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A LEGSZEBB „VIRÁG” A TISZTASÁG ÉS A REND! 
 

Önkormányzati Hírek  

Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
1999. október 8-án tartotta soron következı ülését. 

I. Napirendi pont.  

A Polgármester Úr jelentése a két ülés közötti esemé-
nyekrıl  

♦ A képviselıtestület által biztosított 10000 Ft.-os tá-
mogatást átadtuk a Nyugdíjas Bányász Szakszer-
vezet képviselıjének, melyet szeptember 4-én az 
emlékmő koszorúzása utáni megvendégelésre 
használtak fel. 

♦ A Polgármesteri Hivatal elıtti téren elkészült a köz-
világítás. A kivitelezésben a KAOLIN Kft. és 
Sterczer Gergely vállalkozó segített. Köszönet se-
gítségükért. 

♦ Szeptemberben ünnepelte a KAOLIN üzem, fennál-
lásának  40. évfordulóját. Nagyszabású Bányász-
nappal egybekötött ünnepséget rendeztek szep-
tember 3-án, a felújított tornateremben. 

♦ Rózsa Ferenc utca aszfalt út melletti vízmosás, fel-
töltésre került. 

♦ A kultúrotthonunk zongoráját felújíttattuk. (3 láb, új-
rapácolás, felhangolás) 

♦ Az ISM által elfogadott pályázatok 13-án jeletek 
meg az interneten. A benyújtott sportpályázatunkat 
elfogadták . 750 000 Ft-ot nyertünk. 

♦ Szeptember 16-án eboltás volt  

♦ Szeptember 18-án tartottuk a 10. névadót, 25-én a 
8. házasságkötést.  

♦ A polgármester úr részt vett a RELABOR  10 éves 
születésnapja tiszteletére rendezett emlékülésen. 

♦ Megbízási szerzıdéssel Marton Boldizsárt kértük 
meg építési elıadónak. 

♦ Szeptember 28-án a Relaborban, elszámoltunk, a 
Kistérségi pályázaton nyert 1 millió forint felhaszná-
lásáról. 

♦ Szeptember 29-én az orvosi rendelıbe meghozat-
tuk a számítógépet és a nyomtatót. A bejárat rá-
csozott, leláncolt, az épület és a berendezések már 
biztosítottak. 

II. Napirendi pont.  

Idısek Klubja vezetıjének beszámolója a szociális 
feladatok ellátásáról. Testület a beszámolót elfogadta  

III. Napirendi pont.  

Háziorvosi beszámolója a község lakosságának 
egészségi állapotáról. 

IV. Napirendi pont.  

Az Annavölgyi Bányász SE vezetıségének beszámo-
lóját, a testület elfogadta. Az idei év mőködési költsé-
geire 50 ezer Ft póttámogatást szavaztak meg a kép-
viselık. Pályázaton nyert az önkormányzat 750 ezer 
forintot. Ebbıl az  összegbıl kell folytatni a tornaterem 
megkezdett korszerősítését. Az elvégzendı feladatok 
fontossági sorrendjét, a Sportegyesület vezetısége, a 
polgármester úr és az építési elıadó dönti el.  

V. Napirendi pont.  

Az Annavölgy Óvoda Nevelési Programját, a Szerve-
zeti és Mőködési szabályzatának módosítását a képvi-
selıtestület elfogadta.  

VI. Napirendi pont.  

A képviselıtestület hozzájárult a 2167/2 hrsz.-ú 922 
m2 területő ingatlan, az Északdunántúli  Vízmő Rt ré-
szére történı értékesítéséhez. 

VI. Napirendi pont.  

A képviselıtestület elfogadta  a TÁKISZ által, a számí-
tástechnikai eszközök  2000 évi dátumváltással kap-
csolatos javítási munkatervet. 
 

Aktuális   Hírek  

♦ Befejezıdött az óvoda kerítésének felújítása. 

♦ Az orvosi rendelı főtéskorszerősítése elkészült.  
 

