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I. évfolyam 

4.szám 

 

A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND! 
 

Önkormányzati Hírek  

Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
1999. Június17-én tartotta soron következı ülését. 

I. Napirendi pont.  

A Polgármester Úr jelentése a két ülés közötti esemé-
nyekrıl  

♦ Június 1-én megjelent egy féloldalas cikk a „24 
órában” Annavölgyrıl 

♦ A Polgármester úr június 3-án részt vett a Gyer-
mekjóléti Szolgálat értekezletén. 

♦ A hivatal új fénymásoló berendezést vásárolt az 
eddig használt berendezést az iskola kapta meg.  

♦ Pályázatot adott be az önkormányzat a tornaterem 
felújításra. 

♦ Június 8-án bemutatásra került a Szív TV csatorná-
ján az a videofelvétel, amely az árvízvédelemben 
részvettekrıl készült. 

♦ Június 10-én Pedagógusokat köszöntött a Polgár-
mester és az Alpolgármester. 

♦ Június 14-én óvodásaink részt vettek az állatkerti 
kiránduláson.  

♦ A Polgármester úr köszönetét fejezte ki Bot József-
nek a hivatal környékének rendben tartásáért. 

II. Napirendi pont.  

Az iskola megbízott igazgatójának rövid beszámolója. 

III. Napirendi pont.  

A Polgárırség helyi vezetıjének beszámolója. 

IV. Napirendi pont.  

Intézményvezetıi pályázatok kiírása. 

V. Napirendi pont.  

Tájékoztató a hatósági munkáról. 
 

Aktuális   Hírek  

♦ Elkezdıdött az óvoda kerítésének cseréje. 

♦ Június 17-én az iskolában gyermeknapot tartott a 
szülıi munkaközösség, melynek megrendezéséhez 
a Lilla csemege és a Start KFT nyújtott segítséget. 

♦ Bérczi János vállalkozó befejezte a Kukukk feljáró 
felújítását. 

♦ Július 1-én munkába állt a falu új jegyzıje, Pap 
Krisztina. 

♦ Július 19-én Papír-Irószer bolt nyílt a Posta melletti 
épületben. 

♦ A kb. három hete tartó közvilágítási problémát július 
27-én az ÉDÁSZ megoldotta. Az automatikus kap-
csolót mechanikusra cserélte. 

 
Anyakönyvi  Hírek  

Születtek:  Fehér Lajos és Bíber Katalin fia  
 Fehér  Bendegúz Márton.  
 Boros Arnoldné fia  
 Boros Roland Máté  

Házasságot kötöttek:  július 24. 
 Kollár Attila és Schmidt Zsuzsa   

Névadó ünnepség: 
 Farkasdi József és Burján Andrea negye-

dik gyermeke, Farkasdi Rebeka Cintia  
tiszteletére. 

Gratulálunk az ünnepelteknek ! 
Örökre eltávoztak: 
 Dénes Pál 1926 
 Pék Károlyné  1906 
 

KÖSZÖNTÉSEK ! 

Édesanyánknak özv. Kun Lajosnénak  

Születés, valamint névnapja alkalmából, sok szeretet-
tel köszöntjük. Kívánjuk, hogy az elkövetkezı nehéz 
években, jó erıben és egészségben legyen, hogy 
unokáiban megtalálja örömét.  
Csaba és Mónika; Attila és Ágnes; Ibolya és Laci ; és 
a hat unoka 

ifj. Novák Jánosnénak (Renikének) 

Köszönetet mondunk a sok fáradozásodért. 
Ibi néni. 

 



_________________________________________________________________________________ 
Annavölgyi Híradó 

2. oldal  

Új jegyz ı Annavölgyön  

Az Annavölgyi Híradó elızı szá-
mában ígéretet tettünk, hogy rész-
letesebben bemutatjuk községünk 
új jegyzıjét, Pap Krisztinát. Ígére-
tünkhöz híven felkerestük új mun-
kahelyén, a falu Polgármesteri Hi-
vatalában, hogy új tapasztalatairól, 
munkájáról és céljairól kérdezzük. 
A.H. Mivel köztudottan nem 
helybeli lakos, megkérnénk arra, 
hogy néhány szóval mutassa be 
önmagát ! 
P. K. A nevem Pap Krisztina 23 
éves tokodi lakos vagyok, ahol szü-
letésem óta élek. Az általános isko-
la elvégzése után Egészségügyi 
Szakközépiskolában szereztem 
érettségi bizonyítványt. 1996-ban 
kezdtem meg tanulmányaimat az 
Államigazgatási Fıiskolán. Ez év 
júniusában kaptam meg a diplo-
mámat, amivel ezt a munkakört 
most betölthetem. Július elsejétıl 
neveztek ki Annavölgy község 
jegyzıjének. Ezt a feladatot sze-
retném a továbbiakban legjobb tu-
dásomnak megfelelıen elvégezni 
és ezúttal megköszönni a Képvise-
lı-testület irántam tanúsított bizal-
mát. 
A.H. Milyen események kész-
tették arra, hogy ezt a pályát vá-
lassza hivatásaként ?  
P. K. Az érettségi megszerzése 
után felvételire készültem, magyar 
történelem szakra, Bölcsészettu-
dományi Karra. Ez az idıszak döb-
bentett rá arra, hogy érdeklıdésem 
a jogi területek irányába a legfogé-
konyabb, ezért úgy döntöttem, 
hogy tudásomat ilyen irányba fo-
gom mélyíteni. Erre az egyik legal-
kalmasabb helynek az Államigaz-
gatási Fıiskola bizonyult. A fıisko-
la végzése mellett, ahol a legtelje-
sebb elméleti tudást szerezhettem 
meg, a tokodi Polgármesteri Hiva-
talban dolgoztam, így egyszerre 
juthattam mindazon elméleti tudás 
és gyakorlati tapasztalat birtokába, 
amivel feladatkörömet remélhetı-
leg a legteljesebb módon tudom 
teljesíteni. 
A.H. E kevés id ı alatt mennyi-
re sikerült megismerkedni a fa-

