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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND! 
 

Önkormányzati Hírek  

Annavölgy Község Önkormányzatának képviselıtestülete 
1999. április  30-án tartotta soron következı ülését. 

I. Napirendi pont.  

A Polgármester Úr jelentése a két ülés közötti esemé-
nyekrıl  

♦ Elkészült a Liga és az Orvosi rendelı főtéskorsze-
rősítése. 

♦ Pályázatot adtunk be könyvtárfejlesztés céljára. 

♦ Elkészült az Idısek Klubja elıtti terasz korlátkeríté-
se. 

♦ A játszótéren részben elkészült a játékok felújítása. 
(Kreitner Antal segítségével) 

♦ A Föld Napja alkalmából az iskolások szemétgyőj-
tést végeztek a falu egész területén. 

♦ Április 10-én Költészet napját tartottunk. 

♦ Pályázatot adtunk be a Kistérségi Társulathoz az 
Idısek Klubja környékének rendbetételére. 

♦ A Kukukk feljáró felújításának tervezése elkészült 
hamarosan elkezdıdnek a munkálatok. 

♦ Jegyzıi állást hirdetünk  a „24 órában”, két érvé-
nyes pályázat érkezett. Testület, a két jelölt közül 
Papp Krisztinát választotta.(részletesen a követke-
zı számban) 

II. Napirendi pont.  

Bérczi János vállalkozó beszámolója a szeméttároló 
üzemeltetésérıl. 

III. Napirendi pont.  

Megtörtént a falu Önkormányzati és Környezetvédelmi 
programjának összeállítása. 

FALUBEJÁRÁS  
A polgármester és a képviselıtestület tagjai május ele-
jén falubejáráson vettek részt. A fı feladat az volt, 
hogy végigjárva a falut, meghatározzák melyek azok a 
fontos feladatok, amiket  meg kell oldani. A legfonto-
sabb megállapítás az volt, hogy vannak olyan utcák, 
utcarészletek melyeket haladéktalanul meg kell javíta-
ni. A község éves költségvetésében e feladatra elı-
irányzott összegbıl lehet ezeket a feladatokat megol-
dani. Sajnos sok olyan helyet láttak a testület tagjai 

ahol illegális szemétlerakó hely mőködik. Saját kör-
nyezetünk megvédésének érdekében ezeket a sze-
métlerakó helyeket meg kell szüntetni. Községünkben 
szervezett szemételszállítás folyik. A polgármesteri hi-
vatal ki fogja helyezni a „SZEMETET LERAKNI TILOS 
!” táblákat. Ezúton is kérünk minden annavölgyi lakó-
társat arra, hogy egy kis odafigyeléssel, esetleg több-
letmunkával vigyázzon saját környezetére. 

Anyakönyvi  Hírek  

1999 március 20-án megszületett Annavölgy legfiata-
labb lakója Kun Vanessza , Kun Attila és Tóth Ágnes  
lánya.      Sok boldogságot. 

Örök Hőséget esküdtek egymásnak 
1999 április 24-én Deák Katalin -Horváth Zoltán  
1999. május 22-én Harcsa Erzsébet -Tar László  
     Gratulálunk 

50 éves évforduló ! 
1949 június 4-én Sárisáp községben házasságot kö-
tött Nagytelki Alojzia  és Pál Lajos , Dr. Korpás Pál 
anyakönyvezetı elıtt. 
Házasságkötési fogadalmukat Annavölgy község Pol-
gármesteri Hivatalában Tóth Csabáné  anyakönyveze-
tı, valamint Dr. Kovács László  és Dér József  pol-
gármester (tanuk) elıtt 1999. június 5-én megerısítik. 
Ez alkalomból további jó egészséget kíván a 
     Szerkesztıbizottság. 

Örökre eltávoztak közülünk.  
 Kovács József   1921 
 Kıvári Sándorné  1931  
 Varga Ferencné  1956 

KÖSZÖNTÉSEK ! 
 
Szeretettel köszöntik  az annavölgyi Karitász csoport munka-
társai Monos Jánosnét 88, Farkas Károlynét 91.  születés-
napja alkalmából. 
 
Az annavölgyi Kézimunka szakkör asszonyai köszönetüket 
fejezik ki az Annavölgyi Önkormányzatnak, a kultúrotthon 
vezetıjének, továbbá az Andy és Ibi boltoknak, illetve a do-
rogi Baromfibolt vezetıjének, Farkasné Zsákovics Máriának 
a részünkre nyújtott támogatásért.  

Kézimunka Szakkör Asszonyai 
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Gazdasági Egységeink bemutatása:  
Labancz Krisztina rovata 

