ANNAVÖLGYI
HÍRADÓ

2003.
Június

IV. évfolyam
2. szám

A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND!
Önkormányzati Hírek
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
2003. év eddigi ülésein az alábbi témákról tárgyalt, illetve
döntéseket hozta.
2003. január 31-ei ülésén meghallgatta Dr. Tittmann János országgyőlési képviselı tájékoztatóját, valamint megvitatásra
kerültek a térség és községünk problémái, tervei.
Beszámoló hangzott el a Teleházak mőködésérıl az únyi
Teleház vezetıje részérıl.
Az önkormányzat megrendelte az ÉDÁSZ Rt-tıl a Fenyı sor
2127-2133 hrsz-ú ingatlanok áramellátását, valamint elfogadta az erre vonatkozó, lakossági közmőfejlesztési hozzájárulásról szóló rendeletet.
Módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló rendeletet.
A 2003. február 12-ei rendkívüli ülésen elfogadásra került az
önkormányzat 2003. évi költségvetése 146.858 E Ft fıöszszeggel.
Módosításra kerültek az étkezési térítési díjak.
2003. február 28-ai ülésen a Képviselı-testület megvitatta és
elfogadta a Rendırkapitányság beszámolóját a község közbiztonságáról, valamint a Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját a 2002. évben végzett tevékenységérıl.
Megalkotásra került a helyi közmővelıdési tevékenységrıl
szóló rendelet.
A 2003. március 28-ai ülésen tájékoztató hangzott el az ÉDV
Rt. részérıl a víziközmővek üzemeltetésérıl, valamint az
ÉDÁSZ Rt. részérıl a község áramellátásáról.
Benyújtásra került a Belügyminisztériumhoz a természetes
partfalak veszély-elhárítási munkálatainak támogatására kiírt
pályázat. A beruházás I. ütemével a Szabadság utca – Fı tér
közötti partfal megerısítésére fog sor kerülni, kb. 35 m
hosszban.
A 13 millió forintos költséghez az önkormányzatnak 20% önerıt kell biztosítania.
2003. április 25-ei ülésen a Képviselı-testület elfogadta az
önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítésérıl szóló
rendeletet.
Beszámoló hangzott el a Vöröskereszt helyi szervezete által
végzett tevékenységrıl.
Elfogadásra került, hogy Sárisáp Község Önkormányzata részére meg kell téríteni a még általuk megrendelt, de
Annavölgy község területére vonatkozó és felhasznált
szennyvízcsatorna-hálózat kiviteli tervének költségei 75%-át.
A 2003. május 30-ai ülésen a Képviselı-testület pályázat benyújtásáról döntött a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az
orvosi és védınıi rendelı felújítására. A csaknem 1.600 E Ft-

os beruházáshoz az önkormányzatnak 60% önerıt kell vállalnia.
Beszámoló hangzott el és került elfogadásra a Szociális Bizottság 2002. évi munkájáról, valamint a Karitász Csoport tevékenységérıl.
Iparterület értékesítésérıl is döntés született.

Tisztelt Lakótársaink!
A Polgármesteri Hivatal és Annavölgy Község Képviselıtestülete az idén is megrendezi az Annavögyi Falunapok rendezvénysorozatát, augusztus 22-23-24-én. A lebonyolítást a tavalyi évhez hasonlóan tervezzük. Lehetıségeinkhez képest az
idén még több érdekes embert, szakmát, és különleges hobbit
szeretnénk bemutatni. Reméljük, minél többen vesznek részt a
programokon és jó hangulatban fog eltelni ez a hétvége. Ehhez kíván Önöknek Jó Szórakozást a Képviselıtestület

Anyakönyvi Hírek
Születtek:

Ruska Béla Barnabás
Jónás Csilla Adrienn
Lábas István

Házasságot kötöttek:
Bánhidi Beatrix és Flórián László
Szalay Zsuzsanna és Hüse Sándor
Szeibert Orsolya és Nagy Krisztián
Örökre eltávoztak:
Kubik Zoltánné
Valu Lászlóné
Dér Lászlóné
Mráz János