luval ?  
P. K. Az elmúlt két-három hét 
alatt nemigen volt alkalmam arra, 
hogy önmagával a településsel 
megismerkedjem. Egy alkalommal 
vettem részt a Képviselı-testület 
falubejárásán, aminek köszönhetı-
en nagyvonalakban már ismerem a 
község különbözı pontjait. Köze-
lebbi ismeretséget kötöttem a Ku-
kukk-kolóniával a nemrég elkészült 
út kapcsán. Elıtte sajnos csak át-
utazás szintjén voltam e kedves, 
dombok közt megbúvó 
Annavölggyel. Mindeddig a szemé-
lyes kapcsolatok ápolására helye-
zetem a hangsúlyt. Megismerked-
tem az intézményvezetıkkel, né-
hány iskolai, óvodai dolgozóval. 
Rendkívül jó kapcsolatba kerültem 
a hivatal dolgozóival, akik nagy se-
gítséget nyújtottak nekem a munka 
kezdetén. Természetesen, az ügy-
felekkel ilyen rövid idı alatt még 
nem kerülhettem szorosabb kap-
csolatba, de az idı múltával ezt 
igyekszem bepótolni. Remélem, 
ezek az ismeretségek egyre szoro-
sabbá válnak majd és ennek érde-
kében én mindent el fogok követni. 
A.H. Sikerült-e megismerkedni 
a falu problémáival ?  
P. K. Véleményem szerint a leg-
fontosabb megoldásra váró feladat 
az utak állapotának javítása, amit a 
Képviselı-testület és a Polgármes-
ter Úr most próbál megoldani. 
A.H. Véleménye szerint milyen 
fontos feladatai lesznek az elkö-
vetkezı idıszakban ?  
P. K. Mindenekelıtt az Önkor-
mányzat és Annavölgy település 
törvényes mőködését szeretném 
elısegíteni. Szeretnék egy olyan 
hivatali rendszert kialakítani, ami 
nagy részben a lakossággal való 
kapcsolattartásra épít. Ezt szeret-
ném a továbbiakban javítani, erısí-
teni mindkét irányba. Ez azt jelenti, 
hogy a lakóknak megfelelı infor-
mációkkal kell rendelkezniük az itt 
történtekrıl, másrészt viszont nekik 
is bizalommal kell hozzánk fordul-
niuk problémáikkal. Nekünk min-
dent meg kell tennünk azért, hogy 
ezen problémák megoldásában az 
ı érdekeiket tartsuk szem elıtt. 

A.H. Ezt milyen formában kép-
zeli el ?  
P. K. A hivatal irányából a legfon-
tosabb teendı a tájékoztatás kiter-
jesztése, aminek legjobb és leg-
egyszerőbb módja az újságon ke-
resztüli kapcsolattartás. Ezenkívül 
alkalmat szeretnék teremteni a 
rendeletekkel való megismerkedés-
re. A lakosságot érintı közérdekő 
információkat a község több pont-
ján elérhetıvé próbáljuk tenni az 
emberek számára, hiszen köteles-
ségünk értesíteni a lakosokat az 
ıket érintı döntésekrıl. Fontos, 
hogy az emberek ne csak jogaik-
kal, de kötelességeikkel is tisztá-
ban legyenek. 
A.H. Megvizsgálva a másik ol-
dalt, milyen módon tudja felkel-
teni a lakosok hivatal iránti ér-
deklıdését  ? 
P. K. A mi hozzáállásunk a leg-
fontosabb. A község lakosainak 
érezniük kell, hogy bizalommal for-
dulhatnak hozzánk, mi értük mun-
kálkodunk és nem ellenük. Mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy ügyeiket jó irányba tereljük. 
Ezt a bizalmat természetesen ki 
kell érdemelni, ami nem hónapok, 
sokkal hosszabb idı elteltének lesz 
a jutalma. Ha valakinek problémája 
van, a legteljesebb körő segítséget 
és tájékoztatást kell megkapnia itt 
helyben. 
A.H. Bizonyára tudja, hogy az 
Ön elıdje, Dr. Szilárd Erzsébet, 
óriási tapasztalattal rendelkez ı 
szakember, akinek munkájával a 
Képvisel ı-testület teljes mérték-
ben meg volt elégedve, egész-
ségi állapota miatt nem vállalta 
tovább a munkát. A testület vi-
szont felkérte ıt arra, hogy taná-
csaival a továbbiakban is segítse 
a hivatal munkáját. Ön mennyire 
számít az ı tanácsaira ?  
P. K. Természetesen számítok 
tanácsaira, hiszen sokéves tapasz-
talatával hatalmas segítséget tud 
nyújtani a most folyó ügyekben és 
a további munkában is. Itt szeret-
ném még megragadni az alkalmat 
arra, hogy megköszönjem 
Annavölgy Község Képviselıtestü-
letének a megelılegezett bizalmat 
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és ígérem a település minden lako-
sának, hogy tudásomnak megfele-
lıen a legjobbat fogom nyújtani 
munkám minden területén. 
A.H. Köszönjük, hogy rendel-
kezésünkre állt az interjú elké-
szítésében és sok sikert kívá-
nunk a további munkájához.  
 
