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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND 
 

Önkormányzati Hírek  
 

Az Annavölgyi Híradó legutóbbi megjelenése óta el-
telt idıszakban a képviselı-testület az alábbi ügyek-
ben tárgyalt. 
 
2004. november 26-ai ülésén felülvizsgálta a helyi 
adórendeleteket. A kommunális adó mértéke az elızı 
évhez képest nem került módosításra, a helyi iparőzési 
adó mértéke 1,6 %-ról 1,8 %-ra nıtt. 
Költségvetési koncepciót fogadott el a 2005. évi ön-
kormányzati gazdálkodás tekintetében. 
Megállapodást kötött Sárisáp Község Önkormányza-
tával a szennyvíztisztító közös fenntartására. 
2004. december 9-én rendkívüli ülés keretén belül 
döntött a Hátrányos helyzető tanulók Arany János Te-
hetséggondozó Programjában való részvételrıl, egy 
nyolcadik osztályos tanuló továbbtanulása érdekében. 
2004. december 17-én megtartott ülésén az ÉDV Rt. 
elıterjesztése alapján rendeletet alkotott a 2005. évi 
csatornadíjról, határozott a 2005. évre érvényes bérle-
ti- és közterület-használati díjak mértékérıl, valamint 
elfogadta a 2005. évi munka- és üléstervet.  
2005. január 28-ai ülésén megtárgyalta, majd elfo-
gadta a Szociális Bizottság 2004. évi munkájáról szó-
ló beszámolót, az óvodavezeto által beterjesztett 
anyag szerint jóváhagyta a Napköziotthonos Óvoda 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Házi-
rendjét.  
A 2005. január 1-tıl az önkormányzat tulajdonába ke-
rült Mővelıdési Ház mőködtetésének lehetıségeirıl 
folytatott hosszas megbeszélést, figyelembe véve a 
környezı települések példáit, tapasztalatait.  
Jóváhagyta Tokodaltáró község csatlakozását a Dorog 
és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Mőködtetı Társuláshoz.  
A polgármester úr tájékoztatót adott a Sportcsarnok 
felújításának ütemezésérol, mivel a minisztérium a 
beadott pályázatunkra 4,85 millió Ft támogatást ítélt 
meg az önkormányzat részére. Környezetvédelmi 
Program elkészítésére beadott pályázatunk szintén 
támogatásban részesült, 800 ezer Ft-os összeggel.  

Januártól továbbra is biztosítjuk az iskolatejet tanuló-
ink részére, a Mizo-val kötött szerzıdésfelbontás után 
a továbbiakban a Parmalat Rt. közremőködésével. 
2005. február 10-én tartott ülésén megalkotta az ön-
kormányzat és intézményei 2005. évi költségvetésérıl 
szóló rendeletet. 
2005. február 25-ei ülésén meghallgatta és elfogadta a 
Rendırkapitányság tájékoztatóját a község közbizton-
ságáról, valamint a Karitász csoport beszámolóját a 
végzett tevékenységrıl.  
Meghatározta a 2005. március 1-jétıl érvényes intéz-
ményi étkezési díjakat. 
2005. március 24-ei ülésén elfogadta az ÉDV Rt. tá-
jékoztatóját a község vízellátásáról, víziközmővek 
üzemeltetésérıl.  
Pályázat benyújtásáról döntött a természetes partfalak 
veszély-elhárítási munkálatainak 2005. évi támogatá-
sára, 14,4 millió forint beruházási értékkel, 20 %-os 
önerı biztosítása mellett. 
Rendelet-átvilágítási ütemtervet alkotott a helyi ren-
deletek felülvizsgálatára, az új, közigazgatási hatósági 
eljárásról szóló törvénynek való megfeleltetés érdeké-
ben. 
Elfogadta az Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Pro-
gramját. 
2005. április 15-én rendkívüli ülésen alkotta meg a 
2004. évi költségvetés teljesítésérıl szóló, könyvvizs-
gálói záradékkal ellátott rendeletet. 
Támogatási igény benyújtásáról határozott az önhibá-
jukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévı helyi 
önkormányzatok támogatására. 
2005. április 28-ai ülésén meghallgatta és elfogadta a 
Vöröskereszt helyi szervezetének beszámolóját, va-
lamint csatlakozott a Dorog Térségi Többcélú Társu-
láshoz. 
2005. május 27-én megtartott ülésén jóváhagyta a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat beszámoló-
ját, átfogó értékelést készített a gyermekvédelmi hely-
zetrıl. Elfogadta a Helyi Hulladékgazdálkodási Ter-
vet. 
 

