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Önkormányzati Hírek  

 

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselıtestülete az 
Annavölgyi Híradó legutóbbi száma óta tartott ülésein az 
alábbi témákat tőzte napirendjére, illetve a következı dön-
téseket hozta: 
2003. június 27-ei ülésén beszámolókat hallgatott meg és 
fogadott el a lakosság egészségügyi helyzetérıl Dr. Vörös 
Klavgyija háziorvos elıadásában, az anya-és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról Reményi Józsefné védını ré-
szérıl, valamint a Gondozási Központ által ellátott felada-
tokról Jurásek Jánosné intézményvezetıtıl. 
Megalkotta a szociális ellátásokról szóló új rendeletét, 
melyre a felsıbb szintő jogszabályok módosulásai miatt 
került sor. 
Határozatot hozott a Kesztölci Iskolaszövetség Társulás 
létrehozásának támogatásáról. 
2003. augusztus 29-ei ülésén elfogadta Reizer Ottóné óvo-
davezetı beszámolóját az intézmény elmúlt évi munkájá-
ról, megtárgyalta a 2003. évi költségvetés I. félévi teljesíté-
sét és módosította az önkormányzat és szervei 2003. évi 
költségvetésérıl szóló rendeletét. 
Döntött a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallga-
tók, illetve felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok tá-
mogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2004. évi fordulójához tör-
ténı csatlakozásról. 
Határozott az általános iskola, az óvoda és az idısek klubja 
tálalókonyhái vonatkozásában a HACCP rendszer (Ve-
szélyelemzés, kritikus szabályozási pontok) bevezetésérıl.  
Egyetértı nyilatkozatot adott ki a Duna-Vértes Köze Hul-
ladékgazdálkodási Program célkitőzései tekintetében és ki-
nyilvánította részvételi szándékát a program létrehozására 
alakítandó társulásban. 
Pályázat benyújtásáról döntött a Gyermek-, Ifjúsági és 
Sportminisztérium által, sportlétesítmények korszerősíté-
sének, bıvítésének és felújításának támogatására kiírt pá-
lyázatra, 8 MFt + ÁFA beruházási összeggel. 
2003. szeptember 26-ai ülésén beszámolókat hallgatott 
meg a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Közalapítvány 
képviseletében Wágner Ferenc, a Sárisáp-Annavölgy Pol-
gárır Egyesület elnöke, Kun Csaba, valamint az 
Annavölgyi Bányász Sportegyesület elnöke, Kovács Emil 

részérıl, az e szervezetek által végzett tevékenységrıl, 
munkáról.  
Módosította, valamint kiegészítette a község Rendezési 
Tervét a tervkészítés óta eltelt idıszakban felmerült új igé-
nyeknek megfelelıen. 
Határozatot hozott az Ister-Granum Eurorégióhoz való 
csatlakozásról. 
Döntést hozott a helyi közutak legsürgetıbb forgalomkor-
látozásairól, a közlekedési táblák hamarosan kihelyezésre 
kerülnek. 
Pályázatot írt ki a Mővelıdési Ház presszó-helyiségének 
üzemeltetésére. 
2003. október 31-ei ülésén elfogadta Monos Józsefné isko-
laigazgató beszámolóját az általános iskola feladatainak el-
látásáról, valamint dr. Pap Krisztina jegyzı tájékoztatóját a 
2002. évi hatósági tevékenységrıl és a Polgármesteri Hiva-
tal munkájáról. 
A négy érvényesen beadott pályázat közül az Eurépít Bt. 
anyagát találva a legmegfelelıbbnek, az ı részükre adta ki 
a Mővelıdési Ház presszó-helyiségét üzemeltetés céljára, 
határozatlan idıtartamra.   
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott pályáza-
tokat elbírálva valamennyi pályázó (3 felsıoktatási hallga-
tó) részére támogatást biztosít 1 tanéven keresztül. 
Jóváhagyta a Léthé Temetkezési Bt-vel, köztemetı üze-
meltetésére, 15 éves idıtartamra kötött kegyeleti közszol-
gáltatási szerzıdést. 
Vételi szándékot jelentett be a Dorogi Szénmedence Kultú-
rájáért Közalapítvány felé a Mővelıdési Ház megvásárlá-
sára.  
Megrendelte a Fenyı sor szennyvízcsatorna-hálózata en-
gedélyezési tervének elkészítését. 
2003. november 28-ai ülésén módosította helyi adókról 
szóló rendeleteket. Ezek alapján 2004. január 1-tıl az ipar-
őzési adó mértéke 1,6 %-ra, a kommunális adó mértéke 
3.600 Ft-ra változik. A gépjármőadó mértékét országszerte 
egységesen, 1200 Ft/100 kg-ban határozták meg, ezzel 
megszőnt a helyi önkormányzatok adómérték-
megállapítási joga. 
A 2004. évre érvényes csatornadíjat 328 Ft + ÁFA/m3 -ben 
határozta meg.  
Elfogadta a 2004. évre vonatkozó költségvetési koncepciót. 
Helyi információs kábeltelevízió-csatorna beindításáról is 
döntés született. 
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Pályázat benyújtásáról határozott a településen lakó tehet-
séges, nyolcadik osztályos tanulók Hátrányos helyzető diá-
kok Arany János Tehetséggondozó Programjában való 
részvételére az Oktatási Minisztérium felé. Az önkormány-
zat 1 nyolcadik osztályos tanuló programban való részvé-
telét támogatja. 

