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Új év új remények
Amik
or ezek
et a sorok
at írom alig pár nappal
Amikor
ezeket
sorokat
léptünk be az új esztendõbe 2007-be.
Magunk mögött hagytunk 365 napot, számvetést készítünk, hogy mennyire volt jó, illetve rossz
évünk. Ki-ki másként összegez, másként látja az
évet, más volt fontos számára, más jelentette a
sikert, vagy éppen a kudarcot, a veszteséget és
mindenki másként éli meg ezeket az érzéseket.
Ha visszatekintünk, akkor elsõ és legfontosabb az,
hogy családtagjaink egészségben, erõben búcsúz-

tathatták az ó évet és együtt köszönthettük velük
az újat. A legszomorúbb érzés olyan évtõl búcsút
venni, amikor ez nem így történt, és az új év beköszöntével nem üdvözölhetünk mindenkit, aki
fontos, nagyon fontos számunkra.
Velem együtt sajnos sokan élték meg ezt a szomorú érzést, amikor közvetlen hozzátartozónkat
veszítettük el az elmúlt évben.
Ilyenkor átértékel az ember sok mindent, és rá
kell, hogy jöjjön, hogy az egészségnél, a szeretetteljes családi légkörnél semmi nem fontosabb.

Az utca embere kérdezte,
az illetékes válaszol
Kedves Olvasó, ebben a rovatban szeretnénk, ha eljuttatnák a közérdekû kérdéseik
et, ami fogkérdéseiket,
lalk
oztatja Önök
et, vagy zavarja a mindennapjaik
at községünkben. Megpróbálunk utána járni
mindennapjaikat
lalkoztatja
Önöket,
és választ, megoldást kkeresni
eresni a gondokra. TTapasztalat
apasztalat ugyan, hogy név szerint nem szívesen
szeretnek szerepelni, sebaj, hiszen nem magánjellegû problémákról lesz szó, hanem mindosság jó közérzetéhez hozzátartozik.
azokról, ami a lak
lakosság
– Az autóval közlek
közlekedõknek
megkeseríti
életüket
mellékutcákból
edõknek nagyon megk
eseríti életük
et a mellék
utcákból való kihajtás.
Sok esetben csak a vak szerencsében bízva kkanyarodnak
anyarodnak ki, mert látni nem látnak semmit
semmit.
Különösen veszélyes a ruházati boltnál kihajtani az Április 4 utcáról, de a nagy parkolóból sem könnyebb
a helyzet balra kikanyarodni a fõútra akkor, ha az út szélén parkolásra kijelölt helyekbõl az elsõt
elfoglalja már egy autó. Ha ugyan itt esetleg egy zárt furgon, vagy kamion áll szinte reménytelen
bármit is látni. A gépkocsivezetõ „hátha” alapon hajt ki, hátha nem jön semmi, csak ez eléggé rizikós.
Lassan-lassan a kiültetett bokrok is elérik azt a méretet, ami már szintén akadályozza a zavartalan
kihajtást a mellékutcákból.
– Mi a megoldás? Választ a PPolgármester
olgármester úrtól várjuk.
– Ismerjük a problémát, hiszen mi is közlekedünk és részesei vagyunk a kellemetlenségeknek.
A kilátást akadályozó bokrok, fák, sövények nyírását egyszerûen meg tudjuk oldani, nehezebb kérdés már a parkolás engedélyezése. Kézenfekvõ lenne, hogy az elsõ parkoló állásba ne parkolhassanak
kamionok, teherautók, de ez ügyben a Közútkezelõ KHT-vel egyeztetnünk kell.
– Ugyancsak sok polgártársunk
at foglalk
oztatja, hogy mik
or kkerülnek
erülnek ki községünkben az
polgártársunkat
foglalkoztatja,
mikor
utcák
at jelzõ táblák? Sokszor kell idegent útbaigazítani, de hasonló gond lehet mentõnek, orvosi
utcákat
ügyeletnek megtalálni a megfelelõ utcát. A következõ lépés persze rajtunk lakosokon múlik, hogy minden házra ki legyen téve a megfelelõ házszám is a pontos tájékoztatás végett.
– Választ a PPolgármester
olgármester úrtól várjuk.
– A Képviselõtestület már foglalkozott ezzel a kérdéssel, és megpróbálnak tenni annak érdekében,
hogy pontosan lehessen tájékozódni községünkben, és mihamarabb legyenek utcát jelzõ, útbaigazító
táblák.

