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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS 
A REND! 

 

Az Annavölgyi Híradó elsı számának megjelenése al-
kalmából köszöntünk minden Annavölgyi lakost. 

Ezzel a számmal szeretnénk átnyújtani Önöknek egy 
Annavölgyrıl, annavölgyiekrıl és természetesen 
annavölgyieknek szóló újságot. Tervünk szerint kéthavonta, 
de igény szerint sőrőbben jelentetjük meg a lapot. A szer-
kesztıség vállalja, hogy mindenrıl tájékoztatást fog adni, 
ami községünkben történt, vagy történni fog.  
Szeretnénk, ha minden családba eljutna az újság, ezért 
amíg megoldható, támogatóink segítségével, Önök ingyen  
juthatnak az Annavölgyi Híradó következı számaihoz 
is. 

Célunk, hogy minden lakos olvassa lapunkat. Ezt a célt 
csak úgy tudjuk teljesíteni, ha változatos, érdekes témákkal 
teli újságot állítunk össze.  

A szerkesztıbizottság tagjainak (névsor a lap utolsó olda-
lán) életkora 20-70 éves korig terjed. Talán ez a tény is hoz-
zájárul ahhoz, hogy minden korosztályhoz tudjunk szólni, 
mindenki találjon a lap hasábjain érdeklıdésének megfelelı 
írást, tudósítást, olvasnivalót. 
Terveink szerint beszámolunk majd a község életét befolyá-
soló fontosabb döntésekrıl, közreadjuk a képviselıtestületi 
üléseken született határozatokat. 
Bemutatjuk a helyi kereskedelmi egységeket, a községünk-
ben mőködı vállalkozásokat, a közintézményeinkben folyó 
munkát, a faluban élı érdekes személyeket, az elszárma-
zott nevesebb annavölgyieket. Lesz a lapban ifjúsági oldal, 
beszámolunk a község sportéletérıl (eredmények, rendez-
vények, versenyeken való részvétel). 

Minden számban lesz rejtvény, melynek megfejtıi között 
ajándékokat sorsolunk ki. Közreadjuk az Annavölgyhöz va-
lamilyen formában kötıdı személyek verseit.  
A  szerkesztıbizottság állandó tagokból áll, de nem zárt 
közösség, mivel mindenkit szívesen látunk soraink között. 
Szívesen tesszük közzé  helyi lakosok írásait, de természe-
tesen csak akkor, ha nem sért személyiségi jogokat.  Ter-
vezünk megjelentetni magánjellegő köszönetnyilvánításo-
kat, évfordulók alkalmából köszöntéseket, megemlékezé-
seket. 

Feltehetnek jogi kérdéseket, községünkbıl elszármazott jo-
gász válaszát közreadjuk lapunkban. 
Várjuk az Önök észrevételeit, javaslatait az újsággal kap-

Vándor Ferenc  
Annavölgy  

Se nem falu, se nem város, 
hát hogy sejtessem, milyen lehet 
szülıhelyem menedékem 
egy eldugott, kis bányatelep ?  

Elhagyottabb mint egy tanya, 
de városnál is büszkébb néha, 
s múló fontossága tudatában  
csak egy falunak a tartozéka  

Szürke voltál nem panaszlom, 
szépségével nem dicsekszem, 
kísér miként az árnyékom,  
és nem hasonlít semmihez sem . 

 
Vándor Ferenc    
1912-1968.  Annavölgyön élt és alkotott. A Bányánál dol-
gozott, szabadidejében verseket írt, és aktívan részt vett 
községünk kulturális életében.  Elképzelésünk szerint a 
következı lapszámokban egy-egy versét közreadjuk.  
 
Aktuális  HÍREK 

• Az 1999 február 1-én megnyílt az IDİSEK KLUBJA. 
Minden érdeklıdıt szívesen látnak. Bıvebb informá-
ciót a helyszínen lehet kapni. 

• Diákjainknak és a mozogni vágyóknak jó hír, hogy ez 
év januárjától nagyon kellemes meleg környezetben 
lehet a tornateremben mozogni. Elkészült ugyanis a 
várva várt főtés és az eddigi tapasztalat azt mutatja, 
hogy jól mőködik. 

• Az Önkormányzati Képviselıtestület döntése nyomán 
Székesi János vállalkozó megvette a volt vasútállo-
más  helyén lévı területet. 

 

Felhívás  

• Minden hétfın 18oo-kor Nıi torna van a tornaterem-
ben. Mindenkit szeretettel várnak életkortól függetle-
nül. 

• 1999. március 13.-án az Annavölgyi Bányász Sport-
egyesület Farsangi bált rendez. Zene: RIBIZLI BAND. 