dr. Pap Krisztina                                                                                                                       
jegyzı 

Közmeghallgatás 2003. 
 

2003. november 29-én került sor az évente kötelezı köz-
meghallgatás és falugyőlés megtartására az Erkel Ferenc 
Kultúrotthonban. Bánhidi József polgármester beszámolt a 
2002. október 25-én megalakult képviselı-testület 1 éves 
munkájáról, a folyamatban lévı beruházásokról, pályáza-
tokról. Beszámolójában részletesen ismertette a község in-
tézményeiben történt változásokat, fejlesztéseket, a közte-
rületek állapotát, és érintett minden, a lakosságot foglal-
koztató közérdekő problémát és az azok megoldására tett 
lépéseket. Felelevenítette az elmúlt 1 évben megrendezett 
községi ünnepségeket, rendezvényeket, valamint szólt az 
önkormányzat közösségi, társadalmi kapcsolatairól, ki-
emelve azok fontosságát a településen kívül és belül egy-
aránt. 
A hozzászólások többsége a közvilágítási lámpatestek bı-
vítésének, a csatornarákötések teljes körővé tételének, va-
lamint az utak szilárd burkolattal való ellátásának igényét 
vetette fel.  
 

Anyakönyvi Hírek 
 

Születtek:   
  Jónás Viktor Valentin 
  Nagy Zsófia Inez 
  Szélig Péter 
  Nagy Anita Csilla 
 
Örökre eltávoztak:  
  Stikker Andrásné 
  Id. Plasznik Béláné 
  Farkas János  
  Kopp Béláné 
  Hajnik Mártonné 
  id. Dér Józsefné 
 

NAGYSIKERŐ FALUNAPOK ANNAVÖLGYÖN 
2003. AUGUSZTUS 22-24. 

 

Annavölgy lakossága nagy érdeklıdéssel várta az idei fa-
lunapok megrendezését és nem hiába. Az immár hagyo-
mánnyá váló, háromnapos rendezvénysorozat sok megle-
petést, szórakozási lehetıséget nyújtott a helybelieknek és 
az idelátogatóknak. 

Pénteken délután színvonalas lovasbemutatóval, majd 
6 órától élı zenével kezdıdött a program a Fı téren. Innen 
szállították buszokkal a fáklyás felvonulásra gyülekezıket 
a településünk történetében jelentıs szerepet játszó „X-es”  
táblához. Bánhidi József polgármester ünnepélyes megnyi-

tója után Stikker László elıadásában elhangzott a Him-
nusz. Itt köszöntötték az ófalú szülöttjét, Szabó Lászlónét, 
aki mint díszvendég gyújtotta meg az elsı fáklyát. Lovas 
kísérettel elindulhatott a fáklyás menet. Távolról szemlélve 
az est sötétjében, parányi lámpásként csillogott a sok-sok 
fáklya égı lángja. A kb 320 fıs menetben családok, gyere-
kek és idısek, nagyszülık unokákkal, hazalátogatók vonul-
tak végig a Paulina majornál, a Fı úton át egészen a kultú-
rotthon elıtti térre, a múltat idézı Bányász Emlékmőhöz, 
majd vissza a Fı térre. Ezután került sor a tábortőz meg-
gyújtására. Azt est további részében a fiatalabbakat szabad-
téri disco várta, ahol a zenét Farkas Ákos, Takács Krisztián 
és Raush Márk szolgáltatta. A felnıttek és idısebbek 
Ludvai Jánosnéval és Stikker Lászlóval nosztalgiázhattak, 
és Nagy László hangulatos zenéjére táncolhattak a késı es-
tig jelenlevık. A rendezvény ideje alatt MINI Camping 
mőködött, a gyerekek nagy örömére. 

