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 ANNAVÖLGYI  
HÍRADÓ   

2005. 
December  

VI. évfolyam 

2. szám 

 

MMIINNDDEENN  OOLLVVAASSÓÓNNKKNNAAKK  BBÉÉKKÉÉSS  BBOOLLDDOOGG  KKAARRÁÁCCSSOONNYYII  ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT  ÉÉSS  
EERREEDDMMÉÉNNYYEEKKBBEENN  GGAAZZDDAAGG  BBOOLLDDOOGG  ÚÚJJ  EESSZZTTEENNDDİİTT  KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK!!  

 
 
 

 
 
 
 

 
MINDENKI KARÁCSONYA 

 
Szeretettel meghívom községünk lakóit, családjait az 
elsı hagyományteremtı  
„Mindenki karácsonyára”, 
 
 melyet 2005. december 21-én (szerdán) 15 30 órai 
kezdettel tartunk a Fı téren. 
 
Program: 
15 órától gyülekezés a Fı téren 
1530 órától karácsonyi mősor: Fellépnek az óvodá-
sok és az iskolások. 
Az annavölgyi Karitász csoport, a Kézimunkaszak-
kör, a Kertbarátok Köre  és néhány aktivistánk aján-
déka a község lakóinak. 

Az ünnepi mősor zárásaként az Általános Iskola 
énekkarának dalcsokra. 
Közben a Nyugdíjas Klub tagjai által kínált süte-
ménnyel valamint a Borbarátnık által készített forró 
teával és forralt borral kedveskedünk a jelenlévık-
nek. 
 
Bízom benne, hogy a FALU KARÁCSONYFÁJA 
köré szervezett elsı közös ünneplésünk minél több 
család  és érdeklıdı számára  jelent majd maradan-
dó élményt. 
 
Annavölgy Község Önkormányzata nevében kí-
vánok minden lakónknak békés meghitt ünnepe-
ket és boldog új esztendıt! 

 

Bánhidi József  
polgármester 

  KARÁCSONY FELÉ  
 
Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörő igézet,  
Ilyenkor decemberben.  
 
Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Behegesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra régi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben.  
 
És valahol csak kétkedı beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben. 

Juhász Gyula 
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Önkormányzati Hírek 
 

2005. június 30-ai ülésén a képviselı-testület beszámolókat 
hallgatott meg és fogadott el a háziorvosi feladatok ellátá-
sáról, valamint az anya-és gyermekvédelmi munkáról. 
Módosításra került a Napköziotthonos Óvoda alapító 
okirata, mivel 2005. szeptember 1-tıl újra beindult a 
szlovák nemzetiségi nevelés. 
Rendeletet alkotott a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatásról, 2005. július 1-tıl bevezetésre került az 
egyéni szerzıdéskötési és díjfizetési rendszer. 
Döntés született díszpolgári cím alapításáról, mely évente 
egy alkalommal adományozható, az ezzel járó kitüntetés 
pedig az Annavölgyi Falunapok keretében kerül átadásra. 
Az önkormányzat vezetésével megalakult a “Pilis-Gerecse 
Híd” Vidékfejlesztési Leader + Akciócsoport, melyben 6 
település vesz részt. 
Pályázat benyújtásáról határozott a képviselı-testület az 
Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására, 12,5 MFt 
beruházási összeggel. 
2005. szeptember 5-ei ülésén a képviselı-testület elfogadta 
az általános iskola és az óvodája munkájáról szóló 
beszámolókat, valamint jóváhagyta az általános iskola 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 
Anyagi támogatás biztosításáról döntött a 2005. október 1-
tıl Bukó Gábor által mőködtetett helyi információs 
televíziócsatorna mőködtetéséhez. 
Elfogadásra került a 2005. évi költségvetés I. félévi 
teljesítésérıl szóló beszámoló.  
Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. évi 
fordulójához és kiírta az erre vonatkozó pályázatot 
felsıoktatási hallgatók részére.  
2005. szeptember 30-án megtartott ülésen beszámoló 
hangzott el a Gondozási Központ által ellátott feladatokról 
és a Polgárır Egyesület által végzett tevékenységrıl. 
Rendeletek felülvizsgálatára került sor, a november 1-jén 
hatályba lépı új, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás szabályairól szóló törvénynek való 
megfeleltetés érdekében. 
Az önkormányzat csatlakozott a Magyarországi 
Bányásztelepülések Országos Szövetségéhez, és elfogadta 
az Egyesület Alapszabályát. 
A képviselı-testület pályázat benyújtásáról határozott a 
2005-2006. évi Közmunkaprogramra, melynek keretében 6 
hónapon át átlagosan havi 4 fı foglalkoztatását vállalta. 
2005. október 28-ai ülésén a képviselı-testület elfogadta a 
Pyrus-Rumpold Rt. tájékoztatóját a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról, valamint a 2005. évi költségvetés ¾ 
éves teljesítésérıl szóló beszámolót. 
Döntés született az összes intézmény belsı 
világításkorszerősítésérıl, az energiaköltségek csökkentése 
érdekében. 
1 felsıoktatási hallgató részére havi ösztöndíjat biztosít az 
önkormányzat a tanuló Bursa Hungarica pályázatát 
elbírálva. 
Rendelet született a közterület használatának rendjérıl és a 
használati díjak mértékérıl. 