• Kézimunka szakkör mőködik a Kultúrotthonban min-
den szerdán 16oo-tól. 
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csolatban. 
Szerkesztıbizottság 

 

MÁSFÉL ÉV ALATT ELÉRTÜK, HOGY 
MEGÉLJÜNK 
Tisztelt Annavölgyiek, kedves olvasóink ! 
Mindenki nevében is ezúton köszönöm a Szerkesztı Bizott-
ságnak, hogy öntevékenyen megalkották településünk esı 
lapját.  
Annavölgy Község Képviselıtestülete nevében mindenkit 
tisztelettel köszöntök. 
Bízzunk abban, hogy államalapító királyunk országában a 
fellendülés szakasza következik, gazdasági helyzetünk ja-
vulni fog. Az elmúlt években volt 1100 éve annak, hogy az 
ısmagyarok elfoglalták mai hazánk területét. A történelem 
folyamán sok néppel keveredtünk, mégis, aki magyarnak 
érzi magát, valójában az is. Egy helyi példa erre az a 100 
éves iskolai jegyzıkönyv melyben leírták, hogy a 122 tankö-
teles annavölgyi iskolásból a magyar anyanyelvő csak 7 ta-
nuló, a többi vegyes. Így mi sokan itt lettünk magyarok. 
Számunkra annavölgyieknek, akik Annavölgy önállóságára 
szavaztunk 1996-ban, 1997. Január 1.-jével településünk új 
történetével kezdıdött. Nem annavölgyiek mondják, hogy 
milyen szép a településünk neve, fekvése, völgyei, és hi-
szem, hogy ez a település Annavölgy lakóinak összefogá-
sával, tenniakaró polgáraival, 1000 lakójának hazája is egy-
re szebb, gondozottabb  lesz 
Öröm ilyen jó levegıjő, zöld övezetben lakni, élni. Ez 
Annavölgy legnagyobb, legvonzóbb kincse.  Vigyázzon min-
denki erre !! A környezı falvak lakóinak is munkát adó 
annavölgyi bányászkodás 24 éve megszőnt. Településünk 
lakóinak száma folyamatosan csökkent. Új megélhetési 
formát keresve sokan elköltöztek. Sokan maradtunk. Sıt, 
közös összefogással új iskolát is készített  Annavölgy la-
kóssága. Egy iskola tetepülésfenntartó, egy település iskola-
fenntartó. 1997. Január elsejétıl mindkettı bizonyított. 
Annavölgy lakóinak és iskolásainak száma örvendetesen 
növekszik. Vonzó Annavölgy természeti szépsége. 1997. 
Március 1-én nyitottuk meg a polgármesteri hivatalt az isko-
la két  helyiségében. Augusztus 27-tıl már van községhá-
zánk is.  
Annavölgy életben maradt 1997-ben és1998-ban is. 
Mi még nem arattunk, hanem vetve , ültetve bizonyítjuk te-
lepülésünk jövıjét, ami BIZTOS. A mi ültetésünk a tevé-
kenységünk, a tenniakarásunk.  
Nemcsak a hét testületi tag, a jegyzınk dr. Szilárd Erzsébet 
és jómagam, hanem Annavölgy -szőkebb hazánk- tevékeny 
lakói is láthatóan napról-napra szebbítjük községünket, eb-
be a VÖLGYBE SZORULT TERMÉSZETI SZÉPSÉGET.   
Van gázunk, telefonunk, kábel TV-nk és komoly Ft ráfordí-
tás lesz a csatornahálózat kiépítése, melyet 2002-ig  -jó 
lenne- közös összefogással, anyagi ráfordítással megolda-
ni. Utcáink tavasszal ismét virágosodnak, útjaink kezdenek 
szemétmentessé válni. Tárolókat helyeztünk ki (sajnos va-
lakik rendszeresen rongálják és kidöntik tartalmát. 
TALÁLJUK MEG İKET !) Intézményeinkbe bevezettük a 
gázfőtést. (Iskola Óvoda, Sportcsarnok) Elvégeztük az óvo-
da részleges felújítását is. Biztosított a legfontosabb, a 
megközelítıleg 200 gyermek napi oktatása, gondozása. 
Mindenhol, mndíg a gyerek az elsıdleges.  
Mi is így gondoltuk. 
A volt Ifjúsági Házban 1997-ben nyert 4 milliós pályázati 
összeg elnyerésével az Idısek Klub helyiségét már kialakí-
tottuk.  Itt alkalmanként, átrendezéssel házasságkötı és 