A második nap már kora délelıtt lázas készülıdéssel 
indult. Megkezdıdtek a hobbik, győjtemények bemutató-
jához felállított sátrak díszítése, berendezése. Eközben a 
fızıverseny résztvevıi már a felállított bográcsok között 
serénykedtek. Halászlé, ragu, pörkölt illata terjengett a le-
vegıben. A nap folyamán nagy sikert aratott a gyerekek 
körében a lovaglási lehetıség, az arc és hajfestés, (az utób-
bit még a felnıttek is kipróbálták), újdonságnak számított a 
hennafestés is. Míg az aszfaltpályán sportversenyek zajlot-
tak, addig a játszótér egy részén kialakított STRAND-
RÖPLABDA pályán mérhették össze tudásukat fiatalok és 
idısebbek. Sok érdeklıdıt vonzott délután a hobbik és 
győjtemények bemutatója.  

A következı tevékenységi, érdeklıdési körökben lát-
hattak az érdeklıdık színvonalas kiállítást.  

Szolnoki László borászat, gyümölcs 

Jezsik Gyula kovácsoltvas 

Süveges János bányász ereklyék 

Szolnoki Lajos vadásztrófeák 

Pálnok Zsuzsanna 
Mészáros István 

kerámia 

Pál Lajos repülı modellek 

Deres Gyula, Kun Attila, 
Viszkok Ferenc 

régi motorok 

Perjési Ferenc festészet 

Székesi János kamion 

Szolnoki Szabolcs, 
Murczin Zsolt  

versenyautó 

Izsó János  cipészet 

A bemutató igen nagy sikert aratott a nézıközönség köré-
ben. Újra bemutatkoztak a társadalmi szervezeteink is. A 
sport, könyvtár, karitasz, kézimunka szakkör tagjai. A gye-
rekek nagy örömére lehetett szalvétát, repülıt hajtogatni, s 
a számítógépes klub is szeretettel várta az érdeklıdıket. 
Idén mutatkozott be Vesszı Erzsébet csuhéból készült tár-
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gyaival. Nagy érdeklıdés kísérte Dudás Jelena ikonfestı 
kiállított mőveit. Érdekes színfoltot jelentett a kitelepült 
Posta és az ott bemutatott exluzív képeslapok. A nyugdíjas 
klub asszonyai finom rétessel kínálták a sátrukba betérı 
vendégeket.  

Elsı ízben láthatta a közönség az Annavölgyrıl szár-
mazott Gáspár Sándor festımővész a bányászélettel kap-
csolatos festményeit, melyeket erre az alkalomra kölcsö-
nöztük a Soproni Bányász Múzeumtól. A mővész egyik 
festményét Annavölgynek ajándékozta, amely megtekint-
hetı a polgármesteri hivatal tanácskozó ermében. Gáspár 
Sándort délután az ünnepi mősor díszvendégei között kö-
szöntöttük.  

Az annavölgyiek mindig szívesen fogadták a sárisápi 
fúvószenekart, örömmel hallgatták zenéjüket. Ezúttal is 
lelkesen várták fellépésüket, helyette azonban tragikus hír 
érkezett, a zenekar vezetıje Pap János ideutazásuk elıtt 
rosszul lett, s az orvosi segítség sem tudta már megmenteni 
az életét.  

Tisztelettel adózunk emléke elıtt! 
A délután 6 órakor kezdıdı ünnepi mősor a Millenni-

umi Emlékmőnél meghitt hangulatban zajlott. Bánhidi Jó-
zsef polgármester ünnepi köszöntıje után a sárisápi ének-
kar színvonalas mősort adott. Ezután a társadalmi szerve-
zetek helyezték el a megemlékezés koszorúit. Este 8 órakor 
kezdıdött Borbély György és Dobi Krisztina showmősora, 
majd a fiatal zenész szolgáltatta a zenét az utcabálra is. 
Idén sor került Annavölgy Szépének megválasztására. A 
férfiakból álló zsőri a 2003. évi falunap legszebb hölgyé-
nek Megyesi Henriettát választotta. A tánc és a mulatság 
reggelig tartott. 

A vasárnap délelıttre hirdetett családi versenyek „szü-
lık” hiányában elmaradtak, csak a lelkes, fáradhatatlan 
gyerekcsapat kiáltásaitól volt hangos az aszfaltpálya. İk 
kifogyhatatlan energiával ugráltak zsákban, húztak kötelet, 
versenyezetek egymás között. Sok szép alkotás készült az 
aszfaltrajz-versenyen, ahol a gyerekek a nekik legnagyobb 
élményt nyújtó programok valamelyikét fejezték ki rajz-
ban. Minden résztvevı jutalomban részesült, dobozos üdí-
tıitalokat és egy nagy tálca csokoládét kaptak a Rumpold 
cég jóvoltából. 