JÚLIUS
Rekkenı hıség üli meg a tájat, enyhet hozó szellıre, fuvallatra.
belepi a meleg por az utat,
Végtelennek tőnik a hıséggel
növényt, s emberi szájat.
a küzdelem, azt hinné az ember,
Július van a nyárnak dandárja, sohasem lesz vége, napról–napra
az élıvilág az esıt,
csak a hıség jön eléje.
mint a megváltót várja.
Ha néha jön is egy – egy
A déli órákban lesújt a Nap
enyhet hozó nyári zápor,
kardja, embert s állatot,
gyorsan tovatőnik,
az árnyékba őzi, zavarja.
mint az alkoholos mámor.
Este, mikor a horizonton,
Zsákovics Ferenc
porba hanyatlik sápadó korongja,
Annavölgy, 2000-09-29
akkor csillan fel a remény
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Iskolai hírek
Sikeresen zárult intézményünkben a 2002/2003-as tanév.
Iskolánk tanulmányi átlaga: 3,33-ról 3,55-ra, magatartási
átlaga: 3,4-rıl 3,7-re emelkedett.
A tanulmányi versenyben:
elsık lettek
3,96-dal a 3. osztályosok,
másodikok lettek
3,88-dal a 2. osztályosok,
harmadikok lettek
3,65-dal a 8. osztályosok
Külön dicséretet kaptak nyolcadikosaink, akik ez év márciusában
nemzetközi természettudományi felmérést, MONITOR-TIMSSt írtak: kémia, fizika, biológia, földrajz és környezettudományból. Az osztály teljesítménye elérte az országos átlagot, sıt a
községi iskolák csoportjában a jobbak közt szerepeltek.
(A községi iskolákhoz a miénknél jóval nagyobb létszámú iskolák tartoznak.)
Kitőnı tanulmányi eredményt:
Dávid Sára és Huber Abigél 2. osztályos,
Huber Dávid és Kun Brigitta 3. osztályos, és
Bánhidi Bettina 4. osztályos tanulók értek el, akiknek
ezúton is megköszönöm egész évi kitartó és példamutató munkájukat. Jeles tanulmányi eredményt 8, jó eredményt 42 tanulónk
ért el. Így iskolánk tanulóinak 49,1%-a ért el 4-es illetve annál
jobb eredményt.
Programokban bıvelkedı és igen eredményes volt gyermekeink
tanórán kívüli tevékenysége. Szakkörök, énekkar, zeneiskola,
színjátszás, számítástechnika, hittan, cselgáncs, kosárlabda,
sportjátékok, foci, versenyek és vetélkedık sokasága közül minden gyermek megtalálhatta az érdeklıdésének megfelelıt.
Tizenhatféle házi versenyt: - matematika, anyanyelv, irodalom,
nyelvtan-helyesírás, egészségvédelem, szlovák, zenei, szavaló,
prózamondó, kerékpáros, KRESZ, hószobrász, rajz, katasztrófavédelmi – szerveztek tanulóinknak a polgárırök, a katasztrófavédelmi elıadók és pedagógusaink. Versenyzıink össz. létszáma: 284 fı. Tizennégy tanulónk rendszeresen és eredményesen
küldte az ALMA-MATER és a TUDI-SULI levelezıs tanulmányi verseny feladatait.
Nem csak iskolai, hanem területi, város-környéki és megyei versenyeken is részt vettek gyermekeink. Dobogós eredményeink a
következık:
- 23 csapatból elsık lettek a körzeti katasztrófavédelmi vetélkedın:
- Bukó Ágnes, Fekete Bianka, Kıvári Hajnalka, Bot
Mihály Róbert, Pécsi András Árpád és Somogyi István (Akik a megyei döntın 15 csapatból a hetedikek
lettek.)
- A Dorog város környéki mőfüves labdarúgásban 2.
helyezést érték el:Bauer László, Fluxa Viktor, Kocsis Péter, Oláh Tibor, Salló Gábor, Sági Dániel,
Somogyi István, Patkó Gergely és Udovecz Gábor
- Ugyancsak 2. helyezést értek el az atlétikai három
próbában: Bankó Anita, Bánhidi Bettina, Jakab Márta, Kálmán Loretta és Pécsi Zsuzsanna Mária
- A rendırség által szervezett kerékpáros iskola kupán
másodikok lettek: Bukó Ágnes, Kıhalmi Krisztina,
Naszvadi Ákos és Pécsi András Árpád, aki az egyéni
versenyben 3. helyezést érte el.
- Dorogon a lány locsoló kupán a harmadikok lettek:
Bauer Ilona, Bolyán Anett, Bukó Ágnes, Fekete Bianka, Kıvári Hajnalka, Orbán Edina és Révész Csilla

-

Az atlétikai három próbában a fiúknak is sikerült a
dobogó 3. fokára kerülniük: Fluxa Dávid, Lévai Aurél, László Márk, Mészáros Dániel és Révész Ferenc
- Ebben a tanévben a tokod-üveggyári Móra napi tanulmányi versenyen 4 tantárgyból (szövegértı olvasás, matematika, nyelvtan-helyesírás, kémia) 11 iskola tanulóival mérték össze gyermekeink tudásukat.
Résztvevı tanulóink szépen helytálltak a nagy létszámú iskolák közt. A legkiemelkedıbb eredményt
Naszvadi Ákos és Pécsi András Árpád érték el kémiából, akik harmadikok lettek.
- Sok szép rajzot készítettek gyermekeink a különbözı társaságok által meghirdetett rajzpályázatokra. A
Föld Napja címő pályázaton Leczki Dávid és Révész
Csilla, a Víz Világnapja címő pályázaton Bartók
Ádám, Dávid Sára és Tamás Lajos személyesen a
helyszíneken vették át értékes rajzaikért jutalmaikat.
Nagyon szépen megköszönöm a versenyzıknek és az ıket felkészítı felnıtteknek, pedagógusoknak a munkáját és azt, hogy iskolánk és településünk jó hírnevét tovább öregbítették.
Ebben a tanévben is több pályázatot nyújtottunk be, melyek közül a legértékesebb a COMENIUS 2000 Minıségfejlesztési Pályázat. A megvalósításban pedagógusainkon kívül tanulóink,
szüleik és valamennyi partnerünk is részt vett. Ez évi munkánkat
a COMENIUS Programiroda sikeresnek ítélte meg.
Ezúton köszönöm meg a szülıknek és tanulóinknak a kérdıívek
kitöltését és visszaküldését, partnereinknek az interjú kérdéseire
adott válaszaikat.
A következı tanévben tovább folytatódik intézményünk minıségfejlesztési munkája.
Iskolánk tanulóinak, szüleinek és minden annavölgyi lakosnak jó
pihenést és kellemes nyarat kívánok.
Monos Józsefné
igazgató