névadó helyiségünk mőködik. 1998-ban 4 esküvı és 4 név-
adó ünnepségünk volt. A tavalyi évben  -ismét pályázaton- 3 
milliót kaptunk, ebbıl az összegbıl és a hozzáadott önerı 
kb 1 millió Ft-ból 1999 február 1-én megnyitottuk a klubhoz 
tartozó étteremet. Ezzel Annavölgy új intézményt nyitott 
meg: az IDİSEK KLUBJÁT. 
Ismét pályázaton nyertünk negyed milliót ( a beszerzés 
50%-át) orvosi rendelınk mőszervásárlásához.  
Kívánom hogy ne vegyék sokszor igénybe. 
Új Sport és Kultúrotthon vezetıséget választottunk, akik 
szerencsére magukénak érzik a létesítményeket, melyeket 
szeretnénk folyamatosan felújítani.  Pályázaton a sportcsar-
nok rendbetételére 1,5 millió Ft-ot nyertünk. A részleges fel-
újítás 40%-át, 2,2 milliót nekünk magunknak kell biztosítani. 
(Tetıszigetelés, esıcsatorna, gázfőtés stb...)  
1997 november 4.-én postánk is lett. Ez a szolgáltatás mel-
lett, a kapott irányítószámmal, településünk jogot nyert az 
önálló települések nyilvántartásában, a községek országos 
listáján a 2529-es irányítószámmal. Régi és új utcanevek, 
házszámok biztosítják a községünkben lakó családok, sze-
mélyek elérését. Az utcanév-táblákat kihelyeztük. Így ezen 
kis településen a tájékozódás könnyebbé vált. Sok utat javí-
tottunk, de még több a javítani való. Egyszerre nem megy 
minden. 
A több évtizedes lemaradást elhanyagoltságot másfél év 
alatt nem lehet pótolni. 
De a jövınk már itt van a jelenben. 
Úgy érzem hét képviselıtársammal és a hivatal dolgozóival 
mindent megtettünk községünk talpra állításáért, megmara-
dásáért, JÖVİJÉÉRT. 
Kívánom településünk valamennyi lakójának, hogy család-
jával békében, boldogságban, jólétben éljen István király ál-
tal alapított hazában, ÖNNÁLLÓSÁGÁT ELNYERT 
KÖZSÉGÜNKBEN. 

Dér  József  

polgármester 
 

Önkormányzat  HÍREI 

Anyakönyvi hírek:  

 Akik örökre eltávoztak : 
   Kopp Béla   1931 
   Kovács Péter   1946 
   Szolnoki Lajos  1923 
Osztozunk a hozzátartozók gyászában. 
 
Aktuális  hírek:  
 TÜDİSZŐRÉS   a kultúrotthon elıtti téren ! 
   február 22 (hétfı) 11-17-ig 
    23 (kedd)   8-12-ig 
 
A szemétdíj  befizetési határideje március 15. Ezt megtehe-
tik személyesen a hivatalban, de igényelhetı postai csekk 
is. 
A Polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje:  

  Hétfı  800-1600 
  Szerda 800-1530 
  Péntek  800-1200
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Tisztelt Anyukák, Apukák, Nagy-
mamák, Nagypapák, Szomszéd 
nénik, bácsik, Annavölgyiek !! 

Iskolánk szülıi munkaközössége és gyermekszervezete 
idén is megrendezi a farsangi bálját február 13-án délután 
15oo-kor a mővelıdési házban. Rendezvényünk nyitótánc-
cal, keringıvel nyitjuk meg, melyet iskolásaik adnak elı. 
Ügyes kező anyukák, nagymamák munkáját dicséri majd a 
kisdiákok jelmezes felvonulása. 
Jó zene, vidám hangulat, finom szendvicsek és házilag ké-
szített sütemények várják a bál résztvevıit. 
Nem maradhat el a tombola sorsolás sem, ahol szép aján-
dékok lelnek gazdára. Minden évben vállalatok, vállalkozá-
sok, magánszemélyek, iskolás és már vagy még nem isko-
lás gyermekek szülei, nagymamái, nagypapái támogatnak 
bennünket néhány tombolatárgy küldésével, belépıjegyek 
vásárlásával, sütemények készítésével. A bál folyamán be-
folyt összeget a gyermekszervezet tagjainak jutalmazására, 
vetélkedı, kirándulások, színházlátogatások szervezésére 
fordítjuk. 

A bálra mindenkit szeretettel várunk, aki szereti a  zenés 
farsangi vigasságot.   

Rendezıség 
 

Humor Sarok 
 

• - Hány ember dolgozik a Trabantgyárban ? 
- Kettı. Az egyik hajtogatja, a másik ragaszt-
ja. 