Délután a Fı téren remek zenére fergeteges táncbemu-
tatót láthattunk a Carmen tánccsoport szereplésével, ami 
nagy tetszést váltott ki a közönség körében. Eközben a 
sportpályán Annavölgy felnıtt focicsapata megérdemelt 
gyızelmet aratott Nagysáp csapata ellen, ami emelte a jó 
hangulatot.  

A késı délutáni órákban került sor a három nap alatt 
meghirdetett versenyek eredményeinek kihirdetésére és a 
„leg”-ek értékelésére. Az est további része Benkı Péter, 
nálunk letelepedni készülı, ismert színmővész fellepésével 
folytatódott. A jól megválasztott, hol komoly, hol humoros 
versek a mővész úr elıadásában igen nagy sikert arattak.  

Ezután újra a tánc, mulatság a „vette át a szót” és aki 
még bírta erıvel, énekelhetett és táncolhatott a Borbély 
György által szolgáltatott remek zenére. A háromnapos 
rendezvénysorozat várva várt fénypontja a tőzijáték volt. A 
lelkes közönség hangos ovációval és tapssal fogadta a 

rendkívül látványos, szemet és lelket gyönyörködtetı fény-
áradatot, amely méltóképpen zárta le a 2003-as falunapok 
eseményeit. 

A falunap szervezıit településünk közösségének ösz-
szekovácsolása, egymás megismerése ösztönözte a prog-
ramok megszervezésében. A háromnapos rendezvény elér-
te célját: a minden igényt kielégítı, jól megválasztott ese-
ménysorozat valamennyi korosztály számára élményekkel 
teli programokat biztosított. Köszönetet mondunk minden 
olyan intézménynek, civil szervezetnek, vállalkozónak, 
magányszemélynek, akik felajánlásukkal, vagy munkájuk-
kal segítették a falunap programjainak, látnivalóinak, létre-
hozásában, lebonyolításában.  

A rend fenntartását, gépkocsik parkolását a Sárisáp-
Annavölgy Polgárır egyesület biztosította. 

Révészné Sági Lívia 
 
 

Vajon megéri?… 
 

Az ünnepek elıtt rengeteget rohanunk, készülıdünk, 
vásárolunk, takarítunk, etc.. miközben a munkahelyünkön 
is helyt kellene állnunk. Közben zúg a fejünk a harsogó 
reklámoktól és a november elejétıl folyamatosan villogó 
fények szemünket kápráztatják. Vajon a mai gyerekek tud-
nak még örülni az ’angyalok hozta fának’? Vagy éppen a 
mikulásnak, amikor sok száz rohangál belılük az utcákon- 
reklámcédulát osztogatva. 

Aztán elérkezik a Szenteste, amikor fáradtan, talán fá-
sultan állunk a Kis Jézus jászola illetve a fa elıtt- kinek mi 
a kedves- és azt kérdezzük: vajon megérte a sok fáradtsá-
got? Tartok tıle, sokan azt mondják: nem. Aztán megköny-
nyebbülnek, hogy ezen is túlestünk.  

Rendjén van ez? Mit tehetünk, hogy ne így legyen? A 
megoldás a kezünkben van: vissza a gyökerekhez. 

A pogány ünnepet –a Napisten fiának születését- a III-
IV. században keresztelték meg, mondván, hogy a fény 
maga a Jézus Krisztus. Mint tudjuk, İ nem harsonaszóval, 
dicsıséggel, hanem a lehetı legcsendesebben, észrevétlen 
született e világra. A júdeai Betlehemben szegény családba 
érkezett, s még szállást sem kaptak az elsı napokban. 
Mégsem szenvedett hiányt a legfontosabb dolgokban, hi-
szen Mária és József gondoskodó szeretete, feltétlen ra-
gaszkodása az Övé volt. Innen az ünnep meghittsége. 
Ezért örömmel fogadják hívık és nem hívık egyaránt.  