Gondozási Központ Hírei
Annavölgy községben a Gondozási Központnak fontos szerepe
van a szociális feladatok ellátásában. Ez a forma lehetıséget
nyújt a rászoruló személyek szükségleteihez igazodó támogatására, melynek mértékét és fajtáját az igénylı testi-, lelki- és szociális állapota határozza meg.
Egységes keretbe fogja a nappali szociális ellátást, azaz az Idısek klubját, a házi segítségnyújtást és az étkezést.
Az idısek Klubjában folyó gondozás célja:
 A hiányzó családi gondozás pótlása.
 Az igénybe vevı –fıleg idıs- személyek szociális helyzetének javítása.
 Kultúrált körülmények között egyedüllétének megszüntetése.
 A tétlenség kóros következményeinek elkerülése.
 Egészségi és higiénés viszonyainak javítása.
A Klub életét igyekszünk szervezett programokkal színesebbé
tenni. A karácsony, húsvét, anyák napja, nınap megünneplését
az óvodások, iskolások kedves mősorai teszik emlékezetessé.
Tagjainkat névnapjukon virággal, édességgel köszöntjük.
Az egészségi állapotuk miatt az Idısek Klubját látogatni nem
tudó személyek házi gondozást igényelhetnek, melynek kertében
ebéd házhozszállítást, gyógyszeríratást és kiváltást, vérnyomásmérést végzünk.
Szeretettel várjuk a nyugdíjas korú érdeklıdıket az Idısek
Klubjában.
Jurásek Jánosné
Gondozási Központ vez.
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Örökzöld

Kézimunka szakkör

Tudjuk, hogy az örökzöld növények ugyanúgy hullajtják a leveleiket, mint a többi növény, de miután folyamatosan van utánpótlás, nem olyan szembetőnı a hiány. Közösségeink ugyanilyen
örökzöldek lehetnek, ha egészségesen mőködnek.
Európa öregszik. Néhány országban egy szülıpárra 0,8 „gyerek”
jut, vagyis 20 felnıtt emberre jut 8 gyerek. Már most azt beszélik, hogy kb. 100 millió embert kellene betelepíteni Európába,
hogy a társadalom mőködıképes maradjon. Nem véletlen, hogy
egyes nyugati kormányok a nyugdíjkorhatár felemelésére gondolnak. Ezért manapság a legfontosabb kérdések közé tartozik a
gyerekek és az ifjúság jövıje. Ilyenkor, tanév végén figyelmünk
feléjük fordul.
Miután a bizonyítvány csak egy kis szeletét mutatja be gyerekeink, ifjaink évi teljesítményének, vegyük szemügyre, merre
haladnak.
Idén is tapasztalhattuk, hogy néhányan közülünk kiemelkedı
teljesítményt nyújtanak mind szellemi, mind a sportfoglalkozások terén. A többség azonban nem, vagy csak gyengén terhelhetı, vagy/és érdektelen. Pedig az ifjúságnak nyitottnak és minden
jóra késznek kell lennie.
A jóra való kitartás, a megkezdett munka bevégzése is komoly hiányosságokat mutat. Azaz sokan elmaradtak – hogy a
magam tapasztalatát írjam – például a hittanóráról. Legalább egy
tucatnyian kaptak ilyen értesítıt a tanév végén. Az már az egész
megtetézése, hogy sokszor semmilyen formában nem jelzik a
szándékukat, elfelejtenek elköszönni, és már nemegyszer kiderült, hogy a szülı sem tud gyermeke hiányzásáról.
A mai ifjúság rengeteg rossz hatásnak van kitéve, köszönhetıen a mindent eladni akaró média és a minden válogatás nélkül
fogyasztó nézı/ olvasó /hallgató egymásra találásának. Komoly
következményei lesznek, vagy már vannak a jövı nemzedék
szellemi és lelki fejlıdésére ezeknek a mősoroknak. /Tekintsünk
az USA-ra, az ott történı eseményekre…/ a nyár folyamán ezek
a jelenségek csak felerısödnek
Európa öregszik, mert beteg, és egyre betegebb lesz. Az a törekvés, mely megpróbálja ezt az állapotot feloldani és orvosolni,
minden jó szándékú ember lelkébe visszhangra talál.
A Közép-Európai Katolikus Találkozó (augusztus 20-a táján), a Fıegyházmegye új missziós programja, egyházközségeink
összefogása például a nyári napközis táborok terén – részletekrıl
a hittanos gyerekeket értesítettük – mind-mind arra szolgálnak,
hogy ezekre a gondokra megoldást találjanak. Bár tudjuk, hogy
Európa reménye Krisztus, s akik nem hívı szemmel nézik - látják a világot, azok is érzik, hogy Krisztus tanítása, ha azt ıszintén követik és megvalósítják, reményt, talán egyetlen reményt jelenthetnek. Ezért szomorú, hogy az antik világra, római és görög
kultúrára, felvilágosodásra történik utalás, de a keresztény gyökerekre nem. Ez is jelzi, hogy nemigen számítanak a jövıben az
európai lakosság, ıslakosság meghatározó jelenlétére. Olyan népek fogják otthon érezni magukat, akik a „pusztulás” kultúrája
helyett az élet kultúráját követik.
Nemrég egy elıadást hallhattunk Sárisápon, ahol megdöbbentı adatokat hallhattunk a családok jelenlegi állapotáról, európai megítélésével kapcsolatban. Azt élet megbecsülése ott kezdıdik, hogy elfogadjuk, és biztonságos otthont készítünk számára, de ott folytatódik, hogy odafigyelünk a gyermek, az ifjúság
fejlıdésére és nem adjuk át nevelését a médiának. Azok nem nevelni hanem nézettséget kapni, üzletelni akarnak.
Legyünk ennek az (egykor) és reméljük a jövıben örökzöld Európának, benne szép hazánknak boldog lakói, családjai.
2003. június 17.
Tóth Bertalan
plébános

