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MINDEN OLVASÓNKNAK BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!
Ünnepi köszöntı
A mindennapokat apróbb-nagyobb örömeink, az ünnepek úgy színesítik, mint egyszerő ruhát az ékkövek. A
KARÁCSONY a legszebben csillog mind közül.
De mi a karácsony titka? A hívık úgy tudják, az isteni
szeretet: Az Isten emberré lett. Azért jött, hogy szolgálja
az embereket, hogy megmutassa a szeretet útját - ahogy
a hívık mondják: megváltsa életünket. Fenséges gondolat ez, amelyet csak a hit tesz érthetıvé. És azt hiszem, a
nem hívık is ezt válaszolnák a kérdésre: a karácsony titka a szeretet.
Már csak néhány nap és gyertyák, csillagszórók fényében álljuk körül a legcsodálatosabb fát, a karácsonyfát.
A karácsonyfa elıtt állva mindannyiunk szívében szeretteink megajándékozásának öröme ujjong. Kedves szóval, mosollyal és a közelgı újesztendıre szóló jókívánságokkal közeledünk egymáshoz. Ilyenkor éljük át legjobban azt a csodát, amire a szeretet teszi képessé az
embert. Ilyenkor gondolunk arra, hogy stressz-terhelt
korunkban a hétköznapok során is bıkezőbben kellene
bánnunk a szeretet kincseivel. Olyanokkal, mint az
egymás iránti türelem, tisztelet, a másik megértésének
szándéka, segítésének készsége… Mert mindez jótékonyan hat vissza ránk és hatványozódik értéke. A szeretet
is példamutatással terjed. Arra törekedjünk, hogy képzeletbeli naptárunkba minden napra egy cseppnyi Karácsonyt jegyezzünk elı, mert a Karácsony, és a hétköznapok karácsonyi percei összetartoznak, mint a vetés és
aratás.
E gondolatok jegyében kívánok az Önkormányzat és
Hivatalunk nevében községünk minden lakójának KELLEMES, SZÉP KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS
EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT!
Kívánom, hogy ez az ünnep segítse Önöket igazi szellemi és testi feltöltıdéshez, hogy az újesztendıt új szívvel és újult erıvel kezdhessük.

Gyenes István:
KARÁCSONYFA
Szobám
sarkában a
békesség fája
zöld ruháján sok
ezernyi szín, alatta fénylı
melegségben a gyermeki világ
játszani hív. Játszani, játszani,
békében játszani gyermekem veled
hadd játsszam még, körültáncolom veled
a világot most, mikor mindenki érzelme ég.
Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyı
illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha
örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak
csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok
röpdösı fényei
szobámból
szálljatok
mind tovább!