A siker, a pénz, a jólét, semmit nem ér akkor, ha
nem örülhetünk felhõtlenül már családtagjainkkal közösen, nem ülhetjük körül a karácsonyfát,
mert õk már egy másik terített asztalnál ünnepelnek az égiekkel.
Mi mást tudnék kívánni Önöknek, minthogy
sokáig együtt tudják köszönteni az elkövetkezendõ éveket azokkal, akik közel állnak a szívükhöz.
Szeretetteljes, reményteli, örömökben és egészségben gazdag új évet Kedves mindnyájuknak!
Molnár Kálmánné Varga Katalin

Adjon az Isten
(Nagy László verse)
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba gabonát,
árva kezembe parolát,
lámpába lángot,
ne kelljen korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ õ küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dûljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetõk helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

Köszönet
Mi, akik e lapnak a megálmodói voltunk izgatottan vártuk a
fogadtatást, milyen visszajelzéseket kapunk Önöktõl, jó ötletnek tartják e a megjelenését?
Örömmel vettük a sok gratulációt, a dicsérõ szavakat, a pozitív fogadtatást. Különösen jó szívvel üdvözölték a Közhasznú
információ rovatot. Jó érzéssel tölt el, hogy már várják a következõ számokat.
Megköszönjük a biztató szavakat és igyekszünk rászolgálni
munkánkkal az Önök bizalmára..
Fogadják olyan szeretettel a lapot, mint amilyen szeretettel
íródik.
mvk

Irigylem a szomszédos falukat, Kecskédet, Vértessomlót…

Erõs emberek…
Boldogan üdvözöltük Advent elsõ vasárnapján
a felgyulladó fények
et falunkban. Sok ember
fényeket
fáradtságos munkája, áldozatvállalása után sikerült megvalósítani, hogy meghitt, hangulatos legyen a fõutca az itt lakók és az átutazók
örömére.
Évek óta szerettem volna többekkel együtt, hogy
a katolikus templom körüli hatalmas fenyõfákon is
égjenek a kis lámpások, ki legyenek világítva. Sok
illetékessel beszéltünk, a válasz legtöbb esetben az
volt, hogy felesleges, mert úgyis lelopják. Legyintettem, hogy elõítélet ez csupán és nem szabad ilyen
szkeptikusan nézni a világot. Mindaddig tartottam
magam ehhez a tézishez, amíg az év vége el nem
jött. Aztán szomorúan tapasztaltam, és velem együtt
azt gondolom, hogy minden jóérzésû ember, hogy a
tóparti sétányon ellopták a kandeláberekrõl a díszlámpásokat, amit meghagytak, azokat megkurtítva
a kábelektõl, teljesen tönkretettek. Kik lehetnek ezek
az „erõs emberek” milyen nevelésben részesültek,
mi foglalkoztatja õket, milyen lehet az értékrendjük? Nem nehéz a kérdésekre kitalálni a választ Ezekhez a cselekedetekhez nem kell fantasztikus izmok-