Ezzel szemben a karácsony már mindenrıl szól, csak 
éppen nem a meghittségrıl, családról, szeretet-
rıl=önzetlenségrıl. Mert nincs idınk egymásra. Nem 
érünk rá, mert készülünk az ünnepre. Persze könnyő a ka-
tolikusoknak, hiszen van Adventjük-sokszor meg is feled-
keznek róla- hajnali misével, lelki megújulással. ’Szállást 
keres a Szentcsalád’-dal, adventi naptárral, bőntudattal, 
betlehemezéssel. Ne tessék ’irigykedni’! Az Advent min-
denkinek Advent. A titka abban áll, amit Keresztelı Szent 
János mond: „ készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvé-
nyeit! A hegyeket hordjátok el, a völgyeket töltsétek föl, 
ami görbe legyen egyenessé, ami göröngyös legyen sima 
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úttá!” Milyenek a mi útjaink? Azok, amelyen embertár-
sainkhoz juthatunk? Milyen az életünk?… 

Azt gondoltam, bátran kimaradhatunk az ünnep elıtti 
rohanásból, és helyette magunkat készíthetjük fel, mint 
szép ajándékot. Tessék elhinni, semmi sem történik, ha 
kicsit szerényebb lesz az asztalunk, egyel kevesebb 
masnit kötünk a csomagra, vagy kisebb lesz a kará-
csonyfánk. Ha így teszünk nagyobb lesz az örömünk és 
azok öröme, akiket meg akarunk ajándékozni – ön-
magunkkal. 

Az ünnepi készület mellett ne feledkezzünk meg ar-
ról sem, hogy újabb évet köszönhetünk meg az úrnak. 
Sokan távoztak az élık sorából, akik az idén már odaát 
ünnepelnek. Többen, mint ahányan megérkeztek e szép 
világba. Fogyunk. De még vagyunk.  

Köszönet mindenkinek, aki segítségünkre volt az ez 
évi munkánkban. Közös otthonunkat, a községet közös 
erıvel szépíthetjük. Nem(csak) magunknak, hanem a 
közös nemzedékeknek. Abban reménykedünk, hogy az 
idén is sikerül megmutatnunk valamit az értékeinkbıl 
gyermekeinknek, unokáinknak: hazaszeretetünket, élı 
hitünket. Ha nem itt az újabb esztendı. 

Az Ünnepi miserend: Annavölgyön:  
Dec. 25, 26, 28. és jan. 1. ½ 9 óra. 

Mindenkit kedvesen hívunk és várunk! 
Kedves Mindnyájuknak, Családtagjaiknak, igazi 

békességet, az új esztendıre, pedig lelki-testi-szellemi 
bıséget adjon a KisJézus! 

Tóth Bertalan 
 

Ifjúsági oldal 
 
Üdvözlünk mindenkit! 
Nemsokára jön a Jézuska, és hozza mindenkinek azt, 
amit megérdemel. Bár mi nem vagyunk Jézuska, de mi 
egy kis kultúrát szeretnénk becsempészni a karifa alá. 
Remélem örültök neki, hogy megint minket olvashattok. 
 

Villamosenergia 
 

Milyen csodálatos dolog, hogy megnyomsz 
egy kapcsolót, és máris világos lesz a sötét 
szobában. De szerintem még nem igazán 
gondolkodtatok el azon, hogy mi is van a 

kapcsoló mögött. Na jó, igazatok van, a fal. De én a vil-
lamos hálózatra gondoltam. El se hinnétek, hogy egy 
kapcsolás mennyi folyamatot indít el. Egy ilyen rend-
szerben, ha történik egy változás, az szinte kiszámítha-
tatlan, hogy mit eredményez. Bár egy kicsit eltúlozva, de 
ha felkapcsolod a lámpát, amelyik a hálózat része, meg-
érzıdik a faluban lévı transzformátoron, mely továbbítja 
az energiaigényt, a legközelebbi kapcsolóállomásra. A 
kapcsolóállomás továbbítja az információt a távvezeté-
keken, melyek kapcsolódnak az erımővek valamelyi-
kéhez. Az adott erımő generátora “megkapja” az ener-

giaigénylést, azt forgató turbina szintén érzékeli, és ezt 
látják az erımőben dolgozó munkások, és növelik a tü-
zelıanyag bevitelt. Hát, ez történik, mikor fölkapcsolod 
a lámpát. Igaz, egy kicsit leegyszerősített példa volt, de 
ha ez ennyire bonyolult kapcsolat, milyen lehet a való-
ságban? Mennyi ember dolgozik azért, hogy mindig le-
gyen otthon “villany”.   

π-t 
 
Kirándulási ajánlatunk  

 
Ilyenkor télvíz idején a legtöbben a meleg 
szobát választják a szabadidı eltöltésére. Aki 
esetleg mégis az aktív pihenést választja, láto-
gasson el a nem messze fekvı Dobogókıre, 

ahol az ezoterikus vélemények szerint a föld szíve do-
bog. A kiépített turistautakon nagyszerő kirándulásokat 
tehetünk a jó levegın, a csodás környezetben, és ha elfá-
radtunk, betérhetünk valamelyik menedékházhoz, ahol 
egy forró tea és frissensült, illatozó süti mellett pihenhet-
jük ki fáradalmainkat. 
Ha pedig leesik a hó, Dobogókı még csalogatóbbá vá-
lik, szánkó-, és sípályája miatt, ahol felvonó is mőkö-
dik(9-17 óráig). Esztergomból közvetlen autóbuszjárat-
tal is feljuthatunk Dobogókıre. 
Egészségetekre. 
 