Annavölgy község els ı Jegy-

zıje. 
 
Ebben az írásunkban azt az interjút 
tesszük közzé, amit az  önállóvá 
vált Annavölgy község elsı jegyzı-
jével. Dr. Szilárd Erzsébettel készí-
tettünk annak apropójából, hogy 
két és fél éves "tőzoltó" munkavég-
zés után,  egészségi állapota miatt 
nem vállalta tovább a feladatot. 
A.H. Ön 2 és fél évvel ez-
elıtt elvállalt egy nehéz felada-
tot. Mi motiválta akkori döntésé-
ben? 
Dr.Sz.E. 1957-tıl folyamatosan a 
közigazgatásban dolgoztam itt a 
községben, késıbb más települé-
seken mint gazdálkodási elıadó, il-
letve VB.titkár. Késıbb a dorogi já-
rásnál dolgoztam az igazgatási 
osztály vezetıjeként. A rendszer-
váltás utáni elsı szabad választá-
sok elıtt 1990.-ben többen megke-
restek azzal a kéréssel, elvállal-
nám-e a polgármesteri jelölést? El-
vállaltam, és 1990.-ben meg is 
nyertem a választásokat. Már eb-
ben az idıszakban hallani lehetett 
különbözı irányokból azokat a 
hangokat, amelyek Annavölgy 
esetleges leválását helyezték kilá-
tásba. Én ezt akkor határozottan 
elleneztem,  hiszen véleményem 
szerint együtt a két településrész, 
mint nagyközség, többet tudott el-
érni. 1996.-ban ez a lehetıség rea-
litássá vált.  Ennek oka az óvoda 
és az iskola részleges beköltözte-
tésének megakadályozása volt. A 
véleményem akkor is úgy hangzott, 
ha ez megtörténik, a nagyközség 
ezen része olyan  hátrányokkal  
rendelkezett volna, amit nem  tud 
leküzdeni. Ebben  a döntésben a 
legfontosabbat, a gyermekek érde-
keit hagyták figyelmen kívül. Miu-
tán megtörtént a leválás, ismétel-

ten felkerestek egy olyan kéréssel, 
hogy elvállalnám-e Annavölgy 
jegyzıi állását, hiszen több évtize-
des tapasztalatommal segíthetném 
az új község elsı lépéseit. Több 
oldalról hangoztatták az új falu 
esetleges csıdjét, és ez volt az 
egyik olyan momentum, ami meg-
gyızött arról, hogy be kell bizonyí-
tani a település életképességét, és 
ha ebben tudok segíteni, segítek. 
A.H. Milyen tervekkel, cé-
lokkal látott munkához ?  
Dr.Sz.E. A legfontosabb cél a 
község mőködıképességének 
fenntartása volt. Ennek érdekében 
elsı takarékossági intézkedésként 
három fıvel indult be a hivatali ap-
parátus. Nagyon sok probléma 
adódott az ügyek Sárisápi Önkor-
mányzattól való átvételével, ami 
teljesen a mai napig sem fejezıdött 
be. A második legfontosabb cél-
ként természetesen a fejlesztés állt 
elıttünk, a nevelési, oktatási in-
tézmények mőködésének biztosí-
tása, valamint a község helyzetét 
ismerve a helyi csatornarendszer 
kiépítése, és a sárisápi szennyvíz-
tisztítóba való bekötése. Termé-
szetesen nem maradhat ki a felso-
rolásból az utak minıségének javí-
tása sem. A település szempontjá-
ból nem elhanyagolható környezeti 
adottságainak teljes mértékő ki-
használása, ami sokakat vonzhat 
ide, akár lakosként is. Mindenek-
elıtt terveim között szerepelt az 
önkormányzati vagyon minél na-
gyobb arányú megtartása, ami a 
további mőködést biztosíthatja. El 
kell  adni azokat a vagyontárgya-
kat, például: telket, ami által akár a 
lakosság számának növekedését is 
lehetıvé tesszük. Ez a folyamat 
mostanra már érezteti is hatását, 
hiszen településünk 992 fıvel ala-
kult meg, ami mostanra 1017 fıre 
növekedett. 
A.H.:   Ez alatt a rövid id ı alatt 
mit sikerült megvalósítani az ak-
kori tervekb ıl?  
Dr.Sz.E. A község fejlıdése, azt 
hiszem, szemmel látható. Ez kö-
szönhetı az adódó pályázati lehe-
tıségek maximális kihasználásá-
nak. A Polgármester úr aktívan ve-