Az Andy Vegyes és folytatása 

 
Ígéretünkhöz híven mostani számunkban is folytatjuk az 
Annavölgyön mőködı kereskedelmi egységek és vezetıik 
bemutatását. Ez alkalommal Bánhidi Józsefet kérdeztük 
boltjai mőködtetésérıl, eredményeirıl, további céljairól. 
Annavölgyiként tudhatjuk, tudhatjuk, hogy ezen üzletek ve-
zetıjének tevékenysége igen szerteágazó, így a teljesség 
igénye nélkül nem pusztán mint magán vállakózót, hanem 
mint embert próbáljuk bemutatni önöknek.  
AH. Mi volt az elsıdleges oka annak, hogy magánvállal-
kozásodat beindítsd így bekerülj a kereskedelem körforgá-
sába ? 
B J Eredetileg a bányánál dolgoztam, de ez, mint embe-
rek ezreit foglalkoztató cég, leáldozóban volt. Eredeti szak-
mám esztergályos, így az adott dolgok tudatában megpró-
báltam józanul gondolkodni. Ezért jó lehetıségként láttam 
mint a magam, mint az itt lakók érdeket figyelembe véve egy 
vegyesbolt megnyitását, hiszen abban az idıben Annavölgy 
alapellátása katasztrofális volt. A község olyan területét vá-
lasztottam, ahol kereskedelmi egység akkor nem mőködött. 
Tudtam azt, hogy hosszú távon akarok ebbıl megélni, így 
biztos alapokra téglaépületet építettem. Viszont ha biztosítva 
akartam látni saját megélhetésemet egy ilyen típusú vállal-
kozásban is, legfontosabb a kis árrés, a magas színvonalú 
áruválaszték és az udvarias kiszolgálás, amiért a mai napig 
mindent megteszek. Az üzletek területi eloszlásából adódott, 
hogy a község másik részén van egy ugyanilyen ellátatlan 
terület. Így próbáltam hasznosítani az üresen álló garázst, 
amivel a falu legvégén lakóknak felére csökkent a boltig ve-
zetı út a reggeli bevásárlás alkalmával. Az volt a célom, 
mint az elsı üzletnél. Ne hozzám jöjjenek a vevık, hanem 
én próbáltam közelíteni hozzájuk ugyanazon az áron és mi-
nıségben. A továbbiakban sikerült megvásárolni a falu köz-
pontjában meglévı zöldségest, amivel a község ellátását 
próbáltam  színesíteni. Az egyik részében mőködik a zöld-
ség és gyümölcs üzlet, a másikban az Andy divat, ami azzal 
a céllal jött létre, hogy Annavölgy ellátásának fehér foltjai kö-
zött egyet ismét lefedjen. 
AH. Milyen területen szeretnéd még bıvíteni tevékeny-
ségedet, hiszen ahogy említetted, Annavölgyön van még 
számos fehér folt a kereskedelmi és szolgáltató hálózatban? 
B J Terveink között szerepel egy fodrászüzlet beindítá-
sa, ami kézenfekvınek tőnik, hiszen a községbıl hosszú 
évek óta mindenki utazik annak érdekében, hogy ilyen típu-
sú szolgáltatást vegyen igénybe. Már mőködik a falu köz-
pontjában a gázcsere-telep, amiért ismételten utazni kellett.  
AH. Milyen módszerrel oldod meg az árubeszerzést? 
B J Vannak állandó áruszállítóim, akik házhoz jönnek. 
Ezek közül is szeretném a legjobb minıségőt és egyben 
legolcsóbbat kiválasztani. Az olyan árukért, amiért menni 
kell, mint hentes- és zöldáru, ezt magam intézem. 
AH. Hogyan éled meg az indulásod óta kialakult konku-
rencia harcot? 
B J Kirívó áruszállításaim nincsenek, tartós kiszámítható 
árakkal próbálok vásárlóim rendelkezésére állni. A legfonto-
sabb ezenkívül az udvarias kiszolgálás, ami a vásárlókat 
képes megtartani, a nyitva tartás, amit vásárlóink igényei 
szerint alakítottunk ki és a házhozszállítás, ami az idıseb-
bek és a gépkocsival nem rendelkezık számára nélkülözhe-