Anyakönyvi  Hírek  

Születtek:  László Sándor és Tóth Julianna fia 
 László Ákos.  � 
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 Biber Sándor Gergely és Bánhidi Ivett lánya 
 Biber Csenge Flóra 
 Koji Melinda lánya 
 Horváth Brigitta 
 Lukács László és Oláh Éva fia 
 Lukács László Márk  
 

Örökre eltávoztak: 
 Hidasi Ferenc 1950 
 Sárközi Ferenc  1932 
 Üveges János 1923 
 Pap Lívia  1967 
 Naár János 1926 
 

Névadó: 
 Szeptember 3. Szalai János  és Nyéki Erika 
 fiának  Szalai Márk Csongornak 
 Szeptember 18. Bankó Árpád és Hüse Zsu-
 zsanna lányának Bankó Anitának 
 

Esküvı: 
 szeptember 25 Madarász Sándor Koncz Irén 
 

KÖSZÖNTÉSEK ! 

Maly Jánosnak 67. születésnapjára  sok boldogságot 
és jó egészséget kíván felesége, fia, lánya veje és két 
unokája. 

 
KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS  

♦ Molnár Kálmánnénak az Idısek klubjának adomá-
nyozott könyvekért. 

♦ Szolnoki Ferencnek a Premz kitisztításáért. 
 
 

Iskolánk  
A szeptemberi iskolakezdés kapcsán Monos Józsfné  
igazgatónıt kérdeztük az aktualitásokról, terveirıl, az 
iskola életérıl.  
A.H. Ön hosszú évek óta dolgozik az Annavölgyi 
Általános Iskolában. Szinte minden családban 
vannak tanítványai. Mégis arra kérem, hogy az új-
ságon keresztül röviden mutassa be önmagát.  
M.J.né:   Tanítói diplomám megszerzése után, 26 
évvel ezelıtt itt Annavölgyön kezdtem meg pedagógiai 
munkámat. A tanulók és az iskola szakos ellátottsá-
gának növelése érdekében az egri Ho Si Minh Tanár-
képzı Fıiskola földrajz szakán tanultam tovább. A ta-
nári munkám mellett intézményünknél többféle funkci-
ót láttam el. Voltam osztályfınök, vöröskeresztes, 
képzés-, közlekedésbiztonsági-, gyermekvédelmi fele-
lıs, csapatvezetı és igazgatóhelyettes. A hosszú évek 
során mindig igyekeztem a tanulók képességeinek fel-
ismerésére. Fontos volt számomra a lemaradt, illetve 
a kevésbé jó képességő tanulók felzárkóztatása, a te-
hetséges tanulók kibontakoztatása. Mindig nagy gon-