2005. november 21-én rendkívüli ülés keretében 
megtárgyalásra került a Környezetvédelmi Program 
tervezete, és megfogalmazást nyertek a módosító 
javaslatok. 
A képviselı-testület 2005. november 25-ei ülésén 
elfogadásra került az önkormányzat költségvetési 
intézményeinek 2006. évi belsı ellenırzési terve, valamint 
az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciója. 
Sor került a helyi adórendeletek felülvizsgálatára, az 
önkormányzat döntése értelmében 2006-ban nem 
emelkednek a helyi adómértékek. 
Megállapításra került a csatornaszolgáltatási és a 
vízterhelési díj 2006. évi mértéke. 
Az önkormányzat 2006. január 1-tıl új szolgáltatóval, 
Szabóné Farkasdi Anikóval kötött szerzıdést az 
intézmények közétkeztetésének biztosítására. 
2 tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvétele érdekében került benyújtásra pályázat. 

 
Anyakönyvi Hírek 

 

Születtek:   
  Ferenczi Dóra,  

Jónás Kristóf Adrián,  
Márk Alexandra,  
Márk Viktória,  
Kecskeméti Lizett Virág. 

 

Házasságot kötöttek: 
Dömötör Klára és Balogh Mihály 

 

Örökre eltávoztak:  
Varga Imre,  
Mogyorósi Józsefné,  
Pirityi Lajos,  
Salló György,  
Kovács Attiláné,  
Hargitai Béláné,  
Adorjányi Lajosné,  
Bánhidi József,  
Bánhidi Bernátné,  
Tráger Károly 

 
AZ ANNAVÖLGYI ÓVODA HÍREI 

 

1. Az elmúlt idıszak sok szép eredményt hozott óvodánk 
életében. 
 

1.1. 2005. júniusában az önkormányzat módosította intéz-
ményünk „Alapító Okiratát”, amely értelmében 2005. 
szeptember 1-tıl szlovák nemzetiségi intézménnyé vál-
hattunk. A nemzetiségi jelleg 2005-ig jelen volt az óvoda 
pedagógiájában, de személyi feltételek hiányában abbama-
radt. 2005. szeptember 1-tıl fıállású nemzetiségi óvodape-
dagógust üdvözölhetünk nevelıtestületünkben ZGYERKA 
EMİKE óvónı személyében, aki tejes odaadással foglal-
kozik kisgyermekeinkkel. Az óvodások örömmel vesznek 
részt a szlovák foglalkozásokon, sok versikét, dalokat, tán-
cos játékokat tanultak a hagyományok felelevenítésével. 
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• A színvonalas szlovák pedagógiai program jól be-
épült az óvodánk tanulási képességeket fejlesztı prog-
ramjába.  
• Az óvodánk nemzetiségi jellegébıl következıen az 
állami normatíva jelentısen megnövekedett, s ez könnyít 
a fenntartó önkormányzat intézményfenntartó feladatai-
nak ellátásában. /Szeptember és december közötti idıszak 
vonatkozásában 1 millió 300 ezer Ft-ot jelentett./ 