 
Anyakönyvi Hírek 
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Születtek:   
  Bakos Ádám Máté 

Szakács Blanka 
Varga Benedek 
Vitek Fanni Szeréna 
Dajka Vivien 
Weisz Achilles Gábor 
Flórián Viktor 
Lénárt Tímea 

 
Örökre eltávoztak:  

Petıcz István 
Révész Zoltán Zsolt 
Tomanek Károly 
Perger Károly Gyula 
Németh Márton 
Orbán Ferenc 
Farkas Károlyné 

 
Házasságot kötöttek: 

Verasztó Zsuzsanna - Ferenczi Imre 
Kálmán Melinda - Flórián István 
Leczki Katalin – Weisz Gábor László 
Koncz Mónika – Papp Endre 

 
Költészet Napja Annavölgyön 

 
A vers lehet szép, lehet felemelı, vigasztaló, hat az 

érzelemre, a szívre.  
Verset olvasni jó, írni érdekes, hallgatni megnyugta-

tó, de elmondani a legszebb. Még inkább akkor, ami-
kor egymásnak mondhatjuk el kiválasztott verseinket. 
Erre az alkalmat a falusi költészet napja adta, melyet 
április 11-én a kultúrotthonban szerveztek meg.  
Az óvodások, iskolások, fiatalabbak, és felnıttek 

emlékeztek meg József Attila születésének 100. év-
fordulójáról. Közel 90 fı volt jelen ezen a napon, eb-
bıl 43-an mondtak verset.  
Híres és kevésbé ismert szerzık mővei hangzottak el 

tisztelegve József Attila munkássága elıtt. Az idén a 
költészet napját a jól megválasztott versek, a vers-
mondás szép technikája, az ünnepélyes, meghitt han-
gulat jellemezte. Már második éve történik meg, hogy 
megzenésített verset is elıad egy-egy szavaló. 
Valamennyi versmondónak szólt a taps, hiszen elı-

adásukkal kellemes délutánt szereztek mindenkinek. 
A Polgármesteri Hivatal a fellépıket csokoládéval 

jutalmazta.  
Annavölgyön a költészet napi versmondó délután 

gyökerei a 70-es évekre nyúlnak vissza, hiszen akkor 
Kucsera Imre bácsi kultúrház igazgató kezdeményez-
te. Késıbb Üveges Jánosné, Juli néni könyvtáros foly-
tatta ezt a szép hagyományt. Néhány éves kihagyás 

után most már évek óta újra verselhetünk ezen a na-
pon. Köszönettel tartozunk azoknak, akik ezt lehetıvé 
tették. 
 

Iskolai hírek a 2004/2005-ös tanévrıl 
 

Eseményekben és élményekben gazdag tanévet zár-
tunk iskolánkban június 19-én.  
Iskolánk e tanévi tanulmányi átlaga: 3,63. Kitőnı ta-
nulmányi eredményt 4, jelest tizenegy, és jó tanulmá-
nyi átlagot 38 diákunk ért el. Iskolánk tanulóinak 48 
%-a négyest vagy annál jobb eredményt ért el. Ma-
gyar nyelv és irodalomból 2 fı elsı osztályos, szlovák 
nyelvbıl 1 fı, és rajzból 2 fı hatodik osztályos tanuló 
lett tantárgyi kitőnı. Az idei tanulmányi verseny 
gyıztesei: 

1.  helyezést 3,95-dal a végzıs nyolcadikosok, 
2.  helyezést 3,78-dal a harmadikosok, 
3.  helyezést 3,72-dal a másodikosok értek el.  