Azok a lányok-asszonyok, esetleg férfiak, akik részt
vettek az utóbbi években a Kultúrotthonban rendezett nınapi ünnepségen, megcsodálhatták a kisteremben kiállított kézimunkákat (pulóvereket, sálakat, díszpárnákat stb.). Szeretnénk bemutatni azokat, akik ezeket a szép munkákat készítették. Egyik öszszejövetelükön, amelyeket rendszeresen szerda esténként tartanak, Üveges Jánosnéval (Juli néni) és Zsákovics Ferencnével
(Lala néni) beszélgettünk:
A.H.: A kezdetekrıl kérdezem Önöket. Mikor és hogyan szervezıdött a szakkör?

Ü.J.-né: A 60-as években indult a kézimunkaszakkör. Én személy szerint 1966-ban, amikor átvettem a könyvtár vezetését,
akkor léptem kapcsolatba a szakkörrel. Azóta folyamatosan tagja
vagyok, egy évet sem hagytam ki. Elsı idıben hímeztünk, horgoltunk, kötöttünk. Próbálkoztunk csuhéból dísztárgyakat, kosarakat fonni, de ez abbamaradt. Hetente egyszer jöttünk össze,
november elejétıl egészen március közepéig, a kerti munkák
kezdetéig. Korábban a Kultúrotthon tárgyalójában jöttünk össze,
késıbb az igazgatói szobában találkoztunk és ez a mai napig
megmaradt. Mindig csak hetente egyszer jöttünk össze, hiszen
gyakorló anyukák voltunk és akkor a gyerekeink kicsik voltak.
Azóta már valamennyien nagyszülık, dédnagyszülık vagyunk,
de ezt a hobbit nem hagytuk abba. Szerettünk és még most is
szeretünk összejárni. A kézimunkázás mellett beszélgettünk, fızıcskéztünk - persze csak szóban -, recepteket cseréltünk. Ez a
mai napig megmaradt.
A.H.: Mindenkinek megvolt a saját munkája, vagy közösen dolgoztak?
Ü.J.né: Saját munkánk volt. Egyik évben készítettünk a szórakozó terembe kis terítıket. Apropó, a vietnami háború idején készítettünk takarókat. Mindenki horgolt egy tízszer-tízes kis négyzetet, azokat összeraktuk szép színes ágytakarókká. Még nekünk
is tetszett. Ezeket elküldték Vietnamba. Azután volt makramé
tanfolyam, szabás-varrás tanfolyam. Ennek szervezıje Kucsera
Magdi néni volt. Régen olcsó volt az anyag, mindenki hozott
magával, amennyi csak kellett. Sıt még maradékokból is tudtunk
dolgozni. Ma már nagyon drágák a fonalak. Aki hoz valamilyen
anyagot, azt saját részére dolgozza fel. Persze azért minden évben tudtunk márciusban nınapkor egy kiállítást rendezni az elkészült munkákból. Ezeket általában a Kultúrotthon társalgójában
állítjuk ki.
A.H.: Jelenleg kik vesznek részt a szakkör munkájában?
Zs.F.-né: A legrégebbi tagunk Juli néni. Mellettem még id. Mészáros Lászlóné, Szakács Jánosné, Párkányi Mihályné, Bukó
Rodolfné (Adél néni), Kovács Emilné, Takács Jánosné, Bánhidi
Józsefné, Szél Rezsıné, Harcosfalvi Jánosné, Dávid Lászlóné,
Flórián Lászlóné.
Mindenkinek van valami specialitása. Például Bukó Adél néni
nagyon szép babaholmikat készít. Vagy Kovács Juliska néni, aki
csodálatos szınyegeket szı. Igaz, ezt otthon végzi, mivel a szövıszéket nem egyszerő dolog szállítani. Pár évvel ezelıtt kb. húszan voltunk, ez egy kicsit lecsökkent. Van, aki azt mondja, hogy
nincs kinek kötni, meg aztán a fonal is nagyon drága.
Jó pár évvel ezelıtt, Kucsera Imre bácsi elindult egy bırönddel,
körbejárta a falut, összeszedte a szebbnél-szebb munkákat a kiállításhoz. Voltak férfiak is, akik habár nem jártak el közénk, de
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otthon kézimunkáztak. Például Ludvai Józsi bácsitól csodálatos
faliszınyegeket, Papp Jancsi bácsitól gobelineket hozott, még
Varga Emil is küldött szınyegeket. Ezeket aztán a Kultúrotthonban kiállították.
A.H.: Jelenleg milyen munkák készülnek?
Zs.F.-né: Azelıtt volt a subázás, horgolás, kötés, keresztszemes
terítık, gobelinezés. Ezek megmaradtak ma is. Nagyon változatos a mostani munkánk. Van, aki ezt, van, aki azt készít. Aztán
kézi perzsaszınyeget készít a Juliska néni. Jelenleg ı egyedül
foglalkozik szınyegekkel. Itt az Idısek Klubjában az asztalon
látható terítıket Szakácsné készítette. A kispárnákat is mi készítettük, Mészárosné jelenleg is gobelint készít. Így dolgozunk.
Közben egymástól is ellesünk mintákat, technikákat, esetleg más
színeket használunk. És közben persze beszélgetünk is mindenfélérıl. Nem pletykálunk, mert mi nem visszük ki, amit itt hallunk.
Beszélünk betegségekrıl, ki született, ki halt meg, mit sütöttünk,
mit fıztünk, hogy sikerült a kapott receptbıl készült sütemény,
stb. Egyszóval jól érezzük magunkat, és emellett gyerekeknek,
unokáknak készítünk szebbnél szebb ruhákat, használati tárgyakat. Sokszor nınapon már csak azokat tudjuk kiállítani, amelyeket nem ajándékoztunk oda karácsonykor a gyerekeknek, unokáknak. Tavaly már egy második kiállításunk is volt a Falunapon.
A.H.:És mi a helyzet az utánpótlással?
Zs.F.-né: Sajnos, fiatalok nem jönnek. Voltak próbálkozások, de
ezek nem sikerültek. A mai fiataloknak nincs türelmük, kitartásuk. Ehhez pedig elsısorban az kell. Volt olyan, amikor munkánk már majdnem készen volt, és nem stimmel valami. Szinte
az egészet le kellett bontani. A bontás is egy tudomány, ehhez is
érteni kell. De a végeredmény kárpótol mindenért. A kiállítások
alkalmával gyakran mondják azt, hogy ilyet ık is tudnának készíteni. Ez így igaz, csak hát nem jönnek közénk. Pedig szívesen
várunk bárkit, idıst és fiatalt egyaránt. Mi megtalálhatóak vagyunk minden szerdán délután négytıl este fél hétig az Idısek
Klubjában.
A.H.: Ki támogatja a szakkört?
Ü.J.-né: Korábban a Kultúrotthontól kaptunk főtött helyiséget,
meg a kiállítást is ott rendeztük meg minden évben. Az önkormányzattól is kapunk szerény anyagi támogatást. Ebbıl a pénzbıl minden évben elmegyünk valahova kirándulni. Voltunk már
Debrecenben a Virágkarneválon, Ópusztaszeren, Szilvásváradon,
Egerben, Kecskeméten, Pápán, Herenden, Hollóházán. Nagyon
sok élményben volt részünk, persze mi is hozzájárultunk a költségekhez.
A.H.: Köszönjük a beszélgetést.

