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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új esztendot kívánunk minden újságolvasónknak !!
Az 1999-es év EREDMÉNYES MUNKÁJÁT
ezúton KÖSZÖNÖM meg minden intézményünk,
egyesületünk,
szervezetünk
DOLGÓZÓINAK
A
VEZETİINEK,
KÉPVISELİTESTÜLET NEVÉBEN
Az együttmőködés eredménye adta hittel tevékenykedjünk településünk 3.”születésnapja” tiszteletére
(2000. január 1-tıl) az elkövetkezı években is. Ehhez
kívánok egészséget, erıt, Annavölgyhöz tartozáshoz
elégedettséget.
Dér József
polgármester

Önkormányzati Hírek
Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete
1999. november 26-án tartotta soron következı ülését.
1. Napirendi pont
• November 9-én betörtek a hivatalba, a riasztó
rendszer mőködött, a tolvajokat megzavarták,
nem tudtak elvinni semmit.
• Elkészült a Bányász utca és a Fı út közötti útszakasz.
• November 19-én rendkívüli testületi ülés volt.
Wágner Ferenc volt a meghívott, aki beszámolt
a kultúrotthon munkájáról és válaszolt a feltett
kérdésekre.
• 20-án falugyőlés volt. Remélhetıleg a zord idı
és a csúszós út miatt volt a várnál kevesebb érdeklıdı.(∼ 50 fı) A Polgármester beszámolója
után mindenki választ kapott a felmerült kérdéseire.
2. Napirendi pont
Gyermekjóléti alapellátások áttekintése
Az önkormányzatoknak 1999. december 1-ig meg kellett teremteniük a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátások lehetıségét. Az igények felmérését követıen - mivel erre kis településeken önállóan nincs lehetıség - a képviselı-testület elvileg hozzájárult a helyettes szülıi hálózat, valamint a
Családok Átmeneti Otthona térségi formában való
mőködtetéséhez Dorog központtal, amint erre reális

lehetıség nyílik.

3. Napirendi pont
Családsegítı Szolgálat társulásban történı mőködtetése
Ugyancsak minden településen kell gondoskodni a
családsegítés biztosításáról is, mely a szociális alapellátási formák körébe tartozik. Ennek érdekében az önkormányzat Dorog várossal szerzıdést kötött, ugyanis
a Térségi Gyermekjóléti Szolgálatot Mőködtetı Társulás - melynek településünk is tagja - ezt a feladatot is
felvállalta.
4. Napirendi pont
Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítésérıl
5. Napirendi pont
A képviselı-testület elfogadta a 2000. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót. Fontos feladatként fogalmazódott meg a szennyvízelvezetı-hálózat kiépítésének megkezdése és a község Rendezési Tervének
elkészítése. Ezenfelül szükség van az intézményhálózat mőködıképességének fenntartására, az intézmények állagmegóvására, a bevételek növelésére, a beszedések fokozott ellenırzésére, a hátralékok hatékony behajtására, a közkiadások csökkentésére, valamint megfelelı mértékő általános tartalék biztosítására a stabilitás érdekében.
6. Napirendi pont
A helyi adórendelet módosítása
7. Napirendi pont
Lakbérek mértékének meghatározása
8. Napirendi pont
A Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételeinek megtárgyalása
9. Napirendi pont
Környezetvédelmi, köztisztasági rendelet megalkotása
Hivatali Hírek
A képviselı-testület legutóbbi ülésén három rendeletet alkotott, melyekrıl szeretnék rövid tájékoztatást
adni a Tisztelt Lakosságnak.
• Módosításra került a helyi adórendelet, melynek
alapján az iparőzési adó mértéke a következı évben az adóalap 1 százaléka. Adókedvezmény illeti
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meg a kezdı helyi vállalkozást, tevékenységének
megkezdésétıl számított 3 évig. Ez esetben az
adómérték az adóalap 8 ezreléke.
• A lakbérek mértékérıl szóló rendelet alapján
2000. január 1-tıl az önkormányzati bérlakások
bérleti díja az alábbiak szerint alakul:
2
- összkomfortos lakás esetén: 25 Ft/m /hó.
2
- komfortos lakás esetén: 20 Ft/m /hó.
- félkomfortos lakás esetén: 15 Ft/m2/hó.
2
- komfort nélküli lakás esetén: 10 Ft/m /hó.
A szolgálati lakások bérleti díja ezektıl eltérıen
alakul. A pontos összegrıl miden bérlı névre szóló tájékoztatást fog kapni.
• A képviselı-testület rendeletet alkotott a környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról. E rendeletben
szabályozásra kerültek az ingatlanok és közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok, többek között a hó-eltakarítás, a gaz kiirtása, a csapadékvíz elvezetése, az építési munkák, a közterület-használat, az avar és kerti hulladék égetése
vonatkozásában. Rendezésre kerültek a települési
szilárd hulladék kezelésével, a köztisztasági szolgáltatással kapcsolatos feladatok. E rendeletbe
építettük be a szemétszállításért fizetendı díjak
mértékét is, mely 2000. évben 1 szobás lakásnál
460; 1,5 szobás lakásnál 630; 2 szobás lakásnál
920; 2,5 szobás lakásnál 1260; 3 szobás lakásnál
1490; 3,5 szobás lakásnál 1720; 4 szobás lakásnál 2300; 5 szobás lakásnál 2530; garázsnál 250
Ft/év A 70 év felettiek egységesen 230 Ft/év díjat
fizetnek.
A szolgáltatási díjat évente két egyenlı részletben
március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.
Mindhárom rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba és
a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján 1999. november 29-én kifüggesztésre került. Kérem tekintsék és
ismerjék meg azok részletes szövegét.
A Polgármesteri Hivatalban 1999. december 27. és
december 31. között az ügyfélfogadás szünetel, csak
ügyeletet tartunk. Kérem, hogy amennyiben vannak elintézetlen ügyeik, problémáik, még az ünnepek elıtt
keressék fel hivatalunkat. A decemberi járandóságok
kifizetése 2000. január 3. helyett 1999. december 28án történik. Kérjük ezen idıpont betartását.
Minden kedves annavölgyi lakosnak kellemes ünnepeket és békés, boldog 2000. esztendıt kívánok a
Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében!
Pap Krisztina
jegyzı