dot fordítottam tanulóink  szabadidıs tevékenységé-
nek megszervezésére és lebonyolítására. 
A.H. Idén augusztusban az eddigi megbízott igaz-
gatót kinevezte 10 évre az intézmény vezet ıjévé. 
Miben változik az eddigi munkája?  
M.J.né:   A kinevezés ténye nem változtatja meg 
munkámat. Úgy érzem, hogy ugyanolyan munkakedv-
vel és energiával dolgoztam igazgató-helyettesként, 
megbízott igazgatóként, mint a kinevezésem óta. 
Természetesen igen jólesı érzés volt, hogy a tanulók, 
a szülık és a képviselık továbbra is alkalmasnak tar-
tottak erre az igen felelısségteljes tisztségre. 
A.H. Hogyan lehet az iskola munkáját lemérni és 
mi hol állunk jelenleg?  
M.J.né:   Nagyon sokféle mérési eszköz áll az okta-
tási intézmények rendelkezésére. Az elmúlt évtizedek-
kel szemben ma nem csak a gyerekek tanórai munká-
ját, teljesítményét lehet mérni, hanem képességeiket, 
készség-, neveltségi szintjüket , magatartásuk fejlıdé-
sét stb.  
Mérési eredményekkel még nem szolgálhatók, azon-
ban tanulóink az utóbbi években egyre több házi-, te-
rületi és megyei szintő szaktárgyi versenyeken vesz-
nek részt igen jó eredménnyel. A tavalyi tanévben 
szám szerint 13 dobogós helyezést hoztak haza tanu-
lóink. 
A.H. Milyen sürg ıs, megoldásra váró feladatai 
vannak a közeljöv ıben?  
M.J.né:   A mindennapi szokásos teendık mellett az 
intézmény éves munkatervének és statisztikájának el-
készítése, pedagógusaink kötelezı továbbképzésének 
a biztosítása. Az iskola helyi tantervének átdolgozása 
az Oktatási Minisztérium által a közeljövıben kiadásra 
kerülı kerettanterveknek megfelelıen. Minıségbiztosí-
tási modellek megismerése, s a legmegfelelıbb kivá-
lasztása iskolánk számára. Természetesen ezek a fel-
adatok nem csak rám várnak, hanem tantestületünk 
tagjaira is. A nyári szünidıben az épület állagának 
megóvása érdekében folytatni kell a felújítási munká-
latokat, burkolás, vakolás, lambériázás, víz és lefolyó-
rendszer korszerősítése. 
A.H. Lehet-e hosszú távra tervezni, vagy mindig az 
aktuális politikához kell alkalmazkodni?  
M.J.né:   A mai rohamos léptekkel fejlıdı világban 
sehol sem könnyő hosszú távra tervezni. Természete-
sen kormányváltások után legtöbbször kicserélıdnek 
a minisztériumok vezetıi és dolgozói, akik felülvizsgál-
ják az elızıek munkáját és ha szükségesnek látják, 
módosító intézkedéseket tesznek. Ez történik jelenleg 
az oktatásban. 1998. szeptemberében az általános is-
kolák  saját  készítéső pedagógiai programmal és helyi 
tantervekkel kezdték meg oktató-nevelı munkájukat. 
Azonban ezek a dokumentumok olyan óriási különb-
ségeket tartalmaznak - tantárgyakban, óraszámaik-
ban, elsajátítandó tananyagban stb.- � hogy szinte 
lehetetlenné teszi a tanulók számára az intézmények 
közötti átjárhatóságot. Ez szükségessé teszi központi 
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tantervek kiadását, amelyek majd megoldják a fent 
említett problémákat. A kerettantervek megjelenése 
után a tantestületeknek át kell dolgozniuk a helyi  tan-
terveiket, amely újra óriási többletmunkát igényel a 
pedagógusoktól. 
A.H. Milyen iskolát szeretne az irányítása alatt m ő-
ködtetni?  
M.J.né:   Olyat, ahová minden tanuló szeret járni, 
ahol szívesen tölti napjainak nagy részét. 
 

Az 1999/2000-es tanév rendje : 
 
A téli szünet 1999. december 23-tól - december 31-ig, 
a tavaszi szünet 2000. április 17-tıl - április 25-ig tart. 
 
A tanév elsı féléve 2000. január 28-án ér véget. Az is-
kola 2000. február 04-ig értesíti a tanulókat, illetve 
szüleiket az elsı félévben elért eredményekrıl. 
Az utolsó tanítási nap 2000. június 16. 
 

Iskolai Hírek  
Gyermekszervezetünk az idei tanévben is változatos, 
gazdag programot kínál diákjaink számára. Tevékeny-
ségünk a szeptemberi bányásznapi megemlékezı 
mősorával és koszorúzással kezdıdött.  
Szeptember 25-én lelkes, sportot szeretı csapattal in-
dultunk a Dorog Városi SULI SPRINT futóversenyen. 
Bár néhányan közel voltak hozzá, dobogós helyezést 
nem sikerült elérnünk, de így is szépen szerepeltünk, 
s igen sok jutalom SULI SPRINT  feliratú pólóval tér-
hettünk haza. 
A hónap utolsó hetében papírt győjtöttünk. Iskolásaink  
közel 4,5 t hulladékot győjtöttek, 19 165 Ft értékben. A 
papír elszállításában a sárisápi Polgármesteri Hivatal 
segített. Ezúton köszönjük valamennyi szülınek, 
annavölgyi és nem annavölgyi lakosnak is a segítsé-
get. 
17 fı váltott bérletet a dorogi színházi elıadásokra. 
Alsótagozatosaink október 20-án egy repülıtéri kirán-
duláson vehetnek részt. A másfél órás autóbuszos re-
pülıtéri látogatás keretén belül gyermekeink megis-
merkedhetnek a repülıgép skanzennal a bevezetı 
fény technikával, a repülıgépek földi kiszolgálásával, 
a repülıtér rövid történetével és jelenlegi mőködésé-
vel. Az autóbusz üzemanyag költségét a csolnoki ben-
zinkút üzemeltetıi állják. Köszönjük nekik. Sikerült né-
hány lelkes és ügyes diákból álló gyermek színjátszó 
társulatot szervezni. Nyár óta készülünk Csukás Ist-
ván: „GYALOGCSILLAG” címő zenés mesejátékával, 
amelynek bemutatója október 23-án volt. Úgy gondol-
juk sikerült, egy egyórás, vidám kikapcsolódást nyúj-
tani mindenkinek, aki szereti a színházat, a gyereke-
ket, a zenét. 
A tavalyi év sikerén felbuzdulva, november végén idén 
is megrendezzük a KI MIT TUD-ot. 1999 az idısek 
nemzetközi éve, ezért gondoltuk, hogy meghívunk 
olyan idıs embereket is, akik szívesen énekelnek, 