Önkormányzati Hírek

Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete
2004. évben az alábbi fontosabb döntéseket hozta:
2004. január 30-ai ülésén elfogadta a kábeltelevíziószolgáltatásról szóló beszámolót, meghatározta a közoktatási intézményekre vonatkozó Önkormányzati Minıségirányítási Programot, melyben általános, valamint az
egyes intézményekre vonatkozó konkrét minıségi célokat fogalmazott meg. Felülvizsgálta és módosította az
intézmények alapító okiratait, és meghatározta a 2004.
évi közétkezési díjakat.
2004. február 9-én megtartott rendkívüli ülésén megalkotta a 2004. évi költségvetésrıl szóló rendeletet.
2004. február 27-ei ülésén megtárgyalta a plébános úr,
valamint a Sárisáp-Ebszınybánya Horgászegyesület tájékoztatóját, valamint helyi információs kábeltelevízióBánhidi József csatorna beindításáról döntött. 2004. március 26-ai ülépolgármester sén elfogadta az ÉDV Rt. és az ÉDÁSZ Rt. beszámolóját a község víz- és áramellátásáról, valamint pályázat be________________________________________________________________________________
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nyújtásáról döntött a Szabadság utcai partfal-beruházás
2. ütemének megvalósításáról, 11.900.000 Ft-os fıöszszeggel, melyet el is nyertünk.
2004. április 19-én megtartott rendkívüli ülésén
SAPARD pályázat benyújtásáról határozott utcafásítás
és utcabútorozás, bányászati témapark kialakítása, valamint a Fı tér kertépítészeti rendezése céljából. A projekt
teljes költségvetése 30.000.000 Ft volt, melyhez 25 %
önerıt kellett volna biztosítani, de a pályázatot forráshiány miatt sajnos elutasították.
2004. május 3-ai ülésén a testület kinyilvánította részvételi szándékát a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban, elfogadta a Szociális Bizottság 2003. évi munkájáról szóló beszámolót, továbbá
rendeletet alkotott az önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítésérıl.
2004. május 28-ai ülésén beszámolókat fogadott el a
Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a
védını elmúlt évi tevékenységérıl, átfogó értékelést készített a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, megállapodást kötött a fenntartó KomáromEsztergom Megyei Önkormányzattal a Bajóti Zeneiskola
Annavölgyi telephelyének további mőködtetése céljából.
Pályázat benyújtásáról döntött a Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzésére, 1.800.000 Ft-os beruházási összeggel, melybıl sikerült megvalósítani a tanácskozó terem, és az ügyintézıi
irodák bútorcseréjét.
2004. június 25-én megtartott ülésén megtárgyalta a
Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület, a Leányvári Judo SE és az Annavölgyi Bányász Sportegyesület tájékoztatóját, valamint rendeletet hozott a talajterhelési díj
bevezetésérıl, felsıbbrendő jogszabály felhatalmazása
alapján.
2004. augusztus 16-ai rendkívüli ülésén pályázati részvételrıl határozott Települési hulladék közszolgáltatás
fejlesztése címmel, szelektív hulladékgyőjtı sziget kialakítására, melyet sikerült is elnyerni.
2004. augusztus 31-ei ülésén szakértıi vélemények alapján jóváhagyta az Általános Iskola Pedagógiai-, a
Napköziotthonos Óvoda Nevelési-, és mindkét intézmény Minıségirányítási Programját. A Napköziotthonos
Óvoda vezetıi feladatainak ellátásával - a pályázat elbírálását követıen - továbbra is Reizer Ottónét bízta meg
10 éves idıtartamra. Beszámolót fogadott el a 2004. évi
költségvetés I. félévi teljesítésérıl, valamint csatlakozott
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2005. évi fordulójához
2004. szeptember 27-ei rendkívüli ülésén támogatási
igény benyújtásáról határozott az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi önkormányzatok
támogatására.
2004. október 1-jén megtartott ülésén elfogadta a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Polgári Védelmi Kirendeltség tájékoztatóját, valamint közmőfej-

lesztési hozzájárulásról szóló rendeletet alkotott a Fenyı
sor szennyvízcsatorna-hálózattal való ellátása érdekében.
2004. október 29-ei ülésén megtárgyalta a Gondozási
Központ által ellátott feladatokról szóló beszámolót és
elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett anyagokat, melynek alapján 2 fı felsıoktatási tanulmányaihoz 10 hónapon át havi 5.000 Ft támogatást
nyújt.
2004. november 12-ei rendkívüli ülésén elfogadta a
Pyrus-Rumpold Rt. beszámolóját a települési hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáról.
Dr. Pap Krisztina
jegyzı

Anyakönyvi Hírek
Születtek:

Varga Gergı
Tóth Viktória Fanni
Takács Bence
Krausz István Ármin

Házasságot kötöttek: Varga Norbert János és Gáncs
Barbara,
Egri József - Ács Ilona
Gizella
Névadó:

Ruska Béla és Kovács Alexandra
gyermeke: Ruska Béla Barnabás

Örökre eltávoztak:
Bukó Antal
Hargitai Béla
Tóth János
Oláh Tiborné
Kubik Zoltán
Nagy Bálint
Lakhegyi Gyuláné