• - Asszonyom, szereti maga a természetet ? 
- Persze, hogy szeretem ! 
- Pedig piszkosul elbánt magával ! 

Az országgyőlés 1999. Január elsejétıl megváltoztatta a 
gépjármőadó (súlyadó ) összegét. 
Annavölgy község Képviselı-testülete a minimumot 600 Ft-
ot állapított meg. 
A súlyadó elsı félévi részét március 15-ig, a második félévit 
szeptember 15-ig kell befizetni. 
A polgármesteri Hivatal részérıl ezúton kérjük a gépjármő-
vel rendelkezıket a gépjármővük bevallására. Bevallási 
nyomtatvány a hivatalban átvehetı. 
Továbbá felhívjuk a figyelmét azoknak, akik eladták gép-
jármővüket, hogy az adás-vételi szerzıdést minél elıbb ad-
ják  be a hivatalba, mert számítógépes program a kamattal 
emeli a tartozást. A hátralékosokkal szemben, a behajtás 
iránt intézkedés történik, mivel a költségvetés csak így tud-
juk teljesíteni. 
Gépjármőadó befizetési csekk a hivatalban átvehetı. 
 
1998. évi LXXXIV. Törvény alapján gyermeknevelési támo-
gatásra az a szülı, nevelıszülı, gyám jogosult, aki saját 
háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás 
a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétıl  
nyolcadik életévének  betöltéséig jár. A gyermeknevelési 
támogatásban részesülı személy, keresı tevékenységet 
napi négy órát meg nem haladó idıtartamban folytathat 
vagy idıkorlátozás nélkül ha a munkavégzés otthonában 
történik. Megállapítani jogosult a lakóhely szerint illetékes 
megyei  egészségbiztosítási pénztár (MEP), illetıleg ennek 
kirendeltsége. Nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban 
igényelhetı. A gyermeknevelési támogatás iránti igényt a 
jogosult lakóhelye, szerint illetékes (MEP) illetıleg ennek ki-
rendeltsége bírálja el. 
 
Annavölgyi Község Polgármesteri Hivatala felhívja az 
ebtulajdonosok  figyelmét, hogy ebeiket tartsák zárva, mi-
vel a közbiztonságot, a gyermekek testi épségét veszélyez-
tetik !! 
Az utcán kóborló ebeket a költségére kiírtatjuk,  és szabály-
sértési bírságot állapítunk meg. 

Dr. Szilárd Erzsébet 
  jegyzı 

________________________________________________ 

Közintézmények telefonszámai: 

Polgármesteri Hivatal    452-144 
Idısek Klubja      452-052 
Napközi Otthonos Óvoda   452-031 
Általános Iskola     452-275 
Postahivatal     452-053 
Annavölgyi Bányász SE   452-051 
Orvosi Rendelı     452-182 

Dr. Jetobajeva Klavgyíja    452-109 
   mobil  06/30 989-0485 

Gyermek Orvosi Rendelı (Sárisáp)  450-314 
Fogorvosi Rendelı (Sárisáp)   450-311 
Állatorvosi  Rendelı (Sárisáp)   450-558 
Gyógyszertár  (Sárisáp)    450-499 
Körzeti Rendır (Sárisáp)   450-478 

• Rendır egy nagy hordót görget maga elıtt 
az utcán. Szembejövı ismerıse kérdezi: 
Hova viszed ezt a hordót ? 
Az orvos azt mondta, havonta vigyem be a 
vizeletem vizsgálatra. 

• Az egyik rendır kérdi a másikat: 
- Te, azt’ mit olvastál utoljára ? 
- Hát a Karl May-tól a Tıkét. 
- Te hülye, hát azt a Karl Marx írta ! 
- Ja, akkor azér’ volt benne olyan kevés indi-
án !? 

• - Halló, tudakozó ? Mennyi idı alatt ér Buda    
pestrıl  Párizsba a repülıgép ? 
- Egy pillanat ! 
- Köszönöm viszhall !! 
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Idosek Klubja   Labancz 
Krisztana 
Nagyon sokat hallhatunk arról az egész országot érintı 
problémáról, ami az idıs embereket veszi körül. Természe-
tesen községünk sem számít kivételnek ezen a területen, 
hiszen Annavölgy lakosságának nagy részét azok a nyugdí-
jas korú nık és férfiak teszik ki, betegségük, magányossá-
guk miatt, teljes elzárkózottságban kénytelenek leélni életük 
utolsó szakaszát. Pedig nem kellene, hogy így legyen. 
Annavölgy Község Önkormányzata, röviddel a falu önállóvá 
válása után, fı feladatai közé sorolta az idıs emberek élet-
körülményeinek javítását. Ennek érdekében hozta létre az 
Idısek Klubját, melynek vezetıjétıl, Jurásek Jánosnétól 
(Gurin Anna)  az új létesítményrıl érdeklıdtünk.  