szi ki részét a község életének 
szervezésébıl, minden területen, 
így a végrehajtásból, és az elıbb 
említett pályázatok  kidolgozásából 
is. A Szociális Bizottság magas 
összegeket oszt szét különbözı 
segélyek formájában. Annavölgy 
leválásának elsı pillanatától kezd-
ve közhasznú munkásokat foglal-
koztatunk az iskolánál, óvodánál, 
valamint az önkormányzatnál is. 
Ezen teendık megvalósításában 
jelentıs szerepet vállal a helyi 
Képviselı-testület. Véleményem 
szerint ennek a közös munkának 
köszönhetıek az eddig elért ered-
mények. Konkretizálva, ide tartozik 
magának a hivatali épületnek a 
rendbehozatala, átalakítása, amivel 
egy rendkívül kellemes hangulatú 
létesítményt sikerült elindítani a 
mőködés útján. A lakosság össze-
tételébıl adódott egy Idısek Klubja 
létrehozásának szükségessége, 
ami a benyújtott pályázatok  ered-
ményeként mára valósággá vált. A 
tornaterem részleges felújítását, 
gázfőtését szintén ezen a módon 
tudtuk megoldani. Ugyanígy sike-
rült megoldani a főtés problémáját 
az iskolában, az óvodában, az Idı-
sek Klubjában és a Polgármesteri 
Hivatalban is. Elkészült az iskola 
tetıszigetelése is, ami nagyban 
segít  az épület  állagának megır-
zésében. Hozzákezdtünk 
Annavölgy úthálózatának javításá-
hoz is, ami nagyon fontos feladat. 
A.H.:   A Képvisel ı-testület 
szerette volna a továbbiakban is 
igénybe venni az Ön munkáját, 
de megértette azt, hogy egész-
ségi állapota ezt nem teszi lehe-
tıvé. Ígéretet kaptak arra, hogy a 
jövıben is segíti munkájukat. 
Azt szeretnénk megkérdezni, mi-
lyen konkrét formában gondolja 
a segítségnyújtást ? 
Dr.Sz.E.: Sajnos ebben az évben 
valóban nagyon megromlott az 
egészségi állapotom, így számom-
ra most a legfontosabb az, hogy 
ezt helyrehozzam. Ha ez megtör-
ténik, ígéretemet be fogom tartani, 
és ha szükség van rám, bármikor 
készségesen állok a Képviselı-
testület rendelkezésére. 
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A.H.:  Milyen emlékei marad-
tak a faluról, az annavölgyi em-
berekr ıl? 
Dr.Sz.E.:  Az itt eltöltött rövid idı 
alatt győjtött emlékeim, benyomá-
saim túlnyomó többsége nagyon jó 
és kellemes. Problémák természe-
tesen mindenhol adódhatnak,  amit 
mindkét fél, a lakosság és a hivatal 
részérıl is kezelni kell. Azon a hoz-
záálláson, ami esetleg akadályokat 
gördíthet az egymás közötti kap-
csolattartásba, közös erıvel kell 
változtatni. Úgy érzem, tisztelnek 
az annavölgyi emberek, és ezt a 
tiszteletet köszönöm. Mindig sze-
rettem a községbe jönni, és ezt a 
szeretetet éreztem viszont is. Az 
annavölgyiek összetartó emberek, 
és ezzel az összefogással sok 
mindent el lehet érni. 

A.H.:   Most, hogy több szabad-
ideje lesz, mivel fogja eltölteni ? 
Dr.Sz.E.:   Nagy elmaradást kell 
bepótolnom az olvasás területén, 
ami évek óta mindig elmaradt. Hó-
dolhatok hobbijaimnak, a varrás-
nak, kertészkedésnek, kirándulás-
nak, szeretném jobban megismerni 
gyönyörő hazánkat és élvezni nyu-
godt, nyugdíjas éveimet. 

A.H.:  Nagyon szépen köszönjük, 
hogy rendelkezésünkre állt az in-
terjú elkészítésében. Reméljük, 
hogy egészségi állapotában mi-
nél hamarabb javulás következik 
be, és kívánjuk a legjobbakat az 
elkövetkezend ı idıszakra! 
 

 
Tanévzáró és ballagás az iskolá-

ban 
 
Szép, napfényes idıben került sor 
június 26-án az általános iskola év-
záró ünnepségére. A meghívott 
vendégek mellett szép számmal je-
lentek meg szülık is. 
Monos  Józsefné iskolaigazgató 
beszámolt az 1998/99-es évben 
végzett tanulmányi munkáról és az 
iskolai élet fontosabb eseményei-
rıl.  
A beszámolót ünnepi mősor követ-
te versekkel, s az énekkarosok 
dalcsokrával. 
Ezután került sor a tanévben kima-
gasló munkát végzett diákok jutal-
mazására. Számos oklevél és 
ajándékkönyv talált gazdára. Eb-
ben a tanévben iskolánk négy kitő-
nı tanulóval büszkélkedhet. 
Sági Dániel  2. osztály 

Lampert Éva 3. osztály 

Harcosfalvi Henriett 4. osztály 

Jezsik Mónika 8. osztály 

Gratulálunk minden jutalmazott ta-
nulónak. 
A 7. osztályosok szép búcsúztató 
szöveggel köszöntek el a ballagó 
8. osztályosoktól.  
 
Deli Adrián Kreisz Krisztina 

Elek Viktória Németh István 

Fekete Barba-

ra 

Papp Zita 

Gerli Brigitta  Pirityi Zsolt 

Gyapjas Éva Tóth Ferenc 

Jezsik Mónika  tanulóktól. 