2. Óvodánk udvarának felülvizsgálata június 30-ig meg-
történt. A célja az volt, hogy 2008 szeptemberéig az udvari 
felszereléseink, eszközeink az EU-s normákhoz igazodja-
nak és teljes biztonságot nyújtsanak az óvodás gyermekek-
nek. 
• Éves bontásban ütemezzük az önkormányzat jóvá-
hagyásával az aktuális tennivalókat, melynek természete-
sen jelentıs anyagi vonzata van. 

2.1. Örömmel tájékoztatom az érdeklıdıket, hogy „Komá-
rom-Esztergom Megye Közoktatás fejlesztéséért Közala-
pítvány” pályázatán 3 új, - már az EU-s normáknak megfe-
lelı játékeszközökre  pályáztunk, s a pályázott 210.000 Ft-
ot megnyertük. Önkormányzati támogatással beszerez-
tük, s szeptember közepétıl a kicsik már használják. A já-
tékok teljes értéke: 300.000 Ft. 
2.2. A nyári idıszakban elkészült az óvoda bejáratának 
akadálymentesítése, amely szintén törvényi elıírásoknak 
felel meg. Jól beleillik a virágos parkosított környezetbe, 
szülık, gyermekek biztonságosan, akadály nélkül juthatnak 
be az intézménybe. 
3. Nevelési évünk zökkenımentesen indult, minden tárgyi 
és személyi feltételünk biztosított a szakszerő, igényes pe-
dagógiai munkához. 
 

3.1. Az óvoda férıhelyeinek száma:  43 fı 
Beírt gyermeklétszám:   40 fı 
Férıhely kihasználtság:   97 % 
Bejáró gyermekek száma   4 fı 
Egész napos óvodai ellátást igényel:  33 fı 
Óvodai étkezést igénylık száma:  38 fı 
 Gyermekvédelmi tám. részesülık száma: 13 fı  
 

3.2. Az óvoda alkalmazottainak száma: 6 fı 
Fıiskolai végzettséggel:  3fı  

óvodapedagógus 
Érettségivel rendelkezik:  2 fı  

dajka /titkárnı/ 
Konyhai dolgozó:   1 fı 
 

3.3. Logopédiai ellátásban részesülık száma:6 fı 
A logopédiai ellátást a fenntartó biztosítja, a szülık számá-
ra ingyenes. 
 

4. 
4.1. Eredményesen zárult az óvodai egészségnevelési 
munkánk keretén belül zajló úszó-vízhez szoktató tanfo-
lyamunk. Heti 2-3 alkalommal az esztergomi uszodában 
tanulták középsı- és nagycsoportosaink közül: 14-en az 
úszás alapelemeit.  
A szülık a tanfolyamra: 5.250,- Ft-ot fizettek / fı a 16 al-
kalomra. 

A gyermekek utaztatását kedvezményesen Bánhidi József 
vállalkozó biztosította. 
 
4.2. A nem úszó gyermekeinket ezen alkalmakkor kirán-
dulni vittük. 
Megnéztük a Bazilikát, Kincstárat, Vízügyi Múzeumot, az 
ünnepi díszbe  öltözött belvárost, a piacot, az új élmény-
fürdıt, /ide minden középsı és nagycsoportos gyermekün-
ket elvisszük, mert 6 éves korig ingyenes a belépés/. Sétál-
tunk a Duna parton, a kikötıben, játszottunk az Erzsébet 
parkban, közelrıl megnéztük István király szobrát, átpil-
lantottunk Sturovóba . 
A gyermekek, szülık körében nagyon népszerőek voltak 
programjaink, a gyermekek örömteli élményeket és isme-
reteket szereztek tágabb környezetükbıl. 
 