 
Ezek a szép eredmények részben a tanulói mulasztás 
csökkenésének köszönhetık. Gyermekeink 169 nap-
pal hiányoztak kevesebbet, mint tavaly. Sajnos emel-
kedett azoknak a tanulóknak a száma, akik indokolat-
lanul, illetve igazolatlanul hiányoztak. Nekik nehéz-
séget jelentett a tanórai munka pótlása. 
Programokban, versenyekben, vetélkedıkben bıvel-
kedı és igen eredményes év volt az idei. Diákjaink 42 
iskolaszövetségi, területi, megyei és országos verse-
nyen mérhették össze tudásukat és képességüket, me-
lyeken nagyon sok szép eredmény született. A leg-
szebb sikereket elért tanulók megérdemlik, hogy név 
szerint is megemlítsük ıket.  
Az országos levelezıs feladatmegoldó versenyeken:  

magyar nyelvbıl 400 versenyzı közül Jakab Már-
ta 3.,  
számítástechnikából Kocsis Zoltán 3., 
történelembıl 300 tanuló közül Huber Dávid és 
László Márk 5. lett. 

Az iskolaszövetségi szlovák nyelvi versenyen mind az 
alsós, mind a felsıs csapatunk a 2. helyezést érte el a 
párkányi iskolások mögött. Az alsós csapat tagjai: 
Varga Dóra Annamária, Huber Abigél és Kubik Vivi-
en, a felsıs csapat tagjai: Bánhidi Bettina, Forró Mó-
nika Ramóna és Kıhalmi Krisztina voltak.  
A József Attila Emlékév keretében megrendezett 
neszmélyi szavalóversenyen Bánhidi Bettina a 3. és az 
iskolaszövetségin az 1. helyezést érte el. 
A Dorogi Rendırkapitányság által szervezett körzeti 
kerékpáros közlekedési versenyrıl csapatunk az 1. he-
lyezést hozta haza, melynek tagjai: Jakab Márta, Ré-
vész Csilla, Dávid Gábor és Salló Gábor. Egyéniben 
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Dávid Gábor 1., Jakab Márta 2. lett. A megyei verse-
nyen a csapatunk is és Dávid Gábor is a 3. lett. 
Sportolóink szintén szépen teljesítettek; asztalitenisz-
ben lány csapatunk;  

Jakab Márta és Révész Csilla a 2. helyezést, egyé-
niben Révész Csilla a 3. helyezést érte el. Fiú ko-
sárlabda csapatunk; Fluxa Dávid, Kocsis Péter, 
Kocsis Zoltán, Salló Gábor, Sági Dániel  a 2. lett.  
A dorogi SULISPRINT futóversenyen Salló Gá-
bor az 1., Major Erik a 3. helyen végzett. 
A cselgáncs diákolimpia megyei döntıjén: 
4.helyezést Jakab Márta, Jónás Brigitta, Kun Mó-

nika és İri Márk, 
5.helyezést Korsós Dzsenifer, Kun Brigitta, Pécsi 

Zsuzsanna, László Márk és Révész Ferenc,  
6.helyezést Tóth Nicole és Révész Ádám ért el. 

Az országos döntın Kun Mónika a 3. lett. 
Zeneiskolásaink: Forró Mónika Ramóna, Révész Csil-
la és Huber Dávid a kamarazenei kategóriában, Szlo-
vákiában elsık lettek. 
 
Igen nagy sikere volt a „Tátikának,” a „Ki mit tud?”-
nak és a Mumus címő színdarabnak.  
Nyolc évi iskolai és iskolán kívüli versenyeken, ren-
dezvényeken való sikeres részvételért iskolánk hírne-
vének növeléséért három búcsúzó nyolcadikos: Forró 
Mónika Ramóna, Kıhalmi Krisztina és Sági Dániel 
tanulók nevelıtestületi dicséretben részesültek. Igaz-
gatói dicséretben részesült Salló Gábor, az idei tanév 
legaktívabb 8. osztályos tanulója, aki a levelezıs ver-
seny kivételével minden meghirdetett programunkon 
részt vett. 
Ezúton is igen nagy tisztelettel megköszönöm a ver-
senyekre, vetélkedıkre és az elıadásokra felkészülı 
tanulóknak és az ıket felkészítı pedagógusoknak, 
szülıknek és felnıtteknek a munkáját. Gratulálok 
valamennyiüknek az elért szép eredményekhez! 
Családjaink ez évben is jelentıs anyagi segítséget 
kaptak fenntartónktól. A tanév elején elsı osztályosa-
ink ingyenes tankönyveket, az iskola valamennyi ta-
nulója ingyenes füzetcsomagot kapott az önkormány-
zattól. Negyvenhat étkezı tanulónk közül: tizenhatan 
napi 108,-Ft, huszonhatan napi 228,-Ft, négyen napi 
288,-Ft, összesen: 1.522.577,- Ft támogatásban része-
sült. 
Tanulóink és szüleik nevében megköszönöm önkor-
mányzatunk vezetıinek és a szociális bizottság tagjai-
nak iskolásainknak nyújtott támogatását. 
Ugyancsak megköszönöm a képviselıtestület minden 
tagjának pozitív hozzáállását és segítségét, mellyel is-
kolánk mőködtetését biztosították. 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2004. október 
12-én az Oktatási Minisztérium képviselıjétıl szemé-