AH. Önt még nem ismeri a falu lakossága, ezért szeret-
nénk, ha néhány szóval bemutatná Önmagát.  

J.  J.-né Jurásek Jánosné vagyok, Sárisápon lakom. Közel 
15 évig Esztergomban dolgoztam, de az idısekkel már 
1973-óta foglalkoztam az ottani Idısek Klubjában. Ezután 
kerültem be a Járási Hivatalba, mint vezetı gondozónı. A 
hivatal megszőnése után, álláshelyem átkerült az esztergo-
mi Egyesített Szociális Intézménybe, ahol késıbb egy meg-
üresedett gondozónıi állást pályáztam meg és nyertem el.  
Tíz évig dolgoztam ott, mint vezetı gondozónı ahol mun-
kám folyamán elsısorban az idısekkel és a 
házigondozással voltam kapcsolatban és irányítottam ezt a 
tevékenységet. 1994-ben kerültem az esztergomi Szociális 
otthonba, mint fınıvér. Különbözı okok miatt onnan jöttem 
el, és pályáztam meg az annavölgyi Idısek Klubjának veze-
tıi állását. 

AH. Milyen szakképesítésekkel rendelkezik ? 

J.  J.-né Fıiskolai végzettségem van, melyet a Bárczy 
Gusztáv  Gyógypedagógiai Fıiskola szociális szervezı sza-
kán szereztem 1984-ben. Elıtte a szociális otthoni ápolónı-
képzıt végeztem el Tatabányán. Ezen kívül számos tanfo-
lyamon vettem részt, mint például a mentálhigénis képzés, 
amit a pályázati anyagokhoz csatolni kellett. Elkezdtem a 
Katolikus Társadalomtudományi Akadémia szociális mun-
kás szakát, ahová 2 évig jártam, de sajnos különbözı csa-
ládi okok miatt befejezni nem tudtam. 
AH. Minek köszönhetıen jött létre ez a több szempont-
ból is magas színvonalú napközi otthon. ? 
J.  J.-né Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az igény 
volt az, ami arra késztette a község Önkormányzatát, hogy 
létrehozzon egy ilyen intézményt. Ez egy olyan központként 
szolgálna a falu idısei számára, ahol ellátásuk és a velük 
való foglalkozás biztosított lenne. Ezen kívül nagyon fontos-
nak tartom, hogy a település vezetıi felismerték az ilyen tí-
pusú létesítmények alapítására szolgáló pályázati támoga-
tások lehetıségeit, és ezeket ki is használták. A lelkesedés 
meglátszik magán a helyiségen is, amely szépségével han-
gulatával, minden kényelmi szempontot figyelembe véve az 
idıs embereket szolgálja. 

AH. Munkatársával 1999.  Január 4.-én kezdték meg a 
szervezést. Hogyan láttak munkához és milyen nehézsé-
gekkel kellett megküzdeniük ? 

J.  J.-né Elıször megkaptuk a Polgármesteri Hivataltól az  
 

idısek, nyugdíjasok névsorát és címét. Három hét alatt si-
került végiglátogatni közel hatvan embert. A látogatásoknak 
köszönhetıen jobban megismertem az idıs embereket, sıt 
családtagjaikat is. Sehol nem tapasztaltunk elutasító mag-
tartást, nagyon sokan külön megköszönték, hogy gondolt 
rájuk a hivatal, mint leendı tagokra. Nyugodtan jelentem ki, 
hogy az Idısek Klubja rövid idın belül húsz fıvel megkezd-
heti mőködését. 

AH. Milyen szolgáltatásokat nyújt a Klub az idıs embe-
reknek ? 

J.  J.-né Elsısorban az étkezésük van megoldva, kellemes 
körülmények között  udvarias kiszolgálással. Emellett mos-
hatnak, vasalhatnak, és a fürdési lehetıség is biztosított. 
Klubhelyiségünk televízióval, videomagnóval, hifi toronnyal 
van felszerelve. Nemrég vezették be a kábeltelevíziót így 
olyan mősorokat is nézhetnek, amit esetleg otthon nem áll 
módjukban. Rendelkezünk mini könyvtárral is, ahol tagjaink 
kedvükre válogathatnak az olvasnivaló között. Természete-
sen, mindezt a teljes nyitvatartási idı alatt igénybe vehetik. 
De azt hiszem, az idısek számára a legfontosabb az együtt-
lét, a társaság öröme, ahol beszélgetni, emlékezni, sıt ter-
vezni tudnak. 