kal rendelkezni, nem kell erõ hozzá, hogy vandál
módon tönkretegyék mindazt, amit segítõkész, közösségért áldozatot vállaló emberek hoznak létre
mindannyiunk örömére.
Találgathatnák, hogy itt élnek e közöttünk, vagy
talán a környezõ településekrõl jönnek, és nem tudnak elmenni a szép mellett? Esetleg az alkohol ad
akkora erõt, hogy rongáljanak, mert ugyan mit kezdenek egy lámpással, amit nem igazán tudnak felhasználni máshol. És ez csak a vandalizmus egyik
példája, mert ugyancsak a tóparti sétányon hiányzik az összes esztétikus hulladékgyûjtõ, állítólag egytõl-egyig a tóban végezték küldetésüket. A vasúton
túl táblák jelzik a vállalkozások elérhetõségét, meglehetõsen magasan, az sem akadály, darabokra van
törve szinte mindegyik. A régi általános iskola ablakait már be kellett deszkázni, mert nem gyõzte az
egyház a sorozatos üvegezést, hiszen rendre kitörték újra, és újra. Szomorú, de ezeknek az „erõs embereknek” semmi nem szent, mert van rá példa, hogy
a temetõt sem kímélik, ott nem csak rongálnak, de
kegyeletsértéssel eltulajdonítanak virágokat, gyertyákat, kegytárgyakat a sírokról nem tisztelve sem élõt,
sem holtat!

És most visszautalnék írásom elsõ mondatára,
miért is irigylem a szomszédos községeket?
Csodálatos volt a betlehem, a díszkivilágítás
Vértessomlón a templom elõtt, senki nem bántotta,
ugyancsak nagyon hangulatos volt Kecskéden sétálni, a széles utcákon szinte minden közterületen álló
karácsonyfán égtek a füzérek és senkinek nem jutott
eszébe megrongálni azokat. Jó lenne tudni, hogy mi
a titkuk? Ott is vannak fiatalok, van átmenõ forgalom. Talán mást jelent „erõs embernek” lenni ezekben a falukban? Ott aki erõs, az az erejét másként
fitogtatja, segít széppé tenni környezetét?
Többen felvetették, hogy létre kellene hozni falunkban a polgárõrséget. Elgondolkodtató, de nem hiszem,
hogy ha a községet jelzõ táblák alatt szerepel, hogy
polgárõrség mûködik a faluban, megijednének és elrettentõ lenne számukra. Nem tudom mi lehet a megoldás, de szeretném, ha az eljövendõ karácsonykor mi
is büszkélkedhetnénk a templom körül betlehemmel
és fényektõl ragyogó karácsonyfákkal, mindenféle õrzés nélkül abban bízva, hogy a látványtól megváltoznak ezek az „erõs emberek” és egy kicsit megszólal a
lelkiismeretük. Vagy lehet, hogy naiv vagyok…?
mvk

Bemutatkozik a Környei Német Kisebbségi Önkormányzat
Elõször is szeretném megköszönni, hogy az újságon kkeresztül
eresztül a Környei
Német Kisebbségi Önk
ormányzat is lehetõséget kkapott
apott a bemutatk
ozásra.
bemutatkozásra.
Önkormányzat
illmann TTeréz
eréz
Az önkormányzat elnöke Menoniné PPillmann
eréz, aki már az elõzõ
4 évben is ellátta ezt a feladatot. Elnökhelyettes Wiszt Ferenc képviselõ úr, aki
egyben a nagy önkormányzat kulturális bizottságának is a tagja.
Bogár Ferencné képviselõ asszony az elõzõ ciklusban, és jelenleg is a kisebbségi önkormányzat gazdasági titkára. Ezen kívül Süli Lászlóné és Wéber István
képviselõk egészítik ki a Német Kisebbségi Önkormányzat kis csapatát.
Számunkra azért is fontos ez a bemutatkozás, mert úgy gondolom, nincs
mindenki teljesen tisztában a Kisebbségi Önkormányzat mûködésével, feladataival és lehetõségeivel.
Mi nem a települési Önkormányzat vetélytársaként, hanem segítõ partnereként szeretnénk részt venni elsõsorban a község kulturális életének színesebbé
tételében. Elsõdleges feladatunk a hagyományápolás, a nyelvápolás, és a még
meglévõ kulturális örökség összegyûjtése, megõrzése az utókor számára, valamint a meglévõ német patnerkapcsolat további ápolása és segítése. De feladatunk a kulturális csoportjaink és az iskolai oktatás anyagi támogatása is. Aki
kicsit is utánanézett falunk történetének, az tudhatja, hogy ez a község az 1947es kitelepítésig sváb település volt. Az itt élõ emberek saját népi hagyományaik, kultúrájuk szerint élték az életüket. – A kitelepítés borzalmait nem részletezem, talán egyszer majd lesz lehetõség annak ismertetésére is. – Mindenesetre köztudott, hogy az az idõszak megfosztotta az õslakosságot a lehetõségtõl, hogy használják anyanyelvüket és ápolják hagyományaikat. Attól
kezdve”megtanulták „az emberek szégyellni svábságukat, félelmükben nem
használták anyanyelvüket, és még véletlenül sem tudatosították gyermekeikben a sváb identitást. Meg kell vallanom, a siker majdnem teljes! Szerencsére
1989-tõl ebben a tekintetben új lehetõségek nyíltak. Újra szabad németül beszélni, énekelni, sõt mi több, svábnak vallani magunkat. Hogy ezt hányan me-