lyesen vettem át a partnerközpontú minıségfejlesztési 
oklevelet, vagyis minıségbiztosított iskola lettünk. 
További munkánkat szeretnénk e színvonalon, vagy 
még egy kicsivel jobban folytatni. 
 
Annavölgy, 2005. június 20.   Tisztelettel: 

 Monos Józsefné 
igazgató 

 
A Gyermek színjátszókról  

 
Bizonyára jó hírrel szolgálunk a színjátszást kedvelı 

olvasóinknak.  
Újra összeáll gyermek színjátszó csoportunk, s egy 

zenés darab elıadásán munkálkodunk.  
Elsı ízben öt évvel ezelıtt mutatkoztunk be: Csukás 

István: Gyalogcsillag címő zenés játékával. A követ-
kezı évben Devecsery László: Hárman egy szoknyá-
ban címő meséjét adtuk elı, majd újra zenés darab 
következett Itt Járt Mátyás király címmel.  
Az akkori szereplık lassan már felnıtt korba lépnek, 

helyüket más tehetséges „színészpalánták” vették át. 
Eddig a felkészülésre nyaranta volt lehetıség, az idén 
a bemutató várható idıpontja a nyár eleje lenne. Az új 
darab címe: Rákoss Péter A mumus –zenés musical. 
Mint minden eddigi zenés darabhoz, ehhez is 

Vereckei Attila szerezte a zenét. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni neki, hogy minden felkérésünkkor ren-
delkezésünkre állt, s remek zenéjével színesítette az 
elıadást.  
 Bízunk benne, hogy színjátszóink sikeresen felké-

szülnek- hiszen ez a tanulás és egyéb elfoglaltság mel-
lett nem is olyan könnyő feladat- s egy jó elıadással 
örvendeztetik majd meg a közönséget. Munkákhoz 
anyagi segítséget a Polgármesteri Hivatal nyújt, amit 
szintén nagyon köszönünk. 
 

Karitász Csoportunkról. 
 

Az annavölgyi Szent Borbála Lelkészség Karitász 
Csoportja jelenleg hat segítıvel tevékenykedik. A mi 
tevékenységünk gyakran nem kézzel fogható, mun-
kánkkal másoknak segítı munkát végzünk, az egész 
embert testestıl-lelkestıl szolgáljuk. Az idısek, bete-
gek látogatása, a használt ruhanemők osztása mellett a 
gyerekekkel is foglalkozunk.  
Évente harminc idıs és beteg ember látogatunk, hús-

vét és karácsony elıtt rendszeresen. Ezen kívül év 
közben szükség szerint is meglátogatjuk a betegeket. 
A látogatások során csekély ajándékot viszünk. Elsıd-
leges célunk a lelki gondozás, beszélgetés, mely sok-
szor többet jelent az anyagi segítségnél. Persze ha 
kell, más irányú segítséget is adunk. Csoportunk 
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munkatársai kellıen felkészültek erre a feladatra, mi-
vel négyen elvégeztük azt a tanfolyamot, amely erre 
felkészíti a munkatársakat. Elıadóink a legutóbbi tan-
folyamon, amely 2004-ben fejezıdött be: pszicholó-
gus, plébános, önkormányzati szociális elıadó, Mun-
kanélküli Kirendeltség vezetıje, orvos, szociális test-
vérek voltak.  
Ebben az igencsak megváltozott, anyagiakon alapuló 