 
Miután az osztályok bevonultak 
termeikbe, megkapták a „várva 
várt” bizonyítványt. A ballagók 
énekszóval vonultak végig az isme-
rıs termeken, az iskolaudvaron, 
így búcsúzva iskolájuktól. 
Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik az év során bármi-
lyen módon segítették iskolánkat. 
 

Annavölgyr ıl dióhéjban  
 

Lankás dombok völgyében, szétta-
goltan, szerényen, a kortól függ 
hogy miképpen, -él Annavölgy-és 
lakói, sorsában korábban attól 
függve, mennyire van az ország-
nak szénre szüksége. 
Létre jöttét a település annak kö-
szönheti, hogy a föld méhe szénnel 
volt teli. Sorra épültek a kolóniák: 
az öreg, az új, és fenn a dombolda-
lon a Kukukk. 
Abban az idıben ,úgy száz-
százötven éve, kopár és füves 
domboktól övezve, épült itt a tégla-
gyár, s nem is egy tárna, elkészült 
a vasút is, kapocsként a világra, 
mozdony füttye-gyár zakatolása, 
tárnák szellızıinek dohogása vitt 
életet a környezı világba. 
Késıbb, szorgos emberek fákat ül-
tettek, fenyıt, tölgyet, csereket, lét-
rehoztak fenyves erdıt, 
Miklósbereket.  Madárparadicsom 
lett e vidék, hangjuktól zengett az 
erdı-a berek és a rét. 
A huszadik század derekán volt ta-
lán a csúcspontján, a közösség 
élete. Az új eszme lendülete és át 
nem gondolt hevülete, a sport és a 
kultúra ifjonti varázsa, tehetséges 
emberek tenni akarása volt eme ál-
lapot kútforrása. 
De ezután, néhány évtized múltán, 
mint kihunyó vulkán, csendesen 
szelídült, sorvadt, kezdte elfedni az 
egykedvő szürke homály. De egy-
szer csak jött a gondolat, hogy 
Annavölgy legyen „szabad”, legyen 
önálló, legyen község, legyen ön-
kormányzata, és intézze dolgait 
önmaga. 
És itt kell megjegyezni, hogy 
Annavölgynek , eddigi élete során 
csak a „másodhegedős” szerep ju-
tott, közigazgatásilag mindig más-
hoz tartozott. 
Errıl ennyit, hiszen ez már a múlt, 
ami most fontos, jelen és a jövı. A 
kezdeti lépések megtétele mutatja, 
hogy van életerı, s ha van , szebb 
lesz a jövı. 

Zsákovics Ferenc 
Annavölgy 1998. 

Gazdasági Egységeink bemutatása:  
Labancz Krisztina rovata 

Mint már megszokhatták, minden 
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számunkban bemutatunk egyet a 
községünkben mőködı kereske-
delmi egységek közül. 
A sort az "Anni-bolt"-tal folytatjuk 
és tulajdonosát,  Kecskeméti 
Lırincnét faggattuk munkájáról, 
terveirıl.  
A.H. Milyen események 
késztették arra, hogy magánvál-
lalkozását beindítsa? 
K.L.-né :  A fordulópontot a rend-
szerváltás jelentette. Elıtte  27 évig 
a monopolhelyzetben lévı UNIKER 
vállalatnál dolgoztam. Ebben az 
idıszakban a cég már felbomlóban 
volt.  Mivel egész életemben ezzel 
foglalkoztam, szeretem a szakmá-
mat, így kézenfekvınek tőnt egy 
hasonló profillal rendelkezı ma-
gánvállalkozás beindítása.  Bár 
nem vagyok annavölgyi, Tokodon 
lakom, mégis rendkívül kötıdtem a 
faluhoz, hiszen elıtte még az 
UNIKER által dolgoztam itt a tele-
pülésen 4 éven keresztül , mint 
boltvezetı. Így jutottam arra a dön-
tésre, hogy  az üzletet itt szándé-
kozom beindítani. A mai napig na-
gyon szeretem az annavölgyi em-
bereket és úgy érzem, ez a szere-
tet kölcsönös. 
A.H.  Milyen nehézségekkel 
kellett megküzdenie azért, hogy 
vállalkozása a tervek  szerint 
üzemeljen?  
K.L.-né :  Minden kezdet nehéz, 
ezt azt hiszem, mindenki tudja. A  
területemen az indításnál  termé-
szetesen elıször arra kellett töre-
kedni, hogy a vevıkört kialakítsuk. 
Ez nem is a legnehezebb, hiszen a 
második fázis már összetettebb. Ez 
pedig a vásárlók megtartása. 
A.H.  Milyen szempontokat 
tart fontosnak a vev ıkör megtar-
tásánál ? 
K.L.-né:   A vevıket  tisztelni kell, 
amelynek alapvetı tényezıje az 
udvarias kiszolgálás, a személyes 
kapcsolatok ápolása. A kölcsönös 
bizalom az alapja minden emberi 
kapcsolatnak, így az eladó-vásárló 
kapcsolatnak is. Én úgy érzem, ezt 
sikerült elérnem, ami nem könnyő 
feladat. Ezen kívül fontos a megfe-
lelı árfekvés is, hiszen ennek 
mindkét fél megelégedésére kell 