4.3. Sikeresnek ítélhetı a szülıkkel, gyermekekkel közö-
sen szervezett kirándulásunk Budapestre, ahol megnéztük 
a Természettudományi Múzeumot, s délután együtt ját-
szottunk a „Csodák Palotájában”. 
 

5. 
5.1. Jelenleg a gyermekekkel közösen készülünk a Kará-
csonyra.  
Együtt öltöztettük ünnepi díszbe óvodánkat, együtt készü-
lünk a falu karácsonyi ünnepségére, melyet a település ve-
zetése elsı alkalommal szervez meg. 
A szülıkkel több munkadélutánon készítettük a szép dí-
szeket a falu központjában felállításra kerülı „Mindenki 
Karácsonyfájára”. 
 

5.2. December 16-án az óvodában emlékezetes ünnepi 
délutánt szervezünk 15 család számára. 
Eredményesen pályáztunk a Gyermekétkeztetési Alapít-
ványhoz, karácsonyi élelmiszercsomagokra. A csomagok 
ünnepélyes átadásán  jelen lesz a település vezetısége, a 
szülıi szervezet képviselıi, a helyi média és 2 országos 
napilap tudósítója 
Nevelıtestületünk számára nagy öröm, hogy a nehéz kö-
rülmények között élı családok számára átadhatjuk a 22-25 
kg-os karácsonyi meglepetést. 
 

6. Röviden igyekeztem az elmúlt hónapok eseményeit, tör-
ténéseit megfogalmazni, de a felsorolások mélyebb tarta-
lommal bírnak gyermekeink kis életében. 
Az óvoda gyermek és felnıtt közössége minden 
Annavölgyön élı család számára örömteli, békés karácso-
nyi ünnepeket kíván. 
2005. december 21-én délután 15.30-kor kezdıdı „Faluka-
rácsonyi” ünnepségen nézzenek meg minket és fogadják 
szeretettel mősorunkat. 
 

 Tisztelettel:     
     Reizer Ottóné 
     Óvodavezetı 
Annavölgy, 2005. december 1.  

 



________________________________________________________________________________ 
Annavölgyi Híradó      

4/6. oldal  

Aggodalom' 
 

Baráti beszélgetésekben egyre többször fogalmazódik meg 
a kérdés, - függetlenül attól, hogy Jézus születését, avagy a 
'szeretet ünnepét' ülik-e december 25-én-, amely így szól: 
egyáltalán ırizhetı-e az ünnep meghittsége, békéje, csalá-
dias jellege a mai világban. Sokan legyintenek erre, mond-
ván, hogy 'haladni kell a korral'. Tudjuk azonban, hogy ko-
runk nem minden jelensége kívánatos – környezetszennye-
zés, udvariatlanság, rohan(gál)ás. Ezért gondolom, hogy a 
karácsony kiüresedése sem törvényszerő jelenség. De ho-
gyan védjük meg a karácsonyt a kiüresedéstıl? Íme, né-
hány ötlet, amelyeket mi is megvalósíthatunk: 
-   Szánjunk idıt egymásra. Többet ér egy beszélgetés, 
vagy egy meseolvasás a gyerekekkel ma, mint egy mobil-
telefon vagy játékvasút szenteste. 
1.Kerüljük a zajos bevásárló központokat. Tudom-

tudom, ott mindent megkapni egy helyen. A munka után 
nem ér rá az ember 100 féle üzletet felkeresni. De vajon 
megéri a tömeg, a tülekedés, a felpörgött állapot, 
amelybıl csak igen nehezen tudunk lenyugodni? 

2.Ne akarjunk versenyt sütni-fızni-díszíteni, egymást 
felülmúlva ajándékokat venni. Csak annyit süssünk-
fızzünk-díszítsünk-ajándékozzunk, amennyit jónak lá-
tunk és jószívvel tudunk teljesíteni. 