Anyakönyvi Hírek
Örökre eltávoztak:
Szikszai István 1925
Elekes Lászlóné 1934
Korompai Lajos 1932

Nyugodjanak Békében.
Esküvı:
december 11 Rajna Cecília és Balázs Zoltán
Gratulálunk.
Helyreigazítás: Az Annavölgyi Híradó 5. számában
hibásan jelent meg Marton Boldizsár, építési elıadóval kapcsolatos hír. Az érintettıl elnézést kérünk.
Szerkesztıbizottság

Az "Annavölgyi Óvoda" hírei
1999. szeptember 1. jelentıs fordulatot jelentett óvódnák életében, hiszen elkészült, és elfogadásra került
pedagógiai programunk. Címe: Nevelés, fejlıdés, fejlesztés.
Lényege, hogy a holland "CED" nevő fejlesztı programot dolgoztuk fel a magyar óvodai nevelés Nemzeti
Alapprogramjába, figyelembe véve a helyi adottságokat.
Pedagógiai munkánkban hangsúlyozottan jut érvényre
a matematikai készség - képességfejlesztés, az anyanyelvi nevelés, a környezet megismerésére, védelmére nevelés.
Természetesen az óvodai tanulási folyamat a gyermekek játéktevékenységébe integrálódik.
Fejlesztı, - felzárkóztató munkánkhoz jól választottuk
a holland modellt, mely (1996.Unesco felmérés szerint) a világ élvonalában van a belga, dán, német,
francia, angol, spanyol, portugál oktatási rendszereiben. Elemeket használunk fel Porkolábné Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában címő óvodai programból, mert célunk, hogy óvódás gyermekeink
örömmel és sikerrel végezzék iskolai tanulmányaikat.
Jellemzı ezen oktatási típusra a nagyobb szabad tér
kialakítása, a fizikai és szellemi önfejlıdés alakulásához. A tanulástevékenységek kisebb csoportokban,
különbözı játékokat foglalnak magukba, ahol a gyermekek érdeklıdése, hajlama határozza meg a munkát
és a munkatempót.
E tény szinkronban van Nemzeti Alapprogramunkkal,
hiszen a kisgyermekek fejlıdését siettetni nem lehet,
génjei, személyisége, családi és intézményes nevelés
pozitív hatásai által fejlıdik.
Munkánk lényege, hogy minden egyes gyermeket
egyéni sajátosságaira, készség és képesség szintjére
egy gondolkodási módhoz vezessük, s ez a mód lesz
a késıbbi tanulás erıforrása.
Fı célunk: boldog, derős, szeretetteljes, vidám gyermekkor megteremtése, munkánk sokszínőségével,
felkínálva a gyermekek számára a lehetıségek öszszességét.
....a gyermek a lehetıségek összessége
hogy mivé válik, eldıl élete elsı hat évében." /Ancsel
Éva/ filozófus.
A napi pedagógiai tevékenységek mellett számtalan
érdekes jó színvonalú programot biztosítottunk gyermekeink számára.
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Rendszeres látogatói vagyunk a sárisápi Müvelıdési
Ház színvonalas gyermekelıadásainak. Ezúton is szeretnénk Baranyi Péter Úrnak megköszönni, hogy a
gyermekek utaztatásáról minden esetben pontosan és
zökkenımentesen gondoskodik.
November elején ismételten ellátogatott egy budapesti
gyermekszínész az óvodánkba, ahol Milne "Micimackó" c. mővébıl adott elı részleteket a gyermekek nagy
örömére. Ezen a programunkon részt vettek az általános iskola I. és II. osztályosai is.
November hónapban kirándulást tettünk Budapestre,
ahol a Planetáriumban " Kinder" (figurák) címő kiállítást néztük meg, majd azt követıen látogatást tettünk
a Természettudományi Múzeumban.
Gyermekeinket lenyőgözték az ott látottak, rajzaikban, munkáikban karakteresen jelentek meg élményeik.
Nagy örömet jelentett számunkra, hogy a KomáromEsztergom Megyei Közoktatásért Alapítvány pályázatán csaknem 70.000.-Ft-ot nyertünk, melyet a helyi
Önkormányzat még 10%-kal kiegészített.
Csodálatosan szép, és gazdag karácsonyt tudunk
óvódásainknak nyújtani Fenyıünnepélyünkön. Az öszszeget készség, képességfejlesztı játékokra és tornaszerekre költöttük el.
Jelentıs esemény volt ódódánkban a Télapó ünnepélyünk, - minden óvódásunk nagy izgalommal várta. A
sok szép dal, vers, no persze Télapó sok jó szava és
ajándékai boldog örömet jelentettek a kicsiknek.
Télapó távozása után Macza Péter muzsikálta végig
az ovi discót, melyen szülık, gyermekek, óvó nénik,
dadusnénik együtt ropták a táncot.
A jó hangulatért köszönetünket fejezzük ki Macza Péternek és a Szülıi Munkaközösség vezetıségének.
Kiemelném Bolyán Imréné, Kindáné Gyıri Márta, Valu
Gyöngyi, Dávid Gáborné folyamatos, az óvodai munkát mindig szívesen segítı SzM. vezetıségi tagokat.
Az elmúlt 4 hónap alatt 2 alkalommal szerveztünk társadalmi munkát, amely az óvoda külsı környezetének,
udvarának szépítésére szervezıdött.
Bankó István, Bankó Árpádné, Kindáné Gyıri Márta,
Bertók Gáborné, Horváth család, Fehér Lajos, Orbán
család, Kovács Attila, Kubik Zoltán, Balázs család, Bolyán László, László Sándorné, Jónás Lászlóné, Nyirı
Erika, Ferenczi Lászlóné.
Köszönettel tartozunk Gyıri Mihály nagypapának, aki
új játékok sokaságát készítette az óvódások számára.
Munkánkhoz nélkülözhetetlen a fénymásolás, ebben
rengeteg segítséget nyújtott: Seres Ferenc, Vereckei
Borbála, Pécsi József, Dávid Gáborné, Dér Péter, Bot
Józsefné, Szász József.
Óvodásaink az Idısek Klubja tagjait ıszinte örömmel
és tisztelettel várták Télapó ünnepélyünk délelıttjére.
Bensıséges mősorral kedveskedtek az idıseknek,
ajándékot adtak és kaptak valamennyien.
Nagy izgalommal várjuk téli szünetünk elıtt Karácsonyi ünnepélyünket.

Az óvoda valamennyi óvódása és dolgozója kellemes
karácsonyi ünnepeket, boldog, békés új esztendıt kíván Annavölgy lakosainak.
Reizer Ottóné óvoda vezetı.