világban nehéz, de szép feladat a gyermekekkel fog-
lakozni. Az annavölgyi plébánián keresztény szellem-
ben történik a gyermekekkel rendszeres foglakozás, a 
szépre és a jóra nevelésük elısegítése. Személyiségük 
formálásában a szeretetre nevelés nagyon fontos. A 
foglakozásokon tanulságos történeteken keresztül be-
szélgetünk a családról, arról, hogy a közösségben 
minden gyermeknek fontos szerepe van, az illemtan-
ról, az egymás elfogadásáról. Ezenkívül sokat éneke-
lünk, játszunk, kreatív foglakozásokon veszünk részt 
és az egyházi és más ünnepekre jelenetekkel, versek-
kel készülünk.  
Az önkormányzattól kapott helyiségben (pénteken 

16-18-ig) heti rendszerességgel történik a használt ru-
hanemők osztása. Sokan ajánlják fel a karitásznak az 
otthon már feleslegessé vált ruha készletüket, amelyet 
elızetes jelzés alapján Mészáros Lászlóné fogad, ı 
foglakozik a ruhanemők osztásával is. 
Csoportunk minden hónap elsı hétfıjén 1530 –tól 

tartja megbeszélését a plébánián, ahol az elızı hónap 
eseményeit és tennivalóinkat beszéljük meg. Szívesen 
várjuk azokat, akik szeretnének munkákkal megis-
merkedni másokon, segíteni. 
 

Annavölgy, 2005. április 16. 
Szeibert Károlyné 

 
A Lélek, a buszmegálló és a fiatalok 

 
Napjainkban kezd világossá válni, hogy az európai 
közösség elhagyva szellemi örökségét, gyökereit – 
mőködésképtelenné válik. Amikor a nagyok nem haj-
landóak szolidaritást vállalni a kisebb államokkal, kö-
zösségekkel, akkor hamarosan kiderül, hogy komoly a 
baj. 
Új pápánk, XVI. Benedek is szívén viseli közössé-
günk sorsát, és névválasztása üzenet értékő: a kiút, a 
megmaradás feltétele ugyanaz, mint Nursiai Szent 
Benedek idején volt: 
egy magasabb erkölcsi mérce, ahol a szolidaritás, a 
test és lélek harmóniája, az imádság és munka becsü-
lete (Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál! volt a 
jelszava) nem csupán szép szólam, hanem valóság. 
Mindemellett látva a természet pusztító erejét, melyet 
az ember környezetromboló viselkedése szabadított el 

– például Mátrakeresztesen, látva a sok-sok eldobált 
szemetet úton-útfélen, mely tükrözi az ember bensı 
világát, el kell gondolkodnunk: képesek vagyunk-e 
megújulni lélekben és érzületben? Tudni kell, hogy 
a megújulást az egyénnek és a családoknak kell el-
kezdeniük, a nagyobb közösségek, így a falu vagy a 
nemzet egésze csak így indulhat el a kívánt úton. 
Hisszük, hogy a Szentlélek Úristen indítja és mozgatja 
ezt a megújulást. 
A Szentlélek különös módon is szól a fiatalokhoz, a 
jövı nemzedékhez, akik sokszor céltalanul álldogál-
nak üldögélnek a buszmegállókban, jobb helyet nem 
találván a társalgásra, vagy éppen a parkban, játszóté-
ren társalognak, kezükben a cigarettával. 
Különösen is szomorú látvány ez a nyári szünidıben, 
amikor az iskola sem köti le ıket. 
Akik viszont meghallották, megérezték a Lélek 
üzenetét, azok lelkesen indulnak, hogy küzdjenek 
az igazságért, a jó és a szép célokért. 
 Nem szabad tehát megijednünk, mert vannak, számo-
san vannak a következı nemzedék soraiban is olya-
nok, akik nemcsak álmodoznak egy szép Európáról, 
nemcsak sóhajtoznak, miért is nem valósult még meg, 
hanem készek tenni, áldozatot is hozni érte. A Ked-
ves Olvasóknak szép nyarat, a szabadságra indulók-
nak tartalmas pihenést kívánok! 