Március 15-ei megemlékezés falunkban
Idén, március 15-én nyílt elıször lehetıség arra, hogy Annavölgy
lakossága közösen emlékezhetett meg az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc évfordulójáról, egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkrıl. Az ünnepi rendezvényre az óvoda elıtti téren volt a
gyülekezı, ahol a szervezık pogácsával fogadták az érkezıket.
Az Idısek Otthona ügyes kező nyugdíjasai, valamint a kézimunka szakkör tagjai nemzeti színő kokárdákat készítettek erre a
napra, amelyek kiosztásra kerültek. A gyerekek egy-egy pirosfehér-zöld színő zászlót kaptak, amelyet vidáman lobogtattak. A
kb. 150 fıs menet 10 órakor indult a Fı téren lévı Millenniumi
emlékszobor elé. Megérkezve, Pécsi József az ünnepség levezetı

elnöke köszöntötte a résztvevıket. Ezután került sor az ünnepélyes zászlófelvonásra. A Himnusz elhangzása után Bánhidi József polgármester köszöntı beszédében méltatta az ünnep jelentıségét. A mősort egy-egy szavalat színesítette, majd koszorút
helyezett el az önkormányzat, lerótták tiszteletüket a különbözı
szervezetek képviselıi is. Az óvodások és iskolások kitőzték
zászlóikat az emlékmő elıtti kis dombra. Az esemény a szózat
meghallgatásával ért véget.
Reméljük, hogy az ünnepi megemlékezés hagyománnyá válik falunkban, s a következı években még többen tisztelik meg részvételükkel ezt a rendezvényt.
Révészné Sági Lívia