Iskolai hírek
Az 1999. évi utolsó két hónapja is sok programot nyújtott diákjaink számára. November elején tornatermünkben a Hegyi Kupa sorozat újabb eseményére került sor, a foci rangadóra, ahol alsós és felsıs csapatok mérhették össze erejüket. A verseny AnnavölgySzomor-Gyermely csapatai között zajlott.
Második éve rendezték meg Szomoron több környezı
iskola részvételével a történelmi vetélkedıt, ahol tizenegy fıs csaptunk az ötödik helyen végzett.
November egészségvédelmi hónap volt. Ennek keretében rajzpályázatot hirdettünk az egészséges életmóddal kapcsolatban. Vetélkedıt is szerveztünk külön
az alsósok és külön a felsısök számára, ahol játékosan sajátíthattak el ismereteket egészségük védelmére. A játékosok jutalma stílusosan alma volt.
Iskolánkba december 6-án érkezett a MIKULÁS. Elsı
osztályosaink köszöntötték a várva várt vendéget,
majd minden tanulónak kiosztotta az ajándékot, a Mikulás csokit.
December 7-én 48 fıvel a Magyar Úttörık szövetsége
által szervezett Mi Van a Puttonyban? címő gálaestre
utaztunk a Fıvárosi Nagycirkuszba. Bohócok, zsonglırök, idomított állatok szórakoztatták a közönséget,
ahol gyerekeink is remekül érezték magukat.
1999 az Idısek Nemzetközi Éve volt. Ezért az idei KI
MIT TUD-ot az İ tiszteletükre rendeztük. Mősorban
szerepelt Pintér Károlyné, Bérci János, Pécskei
Józsefné. Gyermekeink a következı kategóriában értek elhelyezést:
Jelenet:
I. Gyermeklakodalmas
III. osztály
II. Dömdödöm avagy a költıi verseny VI. osztály
III. A varázsszó
I. osztáy
Alsó
Vers mondás
I. Az elsı pogácsa
Jakab Eszter IV. osztály
II. Tarhálás
Bauer Ilona IV. osztály
III. A három kívánság
Kálmán Loretta
Dávid Gábor II. osztáy
Vers mondás
Felsı
I. Nagypapa és unokája Fritz Szabina V. osztály
II. Petıfi S. Csokonai Balogh Edina VIII.osztály
Hangszeres zene:
I. Tódor Dóra
Harcosfalvi Henriett
Klarinét
Furulya
V. osztály
II. Jakab Eszter
Lampert Éva
Furulya
Furulya
IV. osztály
III. Bukó Ágnes
Fekete Bianka
Furulya
Furulya
V. osztály
Tánc:
I. 8 osztályos lányok: (Hüse Mariann, Vihar
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Viktória, Balogh Edina, Balogh Nikolett.)
II. 3. Osztály.
Különdíjat kapott:
♦
V. osztály
Szlovák dalok
♦
Naszvadi Ákos szintetizátor
Az idei év fénypontja az iskolai Fenyıünnep volt,
amelyre már minden tanuló nagyon várt. A feldíszített
fenyı mellet énekeltük közösen a karácsony dalokat
és néztük meg a 2.osztályosok ünnepi mősorát. Majd
külön osztálytermekben különbözı foglalkozások várták az érdeklıdıket. Volt terem, ahol díszeket lehetett
készíteni, a másikban komoly sakk verseny zajlott. Játékos vetélkedı, só-gyurma formázás, mézeskalács
sütés, díszítés várta az arra jelentkezıket. A délelıtt
programját a fodrász és tánc verseny majd a Discó
zárta. A fenyıünnepi ajándékozáshoz hozzájárultak:
Juhász Ferencné
Rózsahegyi Róbert
Kellner Károly
A programok sorát a zeneiskolások délutáni hangversenye zárta, ahol a szülık részére egy szép karácsonyi koncertet adtak a zeneiskolások.
Az általános iskola Cserje Gyermekszervezet Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, ráérısebb
(gyermekek kérése volt) Új évet kíván az Annavölgyi
Híradó minden kedves olvasójának.

Kívánom, hogy karácsonykor tapasztaljuk meg mindannyian Isten szeretetének örömét!
Fülöp Ákos plébános
Január 1-ével a vasárnapi szentmisék idıpontjai megváltoznak.
Sárisápon reggel 8.30-kor,
Annavölgyön délelıtt 10.00-kor lesz a Szentmise
Karácsonyi programjaink:
Sárisápon
Annavölgyön
24.00 éjféli
22.00 éjszakai
24. péntek
Szentmise
Szentmise
11.00 ünnepi
9.30 Ünnepi Szent25. szombat
Szentmise
mise
11.00 ünnepi
9.30 ünnepi Szent26. vasárnap
Szentmise
mise
18.00 évvégi hála31. péntek
adó Szentmise
8.30 ünnepi
10.00 ünnepi
1. szombat
Szentmise
Szentmise
2. vasárnap
8.30 Szentmise
10.00 Szentmise

Gazdasági Egységeink bemutatása:
Labancz Krisztina rovata

KAOLIN KFT.
Karácsony üzenete
„Gyermek született nekünk, fiú adatott nekünk!”
Karácsony ünnepe Jézus születésének ünnepe. Jézusban az Isten Fia jött el ebbe a világba.
A Szentmise egyik kánonjában így imádkozunk:
„Úgy szeretted a világot, Szentséges Atyánk, hogy
amikor elérkezett az idık teljessége, Üdvözítıt küldtél
nekünk: egyszülött Fiadat.
Megtestesült a Szentlélek erejébıl, született Szőz Máriától, és köztünk élt: mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bőnt kivéve.
Örömhírt hozott: üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak.”
Karácsony üzenete tehát, hogy Isten nem hagyja magára az embert. Ma is megmutatja azt az utat, amelyen az İ országába juthat az ember. Karácsony öröme hitünket, reményünket és szeretetünket erısíti.
Hisszük, hogy van értelme minden áldozatunknak,
reméljük, hogy a szeretet ereje legyızi a rosszat a világban, és szeretetünk minden tettével szeretnénk belekapcsolódni a világ jobbá tételébe.
Az idei Karácsony külön jelentısége a jubileumi év
kezdete. A jubileum arra hív bennünket, hogy újra
gondoljuk végig az élet nagy kérdéseit, találjuk meg rá
válaszunkat. A jubileumi évben különös módon is szeretnénk megélni azt a szeretetet, amelyet Karácsony
ünnepében tapasztalunk meg. Isten szeretetében akarunk élni az egész év folyamán.