Tóth Bertalan plébános 

 

IIIIIIIIIIIIffffffffffffjjjjjjjjjjjjúúúúúúúúúúúússssssssssssáááááááááááággggggggggggiiiiiiiiiiii            oooooooooooollllllllllllddddddddddddaaaaaaaaaaaallllllllllll            
Sziasztok, nem tudom láttátok-e, 
hogy május utolsó hétvégéjén ren-
geteg turista gyalogolt a falunkat is 
érintı Kék-túra útvonalon. İk egy 
komoly erıpróbán vettek részt. Ez a 
Kinizsi százas. 

A KINIZSI SZÁZAS: teljesítménytúra. Nem több, 
nem kevesebb. Azt, hogy teljesítmény, nem kell ma-
gyarázni - ezért meg kell dolgozni, emögött erıfeszí-
tés van. De a túra mást, többet is jelent, mint 100 km 
gyalogolnivalót!  

• Jelenti a tájékozódást az erdıben, jelzett uta-
kon - nappal és éjszaka egyaránt. 

• Jelenti az önellátást, a hátizsákba tett enniva-
lót, kulacs vizet - különösen a vizet. Hozzá-
tartozik a százashoz, hogy a rajttól ki kell 
bírni vízvétel nélkül a célig. 

• Jelenti az önellátást a kisebb egészségügyi 
problémák - feltört láb, felhorzsolt térd vagy 
könyök - esetén, vagyis mindenkinél legyen 
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elsısegély-csomag. A rendezvényt természe-
tesen orvos kíséri, aki a mezıny helyéhez 
legközelebb esı országúti keresztezıdésnél 
található, a ritkán elıforduló komolyabb 
problémákkal hozzá kell fordulni.  

• Jelenti a természet, a környezet védelmét - az 
magától értetıdı, hogy a szemetét mindenki 
vigye el a következı kukáig, vagy haza, és az 
is, hogy vetést a feltétlenül szükségesnél job-
ban ne tapossunk le, virágokat ne tépdeljünk, 
stb.  

Jelenti, hogy a KINIZSI SZÁZAS-t mindenki magá-
nak csinálja, elsısorban a saját lelkiismeretével kell 
elszámolnia. Van ugyan az útvonalon néhány ellenır-
zı pont, hogy keretet adjunk a dolognak; van néhány, 
elıre nem kiválasztott ponton lévı ellenırzı hely, 
hogy senkit ne csábítson az útvonal egy-két kitérıjé-
nek levágására, de hát elvégre azért indul valaki ezen 
a túrán, hogy megcsinálja 
 

Kedves ballagó diákok. Június 19-én „kell”  , mint ál-
talános iskolás iskolába menned. De nem biztos ám, 
hogy ami utána jön sokkal jobb, könnyebb lesz. De ha 
nagyon akarjátok, biztosan úgy alakulnak dolgaitok, 
ahogyan szeretnétek. Ehhez kívánunk sok sikert! És jó 
pihenést a szünidıben. /persze ez a többi fiatalnak is 
szól:-)/  

 
 
 
 

Egy kis humor: 

     - Hogy hívják a két kipufogós    Trabantot??? 
-   Talicska. 

A matektanár elképedve kérdezi tanítványától: 
- Mondd, fiam, egyedül oldottad meg ezt a nehéz 
egyenletet? 
- Nem egyedül, tanár úr, hanem két ismeretlennel. 

Székely fiú javítja az antennát a tetın, megcsúszik, 
kiabál lefelé: 

- Ééééééééédesapám! Fogjooooon 
meg!Leeseeeeeeeeeeek! 

- No! Osztán nincs elég hely? 

 
Judó 

 
Ebben az évben is remek eredményeket értek el ifjú 

cselgáncsosaink. Két I. osztályú nıi versenyzınk van: 
Jezsik Mónika és Steinhöffer Adriána. Aranyjelvé-
nyes ifjúsági diák „C” kategóriában: Jónás Brigitta. 

Oroszlányban a megyei Diákolimpián a következı 
eredmények születtek: I. helyezés: Kun Mónika, Ja-
kab Márta, İri Márk . II. helyezés: Korsós 
Dzsenifer, Kun Brigitta, Pécsi Zsuzsanna, László 
Márk, Révész Ferenc. III. helyezés: Révész András, 
Tóth Nicol. 

Eredményesen szerepeltek versenyzıink Zircen, a 
körzeti versenyen. I. helyezés: Jakab Márta, Jónás 
Brigitta . II. helyezés: Korsós Dzsenifer, İri Márk, 
Kun Mónika, Révész Csilla.  