Élettörténetek
Lenner József (folytatás)
Visszatérve Annavölgyön töltött idık kezdetére:
1954-56-ig itt töltöttem katonaidımet.
Hogy madarász vagyok, annak nagyon hamar az iskolában is híre
ment. Tóth Jóska bácsi tanár úr felkért, eljönnék-e egy-egy órára
az iskolába mesélni, elbeszélgetni a különbözı madarakról - egyegy osztálynak - és arról is, hogy környékünkön melyik fészkel.
Nem volt hiábavaló az ottlétem. Volt, hogy egy csapat fiúval indultunk fel a Miklósbereki erdıbe felfedezésekre.
Többször figyelmeztettem ıket: „ha valamit látni/hallani akarsz,
elsı szabály, légy csendben!
Tavaszi költés idején, na ki fedez fel a bokrok között fészket?”
Ha találtunk, óvatosan megnéztük, mi van benne. Nem egyszer
4-5-7 fiókát találtunk Legközelebb már csak üres fészek volt,
mert kirepültek.
Csodás, szép fenyves-erdı volt alatta. Ezt járva fenyves cinegék,
piros sapkás fekete harkály röptét csodáltuk.
Télen a harkály jelenlétére a kifosztott hangyaboly emlékeztetett,
amikbe hosszú lyukakat fúrt táplálékot keresve. Egyébként az
odvas fában költ.
Nagyon sok idıt töltöttem az erdıben - szabadidım jó részét mert nekem az erdı szeretetet, felüdülést, pihenést adott és sok
érdekes megfigyelést.
A mai kor gyermekeinek is nagyon tudnám ajánlani, hogy szabadidejükben minél több idıt töltsenek az erdıben kirándulással.
Vegyék szórakozásnak, ne pedig „muszáj, menni kell”.
Örömmel tölt el, hogy a diákokat Neszmélyre a halastavakhoz,
Pusztamarótra, egy ott mőködı iskolai táborba vihettem el. Nagyon tetszett, mikor egy-egy vetélkedın a gyerekek fénylı szemekkel feleltek a kérdésre, hogy ki tud többet a kérdezett fajról.
Bízom benne, így az utánpótlás biztosítva lesz. Maholnap 50 éve,
hogy madarász intézeti tag leszek. Ebbıl az alkalomból az életben lévı madarásztagokkal Rétszilasra megyünk, ha egészségünk engedi, hogy felelevenítsük az ott töltött szép napok emlékét.
Kérem, hogy minél többen vigyázzunk a természetre, gyermekeinkre, hogy Annavölgy továbbra is szép legyen, az idelátogató
vendégek csak szépet és jót tapasztaljanak, lelkesedéssel mondják, hogy csodálatos szép helyen lakunk, gyönyörő fenyvesünk
van és szép zöldövezetben élünk.
Ha szép zöld a természet, az erdı, sokkal több madárcsicsergést
fogunk hallani.
A kivágott fák helyén ültetett fák csemetéit pedig óvjuk, gondozzuk, azok fogják biztosítani a következı idıkben a tiszta, jó levegıt és teszik széppé környezetünket.
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Ifjúsági oldal
Sziasztok! Ismét megjelent a faluújság, és mi ismét itt
vagyunk. Sok érdekességet hoztunk a nagyvilágból, és
házunk tájáról. Csemegézzetek kedvetekre.

És a szemét?
Annavölgy és környéke fejlıdik és szépül. Az országos
kampánnyal egy idıben - az elsık között- megszüntették a falu határában a fıúton átívelı kis hidat, mely az Edison diszkó
és a volt Szolgáltató között húzódott, így a környezet rendezettebbé, a közlekedés biztonságosabbá vált.
Az utolsó – és egyben legnagyobb – faluképet csúfító seb,
a volt kommunális szeméttelep, a meddıhányó mellett. Miután ez év elejétıl már Sárisáp sem használja a lerakót, itt az
ideje az eredeti természetes környezet helyreállításának. Májusban községünk vezetısége részt vett egy országos környezetvédelmi konferencián, melynek egyik fı témája volt a hasonló problémák kezelése. A rekultivációs terv elkészítése
után – melyhez segítséget fogunk kapni a konferencián elhangzott ígéretek szerint – lehetıség és egyben kötelesség is
lesz, hogy Sárisáppal közösen – a lehetı legtöbb EU-s és országos támogatás igénybevételével – megszüntessük környezetünk egyik utolsó foltját.
Kovács Tamás
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Tudtátok?
A patkányok hosszabb ideig bírják víz nélkül, mint a tevék.
A Pentagon híres ötszöglető épületében kétszer annyi
mellékhelyiség van, mint amennyit a dolgozói
létszám indokolna. Ennek oka az, hogy a 40-es
években, amikor épült, még érvényben volt egy
virginiai törvény, amely szerint külön WC-t
kellett építeni a fekete és a fehér alkalmazottaknak.
A pókháló egy hihetetlenül erıs anyag: a vastagságához
viszonyítva jóval erısebb, mint az acél. Szakértık szerint
egy ceruzavastagságú pókháló kötél meg tudna állítani
egy Boeing 747 óriásgépet repülés közben.
A sakkban használt "Sakk-matt" kifejezés alapja a perzsa
"Shah Mat", aminek jelentése: "a király halott".
A számítástechnikai szlengben a hibák jelölésére használt
"bug" (bogár) szó eredete 1945-re nyúlik vissza. A Harvard egyetemen található számítógép meghibásodott, és a
hibakeresés során egy nıi dolgozó egy molylepkét talált
az áramkörök között, amit aztán eltávolított. Azóta, ha
vacakol egy számítógép, azt mondják, hogy bogár (bug)
van benne.
A testen belül a fájdalom kb. 110 m/s sebességgel terjed.
A Titanic katasztrófáját két kutya is túlélte.
A Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élı rokona: a
csirke.
A világ ivóvízkészletének egyharmada Kanadában található.
A világ legnagyobb munkáltatója az indiai vasúttársaság,
több mint egymillió alkalmazottal

A szeretet

Tudod, ez egy nagyon furcsa dolog, néha teher, néha kötelezettség, de ugyanúgy az öröm, a boldogság forrása, talán az
élet értelme. Nagy ajándék, ami a semmibıl jön, és ha nem
becsülöd, idıvel újra semmivé lesz. Nézz hát magadba, és
gondold végig, lehet, hogy egy pici fáradtság jutalma a boldogság, egy teljesebb élet. Szeresd hát, kit arra érdemesnek
találsz, hidd el, megéri. Ha nem hiszed, csak nézz azok szemébe, kik Téged szeretnek. Na ugye.