Folytatjuk üzemeink kereskedelmi egységeink bemutatását. E számunkban a Kaolin KFT ügyvezetı igazgatójával Sági Józseffel készítettünk riportot.
A.H. Minden annavölgyi lakosnak volt már valamilyen kapcsolata, de hallani bizonyosan hallott már
a KAOLIN üzemrıl. Mégis arra kérem Önt, ismertesse meg olvasóinkat az üzem történetével.
S. J.
A Kft. a nyersanyagbányászat tekintetében
egészen a háború elıtti idıszakra nyúlik vissza, amikor egy bizonyos Dudás úr tulajdonában és irányítása
alatt megindult a termelés, akkor még tőzálló öntödei
alapanyagok felhasználásához. Ezt követıen a háború
után, az 50-es évek végén, 1958-ban kezdıdött el a
Paulina-major mellett a feldolgozó üzem építése. 1959
decemberének utolsó napjaiban került sor a próbaüzemelésre, ami 1960 januárjától folyamatosan mőködik. Célja, hogy a bányabeli nyersanyagnak, a kaolinos homokkınek egy vizes un. hidraulikus ásványi
anyag készítési technológiájával való feldolgozása, és
a 20 mikron alatti kaoliniszapból egy speciális préstechnológia alkalmazása után olyan feldolgozható
anyagásványt nyerjünk, amelyet a szaniter- ill. a burkolókerámia gyártói fel tudnak használni.
A.H. Van-e konkurenciájuk az országban ?
S.J.
Ilyen típusú kaolinos homokkı elıfordulásáról nem tudok. A speciális ásványi anyag elıfordulásából fakad, hogy maga az anyag, és ennek bányászta, valamint feldolgozása is egyedi jelen pillanatban az ország területén.

_________________________________________________________________________________
Annavölgyi Híradó
4. oldal

A.H. Csak Magyarországra jellemzı ez a monopol
helyzet, vagy az ország határian túlra is ?
Nagyon komoly a konkurencia már a Kárpátmedencében is, mind szlovák, mind erdélyi részrıl. De
ugyanez a nagyon olcsó nyersanyag érkezik a keleti
térségbıl, elsısorban Ukrajnából.
Jelenlegi legnagyobb vásárlónk az Alföldi Porcelángyár, amelynek tavaly január 1-tıl törzstulajdonosa a
Villeroy és Boch Magyarország RT, kiváló minıségő
alapanyagot hoz be Franciaországból, Bretagne-ból. A
cég központja Metlach-ban van, Németországban. Ez
egy 1748-ban alapított cég, és jelen pillanatban is egy
német báró, von Boch úr többségi tulajdonában mőködik. Egy olyan világcégrıl van szó, amely a világon
az elsı 5-6-ban jegyzett, Európában pedig az elsı 34-be tartozik. Németországban és Franciaországban
vannak gyáregységeik, és sokféle szaniter- , és burkolóterméket gyártanak.
A.H. Csak belföldre termelnek, vagy próbálkoztak
már termékük exportálásával is?
S. J.
Próbálkoztunk már a külföldi értékesítéssel
is, fıleg abban az idıszakban, amikor szerény volt
magyarországi megrendelés, de sajnos ez nem járt
sok sikerrel.
A.H. Az elıbb Ön említette, hogy 4O évvel ezelıtt
kezdték a termelést. Megemlékeztek-e errıl valamilyen formában? Egy ilyen üzem életében van-e
jelentısége az évfordulónak?
S. J. Természetesen megemlékeztünk. Legutóbbi
bányásznapi ünnepségünk a 40 évre való megemlékezésben telt el. Megemlékeztünk szakmailag is, valamint a volt dolgozókról is. Jelentısége nyilvánvalóan
abban van, hogy 40 év alatt és után is mőködik, és ha
visszatekintünk évtizedek viharos gazdasági változásaira, ez nem kis eredmény.
A.H. Hányan dolgoznak az üzemben? Mennyire
népszerő az üzem az álláskeresık körében? Önök
válogathatnak a jelentkezık között, vagy örülnek
ha kapnak munkaerıt? Milyen a munkaerı vándorlás a cégnél?
S. J. A társaság teljes létszáma 32-33 fı körül mozog most már harmadik éve. A legnagyobb fluktuáció
az elmúlt években a présüzemben volt. Ez egy elég
speciális munkakör, így maga a munkaidı beosztás
is. Ugyanez mondható el a 90-es évek második felérıl, most már úgy tőnik az utóbbi 1-2 évben, hogy stabilizálódik a létszám. Keresnek bennünket. Pillanatnyilag nem is áll módunkban felvenni új munkaerıt,
mert termelésünkhöz megvan a teljes létszám.
A. H. Van-e olyan statisztikájuk, hogy hány
annavölgyi lakos dolgozik Önöknél?
S. J. 10-l2 annavölgyi lakos dolgozik a cégnél. Ez a
teljes létszámnak hozzávetılegesen 30 %-a, vagyis
bı 1/3-a.
A. H. Milyen a kapcsolatuk a közösséggel? Tudomásunk van arról, hogy számos esetben támogatták a község iskoláját, gyermekszervezetét, sport-