Áprilisban Révész Csilla a Junior Csapat Orszá-
gos Bajnokságon a Leányvári SE tagjaként bronzér-
met szerzett. Ugyancsak ı részt vett egy héttel késıbb 
a serdülı Magyar Köztársaság Kupán, ahol a 12 
résztvevıbıl aranyérmet szerzett.  

Június 11-én rendeztük meg immár hatodik alka-
lommal az Annavölgy Kupát. Nyolc egyesület vett 
részt az eseményen: Leányvár, Táborfalva, Herman 
DSE, TJC, Esztergom, TABAK, Baj, Tatabánya. Kö-
zel 90 gyermek küzdött az érmekért. Leányvár csapata 
nagy fölénnyel nyerte a csapatversenyt a Táborfalva 
és a TJC csapatai elıtt. A csapatok a serlegek mellé 
megkapták Dér Emma csodálatos virágkompozícióit. 
Eredmények: I. helyezés: Korsós Dzsenifer, Révész 
Csilla, Kreisz Ádám, Dér Brunó, Pásztor Gergı, 
İri Márk, László Márk . II. helyezés: Kun Brigitta, 
Kun Mónika, Jakab Márta, Garami Szabolcs, Mé-
száros Dániel. III. helyezés: Tóth Nicol. 

Tavasszal hat versenyzınk vett részt Svájcban 
nemzetközi versenyen. Augusztusban Szlovákiában 
nemzetközi edzıtáborban vesznek részt versenyzıink. 
Az edzéseket ebben az évben is Kreisz Zoltán és 
Jezsik Gyula vezetik nagy lelkesedéssel.  
Jezsik Gyula június végén Kanadában Senior világ-
bajnokságon képviseli Annavölgyet.  
 

Rejtvény 
 

Az elızı rejtvényünk megfejtése: Szelle István . 
Nyertesek: özv. Révész Jénosné, Domonkos 
Róbertné, id. Tódor Imréné, Vetési Sándorné. Új kér-
désünk: ki az a fiatal cselgáncsos, aki az elızı évben 
a Magyar Bajnokságon egyéniben aranyérmes lett ( 
elızı számunkban olvashattak róla). Ezt a nevet kér-
jük bedobni a Postán és a Polgármesteri Hivatalban 
elhelyezett dobozokba augusztus 20-ig, Eredményhir-
detés a Falunapon, amikor három üveg italt sorsolunk 
ki a helyes megfejtık között. 
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Sport 
Az Annavölgyi Híradó legutóbb megjelent lapszáma 

óta eltelt idıszak sporteseményeinek, eredményeinek 
rövid ismertetését olvashatják a kedves annavölgyi 
lakosok.  

Még tavaly decemberben karácsonyi üdvözlıla-
pok küldésével kedveskedtünk pártoló tagjainknak, 
sportolóinknak, rendezvényeink támogatóinak, és in-
tézményeinknek. 

Felnıtt és Ifjúsági csapatunk is téli teremfoci tor-
nákon szerepelt a Dorogi Sportcsarnokban.  

A 2005-ös év egy szomorú eseménnyel kezdıdött. 
Tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori (nem rég még 
aktív) labdarúgónk, a sportot nagyon szeretı és aktí-
van támogató Révész Zsolt. Fájó szívvel búcsúztunk 
el tıle a temetésén. Zsolt nyugod békében!! Emléke-
det kegyelettel megırizzük!  

Gazdasági terv elkészítésével, szervezési munká-
val kezdtük meg felkészülésünket az idei sportfelada-
tok ellátására.  

Önkormányzatunk, egy Sportminisztériumi Pályá-
zaton elnyert pénzösszeg ígéretének birtokában, meg-
kezdte a Sportlétesítményünk felújítását.  