tetlen dolog. 
AH. Mit tartasz a legfontosabbnak az életedben, mint 
magánvállalkozó? 
B J Ennek a több alapon való mőködésnek köszönhetı-
en tervezem további megélhetésemet is, és máshol nem is 
tudnám elképzelni csak itt Annavölgyön, ahol születtem. 
Ezeknek az embereknek szeretnék segíteni és ez az alap 
tevékenységen ami számomra és rajtam keresztül már né-
hány ember számára biztosítja a megélhetést. Annavölgy 
egy gyönyörő község, gyönyörő fekvéssel, nagyon sok olyan 
lehetıséget tartogat magában, ami kihasználatlan. Ezeknek 
a lehetıségeknek kihasználásában és mindig is szeretnék 
aktívan ott lenni, de nem pusztán a saját érdekemet szolgál-
va, hanem annak érdekében, hogy Annavölgy egy összkom-
fortos idegen számára is csábítólag ható kis település le-
gyen rövid idın belül. 
AH. Már láttuk, hogy tevékenységed igen sokrétő, hiszen 
a magánvállalkozásokon kívül a község vezetésében is fon-
tos szerepet töltesz be, sıt az élet más területén is aktív 
részt vállalsz magadra. Miként alakult ki ez a szerteágazó 
érdeklıdés? 
B J Szerencsés embernek nevezhetem magam, hiszen 
abban az idıben nıttem fel, mikor az iskolán belül és kívül is 
bıvelkedtünk a programokon való részvétel lehetıségében, 
sıt szervezésében is. Ezt akkor aktív résztvevıként átéltem, 
és ez természetesen kihatással volt további életemre is. Az 
egyik legfontosabb mozgatórugója ma is az  tevékenysé-
gemnek, hogy a körülöttem élı emberekért tudjak munkál-
kodni. Fontos, hogy olyan élményt adj, amire egész életük 
folyamán visszaemlékeznek. Ez anyagiakban nem mérhetı, 
mégis a legfontosabb motiváció, ami engem mindig sarkallni 
fog. 
AH. Ezt milyen módon tudod összeegyeztetni munkáddal 
? 
B J Ha egy szóval kellene válaszolnom, azt mondanám: 
nehezen. Ezek a dolgok mind rendkívül idıigényesek. A 
családot próbálom minden olyan elfoglaltságomba bevonni, 
amibe lehet. Számukra ez nem újság, hiszen így ismertek 
meg és így fogadnak el, ami számomra a legfontosabb, bár 
tudom, hogy az idıt tılük veszem el. 
AH. Számos tevékenységed közül az egyik a helyi pol-
gárırségben betöltött szereped. Hogyan kerültén ennek az 
elég fiatal szervezetnek tagjai közé ? 
B J Alapító tagként vehettem részt a megalkotásban. A 
polgárırség egy alulról, önkéntesen szervezett, cégbírósá-
gon bejegyzett, hivatalosan nyilvántartott önálló gazdálkodá-
si egység. Egyesületként mőködik, melynek elnöke, sıt fe-
gyelmi bizottsága van. Kialakult egy olyan társadalmi réteg, 
amelynek tagjai számos esetben törtek borsot a becsülete-
sen dolgozó emberek orra alá, és életcéljukká vált a közrend 
megzavarása. Adott volta feladat, hogy ez ellen valamit tenni 
kell. 
Ezen véleményünket más faitalokkal megosztva jutottunk ar-
ra a meggondolásra, hogy ezt a szervezetet mindenképp 
életre kell hívni. Pusztán a jelenlétünkkel tehetünk a közös-
ségért annyit, hogy éjszaka a hétköznapi ember nyugodtan 
aludhasson. Ennek érdekében tevékenykedünk, de mond-
hatom nehéz a dolgunk, hiszen mindenki munka mellett csi-
nálja, honoráriumot pedig közülünk senki nem kap és ter-
mészetesen nem is kér. Tevékenységünk hasznossága igen 
nehezen mérhetı, mert idınként már az elıbb említett jelen-
létünk megakadályozza a közrendet zavarni szándékozókat, 
hogy tettüket elkövessék. Éves statisztikák bizonyítják, hogy 
mégsem eredménytelen az, amit teszünk. A dorogi Rendır-
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kapitányság számításai szerint, mióta községünkben mőkö-
dik a polgárırség, a bőnesetek száma meghatározható szá-
zalékban csökkent. 
AH. Ezen bőnesetek megakadályozásán kívül van-e 
olyan terület, ahol mint polgárır hasznosítjátok magatokat? 
B J Több alaklommal kértek fel bennünket rendezvé-
nyek biztosítására, bármilyen olyan történés esetén elérhe-
tıek vagyunk, hiszen telefonnal gépkocsival rendelkezünk, 
amikor egy igazán egységes csapatra van szükség, amit rö-
vid idın belül mozgósítani lehet. 
AH. Költségek, mint mindenhol, bizonyára polgárır-
szervezetnél is felmerülnek. Ezt milyen forrásokból sikerül 
fedezni ? 
B J A mőködéshez szükséges alapösszeg a tagok által 
befizetett tagdíjból származik. Mint minden egyesületnek, 
nekünk is lehetıségünk van támogatók, szponzorok felkuta-
tására. Így sikerült a két község Önkormányzatával, valamint 
a községek területén mőködı vállalkozók képviseletében 
támogatókat szerezzünk. Természetesen minden adományt 
elfogadunk, de mőködésünknek vannak olyan területei, 
amelyeknek a legnagyobb mértékő anyagi támogatásra van 
szüksége. (üzemanyag elem) 
AH. Szívesen fogadják megjelenéseteket a helyi magán-
vállalkozók vagy történt visszautasítás is ?  
B J Eddig bárkit megkerestünk, mindenki barátságosan 
fogadott és segített bennünket. A nagyobb vállalatok portá-
saival is tartjuk a kapcsolatot, ami a vállalkozás számára is 
jó, hiszen bármi probléma adódhat, mi segíthetünk. 100%-
os teljesítményt elérni nem tudtunk, hiszen még ilyen kisebb 
területő községet esetén sem tudsz egy idıben mindenhol 
ott lenni. 
AH. Ha ilyen problémával küszködtök, akkor ezt a lét-
szám gyarapításával valamilyen mértékben csökkenteni le-
hetne ? 
B J Ez igaz. Így ha bárki a legkisebb indíttatást érzi ma-
gában, hogy egy ilyen szervezet tagja legyen, ami a közsé-
gért tevékenykedik és semmiféle anyagi magánérdek nem 
főzi, szívesen fogadjuk tagjaink sorába. Puszta jelenlétükkel 
segíthetnének a sétálni szeretı fiatalabb nyugdíjasok is. Ak-
cióban részt venni nem szükséges, hiszen telefonon mi el-
érhetıek vagyunk, és számunkra már az is segítség ha ér-
tesít minket. 
AH Az összefogás fantasztikus példája volt a húsvét 
elıtti alföldi utazásotok Tószegre, ahol az árvíz sújtotta terü-
leten élı embereknek próbáltatok segíteni. Milyen módon 
történt ez, és elérte-e célját az expedíció? 
B J Sajtóból, TV-bıl, rádióból értesülhettünk azokról a 
szörnyő állapotokról, amik a Tisza mentén sújtották az ott 
lakókat. Anyagi támogatást mi nem tudtunk nyújtani, de úgy 
éreztük, ha egy kis létszámú technikai csoporttal elutazunk a 
helyszínre, jelenlétünkkel, és munkánkkal tudunk segíteni a 
bajba jutottakon. Spontán szervezés volt az egész, de a lel-
kesedés ismét megmutatta azt, ha segítségre van szükség, 
akkor nem gondolkodunk, hanem tesszük a dolgunkat. 
Természetesen felvettük az ottani községi Önkormányzattal 
a kapcsolatot és megkérdeztük, mire van a legnagyobb 
szükségük. Ezután a Polgármester Úr engedélyével győjtést 
rendeztünk a községben, így számos meleg ruhát, takarót 
és tartós élelmiszert sikerült összegyőjtenünk. A sárisápi 
Önkormányzat kölcsön adta a kis teherautót, amivel el tud-
tuk szállítani.  
Kijelentem, hogy minden szempontból elértük a célunkat, hi-
szen örültek nekünk, örültek a segítségnek. A tetızés már 
két nappal elıtte elvonult, így gátépítés már nem volt, de a 