egyesületét?
S. J. Annavölgy 1997. január l-tıl vált le Sárisáptól.
Ezt követıen került az itteni feldolgozóüzemhez tartozó ipartelepi részünk Annavölgy külterületére. Bányánk továbbra is Sárisáp és Nagysáp külterületi határán fekszik. Így a több telephelyes kft. több irányba
kell, hogy eleget tegyen kötelezettségeinek, gondolok
elsısorban az iparőzési adóra . Én úgy gondolom,
hogy az elmúlt 2 illetve 3 évben anyagi lehetıségeinkhez képest jó a kapcsolatunk az önkormányzattal.
A.H. Önök , mint az üzem felelıs vezetıi milyennek látják a jövıt? Milyen rövid- és hosszú távú
terveik vannak?
S. J. Az Országos Érc- és Ásványbányáktól örökölt
régebbi kutatásokra támaszkodva 3 fı anyagból ismerhetjük készleteinket / 1960, 1974, 1986, /, ami értékelhetı adatokat ad. Ezek alapján tudjuk nagyjából
meghatározni az egy-egy fúráshoz tartozó nyersanyag
magnak a mennyiségét. Ezekre az anyagokra támaszkodva és a termelési adatokat kiértékelve úgy
látjuk, hogy mintegy 15 évre van a bányában olyan
nyersanyag, ami feldolgozható, illetve aminek feldolgozása utáni kaolin a kerámiaipar számára eladható.
Mint már mondtam, vezértermékünk a kaolin, ami egy
speciális kétrétegő agyagásvány, amelyet az ország
egyetlen, de ugyanakkor Európa legnagyobb
szanitergyára alkalmaz az alapmasszában. De ez a
mennyiség, amit mi termelünk, nem több mint a maszsza 9-10 %-a. Egy másik rész, ami szintén meghatározó, a fagyálló padlólapokba kerül, de itt sem több a
részarányunk, mint 5-7%. Ezt azért szeretném elmondani, mert minden évben újabb és újabb szerzıdést
kell, hogy kössünk. Meg kell állapodni a felhasználóval, hiszen ı termelésünk 98-99%-át felvásárolja. Ez
a pozíció akkor jó, ha a vevı rendel és fizet. Abban az
esetben, ha valamilyen oknál fogva elfordulna tılünk,
akkor egy szélsıséges helyzetbe sodorná a társaságot, hiszen gyakorlatilag elveszítené vezértermékének piacát. Lényeges és meghatározó dolog, hogy a
német tulajdonú Villeroy és Boch Magyarország RT
képviselıivel minden évben meg tudjunk állapodni, hiszen ez határozza meg a következı évet. Hozzá kell
tennem, hogy az ásványi anyag feldolgozása, az ásványi termékek precíziós elıállítása mellett, amire már
technológiáink lehetıséget adnak, nagyon komolyan
fejlesztjük kereskedelmi tevékenységünket. A 6. évet
zárjuk kereskedelmi tevékenységünkben. Akkor álltunk neki, amikor az ásványi termékek piacán csekély
volt az érdeklıdés. Ma már a kereskedelem a cég bevételének 1/4-ét adja. Ez nagyon szép eredmény, tekintetbe véve azt, hogy nem egy belvárosi üzlethelyiségrıl van szó. Itt egy nagyon jól összeállított bemu2
tatóterem és egy több 100 m fedett raktárhelyiség
biztosítja a feltételeket. Azért fontos számomra az elmúlt 5-6 év elemzése , mert a bányászat, az ásványi
anyag száraz feldolgozása, a feldolgozó üzemben a
teljes nyersanyag feldolgozása minden egyes elemé-
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Mőanyag és fém csempe és padló élvédık
nek gyártása és ennek kapcsán a piac megtalálása
mellett nagyon sok erıt és energiát fektettünk be a keÁraink az ÁFA-t tartalmazzák
reskedelmi tevékenységbe, és úgy tőnik megérte és
Nyitva: H-P:7-16-ig szombaton 9-1230-ig
megéri. De ez is legalább annyira változó kérdés, mint
Tel.:33/452-179, 452-180, Fax:452-183
maga a piac és a gazdaság Magyarországon. Azért
azt mindig ott kell tudni a fejünk felett - mint DamokTisztelt Annavölgyi Kábel TV elıfizetık.
lész kardját- , hogy ebben a kisvállalati kategóriában
mindig hirtelen változásokat idézhet elı a piaci igények változása, hiszen Magyarországon és a világon A KTV rendszeren december hónapban új csatorna jemindenhol probléma a tıkeerı. A tıkeerı ezt jelenti, lentkezett: a SPEKTRUM televízió. Ezt a mősort soát tudom-e hidalni a válságos idıszakokat, át tudok-e kan várták, hiszen Magyarország egyik legnézethidalni olyan problémákat, amik váratlanul érnek, ame- tebb, legérdekesebb csatornája.