Falunk életébıl
Az eltelt idıszakban falunk életében több olyan esemény zajlott, melyrıl érdemes megemlékezni.
Mindjárt a 2004 év kezdetén egy nagyszerő ötlet megvalósulásának részesei lehettünk. Egy 10 km hosszú, esti
túlélı túrán vehettek részt a bátrabbak, az óvodásoktól
kezdve az idısebb korosztályig. Az útvonal a Miklósberken át, Csolnokon keresztül, a Gete mellett elhaladva
a dorogi Pilis parkolóig vezetett. Nemcsak egészséges,
minden tagot megmozgató próba volt ez, hanem egy kis
közösség összekovácsolódásának, baráti együttlétének
lehetısége is.
Közösen ünnepeltük a már-már hagyománnyá váló
március 15-ét. A kb. 150 fıt számláló népes sereg az
óvodától vonult fel a Fı térre, ahol meghallgatták a
színvonalas ünnepi mősort. Az ezt követı koszorúzáson
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mindenki leróhatta kegyeletét a Millenniumi emlékmőnél.
Augusztus végén került sor a sokak által már nagyon
várt hagyományırzı Falunapok megrendezésére. A háromnapos rendezvénysorozaton mindenki találhatott a
maga számára színvonalas szórakozási lehetıséget. A
hagyományos programok mellett újabb meglepetéseket
is tartogattak a szervezık. Az idén a falunap kellemes
színfoltja volt a honfoglalás kori falu felállítása, ahol a
nézelıdık betekintést nyerhettek elıdeink életébe. Láthattuk az ısi ruhákba öltözött embereket, állataikat, s
néhány mesterség mővelésébe is bepillanthattunk. A falunap sikerét bizonyítja az annavölgyi lakosok részvétele, valamint azok az érdeklıdık, akik a falunap jó hírét
hallva ellátogattak hozzánk.

'Sine ira...'
Egy házaspár baktat egy kis falu fıutcáján... akár a Magyar Köztársaság területén is lehetne
- Nagyon fáradt vagyok! Segíts, mert nem bírom tovább...
- Még egy kis türelem, kedvesem! Itt lakik Simon, kedves rokonunk. İ is nálunk lakott egykoron, de már
vagy tíz esztendeje, hogy ide költözött. A jobb megélhetés, de hát meg lehet érteni...
- József! Hozott Isten! Ki az ott melletted?
- Béke veled, Simon! A hitvesem. Szállást kérünk éjszakára...
- Simon! Ki az már megint! Csak nem valami jött-ment
alak?
- József, ez itt Carola, a feleségem.
- Már megint egy szegény rokon! Mit akarnak itt! Nincs
hely!
- De hát mi csak egy éjszakára kérünk szállást, különben
sem a magunk szántából jöttünk. A népszámlálás
után már indulunk is haza..
- Persze! Aztán jön a gyermek, iskola, betegellátás, alamizsna. A király is megmondta: gondoljunk magunkra! Kevesebb jut, ha többen vagyunk..
- Karola! Ne beszélj így! A rómaiak is sokan vannak, és
ha arról van szó, egy polgárukért elmennek a birodalom széléig is! József pedig a rokonunk, és ne feledd,
mi is onnan jöttünk...
- Mindig a múlt, meg a múlt! És mi lesz Rufus utazásával? Ide ugyan nem jöhetnek....
- De gondold meg, kedvesem!
- Hagyd, Simon! Tudom, a te szíved tárva nyitva, de a
feleségedé nem. Megyünk tovább. Boldog estétek legyen!
- Nem kellünk mi senkinek. Pedig mi nem akarunk a
nyakukra jönni, hiszen Galileában van a hazánk, de
mégiscsak itt vannak a gyökereink.
- Ne feledd Mária! EZ MÁR NEM DÁVID NÉPE, itt
már elfelejtették az emberek, hogy egykor ık is jövevények voltak.