lehetıség fennállt a gátszakadásra. A mi feladatunk a gátak 
felügyelete, valamint a csorgák megszüntetése volt, hiszen a 
szivárgás folyamatosan gyengítette a gátakat. Megérkezé-
sünk után 15 perccel már a gát mellett voltunk és olyan vég-
sıkig kimerült embereket sikerült leváltanunk és pihenıre 
küldenünk, akik saját házukat védték már hetek óta. Óriási 
érzés volt, hogy azt a 4 km-es szakaszt ránk bízták. Olya-
nokra, akiket eddig még életükben nem láttak, és mégis 
megbíztak bennünk. Sikerült szétosztani azokat az adomá-
nyokat, amiket vittünk, találkoztunk olyan emberekkel, akiket 
kiköltöztettek. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megkö-
szönjem a két község, Sárisáp és Annavölgy lakóinak és ál-
talános iskolájának, hogy segítettek abban, hogy a húsvét az 
ott lakók számára is ünnep legyen. A két napról videofelvétel 
is készült, amit szeretném, ha a község lakói is megnézné-
nek, hiszen rajtunk keresztül ık is részesévé váltak adomá-
nyaikkal ennek az országos szintő összefogásnak. 
Mi úgy mentünk, hogy a fogadóknak semmiféle gondot ne 
okozzunk. Sem pénzt, sem ételt, sem felszerelést nem kér-
tünk, pusztán a feladatokat, amiket lehetıségeinkhez mér-
ten a legmagasabb szinten próbáltunk elvégezni. Most sze-
retném kihasználni a lehetıséget, hogy még egyszer köszö-
netet mondjak a falu lakosságának a támogatásáért. Ezen 
kívül szeretném név szerint is megnevezni azokat az embe-
reket, akik ebben az akcióban segítı társaim voltak a hely-
színen. 
1. Verszai Franyik János 11.Varga Péter  
2. Flórián László 12.Kiss Tibor 
3. Kun Attila 13.Leczki Csaba 
4. Kun Csaba  14.Wandrovecz Tamás 
5. Korcsok Pál 15.Kristóf Gábor 
6. Bánhidi Ferenc 16.Gyıri Gyula 
7. Bán Béla  17.Varga Lajos  
8. Papp Károly 18.Viszkok Ferenc 
9. Szoták Zoltán 19.Bánhidi József 
10.Bánhidi Ferencné 20.Antal János 

21. Dr. Maradiné Kelemen Andrea. 
 
A cikkben említett, a tiszai árvízrıl és a sárisápi és 
annavölgyi önkéntesek munkájáról készült videó felvételt, 
Annavölgy lakossága 1999. június 8-án 19oo-kor nézheti 
meg a SZÍV Tv hullámhosszán.   (szerk) 
 
 

Május 1.  
Idén is megrendeztük a már hagyományos Május 1-i 
Sportnapunkat. A rendezvény lebonyolítását a Sport-
egyesület aktivistái vállalták magukra. A zenét és a 
nap eseményeinek levezetését Nagy Antal biztosította. 
A program 11 órakor kezdıdött a leányvári Cselgáncs 
szakosztály tagjainak bemutatójával. A gyerekek, akik 
között különbözı hazai és nemzetközi versenyek he-
lyezettjei is részt vettek. Különbözı esési módokat, va-
lamint fogásokat és védekezési formációkat mutattak 
be, nagy sikerrel. Itt jegyezzük meg, hogy megbeszé-
lést folytattunk  Pfluger Antallal, a leányvári szakosz-
tály vezetıjével arról, hogy esetleg itt Annavölgyön be-
indítanának egy kihelyezett cselgáncs szakosztályt 10-
11 évnél fiatalabb fiúk-lányok részvételével. Amennyi-
ben két annavölgyi cselgáncs szakember elvállalja az 
edzések irányítását, úgy szeptembertıl beindul a csel-
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gáncsélet Annavölgyön, remélhetıleg sok-sok értékes 
sikerrel, eredménnyel. 
A bemutató után az Annavölgyi sportolni vágyók vet-
ték át a terepet  Sokan vettek részt a gyerek váltóver-
senyen. Ezután nagyon sok résztvevıvel elkezdıdött 
a 11-es rúgó bajnokság. A férfiaknál Bauer László  
végzett az elsı helyen a nıknél Bolyán Fruzsina. Köz-
ben a salakpályán gyermek gyorsasági kerékpárver-
senyt hirdettünk, melynek gyıztese a fiúknál Salló 
Gábor , míg a lányoknál Kellner Kitti lett. Az idén is 
idıben készült el a finom ebéd, melyhez az alapanya-
gokat önkéntes felajánlásokkal a következık biztosí-
tották: Dér Péter vállalkozó; Lilla csemege bolt; Nép-
bolt Juhász Ferencné. 
A gyerekek ingyen fogyaszthattak el egy tál gulyást. A 
felnıtteknek volt választási lehetıségük, hiszen gulyás 
és halászlé között választhattak. Természetesen, a 
már évek óta együtt dolgozó Révész Zsolt és Bankó 
Attila szakács duó munkájával mindenki meg volt elé-
gedve. A desszertet újra Bánhidi József és „csapata” 
szolgáltatta, minden gyerek (nem gyızzük ismételni) 
ingyenesen kapott két ízes palacsintát.  
Ebéd után felnıtt és gyermek kispályás focicsapatok 
mérték össze tudásukat. Végül a felnıtteknél REAL 
MARGIT csapata diadalmaskodott. Nagy sikere volt az 
erıs emberek viadalának a kötélhúzásnak. A felnıtt 
férfiaknál. A sokak által  favoritnak kikiáltott -Révész 
csapat sima vereséget szenvedett a -Kuszenda csa-
pattól. A nık is összemérték erejüket. A nıi összefo-
gást jelképezvén, a két nıi csapat kihívta a legerısebb 
férfi csapatot és meglepetésre, simán meg is nyerték 
a csatát. Ezután a gyerekek is élvezetes kötélhúzó 
párbajokat vívtak. Nagy közönségsikerrel mutatták be 
produkciójukat az általános iskola alakulófélben lévı 
tánccsoportjának tagjai.  
A Révészné Sági Lívia tanár néni koreográfiájában 
készült táncokat a gyerekek nagy átéléssel mutatták 
be. Ezután  elkezdıdött a családok számára kiírt vál-
tóverseny, melyre nyolc csapat jelentkezett. Nagyon 
nehéz volt megállapítani a gyızteseket, de végül is itt 
mindenki nyert és a sportszeretet diadalmaskodott. 
Még ki sem hirdették az eredményt, máris elkezdıdött  
a tokodi majorett csoport bemutatója. 
Este hat órakor sorsoltuk az értékes tombolanyere-
ményeket. A fıdíjat, a Sportegyesület által felajánlott 
focilabdát, a Kıvári család nyerte, a második díjat a fi-
nom tortát a Kristóf család fogyaszthatta el. 
A nap zárásaként, az utóbbi évek legszebb tábortüzét 
csodálhattuk meg. 
Minden közremőködınek és a nap tevékeny segítıjé-
nek köszönetét fejezi ki a Rendezıség 