lyek szélsıséges külsı hatások. Lehetnek olyan gé- Sajnos szeptember végén két Magyar csatorna is
pészeti, technológiai problémák, amelyek a tevékeny- befejezte sugárzását az „MSAT” és a „SZÍV TV”.
ség folytán adódnak. Ahhoz, hogy
közép- és Ezen mősoroknak terjesztése országosan meghosszútávú terveinket meg tudjuk valósítani, szüksé- szőnt, mivel már nem tudták fizetni a sugárzási dígünk van annak a most már 10 év alatt összekovácso- jat az ANTENNA HUNGÁRIA RT. felé.
lódott csapatnak a munkájára, hogy ugyanezzel a me- A HUNGAROSPORT TV csatorna tulajdonosa 1999
todikával, szervezeti egységgel és kollegalitással tud- decemberi hónapban várhatóan indítja az adást. Erre
junk a jövıben együtt dolgozni. Meggyızıdésem, ha vonatkozóan ígéret hangzott el a magyarországi KTV
ez így van, könnyebb áthidalni a problémákat és ha- üzemeltetık felé.
nyatló idıszakokat, amik remélem az elkövetkezı 15- 2000 február 1-tıl az alábbi programcsomagok vá20 évben elkerülnek bennünket.
laszthatók az annavölgyi KTV rendszeren.
A.H. Tudomásunk szerint Ön Annavölgyön építkezik. Ez azt jelenti, hogy itt szándékozik letelepedSzociális csomag BASK csomag EBS csomag
ni?
MTV 1
RTL KLUB
SPEKRUM TV
S. J. Hogy végleg itt telepedek le, vagy nem, az sok
MTV2
TV2
VOX
mindentıl függ. Egy biztos. A hely nagyon kellemes,
Duna
TV
TV3
VIVA
II
csendes , jó levegıjő és számomra mindig nagyon jó
STV2
Eurosport
+Szoc. csomag
hangulatot áraszt. Az hogy az ember végleg letelepRTL
RTL2
+Bask csomag
szik valahol, az nagyban függ a családi dolgoktól. Ami
SAT1
PRO7
az elképzelésem, ha Isten is megadja számomra,
VIVA
hogy megérjem a nyugdíjas kort, nagyon szívesen teKABEL1
lepednék le itt, Annavölgyön, a fenyveserdı aljában,
SUPER RTL
ahol jó levegı, kellemes madárcsicsergés van, és a
+szoc. csomag
hely mentes minden olyan zajtól, ami nap mint nap éri
az embert.
150 Ft/hó
470 Ft/hó
800 Ft/hó
A.H. Ehhez a lap szerkesztısége nevében sok siSterczer Gergely
kert és eredményes munkát kívánok!
Újdonság
a
LILLA
csemegében
!
A KAOLIN KERAMIC CENTER ajánlata !
December 1-tıl nálunk is LÁTVÁNYPÉKSÉG fogadTekintse meg felújított mintatermünket.
ja a kedves vevıinket! A boltban sütött, finom, friss,
Fürdıszoba kerámiák WC-k
6806-Ftmeleg ízletes sütemények várják Önöket. Több íztól
ben kínáljuk ezen termékeinket.
Fehér kádak 150,160,170 cm-es
16706-Ft
Rendelést is felveszünk a hét bármely napjára. A kaFehér zuhanytálcák
7553-Ft-tól
rácsonyi, illetve szilveszteri rendeléseiket kérjük idıKLUDI csaptelepek
3499-Ft-tól
ben jelezzék!
Mosdók
5273-Ft-tól
Karácsonyra élı halat vásároljon nálunk, melyet december 21-tıl kezdünk árulni. Kedvezı áron kínáVíztakarékos Gorenje öblítıtartályok különbözı
lunk halászlésőrítményeket. Kocsonya-hús választék
színekben és méretben 5700 Ft-ért.
folyamatosan. Ünnepi ajándékozási problémáikat
Terranova, Knauf, Cimsec
megoldjuk! Kívánságra készítünk bármilyen ajáncsemperagasztók és fugázók.
dékcsomagot.
Kvarc-Mineral csemperagasztó, padlókiegyenlítı.
Karácsonyi sorsolásunk idıpontja dec.23. 1600
2
Falicsempe1 5x15cm-es fehér
1150,-Ft/m
óra.
Falicsempék 20x20 cm-es
1415-Ft/m2-tıl
A már hagyománnyá vált sorsoláson 10 ajándékcsomagot ajánlunk fel azon kedves vásárlóinknak,
Falicsempék 15x20 cm-es
1115-Ft/m2-tıl
Fagyálló járólapok 30x30 cm-es
1315-Ft/m2-tıl
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akik 2500 Ft. felett vásároltak , s a szerencse is kedvezett nekik.
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, akik megtiszteltek minket, s vevıink voltak ebben az évben.
E lap hasábjain keresztül kívánunk mindenkinek szeretetteljes, boldog, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendıt.
Rózsahegyi Róbert és a
LILLA csemege dolgozói.