AH. Milyen módon próbálják a szolgáltatások körét bıví-
teni ? 

J.  J.-né A késıbbiekben szeretnénk társasjátékot, kártyát, 
sakkot vásárolni, amivel nyugdíjasaink eltölthetik szabadide-
jüket. Talán megoldható lesz a többszöri étkezés, vagyis az 
uzsonna bevezetése. Orvosi elıadásokat szeretnénk ren-
dezni, melyek segítségével bıvebb információt nyújthatnánk 
a különbözı típusú betegségek kezelési módjairól, vagy az 
esetleges megelızésekrıl. Természetesen, kulturális prog-
ramok is bekerülnek terveink közé, mint a kirándulások, vá-
roslátogatások, és mindenképpen szeretnénk felvenni a 
kapcsolatot más települések Idısek Klubjaival, közös prog-
ramok szervezése érdekében. Ennek megvalósításához 
már segítséget is ajánlottak fel. Szándékunkban áll az isko-
lásokat, óvodásokat is bevonni, akik színesebbé tehetik a 
Klubban tartott kis ünnepségeinket. 

AH. Van-e anyagi vonzata az Idısek Klubja tagságá-
nak? 

J.  J.-né Tagsági díjat a nyugdíjasoknak nem kell fizetni, az 
egyedüli térítésköteles szolgáltatás az étkezés, aminek mér-
téke a nyugdíjtól függ. A klubban az étkezés tényleges árá-
nál többet nem kérnek, sıt ehhez majdnem minden esetben 
hozzájárul az önkormányzat, némi kiegészítéssel. 

AH. Van-e  kellı érdeklıdés a nyugdíjasok részérıl ? 

J.  J.-né  Nyugodtan kijelenthetem, hogy igen. Elterjedt a 
köztudatban, hogy itt valami készül, sıt sokan megnézték 
magát a helyiséget is. Az idısekre jellemzı, hogy nehezen 
váltanak, szokásaikról, megszokott környezetüktıl nehezen 
szakadnak el, így elıször meg kellet bizonyosodniuk arról, 
hogy igenis az ı érdeküket szolgálja a létesítmény.  

AH. Van-e korhatár ? 

J.  J.-né A tagság feltétele 18 év feletti kor és a nyugdíjas 
viszony, ami azt jelenti, hogy lehet rokkantnyugdíjas is, nem 
kell feltétlenül a nyugdíjkorhatárt elérni.  

AH. Mit kell tenniük azoknak, akik ezután szeretnének 
jelentkezni ?   ���� 
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J.  J.-né Bejöhetnek a klubba, és a jelentkezést itt helyben 
elintézzük. Nem kell bonyolult adminisztrációs utat végigjár-
ni leendı tagjainknak.  
AH. Milyen nyitvatartási idıvel fog mőködni az intéz-
mény ?  
J. J-né Reggel 8-tól délután 4-ig. Ez az idıpont tőnt a leg-
ideálisabbnak mőködésünkre, hiszen valószínőleg sem túl 
korán, sem túl késın nem fognak tagjaink itt tartózkodni. 
Természetesen ezeket az idıpontokat lehet rugalmasan ke-
zelni, nem másodpercre pontos nyitvatartási terv ez.  
AH. Nagyon köszönjük a beszélgetést és sok sikert kí-
vánunk további munkájukhoz. 

 
 
Gazdasági Egységeink bemutatása:  

Labancz Krisztina rovata 

„Népbolt”„Népbolt”„Népbolt”„Népbolt” 
A rendszerváltás utáni idıszak változásai életünk szinte   
minden területét érintették. Így például az egész országot 
behálózó központi irányítású, nagy üzlethálózatok, mint pl. 
az UNIKER, sem kerülték el sorsukat és felbomlottak. He-
lyüket Kft-ék magánvállakózások vették át. Ennek köszön-
hetıen községünkben is átalakultak, megszaporodtak az 
üzletek. Idınként mi is a bıség zavarával küszködünk, ha 
mindennapos bevásárlásunkat akarjuk intézni. Ebben a 
számunkban sorozatot indítunk, melyben helyi kereskedelmi 
egységeinket mutatjuk be. Elsı a sorban a „NÉPBOLT” hi-
vatalosan START Kft annavölgyi boltja. A Kft öt alapító 
tagjának egyikével, az üzlet vezetıjével Juhász 
Ferencnével  beszélgettünk. 
AH. Milyen eseményeknek,  körülményeknek köszönhe-
tıen került az annavölgyi „NÉPBOLT” vezetı pozíciójába? 