szolgálnia. Természetesen ezt is 
lejjebb  lehet  szorítani különbözı 
akciókkal, ami mindenképpen a 
vevı érdekeit is szem elıtt kell 
hogy tartsa. Ha én, mint üzlettulaj-
donos, csökkentett áron jutok hoz-
zá a nagykereskedelembıl a kü-
lönbözı termékekhez, nem lehet 
az a célom, hogy megtartsam ma-
gamnak, hiszen ezzel veszélyezte-
tem a vásárlók belém vetett bizal-
mát. Annak érdekében, hogy minél 
több ilyen akciót tudjak szervezni, 
csatlakoztam egy kisvállalkozáso-
kat tömörítı üzletlánchoz, a SZÉL-
hez. /Szervezett Élelmiszerboltok 
Láncolata/, ami az árubeszerzés 
területén folyamatosan kedvezmé-
nyeket biztosit tagjai számára havi 
rendszerességgel és igen nagy vál-
tozatossággal. Vásárlóim a szóró-
lapokról értesülhetnek, milyen ter-
mékeket vásárolhatnak az adott 
idıszakban kedvezménnyel üzle-
temben. 
Közkedvelt ezen kívül  vasárnapi 
nyitva tartásom l/2 8-tól  10-ig, amit 
én kezdtem el a községben. 
Ez is egy bizonyos fokú biztonsá-
got ad az embereknek a hétvégi 
nagy kapkodás során. Ezzel a vá-
sárlók kérését teljesítettem, ami 
nem egyedüli eset, hiszen ha vala-
ki különleges kívánsággal fordul 
hozzám, azt is minden további nél-
kül megoldom. 
A.H.:  Az árubeszerzés a kis 
üzletek legérzékenyebb pontja. 
Ön ezt milyen módon próbálja 
megoldani? 
K.L.-né:  Vannak állandó szállító-
im, akik helybe hozzák termékei-
ket. Természetesen ezek közül is a 
legkedvezményesebb áron szállí-
tóktól igyekszem vásárolni. Az áruk 
másik részét én magam szerzem 
be. Itt szintén figyelni kell  a külön-
bözı nagykereskedelmi cégek kí-
nálatát, hiszen ık is nagy konku-
renciában vannak egymással mind 
az árfekvés, mind a minıség 
szempontjából. 
Szerencsére ez egyre kevesebb 
idımet veszi igénybe, hiszen ezek 
a cégek képzett üzletkötıkkel ren-
delkeznek, akik szinte naprakészen 
értesítenek ajánlataikról, amik kö-

zött aztán ismételten lehet válogat-
ni. 
A.H..  Ön hogyan próbálja 
felvenni az utóbbi id ıben közsé-
günkben létesült üzletekkel a 
"konkurenciaharcot"? 
K.L.-né:  Én bízom a saját tudá-
somban, tapasztalatomban, amit 
36 éves pályafutásom alatt sikerült 
megszereznem. Ezt a szakmát  és 
vállalkozást csak úgy lehet  üze-
meltetni, ha valaki nagyon szereti. 
Ezt talán át tudom sugározni vásár-
lóim számára is, és ezt tapasztalva 
ık is így viszonyulnak hozzám, és 
engem választanak. 
A.H.:   Milyen tervei vannak az 
elkövetkezend ı idıszakra?  
K.L.-né:  Az elsı, amit szeretnék, 
egy téglaépület. Ez a legfıbb vá-
gyam.Egy ilyen épülettel minden-
képpen emelni lehetne az üzlet 
színvonalát. Mindenki, így én is ar-
ra törekszem, hogy a lehetı legkel-
lemesebb környezetben fogadjam 
vásárlóimat. 
A.H.:  Nagyon köszönjük, hogy 
rendelkezésünkre állt.  

 

Augusztusi-szeptemberi akciós 
napok az ANNI boltban 

Minden héten mindig más napokon 
MINDEN ÁRUCIKKRE  (cigaretta 
kivételével) 5 % KEDVEZMÉNY 

Augusztus 3.   kedd 

Augusztus 11.   szerda 

Augusztus 19.   csütörtök 

Augusztus 27. péntek 

Szeptember 1. szerda 

Szeptember 9. csütörtök 

Szeptember 17. péntek 

Szeptember 27. hétfı 

 
 Várjuk Kedves Vásárlóinkat !  
 
 
Szent István király nyomában . 

Szent István király ünnepéhez kö-
zeledve felmerül a kérdés, miért 
fontos Annavölgy számára ország-
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alapító szent királyunk ünnepe? 
Minden falu kötıdik egy-egy szent-
hez. Ez legtöbbször a templom vé-
dıszentje. A védıszent ünnepe 
névnapja az adott templomnak, de 
nem csak a templom, hanem az 
egész közösséget az illetı szent ol-
talmába ajánlották elıdeink. Az 
annavölgyi templom a bányászat-
hoz kapcsolódóan Szent Borbálát 
kapta védıszentjéül. Szent István 
királyhoz való kötıdés ugyanakkor 
abból fakad, hogy elsı templomát 
1926 augusztus 20-án szentelték 
fel. A szentelés a templom szüle-
tésnapja, a felszentelés által válik 
Isten házává és a mennyország 
kapujává a templom.  
Szent István nagysága abban áll, 
hogy ráállította az országot arra az 
egyetlen útra, amelyen biztonságo-
san haladhat, ahol „annyi balsze-
rencse közt, oly sok viszály után” 
mégis él a nemzet. Megmutatta sa-
ját életével, hogy mik azok az érté-
kek, amelyekre alapozva valóban 
boldog lehet életünk.  
1083 óta, István király szentté ava-
tása óta évrıl évre augusztus 20-
án rá emlékezve szeretnénk felfe-
dezni, hogy valóban sziklára építet-
te az országot, és arra szeretnénk 
törekedni, hogy mindig ezen a szik-
lán, amely Jézus Krisztus, épüljön 
tovább nemzetünk, hazánk! 