3.Értessük meg a gyerekekkel, hogy az igazi ajándék mi 
vagyunk egymás számára. A 'Jézuska hozza az aján-
dékot' megfogalmazással is legyünk óvatosak! Külö-
nösen akkor, ha elfelejtenénk hozzátenni, hogy valójá-
ban egymásban İt akarjuk megajándékozni. A gyere-
kek amúgy is jól tudják a valóságot. Ettıl nem lesz na-
gyobb a hitük. Sıt... 

4.Együtt készüljünk az ünnepre. Nem a családanya kizá-
rólagos dolga a készület. Lehet a nagyobb gyerekekkel 
együtt készíteni a fadíszeket, lehet segíteni a konyhá-
ban, lehet együtt takarítani. 

5.Szánjunk idıt a felkészülésre. Valójában az egész Ad-
vent erre való. Ám esélyünk sincs mélyebben megra-
gadni a lényeget, ha csak aznap délután kezdünk el-
csendesedni. 

6.Szánjunk idıt az ünneplésre. Milyen szép lenne – és 
megvalósítható!!! - Szenteste a TV silány mősorai he-
lyett elıvenni egy társasjátékot, - tényleg, mikor ültünk 
le utoljára, hogy a gyermekeinkkel, vagy még inkább a 
házastársunkkal játszani -,  vagy egyszerően 'csak' be-
szélgetni. Aki pedig egyedül tölti az ünnepet, vegyen 
elı egy jó könyvet. 

7.Gondoljunk a szőkölködıkre. Éppen azon szánako-
zunk, hogy nem jutott hely a Szent Családnak Betle-
hemben, mint errıl tavaly is olvashattunk. Ha valakit 
felkarolunk – különösen Karácsonykor -, akkor mi azok 
közé tartozunk, akik Krisztust fogadták be. Nem egy-
szerően szokásból jótékonykodunk, hanem jobbá tesz-
szük a világot. Mások baján segítve a magunk gondjai 
kisebbednek. 

Gondolkodjunk el a következı sorokon, amely Szt. Pál 
Szeretet himnusza nyomán egy ismeretlen szerzı fogalma-
zott meg. 

Ha a házamat fenyıágakkal, gyertyákkal, égıkkel és csi-
lingelı harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé 
nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszletter-
vezı. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteménye-
ket sütök kilószámra, ízletes ételeket fızök, és az evéshez 
csodálatosan megterített asztat készítek elı, de a családom 
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza-
kácsnı. (…) 
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hó-
pelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a 
templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szí-
vemben, akkor nem értettem meg, mirıl is szól a kará-
csony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét meg-

ölelje.  

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házas-

társát.  

A szeretet barátságos az idı szőke ellenére is. A szeretet 
nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott ka-
rácsonyi porcelán és odaillı asztalterítı van. A szeretet 
nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, 

hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.  

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktıl kap is valamit, ha-
nem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni. (…) 
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a 
számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megma-
rad.  
 
Köszönetet mondok (írok) mindazoknak, akik az otthoni 
készület mellett idıt szántak a templom és a plébánia díszí-
tésére, takarítására. Köszönet a fákért és a pásztorjátékért. 
 

Annavölgyön december 25-én délután 5-kor lesz Szentmi-
se, utána pásztorjáték.  

Szép decembert mindenkinek! 
 

Tóth Bertalan plébános 
 
 

Sárisáp-Annavölgy Polgárır 
Egyesület 

 