J. F.-né  7 évvel ezelıtt a központi üzlethálózat az UNIKER  
megszőnése után a START Kft öt tagja pályázati úton 
nyerte el a bolt további mőködésének lehetıségét. 

AH. Mivel a START Kft sárisápi központtal rendelkezik, 
bírnak-e Önök némi önállósággal az árubeszerzés és az 
ármegállapítás területén ? 

J. F.-né    Természetesen a közös irányításnak köszönhetı-
en van néhány olyan árucikk, amit közösen szerzünk be, így 
ezeknek az ára is ugyanannyi, mint a központi egységben. 
Rendelkezünk viszont bizonyos fokú önállósággal is az áru-
beszerzés területén, így itt már észrevehet a vevı akár pozi-
tív akár negatív irányú eltérést is az árban. Ezt idınként a 
készlet feltöltésének minél rövidebb idın belüli szükséges-
sége okozhatja. A készletek árának megállapításában vi-
szont egy szintig meg van kötve a kezük a kereskedıknek a 
központi szabályozások miatt. 

AH. A hét évvel ezelıtti monopolhelyzet megszőnése 
után a mostani nagy konkurenciaharcban milyen módon 
próbálják vásárlóikat megtartani, esetleg új vásárlókat sze-
rezni ? 
J. F.-né   Szerencsére vannak hőséges vásárlóink, akik 
nosztalgiából is minket választanak. Ennek egyik feltétele az 
udvarias kiszolgálás, ami a kereskedelmi szolgáltatások 
alapja és nem kerül semmibe. Ezen kívül természetesen 
igyekszünk árukínálatunkat magas színvonalon tartani, 
egyes élelmiszereinket próbáljuk tartósan alacsony áron  

 vevıink rendelkezésére bocsátani, valamint ezeknek az 
árucikkeknek körét folyamatosan bıvíteni. Ennek érdeké-
ben nagyrészt én szerzem be a készletet, amivel elérhetjük 
az alacsonyabb szintő árakat, de ezt kiegészítik még a köz-
pontból és a nagykereskedelmi egységekbıl érkezı szállít-
mányok. A vegyesboltok ilyen mértékő elszaporodása egy 
ilyen kis létszámú településen nem feltétlenül egy üzletnek 
okozhat kellemetlen perceket, hanem minden ilyen profillal 
rendelkezı üzletnek. Ezért érezhetı a forgalom kismértékő 
csökkenése, amit én egyértelmően az elıbb említett dolog-
nak tulajdonítok. Mindent elkövetünk annak érdekében, 
hogy ezt a folyamatot leállítsuk, sıt az ellenkezıjére fordít-
suk. 

AH. Milyen konkrét vevıcsalogató akciókkal próbálják  
vásárlóik számát növelni ? 
J. F.-né   Annak érdekében, hogy bizonyos árucikkeket tar-
tósan alacsony áron tudjunk kínálni, boltunk csatlakozott a 
„A Mi Családunk” üzlethálózathoz, aminek köszönhetıen 
a nagykereskedelmi árból is kedvezményeket kapunk, ez 
pedig jelentıs hatással lehet a számlára kerülı árra is. 
Igyekszünk más cikkeket is nagy tételben vásárolni, hiszen 
ez is kedvezıen hat az áru végsı árára, ami már érzékelhe-
tı kedves vásárlóink pénztárcájában. Az ilyen típusú akció-
kat mégis változó hatékonysággal tudjuk megvalósítani, hi-
szen a mai gazdasági helyzetben még ezeket a termékeket 
is csak nagy nehézségek árán tudják megfizetni. 

AH. Kínálatukban szerepelnek-e olyan árucikkek, me-
lyek településünkön csak az Önök üzletében vásárolhatók 
meg ? 

J. F.-né  Természetesen ez is megoldható, hiszen sárisápi 
központunk tágabb, változatosabb árukínálattal rendelkezik, 
értem ezen a mőszaki, vasáru, ruházati cikkeket. Ha ilyen 
igénnyel fordulnak hozzánk, mi a rendelés után, készsége-
sen helybe szállítjuk az ilyen típusú árukat.  

AH. Nagyon köszönjük, hogy lehetıvé tette az interjú el-
készítését és reméljük olvasóinknak is sok hasznos infor-
mációval tudtunk szolgálni.  