December 25-én, 26-án, január 1-én és 2-án délután 5kor lesznek Szentmisék a kápolnában.
Szép decembert mindenkinek!
Tóth Bertalan

A Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület 2004-es
tájékoztatója.
Egyesületünk már tíz éve mőködik a közbiztonság védelme, erısítése érdekében. Jelenlegi létszámunk 27 fı,
de a szolgálatot folyamatosan vállalni tudó tagjaink ennél sajnos kevesebben vannak. 2004. novemberig összesen 3480 órát teljesítettünk, ez aktív tagjainkra lebontva
havi 18órát jelent személyenként.
A hétvégi, illetve esetenként a hétköznapi éjszakai járırözés mellett immár hagyományosan részt veszünk különbözı rendezvényeken, ünnepségeken. Az óvodások
kerékpártúráját a körzeti megbízottal együtt kísértük, az
általános iskolások részére KRESZ-vetélkedıt szerveztünk, illetve akadályversenyek lövészeti állomásán fogadtuk a diákokat.
Március 15-én, május 1-jén, halottak napján, illetve
egyéb jeles eseményeken forgalomirányításban biztosítottuk a helyszint. A Falunapokon ügyeltünk a felvonulás zavartalanságára, a résztvevık közbiztonságára.
Felkérésre kísérjük a postásokat, illetve a szeptemberi
tanévkezdéskor az általános iskolák elıtt vigyáztunk
gyermekeinkre.
Több esetben segítettük a rendırség, a körzeti megbízott munkáját. Tevékenységünk Sárisáp és Annavölgy
községre egyaránt kiterjed, ezzel erısítjük a két falu öszszetartását.
Az elmúlt kilenc éven keresztül kizárólag saját gépkocsit használtunk, idén kaptunk egy használt jármővet,
fenntartásának költségei azonban Egyesületünket terheli.
Fı támogatóink a két önkormányzat, illetve helyi vállalkozó, ezen kívül éves tagdíjunkból finanszírozzuk kiadásainkat. 2004-ben egyenruhákat, rádiókat, vásároltunk, illetve üzemanyagra költöttük éves szinten kb.
300000 Ft-ot kitevı pénzállományunkat. Tagjaink semmilyen juttatásban nem részesülnek, kizárólag önkéntes
alapon folytatjuk tevékenységünket.
Ezúton is kérjük Önöket, amennyiben bármilyen valós
rendellenességet, gyanús eseményt észlelnek községeinkben, hívják bizalommal állandó telefonszámunkat:
30/442-36-41-et. Lehetıségeinkhez képest azonnal segítünk. Mivel nem lehetünk ott mindig mindenhol, szükség van a teljes lakosság összefogására. Folyamatosan
várjuk a közbiztonságért valóban tenni akaró leendı tagjainkat is, idısek és fiatalok jelentkezését egyaránt
örömmel vesszük.
Községünk biztonsága nem múlhat 27 emberen, ezért
kérünk mindenkit, figyeljünk oda egymásra, gyermekeinkre, értékeinkre.
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Ennek jegyében Kívánunk Békés, Boldog Karácsonyt
mindkét község lakóinak.

Süssünk – fızzünk
Az elsı recept lehet, hogy furcsának tőnik, mivel a hús
banánnal és dióval készül, de higgyék el, nagyon finom.
Hozzávalók: 4 nagy szelet pulykamellfilé, 4 szelet gépsonka, 10dkg ırölt dió, 4 kicsi banán, só, bors, a panírozáshoz: tojás, liszt.
A hússzeleteket téglalap alakúra kiverjük, sózzuk, borsozzuk. Mindegyikre egy szelet gépsonkát teszünk, amit a dió
felével megszórunk. Rátesszük a banánt, majd fölcsavarjuk
és fogvájóval összetőzzük. Ezután lisztbe, tojásba és a maradék dióba hempergetjük. Bı, forró olajban sütjük. Párolt
rizs illik hozzá köretnek. A rizst a legegyszerőbb
mikróban elkészíteni. Én így szoktam készíteni: kell
hozzá: 20 dkg rizs, 6 dl víz, 5 dkg vaj, só. A rizst hideg
vízben megmosom, félreteszem. A vizet a gázon felforralom, a vajat a mikróban megolvasztom, ha kész, beleöntöm a rizst, ráöntöm a forró vizet, megsózom. 750
watton 10 percig mikrózom, utána kiveszem, megkeverem, letakarom és még 10 percig hagyom állni. Ez alatt
az idı alatt megpuhul a rizs. Ha rizskochot készítek, azt
is így készítem, csak nem vízzel, hanem tejjel. Sokkal
hamarabb elkészül és nem kozmál oda a tej.