Cselgáncs
Ifjú cselgáncsosaink, az év elején rész vettek a megyei Diákolimpián Oroszlányban. Elsı helyezést ért el Bankó István,
Bolyán Fruzsina, Jónás Brigitta, Révész Csilla. Másodikok
lettek Bankó Brigitta, Korsós Jennifer, László Márk. Bronzérmet szereztek: Jakab Márta, Janovics Roland, Sági Dániel.
Ajkán a Dunántúli régió Diákolimpián aranyérmet szereztek:
Bankó István, Bolyán Anett, Jakab Eszter, Jakab Márta, Jónás
Brigitta, Révész Csilla. Ezüstérmes: Bolyán Fruzsina. Bronzérmesek: Kun Brigitta, Sági Dániel. Az Országos Diákolimpián ketten vettek részt. A Gödöllön megrendezett versenyen
Jakab Márta és Kun Brigitta 5.helyezést ért el.
Az idén is megrendezésre került a hagyományos
ANNAVÖLGY KUPA cselgáncsverseny. Nyolc egyesület 90
versenyzıje vett részt az eseményen. A csapatversenyt immár
hagyományosan a Leányvár csapata nyerte, közöttük 14
annavölgyi gyerekkel. A második a budapesti JUDÓ SZK,
míg a harmadik a Táborfalva csapata lett. A csapatok a serlegek mellé Dér Emma virágkompozícióit kapták. Az
annavölgyi gyerekek eredményei: Elsık lettek: Korsós
Jennifer, Jónás Brigitta, Jakab Márta, Bolyán Anett, Kreisz
Ádám, Pásztor Gergı, Janovics Krisztián, İri Márk.
Másodikok lettek: Kun Brigitta, Bankó István, Kreisz Dániel.
Harmadikok lettek: László Márk, Tóth Patrik, Janovics Roland.
Továbbra is nagyszerően szerepelnek a kissé „idısebb” versenyzıink. Jezsik Mónika és Steinhıfer Adriána, ık korosztályos versenyeken rendre értékes helyezéseket szereznek.
Gyerekeink, a sikerek elérésében Pfluger Antaltól, Jezsik
Gyulától és Kreisz Zoltántól kapják a legtöbb segítséget.
Az utóbbi fél évben két kellemetlen sérülés is történt. Oroszlányban Bankó Brigitta az elsı helyért vívott mérkızésen sérült meg a csuklóján. Egy hónapig gipszet viselt a karján. A
másik sérülés Kolarovóban, egy nemzetközi versenyen történt, Révész Csilla szenvedett kisebb gerincsérülést. Mind a
kettıjüket visszavárjuk mihamarabb és reméljük, hogy még
sok szép eredményben lesz részük. Versenyzıink az elsı félévben három külföldi versenyen vettek részt: Bécsben, Zágrábban és Kolarovóban. Nyáron 8-10 gyerek készül nemzetközi edzıtáborba Szlovákiába.

Sport
Sportegyesületünk gazdasági vezetésének tavalyi jó és takarékos munkájának eredményeként, az idei 2003-as évet közel
kettıszázezer forint induló tıkével kezdhettük meg. Ez egy
gazdaságilag nyugodt, anyagi gondoktól mentes sporttevékenységi finanszírozásra ad lehetıséget. Ehhez járul hozzá a
„Wesselényi” alapítvány pályázatán elnyert újabb 20 ezer Ftos összeg.
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Fı támogatónk továbbra is a helyi Önkormányzat, amit a
sportolók és sportszeretık nevében ezúttal is köszönünk a
képviselı testületnek. Ez évben is folytattuk a pártoló tagoktól
az önkéntes tagdíjbeszedést. A pártoló tagdíj összege –sajnosévrıl, évre egyre kevesebb-, de bízunk benne, hogy a második
félévben még sikerül majd több sportszeretı lakost meggyızni Sportegyesületünk ilyen módon történı támogatására.
A tavalyi rossz tapasztalataink miatt erre az évre nem kötöttünk üdültetési szerzıdést a Diák táboroztatókkal, így ebben
az évben nem táboroznak Annavölgyön más település gyermekei. Sajnáljuk, de azt a döntést –polgármesterrel közösenmeg kellett hozni, hogy elkerüljük a tavalyi év ráfizetéssel járó üdültetést.
Az 1986 után született focisták részére a dorogi sportcsarnokban Téli kupa verseny indult, erre neveztük be a mi fiataljainkat is. A január 20-án lebonyolított tornán 2 döntetlen és 1 vereség után csoportunkban a 3. helyen végezve, csapatunk nem
jutott tovább a következı (megyei döntı) fordulóba.
Felnıtt csapatunk a februárban lebonyolított Dorogi-mőfüves
tornán szerepelt, változó sikerrel. Ezen a tornán való részvétel
a tavaszra való felkészülést szolgálta.
Nagy szervezési és ügyintézési munkát jelentett a vezetıségnek az MLSZ által elrendelt teljes körő, játékos igazolás csere
lebonyolítása. Az igazolás cseréket a megyei szövetségnél a
számítógépes adatfeldolgozás bevezetése tette szükségessé.
A téli átigazolási idıszakban a felnıtt csapat megerısítésének
szándékával 3 játékost igazoltunk át Sápisápról és Süttırıl.
Kölyök focistákat is igazoltunk helyi és Máriahalmi gyerekekbıl, ezek mind elsı (szőz) igazolások voltak (7 fı).
A tavaszi foci-bajnokság március 30-án indult be. A nyitó
fordulón mindkét csapatunk vereséggel kezdte a szezont. Sajnos ez a rossz, eredménytelen szereplés folytatódott az egész
bajnoki év során.
Felnıtt csapatunk a 9 csapatos körzeti bajnokságban a mezınytıl messze lemaradva 1 gyızelem 1 döntetlen és 22 vereséggel az utolsó helyen végzett!
Ifjúsági csapatunk (19 év alattiak) egy kicsivel jobban szerepelve a 8. helyet szerezte meg, 6 gyızelem és 18 vereség elérésével.
A nagyon fiatalokból álló kölyökcsapatunk, a bajnokság során
3 gyızelmet szerezve, 1 döntetlen mellett 14 vereséget elszenvedve a 10 csapatot foglalkoztató bajnokságban a 9. helyen végzett.
A falutakarítási napon –április 4-én- a Sportlétesítményt és a
környéket tisztítottuk meg a szeméttıl, az oda nem illı hulladéktól. Ebben a munkában kb. 20 fı vett részt, akinek ezúttal
is köszönjük az önzetlen segítıkész tevékenységét.
Az idei évben is Sportlétesítményünk adott otthont, és szervezte, bonyolította le az immár hagyományos május 1-i MAJÁLIS-t. A sikeres lebonyolításhoz az idıjárás is nagyon segített, hiszen gyönyörő, szép napos, meleg idı volt ezen az
„örömünnep” napon. A sikeres Majális minden résztvevıjének, szervezıjének segítıjének ezúttal is köszönjük az önzetlen segítségét!
Ezen a napon rendezte meg a Sportegyesület immár 5. alkalommal a hagyományos „Kucsera Imre” sakk emlékversenyt.
A versenyben 8 fı vett részt, melyet az ebszınyi Palkovics
János nyerte meg Patkó István és B. Tódor Imre (idısebb)
elıtt.
A díjakat egy-egy szép kerámia vázát, állandó támogatónk
Mészáros István és Pálnok Zsuzsanna biztosította.