Évvége közeledtével mindannyian átgondoljuk, mit tettünk 
/ mi történt velünk az elmúlt hónapokban és mik a terveink 
a jövıre vonatkozóan. 
A Sárisáp-Annavölgy Polgárır Egyesület 2005-ben is foly-
tatta elkötelezett munkáját a közbiztonság védelme, meg-
erısítése, a lakók nyugalma érdekében. 
Az állandó járırözések, hétvégi szolgálatok mellett az el-
múlt idıszakban is több esemény résztvevıi voltak tagja-
ink: baleseteknél helyszínt biztosítottunk, az iskolá-
sok/óvodások részére rendezett kirándulásokon, akadály-
versenyeken segédkeztünk, a gyermekek részére vetélke-
dıket szerveztünk, ünnepségeken segítettünk a zavartalan 
lebonyolításban. Többször is tetten értünk rongálókat, ittas 
vezetık miatt kértünk rendıri segítséget. 
A 2005. évi Komárom – Esztergom Megyei Polgárırnap 
június 18-án került megrendezésre Annavölgyön. A két 
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önkormányzat polgármesterei támogatták pályázatunkat, 
amit sikerült is elnyernünk. A Megyei Polgárır Szövetség 
idén ünnepelte 15. évfordulóját, a SAPE pedig ez évben 
lett 10 éves, így különösen aktuális és megtisztelı volt a 
rendezés joga. Az egész napos családi rendezvényt a két 
község együtt szervezte, egyaránt számítottunk mindenki 
jelenlétére. Jelen voltak országos és megyei szintő vezetık, 
a rendırség, tőzoltóság, honvédség, katasztrófavédelem 
képviselıi – mintegy 500 meghívott vendég. A rendezvény 
nagyon jól sikerült, gyermekeknek és szüleiknek egyaránt 
hasznos és kellemes programokban volt részük. Több ta-
gunk is országos elismerésben részesült; egyesületünk pe-
dig elnyerte az Év Polgárır Egyesülete címet, amire na-
gyon büszkék vagyunk. 
Folyamatosan várjuk az új tagok jelentkezését; fiatalokra 
és idısekre, nıkre és férfiakra egyaránt számítunk, akik 
tenni akarnak községeink érdekében és tagjai kívánnak 
lenni egy lelkes és jókedvő csapatnak. 
Mindenkinek békés, boldog Karácsonyt és sikeres új esz-
tendıt kívánunk, és ne felejtsük el, milyen fontos, hogy fi-
gyeljünk/vigyázzunk egymásra és értékeinkre! 
 
 

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. 
 

Kirándulási ajánlatunk 
 

A Rám-szakadék nem más, mint a vulkáni eredető ande-
zit-törmelékes breccsába mélyülı, nagyjából észak-déli 
irányban futó árok. A hegység egyik legismertebb, legláto-
gatottabb turisztikai célpontja, amit nem csak a környékrıl, 
hanem az egész országból sokan felkeresnek. Vadregényes 
szépsége aligha vitatható, de egyike a legnehezebben járha-
tó jelzett útjainknak. A kisebb-nagyobb kövek, sziklák kö-
zé bedılı, vízhordta ágak-törzsek kuszaságában amúgy is 
nehéz járás esne, ráadásul mindez az állandóan csörgedezı 
víztıl sáros, csúszós agyaggal keveredik. Ha valahol, itt 
különösen fontos az alkalmas lábbeli! Hóolvadás, nagyobb 
esı után jelentıs sodrással zúdul alá a víz, a téli fagyban 
kialakuló nedves jégfalak pedig megfelelı felszerelés nél-
kül járhatatlanná teszik a szakadékot. Nagyon fontos sza-
bály, hogy semmilyen körülmények között se próbálkoz-
zunk a meredek falakon kikapaszkodni, mert a málló, mor-
zsolódó partfal rendkívül balesetveszélyes. 
Kellı óvatossággal kezdjük meg immár utunkat. Az erdı-
széli pihenıhely, és esıkunyhó mellett megy be a több ágra 
bomló ösvény az eleinte széles, ölén patakot dajkáló 
völgybe. Újabb kis pihenıt hagyunk magunk mellett, majd 
egy foglalt forráshoz érünk. Ettıl kezdve változik a vidék. 
Összeszőkülnek a meredekké váló sziklafalak, a magasban 
lévı lombkorona elzárja a napfényt. Kétfelé ágazik a szur-