A barna tésztához: 5 tojásfehérje, 15 dkg kristálycukor,
15 dkg darált dió, 3 evıkanál kakaó (nem cukrozott), 2
evıkanál rétesliszt, fél csomag sütıpor.
A krémhez: 10 tojássárgája, 20 dkg kristálycukor, 1
csomag vaníliás cukor, 1 csomag fızni való vaníliáspuding, 3 dl tej, 25 dkg Ráma. A tetejére csokireszelék.
Elıször a fehér tésztát készítjük el. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a vége felé beleszórjuk a cukrot is.
Ha kemény, a kókuszreszeléket a liszttel, sütıporral óvatosan beleforgatjuk, a citrom levét is belefacsarjuk. Egy
nagy tepsiben sütjük közepes lángon, kb. 15 percig.
Ez alatt elkészítjük a barna tésztát. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, a cukrot itt is a vége felé tesszük
hozzá. Ha kemény, a diót, a lisztet a sütıporral és a kakaót beleforgatjuk a habba. Ugyanúgy sütjük, mint az
elızı tésztát.
A tojássárgáját a kétféle cukorral jól kikeverjük. Elıször
a pudingport, azután a tejet adjuk hozzá, majd folyamatosan keverve a tőzhelyen sőrőre fızzük. Ha kihőlt, a margarinnal kikeverjük.
A süti összeállítása: a krém nagyobb részét a kókuszos
tésztára kenjük. Erre tesszük a barna tésztát, amit a maradék krémmel megkenünk. A tetejét csokireszelékkel
megszórjuk. Kicsit állni hagyjuk, majd kockára vágjuk.
Jó sütést – fızést kívánok mindenkinek és Békés, Boldog Karácsonyt!

Két süteményreceptet szeretnék megosztani önökkel,
próbálják ki, finom!
Narancsos túrókrémmel töltött fatörzs

Hozzávalók: 6 tojásból sütött piskótatekercs, 25 dkg túró, 10 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás
cukor, 3 db narancs. Bevonathoz: 10 dkg csoki, 3 evıkanál olaj.
A túrót áttörjük, a puha margarinnal, a porcukorral és a
vaníliás cukorral habosra keverjük. A narancsot meghámozzuk, összedaraboljuk. A kihengergetett piskótára
kenjük a túrókrémet, rászórjuk a narancsot. Felcsavarjuk, alufóliába tesszük és 1 – 2 órára behőtjük. A csokit
vízgızön felolvasztjuk, az olajat kevergetve hozzáadjuk,
a csokival bevonjuk a fatörzset.
Rafaelló szelet

Ez a sütemény a kétféle tésztájával nagyon látványos, az
ünnepi asztalra kívánkozik.
Hozzávalók: a fehér tésztához: 5 tojásfehérje, 15 dkg
kristálycukor, 15 dkg kókuszreszelék, 2 evıkanál rétesliszt, fél csomag sütıpor, fél citrom leve.

Mészárosné Zsuzsi

Ifjúsági Rovat
Sziasztok fiatalok!
Megint jelentkezünk, hogy kis fényt hozzunk mindennapi életetekbe. / Na jó, ez egy kicsit durva./ Még mindig sajnálattal látjuk, hogy nincsen vállalkozó szellemő
fiatal kicsiny falunkban, aki szívesen írna cikket a MI
újságunkba, bár lehet, hogy a postagalambok sztrájkolnak jobb szociális ellátást követelve. Nos
Vicc!?
Hé paraszt melyik út megyen Budára?
- Megyen? És én vagyok a paraszt?