SPORT 
Sportról szóló beszámolónk az elmúlt két hónap eseményei-
rıl, eredményeirıl, illetve eredménytelenségérıl tesz rövid 
áttekintést. 
Kezdjük a labdarúgó csapataink tavaszi szereplésével, ami-
rıl nem sok jót lehet elmondani. Az elsı két forduló eredmé-
nyeit már közöltük ezért a harmadik forduló (április 4-tól) 

kezdve ismertetjük az eredményeket. 
 felnıtt utánpótlás 
Tokod Üveggyárban 4:0 vereség 5:3 vereség 
Pilismarót  (itthon) 6:0 gyızelem 3:0 vereség 

Ezen a mérkızésen 1 perces gyászszünettel tisztelegtünk, 
Sportegyesületünk életében hosszú ideig vezetıségi  szere-
pet játszó és idıs korban betegségben elhunyt Kovács Jó-
zsef (Pubi bácsi) emlékének. 
 felnıtt utánpótlás 
Csolnokon 1:0  vereség 7:1 vereség 
Bajót   (itthon) 7:0  vereség 8:0 vereség 
Kesztölcön  1:0  vereség 2:1 vereség 
Dág   (itthon) 4:3  gyızelem 3:1 gyızelem 
Piliscséven  12:0 vereség 6:2 vereség 
Bajnán 3:1   vereség 7:2 gyızelem 

Mint látható felnıtt csapatunk tavaszi szereplésének mérle-
ge 10 mérkızés 2 gyızelem 8 vereség. Utánpótlás csapa-
tunk - jelentısen meggyengülve- is rosszul szerepelt. 10 
mérkızés 2 gyızelem 8 vereség. 
Remélem focistáink az utolsó három fordulóra megemberlik 
magukat és elszántan fognak küzdeni a pályán a jobb ered-
mény elérése érdekében ! Gondoljanak elıdeik sikeresebb 
szerepléseire és arra, hogy végül is İk képviselik az 
Annavölgyi fiatalságot és minısítik Annavölgy labdarúgó éle-
tét. 
Egyesületünk jobb anyagi helyzetének biztosítása és a fel-
szereltség javítása érdekében benyújtott pályázatunkra az 
igényelt összeg megérkezett az OTP bankszámlánkra. 
Ugyanakkor egy annavölgyi telephellyel rendelkezı vállalko-
zó Székesi János nemes felajánlásával egy teljes garnitúra 
labdarúgó felszerelés megvásárlásához segítette Sport-
egyesületünket. Köszönjük neki ezt a támogatást!! A pün-
kösdi báli bevételbıl 4 db vadonatúj bır focilabdát is vásá-
roltunk, így már hosszabb idıre biztosítottuk a jó minıségő 
labdákat a mérkızések lejátszásához. 
Nagy sikerrel  bonyolítottuk le a II. „Kucsera Imre”  sakk-
emlékversenyt, melyre 10 fı adta be a jelentkezését. Az 
egyéni versenyt két 5 fıs csoportra osztva 13-ko kezdtük 
meg, a kultúrotthon kistermében. A két csoport 2-2 elsı he-
lyezettje jutott be a 4 fıs kisdöntıbe. Ezen belül a versenyt 
végül is 100%-os teljesítménnyel Kecskés Ern ı nyerte 
meg, Patkó István  és Révész Csaba  elıtt. Az elsı helye-
zettnek Mészáros István által felajánlott kerámia vázát és a 
helyezetteknek az okleveleket, Kucsera Zoltán , a verseny 
névadójának fia adta át. E nemes versenyben jó volt részt 
venni és emlékezni Imre  bácsira. 
A több mint három éve különbözı helysziken tevékenykedı 
nıi tornászaink végre sportlétesítményben kaptak mozgási 
lehetıséget. A kezdeti lendületes érdeklıdés és részvétel a 
hölgyek részérıl egyre alább hagyott, és a Húsvét utáni idı-
szaktól kezdve az érdektelenség miatt oda jutott a szakosz-
tály, hogy jelenleg nem is tevékenykedik. Nagyon sajnálatos 
ez az érdektelenség, ami remélem, csak ideiglenes jellegő. 
A sportvezetıség várja a mozogni vágyó hölgyek mozgás-
igényének újbóli ébredezését és jelentkezését. 
 „ EGY KIS MOZGÁS MINDENKINEK KELL !!”  
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Az Annavölgyi Óvoda hírei . 
 