A tornaterem parkettázása, meszelése, világításá-
nak felújítása, ablakok átalakítása kezdıdött meg, és 
folytatódott mindaddig, amíg a munkákra felvett ban-
ki hitel el nem fogyott. Sajnos, a januárban beígért pá-
lyázati pénzösszegbıl (4.850.000 Ft.) a mai napig 
egyetlen fillért sem kapott Önkormányzatunk! Ezért a 
további, még nagyon sürgetı munkákat le kellett állí-
tani! A tornaterem parkettázása, újjávarázsolása elké-
szült, köszönjük az Önkormányzatnak és a saját ide-
jüket feláldozó, társadalmi munkát végzı sportbarát-
oknak! Reméljük a pályázat kiírója teljesíti ígéretét és 
az elnyert összeget biztosítani fogja a felújítás teljes 
elvégzésére, befejezésére. Nagy munka vár még az 
Önkormányzatra, a megbízott vállalkozóra és a to-
vábbi segítıkre: a tetıszigetelés teljes cseréje, felújí-
tása.  

A Magyar Labdarúgó Szövetség állásfoglalása 
szerint biztosítani kell, hogy minden, az országban 
mőködı labdarúgó csapat szakképzett edzı irányítá-
sával készüljön a bajnokságokra. Ennek értelmében 
már 2005-2006 bajnokságra kötelezı minden induló 
(nevezı) csapat számára szakképzett edzı alkalmazá-
sa. Vezetıségünk ezért két fı részére biztosította a 
„D” edzıképzı tanfolyam elvégzését, amit mindket-
ten, sikeresen végeztek és oklevéllel rendelkeznek (id. 
Hüse Sándor, Ferenczy László). 

A téli teremtornán súlyos lábtörést szenvedett az 
egyik meghatározó, irányító játékosunk id. Bauer 
László. Az İ pótlására, helyettesítésére a Nagysáp 
csapatából leigazoltuk Imre Tibort, aki a kezdeti beil-

leszkedési nehézségek után, egyre jobb teljesítményt 
nyújtva, hasznos tagja lett csapatunknak.  

Több edzımérkızéssel készültek csapataink a foci 
bajnokság „Tavaszi” fordulójára. Még nemzetközi 
edzımérkızést is sikerült létrehozni, a Szlovákiai 
NÁNA község focistáival, oda-vissza alapon.  

A hosszúra nyúló téli idıjárás miatt csak április 
10-én kezdıdött meg a bajnokság tavaszi idénye. Még 
áprilisban elkészült a felújítás keretén belül a Klub-
szoba padozat burkolása, ablakok beépítése és a vilá-
gítás cseréje, de a további munkákat, a már említett 
pénzhiány miatt szüneteltetni kell.  

Elıkészületeket tettünk a hagyományos „Majális” 
és családi sportnap megrendezésére, amit gyerekek és 
szüleik, a sportolni vágyók nagy örömére sikerült 
zökkenımentesen, lebonyolítani. Köszönjük a szerve-
zésben és lebonyolításban résztvevık nagylelkő, ön-
kéntes segítségét.  

Foci felnıtt csapatunk folytatta a jó szereplését a 
bajnokságban és végül a tavalyi eredményt (IV. hely) 
túlszárnyalva, sokáig harcba állva a II. helyért, végül 
is a III. helyen végzett a bajnokságban. Hosszú évek 
elteltével szerzett érmet az Annavölgyi Focicsapat. 
Gratulálunk minden játékosnak e szép eredményhez! 

Ifjúsági csapatunkat is dicséret illeti, hiszen a me-
zınybıl kiemelkedı három csapat mögött a IV. he-
lyezést szerezték meg, ezzel İk is javítottak, a tavalyi 
V. helyrıl elıbbre lépve. Külön meg kell köszönni az 
ifjúsági csapat edzıjének Hüse Sándornak a lelkes, 
önfeláldozó közremőködését, irányítását! 

Kölyök focistáink is, akiket szintén Hüse Sanyi 
készít fel, javítottak tavalyi helyezésükön (VIII. hely) 
és az idei bajnokságban az V. helyet szerezték meg! A 
jövı szempontjából bíztató, hogy igen sok 9-10 éves 
gyerek jár edzésekre, és lelkesen várja, hogy a csapat-
ba bekerüljön. Jelenleg 17 fiatal (13 év aluli) gyerek 
focistának van igazolása.  

A nyári szünetben minden sportolónknak, szurko-
lónknak, pártoló tagunknak jó pihenést kellemes idı-
töltést  

kíván a Sportvezetıség nevében 
Vereckei Kálmán  

elnök h. 
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