Sport
November 14-én befejezıdött a Körzeti Labdarúgó bajnokság 1999-2000 évi küzdelmeinek ıszi fordulója.
Csapataink a lehetı leggyengébben szerepeltek, hiszen
a felnıtt és ifi csapatunk is az utolsó 14. helyen végzett.
Eredmény listánk a következı képpen alakult:
Ifi csapat 13 vereség 0 döntetlen 0 gyızelem
7:93 gólarány
0 pont
Felnıttek: 1 gyızelem 2 döntetlen 10 vereség
13:44 gólarány 5 pont
Szeptembertıl 13 csapattal a „Kölyök” bajnokság is beindult, melyen elıször szerepeltek gyerekeink is. A kezdeti nehézségek után, kis focistáink egyre ügyesebben
játszottak és a következı eredménnyel fejezték be a szereplésüket:
12 mérkızés, 3 gyızelem, 0 döntetlen, 9 vereség
19:67 gólarány, 9 pont
ezzel az eredménnyel a 11. helyen zárták az ıszi fordulót. Ebbıl a csapatból 4-5 játékos még az ifi csapatban
állandó csapat tagként szerepelt. Remélhetı, hogy néhány év múlva ezek a tehetséges kis focisták sikeresebben fognak szerepelni a nagy csapatban is.
Révész Zsolt labdarúgónk még a tavasszal elszenvedett
súlyos térdsérülése miatt az utolsó bajnoki mérkızéssel
befejezte aktív labdarúgó pályafutását. A Dömös elleni
mérkızésen búcsúzott el játékostársaitól és a közönségtıl. A több mint 20 éves sportolói pályafutás után jó
egészséget kívánunk neki az aktív sportolás nélküli élethez!
A heti rendszerességgel mozgó röplabdások férfi együttese november 20-án a sportbarátság szellemében fogadta a Dági öregfiúk röplabdacsatát. Az eredménytıl
függetlenül jó hangulatú mérkızésen tovább erısödött a
két község röplabdásainak hagyományos baráti kapcsolata. Köszönet érte a szervezıknek és a 8-10 sportolónak.
November utolsó hetében megkezdte mőködését a cselgáncs szakosztály Kreitner Antalné és Jezsik Gyula irányításával. Az edzéseket szerdán és pénteken 1600-1730ig tartják. A résztvevık száma 50-60 fı.