Titkos ügynök a mezın találkozik egy tehénnel. Bemutatkozik:
- Bond, James Bond!
Erre a tehén:
- Bó, Bimbó!

Az agresszív kismalac összefut a jó tündérrel
- Teljesítem két kívánságodat.
- Varázsolj abba a fába egy kihúzhatatlan szöget!
- Íme! Mi a második?
- Húzd ki!

Most egy jóval komolyabb téma:
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Ez a csodaszép golyó, amelyet valaki egy óriás áfonyaszemnek látott, mások azt hitték lapos, mint egy tányér, vagy akár
banán
alakú.
İ
a
miénk??????????
Vagy
egyszerően megtőr minket, míg
úgy érzi érdemesek, vagyunk rá?!
Mi lesz, ha egyszer leráz minket a
hátáról? Ha rájöttél, mirıl is beszélek,
arra
is
könnyedén rájössz, mit tehetsz Te azért, hogy békében
éljünk rajta, vele. Lehet, hogy elegendı lenne mindenkitıl egy kis figyelem, egy pici fáradság, hogy vidáman,
élettıl duzzadva forogjon még sokáig. Hisz, ha nincs
jobb ötleted, fiadnak, sıt unokádnak is itt kell élnie.
Nem biztos, hogy örülnének, ha egy világnagy szemétdomb lenne az otthonuk. Fáradozásod fizetsége az ı
boldog mosolyuk lehet majd.


Keresd meg a két kép között lévı 5 darab eltérést! Jó
szórakozást!
Sport
A 2004-es év gazdasági helyzetünk elemzésével, tárgyalásával kezdıdött. A 2003-as pályázaton nyert
200000 Ft felhasználásáról az elszámolást elvégeztük és
jan. 15-i határidıvel beküldtük a Wesselényi Sport Közalapítvány kuratóriumához.
A január végén Dorogon rendezett Téli Teremfoci
Kupán a mi egyesületünk serdülı csapata is részt vett.
(1988 után születettek) Ifjú focistáink a 3. helyen végeztek ezen a tornán, aminek jutalma 1 db focilabda volt.
A tavaszra való felkészülés jegyében Dorogon mőfüves tornát rendezett a Körzeti Szövetség, melyre felnıtt
és ifjúsági csapatunkat is beneveztük. Ezen a tornán
ifistáink a 2. helyet szerezték meg, míg a felnıttek a 3.
helyen végeztek, a 8-8 induló csapat között.
A téli átigazolási idıszakban a felnıtt csapat keretébe
2 fıt igazoltunk át más Sportegyesülettıl, míg az ifjúsági csapatunkból 4 fı távozott el magasabb osztályú csapatokhoz. (Megye I o. és BLSZ. I o.) Kölyök csapatunkhoz 3fı egészen fiatal gyereket (8-10 éves) igazoltuk le.