mondanak verset ezen a rendezvényen, s együtt szer-
zünk szép perceket a közönségnek. 
A harmadik osztályosaink október 9-én a vöröskereszt 
által szervezett Idısek Napján színes mősorral ked-
veskedtek az idıseknek. 
 

Karitász nyári táborozás Héregen  
 
Az annavölgyi Karitász csoport a sárisápi csoporttal 
együttmőködve 25 gyermek nyaraltatását tudta meg-
oldani ebben az évben. Annavölgyrıl hat gyermek vett 
részt. 
A festıi környezetben lévı, a Gerecse hegy lábánál el-
terülı, gyönyörően gondozott községben, Héregen 
voltunk egy hétig. Az elhelyezésünk a plébánia épüle-
tében történt, amely erre a célra van kialakítva. Itt a 
Karitász központ 1992 óta táboroztat. Eddig fıleg bu-
dapesti gyermekek voltak a táborban. 
A nyaralás során próbáltunk olyan programokat szer-
vezni, amelyek a gyerekek személyiségére építıleg 
hatnak. Felfedeztük az erdı, a hegyek, a természet 
csodáit, a márványfeldolgozóból sok-sok kincset hoz-
tak a gyerekek. Két alkalommal strandon voltunk Ta-
tabányán. Sokat játszottunk, énekeltünk együtt, be-
szélgettünk a szeretetrıl, az egymásra való figyelés-
rıl, a másik elfogadásáról, és ezeket játékos formában 
gyakoroltuk is. Az egy hét alatt csodálatos módon 
senki sem hiányolta a technika ördögeit: televíziót, vi-
deót. Itt tapasztaltuk meg azt, hogy a gyerekek meny-
nyire igénylik a szeretetet, a rájuk figyelést. Ezt igye-
keztük pótolni.  
A gyerekek 3/4 része nem részesült vallási nevelés-
ben, itt tanulták meg a keresztvetést és annak értel-
mét is, hogy a Karitász által táboroznak itt. A Karitász 
szó azt jelenti: Szeretet. 
Egy hétig mint egy nagy család éltünk, szeretetben és 
vidámságban. A gyerekek elnyerték a 
LEGSZÓFOGADÓBB  tábori címet. A táborban meg-
ismerkedtek a gitáros atyával Szabó Zoltánnal, a bib-
liaórát tartó Döbrentei Ildikóval és Levente Péter mő-
vész úrral. Levente Péter a táborozás utolsó napján 
szeretete jeléül minden gyermeket megajándékozott a 
KI KOPOG  címő hanglemezzel. A 10 éven aluli gye-
rekek pedig Levente Péter dedikált fényképével gaz-
dagodtak. Barátságok is szövıdtek a táborban. A sü-
teménnyel kedveskedı csodálatos hangú Marika nénit 
is szívükbe zárták  a gyerekek. Érdeklıdéssel hallgat-
ták saját szerzeményő dalait. 
Elérkezett a búcsú pillanata amikor el kellett a táborból 
jönni. Könnyes szemmel búcsúztak a gyerekek. Kö-
szönetet mondtak a táborozás lehetıvé tevı Gábor 
atyának a Karitást  Központ  vezetıjének,  Éva �  né-
ninek a Bajóti Régió vezetıjének, Zsuzsa néninek a 
háziasszonynak és segítı fiának, és mindenkinek aki 
hozzásegítette a csoportot ehhez a szép élményhez. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak 