1500 Ft-os vásárlási utalvány Káracsony Anikó
1000 Ft-os vásárlási utalvány Révész Lívia
500 Ft-os vásárlási utalvány id. Révész Ferencné
500 Ft-os vásárlási utalvány Kurucz Renáta
Megtartottuk az augusztusi különszámban meghirdetett
GÓLTOTÓ játékunk sorsolását. A 24 tippelıbıl 13-an értek
el találatot. 3 tippelınek sikerült 2 mérkızés eredményét eltalálni, így köztük sorsoltuk ki a Rózsahegyi Róbert és felesége által felajánlott díjakat.
1. díj
Egy torta
Vereckei Kálmán
2. díj
Üveg pezsgı
Dér János
3. díj
Üveg pezsgı
Dér József
Új rejtvényeink megfejtését az e rovatban található Pályázati
Szelvényen, zárt borítékban kérjük bedobni az ANNI boltban, a Postán és a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett
Rejtvény feliratú dobozok egyikébe.
Beérkezési határidı:
2000 február 8.
A helyes megfejtést beküldık között a Kaolin KFT. ajándékát egy porcelán faliórát sorsolunk ki. A sorsolást február 830
án 15 -kor tartjuk a Polgármesteri hivatalban.

A megfejtés, egy élı, köztiszteletben álló nem
annavölgyi személy neve. A vezeték és keresztnevének betőit összekevertük.

Z S ÁR L I D

T É R S E B E Z

Pályázati Szelvény
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, Révész Istvánné, Révészné Sági Lívia, Salló Miklós, Szelle
István, Vereckei Kálmán, Vörös Imre,
Terjesztik: Tary Zoltán, Patkó Bence, Viszkok Ervin

REJTVÉNY
Szelle István rovata
Az elızı számunkban megjelent rejtvények helyes megfejtései:
Személy:
Cser Simon
Anagramma:
Balzac
A határidıig 39 megfejtés érkezett. A postán megtartott sorsoláson a következık nyertek:
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