A füves labdarúgópálya gyepszınyegének tápanyag
pótlására mőtrágyát vásároltunk és szórtunk szét a pályán.
Februártól megszerveztük és megkezdtük a pártoló
tagság toborzását és a tagdíj beszedését.
Az ez évre beadott Wesselényi pályázatunkat sikeresnek ítélték, így 2004-re 300000 Ft támogatásban részesítik egyesületünket. Az összeget a létesítményünk rezsiköltségének biztosítására kapjuk (víz, villany, gáz költség).
Már a februári hóolvadás és esızés hatalmas kárt okozott a létesítmény öltözıiben, társalgójában, ugyanis a
tetı hibája miatt beázik a belsı tér, hullik a vakolat, eláztak a világítás elektromos vezetékei. A tornaterem
parkettája egyre több helyen szakad föl. Balesetveszélyessé vált a terem sportolási célra történı használata.
Az Önkormányzat –látva a létesítmény igen rossz állapotát - pályázatot nyújtott be a Gyermek- Ifjúsági és
Sportminisztériumhoz a felújítási, javítási munkák költségeit felmérve. Sajnos pályázatunk nem volt sikeres,
így nem jutott pénzhez az Önkormányzat, mivel saját
pénzforrása sajnos nincs erre a községnek.
Késıbb egy új pályázati anyag is elkészült, amit október 20-ig kellett benyújtani és itt most remény van, ha
kevesebb összeggel is, a támogatás elnyeréséhez. Bízzunk benne, hogy sikerül. Amennyiben pénzt kapunk a
felújítás elvégzéséhez, úgy az Önkormányzat saját önerıs hozzájárulását munkaerı biztosításával oldja meg.
Ezúttal kérjük az iskolás gyerekek és sportolók szüleinek, támogatóinak, sportszeretı lakosainak a segítı
munkában való részvételét. Csak közös összefogással
tudjuk ismét széppé, sportolásra alkalmassá tenni e nagy
értékő létesítményt. Segítıkészségüket elıre is köszöni a
Sportegyesület, az Iskola és az Önkormányzat.
A – még 2003 decemberében, Sárisápon rendezett
„Falu-Kupa” teremfoci bajnokság februárban fejezıdött
be, ahol felnıtt csapatunk dicsérı oklevelet és kupát
nyert.
Az április elején induló labdarúgó bajnokságra való
felkészülés jegyében három edzımérkızést játszottak
focistáink (Tinnye, Nagysáp, Tokod).
Márciusban ismét kevesebben lettünk, hosszas betegség után elhunyt az egykori kiváló röplabdajátékosunk,
Tóth Jancsi. Tiszteletünk és kegyeletünk jeléül koszorúval búcsúzott tıle Sportegyesületünk a temetésen.
Március 15-i megemlékezési ünnepségen egyesületünk
is elhelyezte kegyeleti koszorúját az 1848-as forradalmár hısök tiszteletére a községi Emlékmőnél.
Április 10-én a Judo-szakosztály „Locsoló-bált” rendezett a tornateremben, amihez 15 ezer forinttal járult
hozzá Sportegyesületünk.
A labdarúgó ifi csapat részére felszerelést tudtunk vásárolni.
Május 1-jén kellemes, jó idıbenn – egy kis délutáni
zápor mellett - Sportlétesítményünkben rendeztük meg
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az évek óta hagyománnyá váló MAJÁLIS-t, sportrendezvényekkel, családi versenyekkel, tombolával, tábortőzzel, gyerekek részére biztosított ingyen ebéddel, jó
zenével, étellel, itallal. Ezen a napon rendeztük meg a
„Kucsera Imre” sakkemlékversenyt is.
Az utóbbi évek legjobb eredményével, május 30-án fejezıdött be a Dorogi Körzeti labdarúgó bajnokság 20032004-es idénye. Felnıtt csapatunk - azonos pontszámmal, a 3. helyezettel- a 4. helyen végzett. Ifjúsági csapatunk a 6. helyet tudta elérni. Kölyök focistáink sok apró
gyerek szerepeltetése mellett idınként ügyes játékot mutatva a 9. helyen végeztek a 12 csapatos mezınyben. Június 5-én ismét megrendezésre került az immár hagyományos „Annavölgy-Kupa” cselgáncs verseny, szép
annavölgyi eredményekkel.
A nyári foci holt idényben átfestettük a focikapukat.
Az átigazolási idıszakban további erısítésként leigazoltunk 2 felnıtt és 4 ifjúsági játékost. Már július közepén a tagsági és nevezési díj befizetésével lényegében
megkezdıdött a 2004-2005-ös foci bajnokságra való felkészülés. (Nevezési díj 40 ezer, tagsági díj 10 ezer +
25% Áfa, azaz 60 ezer Ft) A játékengedély az induló 3
csapat részére 94500 Ft-ba került. A nyár folyamán csıtörés volt a vendégoldali zuhanyzónál, amit a bajnokság
beindulása elıtt ifj. Braun Ferenc javított ki. Sajnos a
szép csempe megsínylette a beavatkozást, de meg kellett
tenni a melegvíz biztosítása érdekében. A felnıtt csapat
részére egy akciós szerelést tudtunk beszerezni, 70 ezer
Ft értékben.
Nagy munkát, sok utánajárást követelt labdarúgóink
sportorvosi vizsgálatának megszervezése és lebonyolítása, hiszen az összes sportág sportolói csak Esztergomban vehetnek részt a vizsgálaton. Az augusztus végén
rendezett Falunapokon egy „Sport” sátorban ismét bemutattuk a helyi sportélet múltját és jelenét.
Az ıszi bajnoki nyitány hazai mérkızésén egy kis ünnepség keretén belül búcsúztattuk el két – játékot befejezı - futballistánkat, megköszönve nekik, a sport terén
kifejtett tevékenységüket. E két játékosunk Tavaszi
Sándor és Dékány Dénes.
Szeptember elején kaptuk meg az APEH értesítést,
melyben közlik, hogy támogatóink SZJA-t fölajánlók
1%-os összege 175126 Ft, amit nagyon megköszönünk
az azt fölajánlóknak. Továbbra is kérjük ezirányú támogatásukat. Adószámunk:
19889854-1-11
Az ısszel kezdıdött új bajnokságban 10 csapat nevezett, ezek közül 4 teljesen új egyesület van (TABAK,
Héreg, Vértestolna, Almásfüzitı) Felnıtt csapatunk
folytatta a tavaszi jó szereplést, és fıleg az idegenbeli
mérkızéseken veretlenségüket megırizve, az elsı helyezett Héreg csapatától 2 ponttal lemaradva a második
helyen zárták az ıszi szezont. Ifistáink is jól szerepeltek
az ötödik hely elérésével, de ugyanannyit szerezve, mint
a negyedik helyezett.