♦ Rendkívül mozgalmasan eseménydúsan telik a tavaszi 
idıszak az óvodában. A sikeres, jó hangulatú farsangi dél-
utánunk után az óvodai Szülıi munkaközösség az intéz-
mény dolgozóival közösen szervezte a „Nyuszis” bálunkat. 
Nagyon jó - a vidámság és a tánc- jegyében telt el a délutá-
nunk. A szülık nagyon sokat tettek a program eredményes-
sége érdekében, csak sajnáltuk, hogy nem tisztelte meg 
minden szülı rendezvényünket. Köszönetemet szeretném 
kifejezni a szülıi Munkaközösség elnökének Mészáros 
Lászlónénak, és tagjainak, Varga Sándornénak, Dávid 
Gábornénak, Dinnyésné, Demeter Ritának, Huber 
Isvánnénak, Szépvölgyiné, Valu Gyönyinek,  akik fáradhatat-
lanul tevékenykedtek a program sikerének érdekében. To-
vábbá Köszönetet szeretnék mondani Bánhidi József Alpol-
gármester Úrnak aki üdítıvel járult hozzá az annavölgyi kis-
gyermekek báljához. Tiszteletemet szeretném kifejezni 
mindazon szülıknek, nagyszülıknek akik süteményekkel, 
üdítıkkel tombolatárgyakkal nyújtottak segítséget.  
A báli bevételt, a szülıi munkaközösség vezetıségének 
döntése szerint Cirkusz látogatásra és az állatkerti utazásra, 
valamint könyvek vásárlására kívánjuk fordítani. 
♦ Óvoda vezetıi értekezlet zajlott az intézményben, ahol is 
a környék vezetı óvónıi tartották tanácskozásukat az in-
tézményi helyi programjainak készítésérıl, profiljukról. A kol-
légák elismeréssel szóltak az óvoda esztétikumáról, ottho-
nosságáról, gyermek közeli voltáról. 
♦ Nagy örömünkre a Húsvéti ünnepekre az Annavölgyi 
Polgármesteri hivatal harmincezer forintot adott játékvásár-
lásra. Az összeget szabadtéri és készség-képesség fejlesztı 
játékokra, könyvekre fordítottuk. Magam, nevelıtestünk és 
elsısorban a gyermekek nevében köszönjük. 
♦ Április 7.-én délelıtt örömmel látogattuk meg az Idısek 
Klubját, ahol óvodásaink vidám mősorral köszöntötték és lo-
csolták meg az idıseket. Meglepetésünkre az idısek a ma-
guk által horgolt tyúkanyóval és csokoládétojással kedves-
kedtek a locsolásért. 
♦ A tavaszi idıszak a kertrendezés, parkosítás ideje. Neve-
lıtestületünk a szülıkkel közösen készül e munkára. Kö-
szönjük Dér József Polgármester Úrnak az ajándékozott 
örökzöldeket, bokrokat és a főzfacsemetéket, a szülıknek a 
sok virágot. 
♦ Az elmúlt két évben nagyon nagy segítséget nyújtott a 
Kun család, Kun Lajosné, Kun Attila, Kun Csaba, akik rend-
szeresen javítják a szabadtéri mozgásos, mozgásfejlesztı 
játékainkat. Ily módon mennyiségileg jól ellátott ezen eszkö-
zökbıl óvodánk. Kisgyermekeink szabadon válogathatnak a 
nekik tetszı fajták közül. 
♦ Említésre méltó óvodás, kisiskolás mősor szervezıdött 
az óvodában, ahol budapesti bővész szórakoztatta az óvo-
dásokat, elsı és második osztályos iskolásainkat. Gyerme-
keink sokat nevettek, „segítettek” a bővésznek derősen, vi-
dáman telt a délelıtt. 

Reizer Ottóné 

 
Költészet Napja Annavölgyön 

 

1905.április 11.-én született a nagy magyar költınk, József 
Attila. Több évtizede már, hogy a Magyar Írószövetség el-
nöksége a költı születésének évfordulóját a KÖLTÉSZET 
NAPJÁVÁ nyilvánította. 
Iskolánk verset szeretı diákjai április 9.-én, pénteken vers-
mondó verseny keretében emlékeztek meg errıl a napról. 
Jeles költıink ismert és kevésbé ismert alkotásai színesítet-
ték a rendezvényt.  
A versenyen a következı eredmények születtek: 

Alsó Tagozat 
 

I.  Kıhalmi Krisztina  2 oszt. 
II.  Tódor Dóra   4.oszt. 
III.  Balogh Cintina  3.oszt. 

Felsı Tagozat 
 

I.  Bolyán László   7.oszt. 
II.  Sági Gergı   5.oszt. 
III.  Balogh Edina   7.oszt. 

 
Az április 10-i verses délutánra mely a kultúrotthonban ren-
deztek meg szintén a költészet napja alkalmából, mindenki 
elhozhatta legkedvesebb versét, esetleg maga alkotta köl-
teményét. Óvodásaink, iskolásaink, vendég és felnıtt vers-
mondók szereztek szép perceket a maguk  és a szépszám-
mal megjelent hallgatóság számára. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt. 
 

 
KARITÁSZ CSOPORT  

 
„Caritas” görög eredető latin szó. Jelentése: SZERETET. is-
ten és embertársunk szeretete. 
Csoportunk két éve mőködik a községben 10 fıvel. 