Némi öröm 
 
–Emlékszel még, amikor együtt utaztunk a 
vonaton, és én kidugtam a seggem, te meg a fejed, és azt 
hitték, ikrek vagyunk!? 
 
–Az idegbaj öröklıdı betegség. Én is a gyerekeimtıl 
kaptam. 
 
–A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja. A 
kutyán belül olyan sötét van, hogy nem lehet olvasni. 
 
–Múlt éjszaka, ahogy feküdtem az ágyban és bámultam 
a csillagokat, arra gondoltam, hova a fenébe tőnhetett a 
mennyezet? 
 
– Zuhog az esı. Csöngetnek. 
 Az anyós áll az ajtóban. A vı nyitja az ajtót: 
   - Anyuka, mit csinál ott kint az esıben? Miért nem 
megy haza? 
 
– - Mondjak valamit, ami rövid és velıs? 
   - Fél lábszárcsont. 
 
–Hány férfi kell egy szoba kitapétázásához? 
   - Három elég, de nagyon vékonyra kell szeletelni ıket. 
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Sport 
 

A júniusban befejezıdött körzeti labdarúgó bajnok-
ságban gyászosan szerepeltek focistáink. A felnıtt csa-
pat megerısítésére gondos elıkészítés és utánjárás után 
került sor. Felnıtt csapatunk megerısítésére, hat játékost 
sikerült átigazolnunk és egy régebben nálunk játszó fo-
cista is újra kezdte a sportolást. Ifjúságiak közé egy új 
játékost tudtunk igazolni, viszont két ifista más, maga-
sabb osztályba szereplı csapathoz igazolt! Ez egy jó fo-
lyamat, mert így biztosított a fiatal játékosok töretlen 
fejlıdése! Az átigazolási folyamat közben vezetısé-
günknek más fontos feladata is adódott. A már több íz-
ben bejelentett, polgármesterrel egyeztetett, lemondá-
sunk megerısítésére és a kétévente kötelezı beszámoló-
ra közgyőlést hívtunk össze július 26-ra.  

A Sport pártoló tagoknak személyre szóló MEGHÍ-
VÓ-T küldtünk ki, ennek ellenére a közgyőlés az ala-
csony létszám miatt határozat képtelennek bizonyult. Az 
egy hónap elteltével ismét összehívott közgyőlés, a meg-
jelentek számától függetlenül, az ALAPSZABÁLY sze-
rint határozatképes! Ezen a közgyőlésen már csak a be-
számoló hangzott el. Új elnökség megválasztására nem 
került sor, mert idıközben a polgármesterrel történt 
hosszas tárgyalás után, az elnökség visszavonta lemon-
dási szándékát. Így az eredetileg négy évre szóló megbí-
zatásának megfelelıen a 2005-ben esedékes Vezetıség 
Választó közgyőlésig ellátja a rábízott feladatokat, veze-
ti a Sportegyesületet.  

Az új játékosokkal megerısített felnıtt csapatunk a 
nyár folyamán több összeszoktató edzımérkızést ját-
szott. A FALUNAP egyik programja focicsapatunk ha-
zai szereplése volt. Gyızelemmel mutatkozott be a baj-
nokság kezdeti fordulójában mindkét csapatunk. A gyı-
zelem elismeréseként a polgármester és egy vállalkozó 
megvendégelte játékosainkat a Falunapi nagysátorban.  

Az augusztus 30-i (második) közgyőlésen az Önkor-
mányzat egy új mobiltelefont adott át a vezetıknek, a 
sportügyek telefonos intézésére és egyben megszüntet-
tük az eddigi vezetékes telefonunkat. A vonalas telefon 
visszamondásával, várhatóan mintegy 3000-4000 Ft ki-
adáscsökkenést érhetünk el havonta. A nyári szünetre 
betervezett, az önkormányzati közmunkásokkal elvég-
zett, létesítményi tisztasági meszelést szeptember hó-
napban sikerült elvégezni.  

Az 53-ik Bányásznapi ünnepségen Sportegyesületünk 
is koszorút helyezett el a Bányász emlékmőnél. 

A Sportlétesítmény felújításához szükséges Pályázat 
elkészítésében (amit az Önkormányzat adott be az Ifjú-
sági és Sportminisztérium által meghirdetett pályázatra) 
vezetıségünk is aktív szerepet vállalt, sıt mi kezdemé-
nyeztük a Pályázat beadását. Sürgıs felújításra, javításra 
szorul a tornaterem parkettázata, az öltözök, mosdók fe-
letti tetı (beázás) megjavítása, stb. 