dok, mi a jobboldali ágban maradunk. Csúszós, sáros me-
redeken haladunk felfelé, többször csak a sziklákhoz erısí-
tett láncokba kapaszkodva jutunk tovább, miközben az alá-
bukó kisebb-nagyobb vízesések locsolnak meg kikerülhe-
tetlenül. Az utolsó, lánccal segített kapaszkodón szerencsé-
sen túljutva, jókora sziklatömbnél újabb elágazást látunk. 
Mi a jobbra tartót követjük. A szakadék lassan nyílni kezd, 
vízmosássá szélesül, a nagyon meredek, esıben csúszós ta-
lajon a feljutást lépcsısor segíti. A partoldalban néhány fa 
vízmosta gyökérzetének látványa ad okot megállni s így 
némi levegıhöz jutni, hogy elérhessük a pihenıhelyet. Z 
jelzésünkön az Árpád-vár alatt jobbra kanyarodva találko-
zunk a Dobogóköre vezetı S jelzéssel, mellyel rövid ideig 
együtt megyünk az eléggé szabdalt felszínen, majd a S 
jobbra indul lefele a Lukács-árokba. Nem árt a lábunk elé 
nézni, mert a helyenként meredek lejtéső (és esı után na-
gyon csúszós) utat keresztül-kasul szövik a vízmosta, kiál-
ló gyökerek. Régi dózer-út érkezik jobbról, innentıl kezd-
ve hol a mélyútban, hol a peremén kell lábunknak helyet 
keresni. Lassacskán közeledünk a patak szintjéhez, majd 
néhányszor átkelünk rajta. Szelídül a vidék, jobbra kanya-
rodunk, és máris a Malom-völgyben lévı parkolóban va-
gyunk, ahol utunkat elkezdtük 
 

Egészségetekre! 
 

Némi öröm 
 

• Kerítésen kutyás szövegek: 
- Kutya-betörı: 15:0. 
- A kutya nem harap, viszont az asszony ma még 
nem evett. 

• - Mit tegyek, doktor úr, nagyon rossz a memóri-
ám? 

- Fizessen elıre! 
• Egy porszívóügynök betolakodik egy házba, és a 

háziasszony minden tiltakozása ellenére nagy ra-
kás száraz lószart szór a szoba közepére. 
A nı felháborodik: 
 - Mit képzel? 
 - Asszonyom, ígérem, amit ez a csodálatos porszí-
vó nem szed fel, én  
 magam fogom megenni. 
 - Akkor teszek rá magának egy kis tejszínhabot, 
mert áram nincs a  házban 

• Egy fiatalember a városba költözik és beáll egy 
nagyáruházba eladónak.  

- Van valami tapasztalata ezen a téren?  
- Persze, én ne tudnék eladni?  
A manager gondolja, na majd meglátjuk, de tetszik neki az 
önbizalma.  
Az elsı nap után, megkérdi tıle: Na hány vevıje volt ma?  
-Csak egy. -Egy? A többi eladó átlaga napi 20-30!  
Na mennyi volt a bevétele?  -210.325 dollár 65 cent.  
-Mennyi??? Mit adott el? - Elıször eladtam neki egy pe-
cahorgot. Aztán egy nagyobbat. A végén egy egész hor-
gászfelszerelést. Aztán kérdeztem hová akar menni, hor-
gászni? Ö fel akart az északi partra. Erre azt tanácsoltam, 
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hogy oda jobb lesz egy vitorlás is. Erre elmentünk az osz-
tályra és vett egy duplamotoros Seawind-et. De nem volt 
biztos benne hogy a Civic-je el tudja vontatni.  
Lementünk a szalonba és eladtam neki egy Pajero-t 4 ke-
rékmeghajtással.  
- Maga azt akarja mondani, hogy az ember akart egy hor-
got és maga végén eladott neki egy hajót meg egy autót?  
- Hááát nem egészen... ö egy csomag tamponért jött be.. 
Erre mondtam neki, ha már a hétvége, így el van b.....va, 
elmehetne inkább horgászni.  
 