Célunk:  
♦ Családsegítés 
♦ Betegek, öregek látogatása, meghallgatása.  
♦ Hátrányos helyzető gyerekek nyaraltatása. 

Anyagi lehetıségeink behatároltak, így az adományokból 
kapott ruhákkal, a Karitász Központból a Bajóti Régión ke-
resztül kapott ruhákkal, élelmiszerekkel és egyéb adomány-
ba kapott dolgokkal segítjük az arra rászorultakat. A nagy 
segítséget kapunk a Máltai Szeretetszolgálat esztergomi 
csoportjának vezetıjétıl Dr. Nemeskéry Edvinnétıl is. 
Örömmel mondhatjuk el, hogy húsvétra Dr. Latorcai János 
országgyőlési képviselı által is nyújtott adományból tudtunk 
néhány nagycsaládot, idıs , egyedül élı embert megsegíte-
ni. Nyáron a sárisápi karitász csoporttal együttmőködve, mi 
öt gyereket tudtunk nyaraltatni a héregi Karitász táborban. 
Kérjük azokat akik tılünk elfogadnák segítségünket, hogy 
forduljanak hozzánk bizalommal. Továbbá szeretettel várunk 
mindenkit aki szeretne közösségünkhöz tartozni, mert nincs 
csodálatosabb dolog másokon segíteni.  
 

Szeibert Károlyné 
Karitász csoport veztıje. 
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FELHÍVÁSOK , ÉRTESÍTÉSEK ! 

 
HÁROM ÉVES A LILLA CSEMEGE !!  

 
 
E születésnapi alkalomból szeretettel várunk minden kedves 
vásárlót ! Ezen a napon szuper akciókkal, s meglepetések-
kel várunk mindenkit. Kérjük, figyeljék szórólapjainkat, ami-
bıl tájékozódhatnak árainkról.  E napon minden vásárló jég-
hideg Coca-colával és süteménnyel várunk. A gyerekek já-
tékot kapnak ajándékba.  
Ez a rendkívüli akciós születésnap 1999 június 11-én pén-
teken lesz !!  
Szeretettel vár mindenkit Rózsahegyi Róbert és Felesége 
 

A tulajdonosok, Rózsehegyi Róbert és felesége gyermek-
napra, minden általános iskolás gyermeknek egy-egy 0,2 l-
es Colát ajánlottak fel. 

 
 

Bemutatkozik az ABN AMRO Magyar Élet-és 
Nyugdíjbiztosító Részvénytársaság.  

 
Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit. Nagy örömömre 
szolgál, hogy lehetıséget kaptam arra, hogy bemutathas-
sam társaságunkat az ABN AMRO Magyar Élet-és Nyugdíj-
biztosító Részvénytársaságot. 
Társaságunk a több mint 170 éves ABN AMRO Bankcsoport 
tagjaként 1996. Szeptember 9–én kezdte meg mőködését 
Magyarországon. Hollandia vezetı, Európa negyedik és a vi-
lág hetedik legnagyobb bankjaként az ABN AMRO 73 or-
szágban mőködı leányvállalatai révén a magyarországi 
nemzeti összterméket tízszeresen meghaladó mérlegfı ösz-
szeggel rendelkezik, ami a világ egyik legerısebb garanciá-
ját nyújtja a befektetett pénzek biztonságára. 
Az ABN AMRO Biztosító szolgáltatásainak magas minısé-
gével és korszerő termékeivel kíván meghatározó szerepet 
kivívni a hazai élet és nyugdíjbiztosítási piacon. 
Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, hogy jó úton já-
runk.  A minıségi munkavégzéshez munkatársaink mind ki-
emelkedı anyagi, mind erkölcsi megbecsülést élveznek. Ok-
tatási rendszerünkre jellemzı, hogy ingyenes Közgazdasági 
Fıiskolai képzésen túl, az arra érdemesek külföldi önismere-
ti és szakmai tréningeken és tanulmányutakon vesznek 
részt. Rugalmas, kötetlen munkaidıben, saját tempójuknak 
megfelelıen végezhetik munkájukat, ami döntıen cégek 
szükségletfelmérésébıl és pénzügyi tanácsadásból áll. 
Társaságunk folyamatosan fejlıdik, ezért szükségünk van 
olyan leendı munkatársakra, akiknek jó a kommunikációs 
kézségük, 25 évnél idısebbek, szeretik a kihívást, nagy 
bennük a tanulási vágy és szeretnének az átlagnál jóval ma-
gasabb jövedelemmel rendelkezni.  
Aki megakarja ismerni a munkánkat keresse Friedrich Zol-
tánt a 450-620-as vagy 06-30 9827-233-as telefonszámon. 
 

 Évzárók !  

 
♦ Az általános Iskola a tanévzáró ünnepséget és a nyolca-

dikosok ballagását június 26-án 17oo-kor tartja.  
♦ A nagycsoportos óvodások, június 4-én pénteken 16oo 

köszönnek el szeretett intézményüktıl. 
 

A Start KFT ajánlata 
 

„B” rizs 0,5   kg 160 Ft. 
COOP margarin 0,5   kg 126 Ft. 
Zóna párizsi 1,0   kg 290 Ft. 
Citromlé 1,0   l   90 Ft. 
Alma ivólé 1,0   l   60 Ft. 
İszibarack ivólé 1,5   l 110 Ft. 
Dobozos Cola 0,33 l   50 Ft. 
Pepsi  (visszaválthatós) 2,0   l 159 Ft. 
Borsodi sör  0,5   l   75 Ft. 
Arany ászok   0,5   l   88 Ft. 
Kanizsai világos 0,5   l   77 Ft. 
Sampon  1,0   l 226 Ft. 
E.Ü. Papír     8 db-os 180 Ft. 
E.Ü. Papír     4 db-os   96 Ft. 
Kapható üzletünkben Enfix falfesték, gipsz és fehércement 
is. 
 