_________________________________________________________________________________ 
Annavölgyi Híradó 

4. oldal  

akik támogatásukkal hozzájárultak: 
Esztergom-Budapest Fıegyházmegye Karitász Köz-
pontja, Esztergom-Budapest Fıegyházmegye Bajóti 
Régiója, Ligeti Ferenc pékmester, ERGO-TECHNO 
Rt. Sárisáp, Annavölgy Község Önkormányzata és Fü-
löp Ákos plébános. Továbbá azoknak a felnıtt segí-
tıknek akik önkéntesen vállalták a gyerekek felügye-
letét. Gondoskodtak a testi és lelki táplálékukról, prog-
ramokról, játékokról, pihenésrıl és szeretetrıl. 

Szeibert Károlyné 
Karitász Vezetı. 

 
 

A KATOLIKUS EGYHÁZ  hírei  

Októberben egyre több levél hullik a földre, egyre több 
virág hullatja szirmait. Lassan befejezıdik a betakarí-
tás is. Az ember is egyre többet gondol az elmúlásra. 
Ugyanakkor ebben a gondolatban benne van a re-
mény is, hiszen a fák ágain látható a rügy, melybıl 
majd tavasszal levél és virág lesz, a földmőves elveti 
az ıszi búzát, melybıl majd a kenyérnekvaló fejlıdik.  
A keresztény ember számára az elmúlás, különösen a 
halál nem valami kikerülhetetlen tragédia. Ugyanis a 
remény ott van a keresztény ember gondolkodásában, 
hitében: „Mert híveid élete Urunk megváltozik, de meg 
nem szőnik, és amikor halandó testünk enyészetnek 
indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja.” (a 
Szentmise imádságából) 
November elején a Mindenszentek ünnepében ezt a 
reményt ünnepli az Egyház. Sokan vannak, akik élete 
példakép számunkra, akik életükben a szeretet útját 
járták, akik tükrözték életükben Isten szeretetét. A ha-
lottak napja az imádság napja, az emlékezés napja. 
Elhunyt szeretteink sírjára virágot teszünk. A virág a 
reményt jelképezi. Gyertyát gyújtunk, mely Jézus 
Krisztus fényét juttatja eszünkbe, aki a világ világos-
sága.  
Ünnepeljünk, imádkozzunk, emlékezzünk együtt. Erre 
hívok szeretettel mindenkit a sárisápi templomba no-
vember 1-én délután 5-re, amikor a Szentmisében 
mindenszentek ünnepét ünnepeljük, a Szentmise után 
pedig halottainkért imádkozunk a templomban, majd a 
temetıbe megyünk, hogy minden elhunytért imádkoz-
zunk.  
November hónap két szentje szent Imre és szent Er-
zsébet. Szent Imre az ifjúság védıszentje, szent Ist-
ván király fia, aki fiatalon halt meg. A magyar fiatalság 
védıszentje, pártfogója, példaképe. Arra tanít ben-
nünket, hogy lehet tiszta életet élni. Az ember, ha fiatal 
is képes lemondani valamirıl egy nagyobb jó érdeké-
ben. Az elsı magyar királyi család példája pedig arra 
figyelmeztet, hogy a felnövekvı gyermekeknek fontos 
átadni az értékeket. fontos számukra jó és alapos ne-
velést biztosítani, ahogy szent István is kereste és 
megtalálta szent Gellért személyében azt az ember, 
aki eligazítja Imrét az igaz úton.  

Szent Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Egész 
életét a szegények segítésére szentelte. Királylány-
ként és fejedelemasszonyként legfıbb gondja a sze-
gények istápolása volt. Annak ellenére, hogy környe-
zete nem nézte jó szemmel. Erzsébet arra tanít, hogy 
nem kell feltétlenül az árral úszni. Ki lehet, és ki kell 
lépni a környezet olyan kényszereibıl, amelyek hitünk 
és meggyızıdésünk szerint nem jó felé vezetnek.  
Szent Imre herceg a sárisápi templom védıszentje. 
Annavölgyet a közös múlt szálai főzik Sárisáphoz. 
Szent Imre ünnepe alkalom ennek a közös múltnak 
ápolására. Hiszem, hogy Szent Imre alakja a két falu 
barátságát el tudja mélyíteni. A sárisápi búcsú ünnepe 
november 5-én, szent Imre napján, illetve a következı 
vasárnapon, 7-én lesz. Ünnepi Szentmisénk 11-kor 
kezdıdik.  
Kicsit szomorú évforduló, hogy az annavölgyi templom 
25 éve vált életveszélyessé, ami után a bánya jóvoltá-
ból alakítottuk ki a jelenlegi kápolnát. Sajnos ez a ká-
polna sokak számára messze van, különösen havas, 
jeges útviszonyok között. Ez a szomorú évforduló in-
dítson gondolkodásra, összefogásra, hogy az 
annavölgyi templom ismét a falu olyan részén lehes-
sen, ahol legtöbb ember számára elérhetı közelségbe 
legyen.  
 
