenyt, vagyis a 
Magyar Köztársaság Bajnoka lett a junior korosztályban. 
Ezt az eredményt két éves munkával érte el. Gratulálunk 
Mónikának és kívánjuk, hogy jövıre valamilyen világver-
senyen képviselje hazánkat (és Annavölgyet) 

Jakab József 
 

REJTVÉNY 
 

Elızı rejtvényünk a szokásosnál nagyobb fejtörést oko-
zott, így kevesebb megfejtés érkezett. A beérkezett szel-
vények között egy telitalálatos tipposzlopot találtunk, 
melynek beküldıje Rigó Sándor Szabadság utca 5 szám 
alatti lakos. Nyereménye egy üveg pezsgı Második-
harmadik helyezett 10-10 találattal Szolnoki Lászlóné és 
Dékány János. Nyereményük egy-egy üveg bor. 

Új rejtvényünk megfejtése egy földrajzi hely Annavölgy 
közelében.  

 
 
 

 
G 

      

 
Megfejtéseket február végéig kérjük bedobni a meg-

szokott helyeken elhelyezett dobozokban. 
 

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