A felszerelések bıvítése céljából (támogatók megnye-
résével) egy garnitúra új labdarúgó felszerelést vásárol-

tunk. A tartalék játékosok részére pedig 5 db új melegí-
tıt szereztünk be. A focicipık, tornacipık vásárlása is 
folyamatosan, a felmerülı igények szerint történik.  

Sportegyesületünk anyagilag támogatta a helyi Vörös-
kereszt Szervezet idısek napján megtartott rendezvé-
nyét. Az újra beindult röplabda szakosztály részére egy 
minıségi versenylabdát vásároltunk.  

Az APEH-tıl kapott értesítés alapján 203600 Ft-ot 
utaltak át egyesületünk számlájára, az egyesületünket a 
személyi jövedelemadójuk 1% -ának felajánlásával tá-
mogatóktól. Nagyon köszönjük az SZJA 1%-át minden 
támogatónknak! 

A jövı évi költségek fedezetére újabb pályázatot ad-
tunk be a Wesselényi Miklós Sport közalapítványhoz, 
megpályázva 300 ezer forint elnyerését. Ugyancsak a 
kiadási költségek fedezetének biztosítására a községben 
beindult partfal megerısítési munkákat végzı dolgozók 
részére (bérleti díj ellenében) szállást adunk ki (6 fı) a 
munkavégzés idejére.  

Közben egyre jobban szerepel felnıtt focicsapatunk és 
az ıszi bajnoki fordulók befejezésekor az igen elıkelı 
második helyen áll a tabellán! Ifjúsági focistáink 5. he-
lyen végeztek. Kölyökcsapatunk a 12 csapatos mezıny-
ben a 7. helyen áll az ıszi forduló befejezésekor. 

A Dorog körzeti FELNİTT labdarúgó bajnokság 
ıszi végeredménye 2003-2004. 
 
 

CSAPAT 

 G
y
ızelem

 

D
öntetlen 

V
ereség 

G
ólarány 

P
ontszám

 

1. Tát SE 9 6 2 1 26:6 20 
2. Annavölgy 9 5 2 2 16:11 17 
3. Csolnok Sz.SE. 9 5 1 3 24:11 16 
4. Bajna 9 4 3 2 12:9 15 
5. Süttı SC. 9 4 2 3 13:13 14 
6. Kesztölc 9 3 3 3 19:18 12 
7. Nagysáp 9 3 2 4 19:22 11 
8. Szileszki SC. 9 3 1 5 14:28 10 
9. Esztergom- 9 2  7 8:17 6 
10.Dunaalmás 9 2  7 13:27 6 

 

A Dorog körzeti IFJÚSÁGI labdarúgó bajnokság 
ıszi végeredménye 2003-2004. 

 

CSAPAT 

 G
y
ızelem

 

D
öntetlen 

V
ereség 

 
G

ólarány 

P
ontszám

 

11. Tát SE 8 6 1 1 46:5 19 
12. Süttı. 8 4 3 1 27:1 15 
13. Bajna 8 4 2 2 17:1 14 
14. Dunaalmás 8 4 1 3 19:2 13 
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15. Annavölgy  8 4 0 4 27:2 12 
16. Esztergom-Kertv. 8 3 2 3 25:1 11 
17. Kesztölc 8 3 2 3 12:1 11 
18. Csolnok Sz.SE. 8 2 1 5 9:25 7 
19. Nagysáp  8   8 6:53 0 

A Dorog körzeti KÖLYÖK bajnokság 
ıszi végeredménye 2003-2004. 

 

CSAPAT 

 G
y
ızelem

 

D
öntetlen 

V
ereség 

G
ólarány 

P
ontszám

 

1. Dorog 11 11   120:1 33 
2. Pilismarót 11 10  1 84:15 30 
3. Focisuli 11 8  3 48:24 24 
4. Süttı 11 8  3 59:39 24 
5. Esztergom 11 7 1 3 53:33 22 
6. Diófa SE. 11 6  5 51:43 18 
7. Esztergom II. 11 5  6 39:43 15 
8. Annavölgy 11 4  7 17:42 12 
9. Csolnok  11 3 1 7 20:44 10 
10. Piliscsév 11 2  9 16:67 6 
11. Bajna 11 1  10 14:81 3 
12. Kesztölc 11   11 4:70 0 
A bajnokság ıszi fordulóinak befejezésekor csapata-

ink tagjainak egy kis vendéglátással köszöntük meg fá-
radozásait és a focit szeretı szurkolók számára biztosí-
tott jó szórakozást. 