Szentmise az annavölgyi templomban vasárnaponként 
9.30-kor 
Hitoktatás 1-6. osztályig kedden ˝ 3-tól az iskolában 
       7. osztálytól kedden du 4-tıl a sárisápi plé-
bánián  
 
 

Posta NEBULÓ Papírbolt  
 

A korábbi években, ha valaki postai szolgáltatást akart 
igénybe venni, Sárisápon vagy más településen, vá-
rosban tehette ezt meg. Nagy örömünkre 1997. no-
vemberétıl már helyben lehet ezeket az ügyeket in-
tézni. A lehetıségektıl a megvalósításig tartó folya-
matról kérdeztük az annavölgyi Posta vezetıjét, Mé-
száros Lászlónét. 
A.H. Elıször szeretnék néhány szót hallani a Posta 
történetér ıl, ami nem is olyan régi . 
M.L.-né : Amikor Annavölgy levált Sárisáptól, szük-
ségessé vált egy különálló postahivatal létrehozása. A 
Polgármesteri Hivatal felvette a kapcsolatot a Postával 
ennek megoldása érdekében. Itt közölték, hogy Pos-
tamesterség keretében szeretnék a problémát megol-
dani. Ekkor már a sárisápi �  
postahivatalnál  dolgoztam, mint egyesített kézbesítı. 
Nem tudtam még, milyen módon lehet ezt a tevékeny-
séget vállalkozásban mőködtetni. Elsı lépésként el-
utaztunk Telkibe tapasztalatcserére, ahol a kolléganı 
nagy segítséget nyújtott. Ezután döntöttem úgy, hogy 
belevágok. Egyedüli pályázóként indultam, és sikerült 
megnyernem. Így 1997. november 3-tól, mint posta-
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mester üzemeltetem az annavölgyi Postát. Ennek el-
indításához meghatározott idın belül vizsgát kellett 
tenni, ami a postaforgalmi szakközépiskolának megfe-
lelı képesítést nyújtott. 

A.H. Mennyivel el ınyösebb vállalkozóként m őköd-
tetni a hivatalt, mint alkalmazottként?  
M.L.-né :  Egyrészt a magam ura vagyok, mint bármi-
lyen más vállalkozásban. Másrészt én osztom be az 
idımet, hiszen emellett még kézbesítıként is tevé-
kenykedem. Mindenért én felelek, tehát bármi problé-
ma adódik, nekem kell megoldani. 

A.H. Milyen területei vannak a tevékenységednek?  
M.L.-né :  Mindenfajta szolgáltatást ellátok, ami egy 
másik postán is megtalálható  a pénzfeladástól, a biz-
tosításközvetítésen át az értékpapírok, betéti formák 
árusításáig. Én fizetem a nyugdíjakat, a családi pótlé-
kot, sıt a kártyáról való pénzfelvétel is megoldott. 

A.H. Neked, mint vállalkozónak van-e a postaforga-
lom területén olyan rész, amihez nincs jogosultsá-
god?  
M.L.-né:   Nincs. A magánvállalkozás mőködtetése 
viszont csak az egyik rész, hiszen ugyanúgy a Postá-
hoz tartozom, mint bármelyik másik hivatal. A központi 
szabályzat rám is  érvényes, amit be kell tartani. Vi-
szont a felmerülı költségeket nekem kell állni, mint pl.: 
a rezsiköltség, az adóhivatali és társadalombiztosítási 
költségek. 

A.H. A szolgáltatások díja különbözik-e a többi 
postáétól?  
 M.L.-né :  Nem. A posta szolgáltatásainak díja 
ugyanannyi, mint máshol. 