Cselgáncs
Az ısz folyamán a következı eredményeket érték el
ifjú cselgáncsosaink.
Szeptember 25-én Tatabányán a Faragó Benjamin
emlékversenyen aranyérmesek lettek: Korsós Dzsenifer,
Jónás Brigitta és Pécsi Zsuzsanna. Bronzérmet szereztek: Kun Brigitta, Jakab Márta és Mészáros Dániel.
Negyedik lett: Révész Csilla, ötödik: İri Márk.
Október 3-án négy versenyzınk szerepelt
Spilimbergóban (Olaszország) nemzetközi versenyen.
Jezsik Mónika második, Steinhöffer Adriána harmadik,
Révész Csilla és László Márk ötödik helyezést ért el.
Október 9-én Révész Csilla a Magyar Bajnokságon ötödik helyezést ért el.
November végén megszületett az eddigi legjobb
eredmény, amit annavölgyi cselgáncsos ért el: Jónás
Brigitta Miskolcon az egyéni Magyar Bajnokságon három gyızelmet aratva a diák „C” korcsoportban
ARANYÉRMES lett.
Október 24-én az ifjúsági Magyar Bajnokságon csapatban Révész Csilla a Leányvári Judo SE tagjaként
bronzérmes lett.
A csapatbajnokságokon kitőnıen szerepeltek cselgáncsosaink, a Leányvári Judo SE csapatának tagjaként
különbözı kategóriákban a Magyar Bajnokságon
Steinhöffer Adriána bronzérmet, Révész Csilla, Jónás
Brigitta ezüstérmet szerzett, míg Kun Brigitta és Jakab
Márta aranyérmes lett.

Rejtvény
Rejtvényünk megfejtése egy annavölgyi személy
neve. Ö volt az Annavölgyi Híradó elsı három évében a
rejtvény sorozat szerkesztıje.
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A téglalap egyik sarkából elindulva minden betőt
felhasználva kapjuk meg a megfejtést. A helyes megfejtéseket zárt borítékban kérjük bedobni 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, 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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