Az idei évben fájdalmas végsı búcsút vettünk két egykori
sportolónktól a „Ságvári-kupa” gyıztes tagjától Plasznik Bélától és az NB 3-ban szereplı csapatunk tagjától Tóth
(Totyesz) Józseftıl.
Elhunyt sporttársaink emlékét megırizzünk! Nyugodjanak
békében!
Sportlétesítményünk az év elsı felében is több iskolai és óvodai rendezvénynek adott otthont, és itt rendezte meg a leányvári júdó szakosztály –már 4. alkalommal- az Annavölgy Kupa cselgáncsversenyt is. Heti rendszerességgel ad otthont létesítményünk a nıi Aerobik torna lebonyolításának is. Sportegyesületünk vezetıi továbbra is fenntartják lemondási szándékukat. Most, hogy a foci bajnokság befejezıdött, itt az alkalom egy új, fiatalokból álló Sportvezetıség megválasztására.
Sajnos az idei elsı lapszámban bejelentett visszavonulási, lemondási szándékunk után sem történt jelentkezés erre a vezetıi megbízásra.
Ezúttal kérjük a polgármesternél történı jelentkezéseket erre a
sport elnöki feladat ellátására!
Bízunk benne, hogy van olyan sportszeretı egyén , aki tovább
vinné a több mint 90 éves sportélet vezetését községünkben.
A remélhetıleg júliusban létrejövı Közgyőlésen megválasztandó új Vezetıségnek kívánunk sok sikert, eredményesebb
munkát és focistáinknak jobb szereplést.
Vereckei Kálmán
S:E elnök h.

Rejtvény
Elızı rejtvényünk helyes megfejtése:
1. B
Annavölgy 1997 január 1-tıl önálló.
2. C
Az Annavölgyi Híradó I száma 1999. februárban
jelent meg.
3. C
Az elsı képviselıtestületnek Szolnoki Lajos volt
tagja.
4. B
Dr. Kovács László országgyőlési képviselı
annavölgyi származású.
A szerkesztıbizottság úgy döntött, hogy a kevés megfejtés
miatt nyerteseket csak a II. számban megjelenı rejtvény megfejtıivel együtt sorsoljuk ki.
A mostani rejtvényünk egy rendezvénysorozat megnevezése.
A helyes megfejtéseket zárt borítékban kérjük bedobni a Postán és a Polgármesteri hivatalban elhelyezett dobozokba. A
helyes megfejtık között egy üveg pezsgıt, és két üveg bort
sorsolunk ki. Bedobási határidı augusztus 21. A nyereményeket a Falunapon sorsoljuk ki.
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Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat
támogatásával létrejött idıszaki újság.
Szerkeszti a szerkesztıbizottság: B. Tódor Imre,
Harcosfalvi László, Jakab József, Kovács Tamás, Mészáros Lászlóné, Révész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós, Salló Péter, Szelle István, Vereckei
Kálmán, Vörös Imre, Zsákovics Ferenc
Lektorálta: dr. Pap Krisztina, Balla Ágnes
Terjesztik: Mészáros László, Révész Csilla, Sági Dániel,
Tódor Dóra
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