START Kft Annavölgyi boltjának ajánlata: 

Olaj       260 
Sima liszt     44 
Rétes liszt     59 
Félfogós liszt 2 kg-os    123 
Kimért zsír 1 kg-os    250 
Margarin  0,5 kg    138 
Vagdalt hús (kicsi)    66 
Pepsi Cola 2 literes (visszaválható)  149 
Szobi szörpök 1 liter     156 
Szentkirályi Ásványvíz 2 liter   86 
Mira és Salvus víz is kapható. 
Parmalat tej 1 liter     106 
Dosia mosópor  5 kg     1100 
Ász mosópor  5,4 kg     1100 
Mi családunk Hypo 1 liter    88 
Pelenka 5 db-os kiszerelésben    165 
Kimért savanyúságot is árusítunk. 
Vörösvári sütemény a hét minden napján kapható és rende-
lést is felveszünk. 
A fenti árak a készlet erejéig érvényesek.  
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Néhány sor az elmúlt év sporttevékenységérıl: 

Versenyszerően két labdarúgó csapatunk szerepel a dorogi 
Körzeti labdarugó bajnokságban. A „97-98” évi bajnokságot 
a felnıtt és utánpótlás csapatunk is a 15. helyen zárta.  
Jelentıs elırelépés tapasztalható a „98-99”-es bajnokság 
ıszi fordulójában, fıleg az utánpótlás csapatnál, akik az 5. 
helyen, míg a felnıtt csapat a 8. helyen áll a bajnokság fél-
idejében. 
A többi sportágak  tömegsport szinten mőködnek.  
A tornateremben szerdai napokon gyakorolnak az asztali-
teniszt kedvelı fiatalok és idısek egyaránt. 
Pénteken a röplabdások hódolhatnak kedvenc sportáguk-
nak. 
Hétfın a nıi tornászok mozgathatják meg recsegı-ropogó 
izületeiket. 
Téli idıszakban kedden és csütörtökön  focistáink edzenek 
a most már korszerő gázfőtéssel ellátott tornateremben. 
Az 1998-as évben a javuló szervezı munka eredményeként 
147 pártoló tag anyagi hozzájárulása segítette az egyesület 
munkáját és egyáltalán a mőködés feltételeinek biztosítását, 
az Önkormányzati támogatás mellett.   

A sportolás feltételeinek biztosításához nagymértékben 
hozzájárult az SZJA 1%-os felajánlásokból befolyt, az 
APEH-tól átutalt összeg is. 
Mindenkinek Köszönjük a támogatást ! 

A sportvezetıség kéri, hogy e nemes cselekedettel tovább-
ra is segítsék a sportegyesületet. Egyesületünk adószáma: 

19889854-1-11. 
1998. évben május 1-én és augusztus 20.-án rendeztünk 
nagy érdeklıdést kiváltó sportnapot. Ezen kívül egy 50 évvel 
ezelıtti foci sikerrıl is megemlékeztünk, a kerek évforduló 
alkalmából.  Az országos kiírású, „SÁGVÁRI” kupát nyerte 
meg e kis bányatelep tehetséges csapata. 
Sakk háziversenyt is rendeztünk „KUCSERA IMRE” emlék-
verseny néven, melyet hagyományossá téve minden évben 
a téli idıszakban rendezünk meg. 
Annavölgy sportéletérıl részletesebb beszámolót a várható-
an februárban tartandó Sportközgyőlésen hallhatnak az ér-
deklıdı sportbarátok. 

Vereckei Kálmán 
 
 

RejtvényRejtvényRejtvényRejtvény                        Szelle István rovata    
A rejtvények megfejtését együtt vagy külön-külön kérjük bedobni a „Népboltban” vagy a Polgármesteri Hivatalban elhelye-
zett REJTVÉNY feliratú dobozba. Beadási határidı február 27 (szombat). A helyes megfejtést beküldık között a 
START Kft. felajánlásaként   1 db 1 000; 1db 600; 1 db 400 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki. A sorsolást 
március 5.-én pénteken 16oo-kor tartjuk a START Kft annavölgyi boltjában. 

 
 Nevekbıl Zeneszerzı  Földrajzi hely Annavölgyön. 
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A neveket írja be a vízszintes soraiba úgy, hogy a dupla 
vonallal megjelölt oszlopba egy magyar zeneszerzı neve 
legyen olvasható (1880-1967) 

Gábor, Illés, Ilona, Júlia, Mária, Simon, Teréz  

A megadott betők alapján írja be a megfejtést. 

 
 
Az Annavölgyi Híradó az Annavölgyi Önkormányzat támogatásával létrejött idıszaki újság. 
Szerkeszti a szerkesztıbizottság: Felelıs szerkesztı: Jakab József  Tagjai:  B. Tódor Imre, Harcosfalvi László, 
Labancz Krisztina, Kuszenda Gábor, Perjési Ferenc, Révész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós,  Szelle 
István, Vereckei Kálmán, Vörös Imre,  