AKTUÁLIS HÍREK ! 
 

♦ Befejezıdött községünkben a Kábel TV hálózat kiépíté-
se. Bekötésre került a Templom tér környéke és a 
Paluina major. Az elıfizetık száma így 177-re nıtt. A ki-
vitelezı továbbra is várja a jelentkezıket. Új igénylés 
esetén a belépési díj változatlan.  
Az Annavölgyi Híradó második számában megjelent ri-
portban tett ígérete alapján, a hálózat tulajdonosa, 
Sterczel Gergely , július hónaptól egy programmal bıvíti 
a program csomagot. Ettıl az idıponttól látható lesz a 
rendszeren a HUNGAROSPORT. Ezt a csatornát, az 
idén mindenki plusz költség nélkül nézheti. 

♦ Hamarosan sor kerül a Kukukk kolóniába vezetı feljáró 
felújítása. A betontalpak lerakását Bérczi János  vállal-
kozó végzi. 

♦ Az újság megjelenéséhez nyújtott segítségért köszönettel 
tartozunk Pécsi Józsefnek, Dér Jánosnak, Patkó Ist-
vánnak, Vereckei Borbálának és Kun Lajosnénak.  

 

HUMOR SAROK ! 
 
♦ - Pistike, hol a nıvéred ? 
 - Bement a szóbájába matematikailag 
 - Hogyhogy matematikailag ? 
 - Két ismeretlennel. 
♦ Alabamában  egy néger hullája az úttesten. A seriff át-

vizsgálja a holttestet, és negyvenkét golyónyomot talált.  
- A fenébe is! Ilyen szörnyő öngyilkosságot még nem lát-
tam 

♦ Mik a nık kedvenc állatai ? 
 -Egy jaguár a garázsba, egy nerc a szekrényben, egy 
  bika az ágyban, és egy marha aki mindezt elıteremti. 
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REJTVÉNY 
Szelle István rovata 

 
Az elızı Számunkban megjelent rejtvények helyes megfej-
tései: 
Földrajzi hely: Paulina Major  
Közmondás: Csengıs macska nem fog egeret  
Határidıig 43 érvényes megfejtés érkezett. A Lilla csemegé-
ben megtartott sorsoláson a következık nyertek: 

1000 Ft-os vásárlási utalvány  Vereckei Kálmánné 
600 Ft-os vásárlási utalvány  Vadlicsek Ibolya 
600 Ft-os vásárlási utalvány  ifj. Varga Sándor 
400 Ft-os vásárlási utalvány  Tóth Csabáné 
400 Ft-os vásárlási utalvány ifj. Pintér János 

Új rejtvényeink megfejtését az e rovatban található Pályázati 
Szelvényen, zárt  borítékban kérjük bedobni a Bánhidi bol-
tokban, a Postán és a polgármesteri Hivatalban elhelyezett 
Rejtvény feliratú dobozok egyikébe. 
Beérkezési határidı:  július 5-ig 
A helyes megfejtést beküldık között az ANDY Vegyesbolt 
felajánlásaként 1 db 1200, 2db 800, és 2 db 600 Ft-os vá-
sárlási utalványt sorsolunk ki. A sorsolást július 6-án 16oo-
kor tartjuk az Andy Divatboltban. 
 

Annavölgyön élt FESTİMŐVÉSZ  
 

   P  R -    D  R 
 
Egy ismert KÖZMONDÁS  melyet az  ábrán látható nyíl 
irányában lehet összeolvasni. 
 

  M   

 I I N  

N I N É L 

T E D F B 

M J I O B 

 E G J  

     
 
 

Pályázati Szelvény 
 

Közmondás: ………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
FESTİMŐVÉSZ: …………………………………………… 

 
 

Név: ………………………………………… 
Cím: …………………………………………………………… 

 
 
 
 

Nyereményes Játék ! 

Rejtvényünkben olyan annavölgyi focisták beceneveibıl állí-
tottunk össze két csapatot, aki korábban, a közelmúltban 
játszottak vagy még most is játszanak az annavölgyi Bá-
nyász SE színeiben. Megfejtésül a játékosok valódi nevét 
kérjük bedobni a rejtvényrovatban leírt helyeken, (névvel el-
látva) elhelyezett dobozokba. A legtöbb helyes megfejtést 
beküldı olvasóinkat díjazzuk. Egyenlı számú helyes megfej-
tés esetén sorsolunk.  
Elsı díj  Friedrich Zoltán az ABN AMRO irodavezetı-
jének ajándéka 1 db márkás pinpong  ütı. 
Második díj Harmadik díj 1-1 üveg pezsgı. 
Beküldési határidı július 5. 

„A” csapat 
1  Julis  
2  Koszos  
3  Cukor  
4  Bufa  
5  Bütyök  
6  Hutti  
7  Szıke  

8  Safe  
9  Sityu  
10  Nyeszi  
11  Bimbi  
12  Kis Köcsög  
13  Mambó  
14  Moti  
15  Retti  

„B” csapat 
1  Gulyás  
2  Zoli  
3  Fecó  
4  Petykó  
5  Totó  
6  Cserbi  
7  Piksi  
8  Mucus  
9  Bigyó  
10  Egér  
11  Triba  
12  Bucsuk  
13  Eckó  
14  Filox  
15  Csilaj  
   

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, Ré-
vész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós, S zelle 
István, Vereckei Kálmán, Vörös Imre, 
Terjesztik: Tary Zoltán, Patkó Bence, Viszkok Ervin  
 