A.H. Megszokták-e már az annavölgyiek, hogy itt a 
településen posta m őködik?  
M.L.né:   A lakosok túlnyomó többsége itt intézi 
ügyeit. A forgalom is emelkedett. 1998 elsı félévéhez 
képest mostanra már 26 %-os növekedést tudtam el-
érni. Én úgy érzem meg vannak elégedve, aminek ér-
dekében én mindent megteszek és a jövıben is meg 
fogok tenni. 

A.H. Már tapasztalhattuk, hogy vállalkozásodat 
bıvítetted az új Papírbolttal. Err ıl mondanál né-
hány szót?  
M.L.né :  Amikor a Postamesterséget megpályáz-
tam, már akkor foglalkoztatott a gondolat, hogy a pos-
ta mellett egy papír-írószerboltot is szeretnék. Ez mos-
tanra 1999. július 19-re valósult meg. A mellettünk lé-
vı helyiségben található az üzlet. A helyiség kicsi, de 
úgy érzem, jól felszerelt. Minden megtalálható benne, 
ami az iskolakezdéshez szükséges. Nyomtatványokat 
megrendelésre beszerezzük, max. 3 munkanap alatt. 
Kivéve a rendırségi nyomtatványokat /pl. adás-vételi 
szerzıdés/ amik állandóan kaphatók. Igyekszem a vá-
lasztékot úgy kialakítani, hogy az árakban is legyen 
különbség ugyanolyan típusú termékeknél. 

A.H. Hogyan történik az árubeszerzés?  

M.L.né :  Ezt a férjemmel közösen oldjuk meg. Bu-
dapestrıl a nagykereskedelmi központból szerzem be 
az árut. 

A.H. Mi segített az árukínálat kialakításában?  

M.L.né:   Nagy segítséget nyújtott az a tény, hogy 
három gyermekem van, ezért tisztában voltam azzal, 
hogy az iskolában mire van szükség. Ahol beszerzem 
az árut, ott  is nagy segítséget nyújtottak a kínálat ki-
alakításában. Viszont nagyon sok olyan dolog van, 
ami elıször nem volt, a vásárlók kérése alapján került 
az üzletbe. 

A.H. Milyen terveid vannak még vállalkozásoddal 
kapcsolatban?  
M.L.-né:   Az üzletben már játék és ajándéktárgyak is 
találhatók. Karácsony elıtt pedig dekorációs terméke-
ket szeretnék hozni. 

A.H. A vásárlókat milyen módon próbálod ide csa-
logatni?   
M.L.né:   Igyekszem az árakat úgy kialakítani, hogy 
mindenkinek megfelelı legyen, ezen kívül az igénye-
ket szeretném a legoptimálisabb módon kielégíteni. Az 
iskolakezdés kapcsán volt elsı akciónk, aminek ha-
gyományát a továbbiakban is szeretném folytatni. Fo-
lyamatosan fogom tájékoztatni vásárlóinkat az ilyen tí-
pusú kedvezményekrıl, akár szórólapok, vagy az új-
ság segítségével. 

A.H. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál az 
interjú elkésztésében.  

NEBULÓ nyitva tartása:  

reggel 7-tıl - fél 8-ig 

utána 8-10-ig 

15-16-ig, mint a POSTA 

 

Nyerjen ajándékot karácsonyra a Nebulótól ! 
 