Fülöp Ákos  plébános   
 

Felhívás !  
A Családsegítı Szolgálat Gyer-
mekjóléti Szolgálata szervezi a he-
lyettes szül ıi hálózat kiépítését.  
A szolgáltatás a gyermekvédelmi 
törvényben új ellátási forma, ahol a 
helyettes szülı saját háztartásában 
biztosítja ideiglenesen a gyerme-
kek nevelését, gondozását.  
A gyermekek ellátásáért a helyet-
tes szülıt (törvény által biztosított) 
nevelési díj, ellátmány és helyettes 
szülıi díj illeti meg.  
Szakmai tanácsot, segítséget a 
Gyermekjóléti Szolgálat biztosít 
rendszeresen. 
Várjuk azok jelentkezését, akik a 
gyermekvédelmi feladatokba szí-
vesen bekapcsolódnának. 
Jelentkezés határideje: 

  1999.aug. 30.  
További információk: 

Családsegítı szolgálat  
Gyermekjóléti szolgálata 

Dorog Bécsi út 91. 
Tel.: 06/33/431-170 
Hétköznapokon 9-15 óráig. 
 
Tanszervásár a Lilla csemegében  ! 

Használja fel az iskolában kapott 
kedvezményes kártyáját.! 
1999. július 20-tól 1999 szeptem-
ber 15-ig akciós tanszervásárt 
tartunk. 
Minden ami iskolakezdéshez szük-
séges, nálunk akciós áron besze-
rezhetı, s a vásárolt áru értékébıl 
még további 4 illetve10% kedvez-
ményt adunk. 
Iskolakezdéshez színes ceruzák, 
gyurmák, festékek, technikai cso-
magok, stb. beszerezhetık a  

 LILLA   csemegében. 
Megkezdtük minıségi francia koz-
metikai termékek forgalmazását. 
Kiváló minıség, elérhetı áron !! 
Tusfürdık, hajsamponok, krém-
szappanok, érzékeny bırőeknek is.  

Érdeklıdjön boltunkban. 
 

Érdekességek a falu életébıl 
Falunk lakossága 1 017 fı, Közsé-
günkben 1999 nyarán. 19 személy 
él aki betöltötte a 80. életévét, eb-
bıl 13 nı és 6 férfi. Ugyanezen 
idıszakban 77 özvegyasszonyt és 
10 özvegy férfit számoltunk össze. 
 80 év felettiek: 
Farkas Károlyné Szabó Lászlóné 
Fürtös Imréné Cser Simonné 
Fürtös Istvánné Kollár Mihályné 
Papp Jánosné Pálmai Vilmosné 
Monos Jánosné Kollár Mihály 
Szerencsés Istvánné  Fritz József 
Kocsis Jánosné Fürtös Imre 
Lakhegyi Gyuláné Pallagi Gyula 
Csúcs Béláné Diósdi Lajos 
Tomanek Károly 
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁN MINDNYÁJUKNAK 

A  
SZERKESZTİBIZOTTSÁG 

Összeállította: Perjési Ferenc 
 
A 3. Számunkban megjelent „Focista 
Becenevek” címő nyereményes játé-
kunkra 21 megfejtés érkezett. A 
„Bucsuk” becenevet elírás miatt töröl-
tük a listáról. Két-két nevet fogadtunk 
el a „Fecó és a kis Köcsög” becene-

veknél. A maximális pontszámot (29) 
9-en érték el. Közöttük sorsoltuk ki a 
díjakat. 
Az elsı díjat egy márkás pingpong 
ütıt, melyet Friedrich Zoltán ajánlott 
fel, Harcosfalvi Jánosné nyerte. Egy-
egy üveg pezsgıt nyert Zsákovics Fe-
renc-né és Kántor Antalné 

Megfejtés 

„A” csapat  
1  Julis Varga Sándor 
2  Koszos Fehérvári Lajos 
3  Cukor Ludvai János 
4  Bufa Sági József 
5  Bütyök Mráz János 
6  Hutti Bankó István 
7  Szıke Pintér János 

8  Safe Stikker László 
9  Sityu Révész István 
10  Nyeszi Bauer László 
11  Bimbi Jungvirt Béla 

12  Kis Köcsög Szolnoki Lajos  
Szolnoki Ferenc 

13  Mambó Kertész Tibor 
14  Moti Juhász Ferenc 
15  Retti Révész László 

„B” csapat  
1  Gulyás Kovács Emil  
2  Zoli Takács Ferenc 

3  Fecó Varga Ferenc 
Révész Ferenc 

4  Petykó Kovács Tibor 
5  Totó Ferenczi Imre 
6  Cserbi Czerok Géza 
7  Piksi Ludvai István 
8  Mucus Harcosfalvi Gyula 
9  Bigyó Hidasi Imre 
10  Egér Elek József 
11  Triba Rózsahegyi Ferenc 
12  Bucsuk ---------- 
13  Eckó Salló György 
14  Filox Gregor Ferenc 
15  Csilaj Gregor Lajos 
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Sport 

Labdarúgó csapataink június közepén befejezték sze-
replésüket a Dorog körzeti labdarúgó bajnokságban. 
Az utolsó három mérkızésen is vereséggel hagyták el 
a pályát, így bizony csak a tabella vége felé végeztek. 
Felnıtt csapatunk 14 induló közül a 12. helyen vég-
zett. 
Eredménye:  26 mérkızésbıl: 7 gyızelem; 0 döntet-
len; 19 vereség; 21 pont; 36-74-es gólarány. 