rik felvállalni? – Kevesen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a választásokon
való szerény részvételi arány. Nem könnyû így dolgozni, de mindenképpen érdemes! Hiszen azzal, hogy gyermekeinket németül tanítjuk, csak segítünk nekik, hogy könnyebben boldoguljanak ebben a zavaros világban. Ha igyekszünk
újra éleszteni a hagyományokat, csak színesebbé, gazdagabbá tesszük a falu
kulturális életét, Azzal, hogy tájházat szeretnénk létrehozni és ezáltal igyekszünk megismertetni a gyerekekkel az elmúlt nemzedék életét, csak történelemtudásukat gyarapítjuk. Azzal, hogy az ide látogatóknak bemutatjuk a falumúzeumon keresztül a régi Környe arculatát, csak a falu hírnevét gyarapítjuk.
Azt hiszem, ez mindenki számára hasznos tevékenység.
Ehhez a munkához kérjük, együttmûködésüket és segítségüket! A Kisebbségi Önkormányzat bármelyik tagjához fordulhatnak kéréseikkel, ötleteikkel. Nyitottak vagyunk bármilyen javaslatra! A segítségüket pedig elõre is köszönjük!
Búcsúzóul pedig engedjék meg, hogy Szent Istvánt idézzem, aki intelmeiben
így szólt Imre fiához:
„Mert amint különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelveket és szokást, különbkülönb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstõl elrettenti. Mert az egynyelvû és egyszokású ország gyenge és
esendõ. Ennélfogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha
pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szétszórni, amit
összegyûjtöttem, kétség kívül igen nagy kárt szenvedne az ország.
Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák!”
Süli Lászlóné
Német kisebbségi képviselõ