Ha november 8-tól december 22-ig 600 Ft felett vásá-
rol, sorsoláson vesz részt, ahol különféle ajándéktár-
gyakat nyerhet. Sorsolás idıpontja: december 23. 10 
órakor 
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Sport 
Augusztus 22-én megkezdıdött a 1999/2000 évi lab-
darúgó bajnokság. Október 17-ig a felnıtt csapatunk 
mérlege: 9 mérkızésbıl 1 gyızelem; 2 döntetlen; 6 
vereség. 11:31 gólarány 5 pont 13. hely. Utánpótlás 
csapatunk szereplése teljes csıd. 9 mérkızés, kilenc 
vereség, 4:61 gólarány. Több évre visszatekintve 
ifistáink leggyengébb szereplése.  
Most szeptemberben indult kölyök csapatunk, öt vere-
ség után három gyızelmet aratott, s így kis focistáink 
megízlelhették a gyızelem mámorító érzését is. 
Októberben beindult a nıi torna is, ezentúl minden 
kedden 17 órától az általános iskolában lesznek a fog-
lalkozások. Szeretettel várják a tornázni, mozogni vá-
gyó hölgyeket. 
Cselgáncs 
November elején szeretnénk beindítani Annavölgyön, 
egy kihelyezett CSELGÁNCS szakosztályt. Célunk, 
hogy meghonosítsuk községünkben ezt a sportágat, 
ezáltal sportolási lehetıséget biztosítsunk gyermeke-
inknek. Az edzések vezetését két annavölgyi volt 
cselgáncsozó vállalta: Kreitner Antalné és Jezsik Gyu-
la. Ígéretet kaptunk azonban arra, hogy bizonyos idı-
közönként Leányvárról is kapunk segítséget. 
Elsısorban 7-10 év közötti fiúk-lányok jelentkezését 
várjuk, de természetesen jöhetnek idısebbek is, 
amennyiben vállalják a komoly, szorgalmas, fegyel-
mezett munkát. Jelentkezni úgy lehet, hogy kivágják a 
jelentkezési lapot és kitöltve leadják az iskolában. Az 
elsı idıben nem feltétlenül szükséges cselgáncs ruha, 
megfelel egy rosszabb állapotú melegítı is. Heti két 
edzést tervezünk, az idıpontokat késıbb egyeztetjük.  
Várható költségek 100-200 Ft/hó. November elsı he-
tében szeretnénk összehívni egy szülıi értekezletet 
melyen mindent megbeszélnénk.  

JELENTKEZÉSI LAP 

Név:..........................................Szül. idı:.................. 

Cím:........................................................................... 

Dátum:............................Szülıi aláírás...................... 

Köszöntsük együtt a jövı évezred elsı napját 

Az Annavölgyi Bányász sportvezetısége szilveszteri  
bált rendez december 31-én. A jeles évforduló méltó 
megünnepléséhez meleg vacsorával, (a táti Autós-
csárdából) és az éjféli koccintáshoz páronként egy 
üveg pezsgıvel várunk minden szórakozni, mulatni 
vágyó vendéget.. A bál este nyolc órakor kezdıdik, 
terveink szerint a vacsorát 10 óra körül szolgáljuk fel. 
A vacsora megrendelése miatt, a jegyeket elıvételben 
lehet megvásárolni, november elejétıl  december 15-
ig, 2000 Ft-os áron B. Tódor Imréné,  gazdasági veze-
tıtıl. Tel.: 452-106 
 

REJTVÉNY 
Szelle István rovata 

Az elızı Számunkban megjelent rejtvények helyes megfej-
tései: 
Intézmény:  Erkel Ferenc Kultúrotthon  
Híres személy : Katona József  
Az Anni boltban szeptember 6-án tartott sorsoláson a követ-
kezık nyertek: 

1000 Ft-os vásárlási utalvány  id. Révész Ferencné 
  800 Ft-os vásárlási utalvány  id. Pintér Jánosné 
  600 Ft-os vásárlási utalvány  Elek Mihályné 
  400 Ft-os vásárlási utalvány  Bánhidi Erzsébet 

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:  november 23. 
A helyes megfejtést beküldık között a Nebuló papír és író-
szerbolt  tulajdonosának  Mészáros Lászlónénak felajánlá-
saként 1 db 1500, 1db 1000, és 2 db 500 Ft-os vásárlási 
utalványt sorsolunk ki. A sorsolást november 23-án 1630-kor 
tartjuk a Postán. 
A megfejtés, egy már nem élı, köztiszteletben álló 
annavölgyi személy neve. 
 

 S    S     
 

Anagramma 
 

Az alább felsorolt szavak anagrammáit írja be az ábra 
vízszintes soraiba úgy, hogy az elsı függıleges sorba 
került betők egy híres francia író nevét adják megfej-
tésül.  
TÁBOR; POLKA; PÁLMA; REZEG; LAKAT; ECSER;  
(anagramma:   pl. város rovás) 
     
     
     
     
     
     

Pályázati Szelvény 
 

Annavölgyi személy ………………………………….. 

Francia író   ………………………………….. 

 
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  