Felhívás: 
 

Kedves olvasónk! Kérünk segíts, hogy az újság mindig ak-
tuális lehessen, és azt tudja nyújtani, amit olvasni szeret-
nél! 
Elérhetıek vagyunk: 

• Polgármesteri Hivatal 
• annavolgyiujsag@freemail.hu 

 π-t 
 

Cselgáncs: 
 

Augusztusban 5 ifjú versenyzı vett részt edzıtáborozáson 
a szlovákiai Kolarovóban. Szeptemberben a Faragó Ben-
jámin emlékversenyen 
Tatabányán: 
1. helyezést szerzett: Korsós Dzsennifer, Dér Brúnó, Jakab 
Márta, Jónás Brigitta, Kun Brigitta 2. helyezést szerzett: 
Kun Mónika, İri Márk, László Márk 3. helyezést szerzett: 
Tóth Nicole és Mészáros Dániel. 
 
Október elején négyen az olaszországi Spilimbergóban vet-
tek részt nemzetközi korosztályos versenyen: 
Jakab Márta 7., Kun Brigitta, Révész Csilla és Jezsik Mó-
nika 3. helyezést szereztek. 
Az Országos Egyéni Magyar Bajnokságon Kun Brigitta 3. 
helyezést szerzett. Ugyancsak ı 4. lett a serdülık között. 
Szintén jól szerepelt Révész Csilla, Jónás Brigitta, akik a 7. 
helyezést szerezték meg. 
Az Országos Csapatbajnokságokon aranyérmes lett: Tóth 
Nicole, Kun Mónika, Kun Brigitta és Jakab Márta. Ezüst-
érmes lett: Jónás Brigitta, Kun Brigitta (serdülıben) és Ré-
vész Csilla. 
Az edzéseket továbbra is Kreisz Zoltán és Jezsik Gyula ve-
zetik. 
Dér Péternek köszönhetıen sikerült megoldani azt, hogy 
gyermekeink hetente egy alkalommal Leányváron vegye-
nek részt az edzésen. 
Januártól újabb versenyek következnek. 
 

Megyei III. osztály /Északi csoport/-felnıtt bajnokság 
İszi végeredménye: 

 

  Csapat   GY D V Gólarány Pont 

1. Almásfüzítı 14 11 1 2 34-10 34 

2. Vértestolna 14 10 2 2 54-21 32 

3. Nagysáp 14 10 1 3 42-23 31 

4. TABAK 14 10 - 4 46-13 30 

5.  Süttı 14 8 2 4 46-20 26 

6. Dunaszentmiklós 14 8 2 4 29-23 26 

7. Bajna 14 7 3 4 35-18 24 

8. Kesztölc 14 7 2 5 38-20 23 

9. Annavölgy 14 6 3 5 23-23 21 

10.  Csolnok 14 6 1 7 32-32 19 

11. Mocsa 14 6 - 8 28-26 18 

12. Koppánymonostor 14 5 2 7 36-36 17 

13. Szomód 14 4 3 7 29-37 15 

14.  Esztergom-kertváros 14 2 - 12 21-71 6 

15.  Szárliget 14 1 - 13 12-80 3 

16. Dunaalmás 14 - - 14 12-63 0 

 
Megyei III. osztály /Északi csoport/-ifjúsági bajnokság 

İszi végeredménye: 
 

  Csapat   GY D V Gólarány Pont 

1. Vértestolna 14 14 0 0 73:23 42 

2. Mocsa 14 13 0 1 88:10 39 

3.  Süttı 14 9 1 4 78:35 28 

4. Csolnok 14 9 1 4 54:35 28 

5. Kesztölc 14 8 3 3 45:26 27 

6. Annavölgy 14 8 2 4 58:24 26 

7. Dunaszentmiklós 14 8 1 5 37:36 25 

8.  Szárliget 14 7 07  47:37 21 

9. TABAK 14 6 1 7 50:48 19 

10. Almásfüzítı 14 6 1 7 35:43 19 

11. Szomód 14 4 2 8 36:48 14 

12. Koppánymonostor 14 3 4 7 26:58 13 

13. Dunaalmás 14 4 1 9 22:58 13 

14. Esztergom-kertváros 14 3 1 10 34:55 10 

15. Nagysáp 14 1 0 13 27:76 3 

16. Bajna 14 0 0 14 9:107 0 
- GY: Gyızelem - D: Döntetlen - V: Vereség 
 

Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat támogatá-
sával létrejött idıszaki újság. 
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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 