Emlékezés dr. Laub József fõorvos úrra
A Doktor bácsi szíve megállt dobogni. Hosszú-hosszú évtizedekig
gyógyított, segített sok-sok gyereken felnõttön a faluban és a
környezõ tanyákon. Akkor még nem autóval, hanem biciklivel, lovas
szekérrel ment, ha hívták, ha szükség volt rá. Mindig volt ideje megnyugtatni, jó tanácsokkal ellátni a betegeket. Abban az idõben nem
a számítógép volt a fegyver. Õ még mártogatós tollal írta a recepteket, a kórlapokra egészségi állapotunk krónikáját. Elsõ emlékem róla
kicsi gyerekként éltem meg, amikor öcsém születésénél itthon segédkezett Kállai néninek a szülésznõnek. Abban az idõben került fiatalon a falunkba, reményekkel telve, nagy-nagy kitartással, hiszen nem
volt ritka, hogy még fogat is neki kellett húznia.
Hosszú évtizedekig tartó becsületes munkájáért Környe Község Díszpolgára lett 1995-ben.
A betegség nem kímélte, nem örülhetett zavartalanul a megérdemelt pihenésnek, a nyugdíjas éveinek.
Élete a gyógyítás volt, amit biztos folytat sok-sok környei szolgálatában abban a másik égi világban. Drága Laub doktor bácsi,
nyugodjon békében, emlékét megõrizzük!
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Elment a Doktor Úr…
A tisztelõk sokaságán túl a gyászszertartást lebonyolító és szervezõ
temetkezési vállalkozás dolgozói is kegyelettel készültek a doktor úr
búcsúztatására. Új, jó minõségû, értékes hangosító berendezést vásároltak erre az alkalomra, hogy minden gyászoló jól hallhassa a
szertartáson elhangzó búcsúzó szavakat. A fõpróba hibátlan volt,
jól mûködött a berendezés. De sajnos a technika ördöge közbeszólt,
egy teljesen prózai dologra nem gondoltunk, az originált, újonnan
vásárolt elem nem mûködött. A tanulságot leszûrtük, fel kell készülni minden eshetõségre, tartalék elemet is kellett volna vásárolni az
esetleges hibák elhárítására.
Az eset lesújtó volt, õszintén sajnáljuk, és ezúton kérünk elnézést a
családtól és a gyászoló gyülekezettõl, hogy csak a közelebb állók
értették a búcsúzó, méltató szavakat.
A búcsúbeszéd legfontosabb gondolatait ezúton szeretnénk tolmácsolni a gyászolók felé, a sokakhoz eljutó helyi újságban pótolva, és
Dr. Laub József fõorvos úrra emlékezve.

Mózer Ferenc
Támasz Temetkezési Bt. vezetõje

Gyászbeszéd
„Milyen szép az emberi élet:
A mindennapiság parányi körébõl kiemelkedik,
s magát valami nagy és milliókat érdeklõ cél szolgálatába állítja.
Milyen szép világító csillagként tûnni fel ezrek elõtt szabadon,
de izzó lélekkel választani meg a maga életének útját és azt jó
és balszerencse közt soha nem csüggedõ szenvedéllyel járni végig”
Igazak ezek a gondolatok, különösen igazak most, amikor egy értékes életút elõtt tisztelgünk.
Dr. Laub József orvos szinte páratlan életútja az emberek szolgálatában, az emberek testi-lelki gyógyításában telt el. Kimondani is tisztelet, hogy életének 76 évébõl 43 évet az orvosi hivatás töltött ki.
Életútja beteljesedett és mi itt állunk ravatalánál, hogy szeretettel
és hálával emlékezzünk rá a kimondott szavak erejével, felidézve
életútjának néhány állomását.
1930-ban született a közeli Szomódon. Az akkori történelmi korban
leginkább a megélhetésért folyt a küzdelem, de kivételes egyénisége
felülemelte a nehézségeken. A középiskolát elvégezve az orvosi pálya vonzotta, sebész szeretett volna lenni. Kitartása és szorgalma az
orvosi egyetemen meghozta számára a sikert. Diplomáját 1956-ban