A Sportegyesületünk zavartalan, jó gazdasági hely-
zetének megteremtése és a következı évre való felké-
szülés jegyében (hosszas elıkészítés után) megrendeztük 
a szokásos Katalin bálunkat. A rendezvényen kb. 120 fı 
volt ott és szórakozott (reményeink szerint) kellemesen, 
jókedvően. Szokásunkhoz híven, ez alkalommal is 1-1 
szál virággal köszöntöttük Erzsébet és Katalin nevő 
kedves vendégeinket. 

Egykori sportolónk ezt az alkalmat tartotta érdemes-
nek arra, hogy itt ünnepelje házasságkötésük 50-ik év-
fordulóját. Sportegyesületünk vezetısége és minden tag-
ja nevében ezúttal is köszöntjük ezen évforduló alkal-
mából Párkányi Mihályt és feleségét Farszki Évát, to-
vábbi boldog együttlétet és hosszú boldog éveket kíván-
va nekik! 

Itt kell megköszönnöm a bál szervezésében aktív 
szerepet vállaló segítıinknek és a Tombola-sorsolást 
felajánlásaikkal támogatóknak az önzetlen segítséget.  

A jövı év elején ismét kérni fogjuk pártoló tagsá-
gunkat, hogy tagdíjaik befizetésével továbbra is segítsék 
Egyesületünket. Ugyancsak kérjük a jövıben is az SZJA 
1%-nak Sportegyesületünk támogatására történı felaján-
lását! 

Támogatásaikat elıre köszönjük! 
 
 

Cselgáncs 
 

Augusztus végén nyolc ifjú cselgáncsosunk töltött 
közel egy hetet edzıtáborban a szlovákiai Kolarovóban.  

İsszel rendezték a korosztályos országos egyéni és 
csapatbajnokságot. A legjobb eredményt Révész Csilla 
érte el, egyéniben ezüstérmet nyert. Egyéniben jól sze-
repeltek még: Jakab Márta és Sági Dániel, akik 5. helye-
zést valamint Kun Brigitta, aki 7. helyet szerezett. A 
csapatversenyeken leányvári színekben ezüstérmet sze-
reztek a ’diák C’ kategóriában Jakab Márta és Kun Bri-
gitta, bronzérmet a junior és ifi kategóriákban Steinhöfer 
Adriána és Jakab Eszter, szintén bronzérmet a serdülı 
kategóriában Révész Csilla és Jakab Eszter. Aranyérmes 
lett Révész Csilla a diák ’A’ kategória csapatbajnoksá-
gán. A többi annavölgyi versenyzı is sok érmet szerzett 
a különbözı korosztályos versenyeken. Elsısorban Ban-
kó István, Jónás Brigitta, Korsós Dzsenifer, László 
Márk, İri Márk, Tóth Patrik, Kreisz Ádám, Kreisz Dá-
niel.  

Októberben négy fiatal cselgáncsosunk részt vett 
egy nagy nemzetközi versenyen Spilimbergóban, hozzá-
járulva a Lenyvári SE gyızelméhez a 32 csapatot felvo-
nultató eseményen. Az utóbbi idıben örvendetesen nıtt 
a cselgáncsozással foglalkozó gyerekek száma. Remél-
jük İk, is gyarapítani, fogják éremgyőjteményüket.  

 
Rejtvény 

 
Az elızı rejtvényünk helyes megfejtése: 

ANNAVÖLGYI FALUNAPOK. Nyertes: Mogyorósi 
József, aki nyereményét, egy üveg pezsgıt, az 
Annavölgyi Falunapokon vette át. Új rejtvényünk meg-
fejtése egy ma élı személy neve, aki több évtizeden ke-
resztül dolgozott a falu szolgálatában. 

 
       B           G Y    

 
A helyes megfejtéseket zárt borítékban kérjük be-

dobni a Postán és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett 
dobozokba január végéig. A helyes megfejtık között 3 
üveg italt sorsolunk ki.  

 
 

Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat 
támogatásával létrejött idıszaki újság. 
Szerkeszti a szerkesztıbizottság: B. Tódor Imre, 
Harcosfalvi László, Jakab József, Kovács Tamás, Mé-
száros Lászlóné, Révész Istvánné, Révészné Sági Lívia, 
Salló Miklós, Salló Péter, Szelle István, Vereckei Kál-
mán, Vörös Imre, Zsákovics Ferenc 
Lektorálta: dr. Pap Krisztina, Balla Ágnes 
Terjesztik:Mészáros László, Révész Csilla, Sági 
Dániel, Tódor Dóra 