Utánpótlás csapatunk jobb eredményt ért el a 8 hely 
megszerzésével. 
Eredménye:  26 mérkızésbıl: 10 gyızelem; 1 döntet-
len; 15 vereség; 31 pont; 63-80-as gólarány. 
A következı szezonban ennél csak jobban lehet sze-
repelni, amiben egyaránt bíznak a játékosok és a 
sportvezetık is. A jobb szereplés érdekében játékosa-
inknak többet kell tenni, nagyobb lelkesedéssel, több 
akaraterıvel és sportszerően küzdeni a mérkızése-
ken. Mindez csak akkor érhetı el, ha az edzéseken is 
felkészülnek a vasárnapi megmérettetésekre. A veze-
tıség terve között szerepel egy kölyök csapat elindítá-
sa az ısszel induló bajnoki küzdelmekben. Szeretnénk 
egyre több fiatalt bevonni a sportéletbe és a labdarú-
gásba. 
Ezzel a jövı csapatát akarjuk megalapozni, saját ne-
veléső tehetséges játékosokkal. Ezért várjuk a 10-12 
éves, focizni szeretı srácok jelentkezését, a sportpá-
lyán Hüse Sanyi bácsinál. 
Három tehetséges fiatal focistánk egyhetes  Pilisma-
rót-i foci-táboroztatását tettük lehetıvé az Önkor-
mányzat és a sportkör összefogásával. Bízunk benne, 
hogy jól fogják érezni magukat és tanulni fognak né-
hány dolgot a foci tudományából. 
A nyári idıszak pihenéssel telt el, az új idényre való 
felkészülés, alapozás július 22-én (csütörtökön) elkez-
dıdött. Az elsı edzımérkızésen már túl van  csapa-
tunk, 18-án Dágon vendégszerepeltünk 4:1-es vere-
séggel. 26-án itthon fogadtuk Dág együttesét és saj-
nos ismét vereséggel távoztunk (2-3) Terveink szerint 
több edzımérkızés is szerepel az augusztus 22-én 
induló bajnokságra történı felkészülési sorozatban. A 
sportolás elısegítéséhez újabb 9 pár foci cipıt tudtunk 
vásárolni, fıleg a fiatal focistáink részére. Az Önkor-
mányzat tulajdonában lévı sportlétesítmény további 
felújítása is terveink között szerepel, melyhez pályázati 
és önkormányzati pénzösszegek felhasználása szük-
séges. Bízunk a belsıtéri felújítás mielıbbi megvalósí-
tásában. 

Vereckei Kálmán 
 
 

REJTVÉNY 
Szelle István rovata 

 
Az elızı Számunkban megjelent rejtvények helyes megfej-
tései: 

Festımővész: Gáspár Sándor  
Közmondás: jobb félni mint megijedni.  
Az Andy divatboltban július 6-án tartott sorsoláson a követ-
kezık nyertek: 

1200 Ft-os vásárlási utalvány  Mráz Jánosné 
800 Ft-os vásárlási utalvány  Kovács Tamás 
800 Ft-os vásárlási utalvány  Viszkok Ervin 
600 Ft-os vásárlási utalvány  Id. Mészáros Lászlóné 
600 Ft-os vásárlási utalvány Kun Lajosné  

A 2. Számunkban kiírt góltotó pályázatunkra17 tipp érkezett. 
Három személy talált el a tíz mérkızésbıl kettıt, így köztük 
sorsoltuk ki a három nyereményt. 
A fıdíjat, 4400 Ft értékő focilabdát, melyet Sterczer Gergely 
vállalkozó ajánlott fel, Fluxa József nyerte. Egy-egy üveg 
pezsgıt nyert Jakabné Czerok Helga és Patkó istván 

Új rejtvényeink megfejtését az e rovatban található Pályázati 
Szelvényen, zárt  borítékban kérjük bedobni az ANNI bolt-
ban, a Postán és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett 
Rejtvény feliratú dobozok egyikébe. 
Beérkezési határidı:  szeptember 6 
A helyes megfejtést beküldık között az Anni bolt tulajdono-
sának felajánlásaként 1 db 1000, 1db 800, 1 db 600, és 1 db 
400 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki. A sorsolást szep-
tember 7-án 1530-kor tartjuk az Anni boltban. 

Intézmény Annavölgyön 

 R       R          R       

Egészítse ki a vízszintes sorok hiányzó betőit, majd 
azokat függılegesen összeolvasva egy híres személy 
nevét kapja. Ezt kérjük beküldeni. 
 

 Í G Y Ó F E  
 R A N Y Á S  
 E T A N U S  
 K F E J T É  
 Y E N Y E R  
 U T O G R Á  

 
Pályázati Szelvény 

 
Intézmény: ………………………………….. 

Híres Személy  ………………………………….. 

 
Név: ………………………………………… 

Cím: …………………………………………………………… 
 
 
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  