kapta meg, örömét csak a behívó parancs rontotta el. A nehéz idõkön a jó alaptermészete is átsegítette, keményen dolgozott a Központi Katonai Kórház baleseti sebészetén. Egy szerencsés fordulat
folytán Tatára került a kórház sebészeti osztályára. Itt is hamar megkedvelték a lelkiismeretes, mindig segítõkész orvost.
Sokat járt ki a környezõ falvakba is, ha éppen nem volt orvos, így
került Környére, és ez fontos fordulatot hozott az életébe. Megfogta
õt a környei emberek ragaszkodása, maga a falu és megpályázta az
orvosi állást, amit meg is kapott. Megtalálta helyét egy életre a faluban. Nem ismert fáradtságot ha segíteni kellett, ha gyógyításról volt
szó. Bizonyára ezernyi emlék elevenedik most fel az egybegyûlt gyászolókban, történetek, vele kapcsolatban. Fáradhatatlan volt, ha hívták, ha megszólalt a telefon, mindegy volt, hogy milyen az idõ, vagy
éppen hány óra van. Ha úgy adódott elõkerült a gumicsizma a kerékpár, vagy éppen a lovas szekér, mint közlekedési eszköz, ha mással már nem lehetett megközelíteni a segítséget kérõ beteget. Tudta,
hogy aki hívja, annak szüksége van rá.
Háziorvosi teendõi mellett jutott erejébõl a közösség szolgálatára is.
Soha nem mutatta, hogy fáradt lenne, vagy csak jól titkolta a környezete elõtt. Csendes, de határozott hangján szólt a betegeihez, az esetleges kétkedõkhöz, erõt és hitet öntve beléjük, hogy gyógyításukat
elõsegítse. Éberen õrködött a község lakóinak egészsége felett, mindaddig, amíg ereje engedte. Nagyon sokan elmondhatják, hogy testilelki bajaikban segített.
Voltak dédelgetett álmai is, nagyon szeretett volna kertészkedni,
gondtalanul kikapcsolódni, de a gyógyító munka mellett erre nem
sok ideje maradt. Társával Emma asszonnyal és családjával örömmel volt együtt, velük osztotta meg gondolatait a község és a nagyvilág dolgairól, boldog volt velük. A mindennapok eseménye az utolsó
napokig érdekelte, különösen a közösség ügyei, a választás alakulása, amivel meg volt elégedve.
Segítette a helyi Vöröskereszt munkáját és belefolyt minden olyan
tevékenységbe, amire a falu vezetése felkérte.
Életpályájának méltó elismeréseként 1995-ben Környe Község Díszpolgára lett.
Érdemei, orvosi életpályája elévülhetetlen, sokáig emlékezni fognak még rá az õt ismerõk. A gyászolók sokasága is azt jelzi, hogy egy
tiszteletre méltó, értékes embertõl veszünk végsõ búcsút ezekben a
percekben.

Nyugodjon békében!

A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu
Az elmúlt idõszak legjelentõsebb eseménye
az óvodában karácsonyi ünnepély volt. Az esemény megünneplésére december 20-án került
sor az intézményben, ahol a hagyományokhoz
híven csoportonként ünnepeltek a gyerekek.
Minden csoportban csodálatosan feldíszített karácsonyfa varázsolt ünnepi hangulatot az ovisok számára. Természetesen ajándékok is kerültek a fák alá, csoportonként 30 000 Ft értékben vásároltunk a gyermekek számára játékokat, melyeket azonnal birtokba is vettek a
megajándékozottak.

Az ünnepnapon a hangulatot még bensõségesebbé varázsolta a közös éneklés, verselés. Nagyon
nagy sikert aratott a nagycsoportos gyermekek betlehemes játéka, melyet erre az alkalomra tanultak.
Bár nincs igazán télies idõjárás, azért a madarakat sikerült az udvarainkra csalogatni. Megkezdõdött a madáretetés. Rengeteg madár lakomázik folyamatosan a madáretetõkbe kitett eledelbõl. Reméljük a tavasszal meghálálják a gondoskodást.
Nagyon fontos, hogy nagycsoportos óvodásaink
a tanév végére alkalmassá váljanak az iskolai életmódra. Szeptemberben fejlesztõ óvodapedagógu-

sunk felmérte a nagycsoportos gyermekeket. Az esetleges részképességbeli lemaradások korrigálására
érdekében mikrocsoportokban foglalkozik az arra
rászoruló gyermekekkel. Az elmúlt idõszak eredményei mutatják fejlesztõ munkánk fontosságát.
Elkészült óvodánk honlapja, melyet folyamatosan töltünk fel. Itt olvasható az intézményvezetõi
beszámoló a 2005/2006-os nevelési évrõl.
A lapot látogatni a www.vackorovoda.t-online.hu
internetes címen lehet.
Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezetõ

Hangulatos év vége a Kisfaludy Iskolában
Iskolánkban a december hónap már a karácsonyi
készülõdés jegyében telt. A tanulás mellett nagy lelkesedéssel készülõdtek diákjaink a Mikulás megérkezésére. Mûvészeti iskolánk bábosai két tanulságos
mese elõadásával kedveskedtek a Mikulásnak és az
ovisoknak, alsó tagozatos diákjainknak. Ezeken kívül ellátogattak a bokodi általános iskolába és a tatabányai városi könyvtárba is vendégszereplésre.
Mindkét helyen ügyesen szerepeltek, nagy sikert arattak a közönség körében.
A suli-buli szintén a gyerekek kedvelt szórakozásai közé tartozik, most is nagyon örültek a táncháznak és a diszkónak. Táncosaink idén is lucáztak társaik körében, valamint községünk lakóinak, sõt Tatabányán is nagy szeretettel fogadták õket.
Német nyelvtanáraink vezetésével Bécsbe is ellátogattak diákjaink a hagyományos karácsonyi vásárra. A programot színesítette a schönbrunni kastély megtekintése.

Alsó tagozatos diákjaink karácsonyi bütykölõn
készíthették el azokat az ajándékaikat, amelyeket
családtagjaiknak, barátaiknak szántak a fenyõfa alá.
Nagy sikere volt a gyertya-, és gyertyatartó-készítésnek, a gipszfestésnek, valamint képeslapok tervezésének és megrajzolásának. Sokan voltak kíváncsiak karácsonyi hangversenyünkre, ennek nagyon
örültek a szereplõ mûvészeti tagozatos gyerekek.
Színjátszósaink mondókákkal, versekkel köszöntötték a telet, a közelgõ karácsonyt. Zene tanszakosaink különféle hangszereken szólaltattak meg karácsonyi dalokat, népszerû feldolgozásokat. A Faluház
elõterében a grafika tanszakosok által rajzolt mûveket tekinthették meg az érdeklõdõk. Kellemes,
hangulatos estét szereztek színvonalas mûsorukkal
a gyerekek mindazoknak, akik megtisztelték õket figyelmükkel.
Iskolánk elsõ emeleti paravánjain a British
Council plakátjait bemutató kiállítást láthattak egy

Egy gyönyörû karácsonyfa
története

héten keresztül gyerekeink Igyekszünk minél jobb kapcsolatot kialakítani ezzel a szervezettel, ezzel is elõsegítve diákjaink angol nyelvi
tanulmányait.
A december 20-án tartott iskolai és falusi karácsonyi mûsorra sok és kemény munkával készültek
negyedik évfolyamosaink, énekkarunk és a jazz-balettosok. A gyerekeknek sikerült kialakítaniuk azt a
meghitt hangulatot, amit reméljük, a hallgatóság
megõrzött egészen karácsony estéig.
A téli szünetbeli pihenés után januárban a kemény
tanulás ideje érkezett el, hiszen lassan vége az elsõ
félévnek, a továbbtanulók pedig készülnek a felvételi vizsgákra.
Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

RECEPT – Göngyölt csirkemell

Pici volt nagyon, cserépnyi, amikor a gazdájához került egy
nagyon jó ismerõsétõl néhai Varga Jakabtól azzal az
útravalóval, hogy ha felcseperedik évek hosszú sora után, és
kivágásra ítéltetik, karitatív célt szolgáljon.
Így került a Faluház elé és Õ lett mindenki karácsonyfája
Környén. Magas terebélyes termetét csak daruval lehetett a
helyére állítani. Büszke volt, amikor díszbe öltöztették
a gyerekek az általuk készített szebbnél szebb díszekkel.
Ékessége akkor érte el a legszebb pompáját, amikor
kigyulladtak rajta a fények, és hetekig hirdethette a szeretetet,
az összetartozást a békét.
Köszönjük az egész falu nevében az adományozónak Schlepp
Ferencnek és feleségének Zsuzsa asszonynak a felajánlását.
mvk

A nagyobb csirkemellet vékony szeletekre vágjuk,
bepácoljuk mézbõl, mustárból, olajból készített, borssal és
sóval ízesített páclébe.
Pár órás pácolás után megtöltjük csirkemellet sonkával,
sajttal asztalt szilvával. Felgöngyöljük, és bacon, vagy
vékonyra vágott kolozsvári szalonnával betekerjük.
Jénai tálban, vagy tepsiben egymás mellé fektetjük
és szép pirosra sütjük.
Pulykamellbõl, vagy sovány karajból is elkészíthetjük.
Jó étvágyat!

Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
A kiadásért felel: Beke László polgármester
Készült: 1.500 példányban
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin
Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Fontosabb telefonszámok:
Mentõk: 104
Tûzoltók: 105
Rendõrség: 107
MATÁV tudakozó: 198

Egészségügyi információk:
I-es számú Szent Rókus orvosi rendelõ
Dr. Árendás József: 473-093;
06-20-9-424-520
II-es számú orvosi rendelõ
Dr. Köpe Adorján: 473-064;
06-20-9-421-679
Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Bogád Judit: 473-095;
06-20-9-247-072
Fogorvosi Rendelõk:
Dr. Pálos Péter: 473-792
GREWISZ-DENT fogorvosi rendelõ
471-601; 06-20-9-338-066
Védõnõk: 473-276
Gyógyászati segédeszközök boltja,
(Alkotmány u. 32). 573-181
Gyógyszertár: 473-026
Nyitva tartás: naponta 8.00-17.30 óráig
Szombaton: 8.00-12.00 óráig
Tatai Emlõcentrum (szûrésre történõ
bejelentkezés, beutaló szükséges):
586-165; 586-166
Felnõtt orvosi ügyelet: hétköznap 16 órától
másnap reggel 8 óráig, pénteken
16 órától hétfõn reggel 8 óráig, illetve
vasár- és ünnepnapokon: Tatabánya, Béla
király krt. 69. (az Árpád szállodával
szembeni tér), Telefon: 316-800; 331-645.

Gyermekorvosi ügyelet: 331-645
Címe: Tatabánya, Béla király krt. 69.
(ANTSZ mögött)
Gyermekjóléti szolgálat szerdánként a
Kisfaludy általános iskolában érhetõ el
8.00-10.00 óráig és 13.00-15.00 óráig

Általános információk:
• A Katolikus Egyház naptára szerint január 6-tól vízkereszttõl, február 21-ig, hamvazószerdáig tart a farsang utána következik a
nagyböjt.
• A református templomban az istentiszteletek vasárnap és ünnepnapokon reggel
9 órakor kezdõdnek.
• Január 30. félévi szülõi értekezlet
• Február 5. 15.00-17.00 óra a mûvészetoktatás 2. féléves díjainak befizetése
• Február 6. 13.00-16.00 óra a mûvészetoktatás 2. féléves díjainak befizetése
• Február 7. 15.00-18.00 óra a mûvészetoktatás 2. féléves díjainak befizetése
• Február 10. gyermek farsangi bál
• Február 15. a továbbtanulási lapok elküldése a vizsgaközpontba, illetve a középiskolákba
• A Polgármesteri Hivatal kéri a Tisztelt Lakókat, hogy az OTTÓ Rt. (szemétszállító cég)
által kiküldött zöld színû, 2007-re szóló matricákat NE ragasszák fel a régi hulladéktároló edényekre, mert rövidesen új edényekkel lesz ellátva minden háztartás.
• Ugyancsak a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt érdekelteket, akik a Karácsonyi Idõsek Ünnepére meghívót kaptak és
nem mentek el, hogy az ajándékutalványt a

Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportjánál pénztári órák ideje alatt átvehetik.
A vásárlási utalványok 2007. február 28-ig
vehetõk át és az érvényességük is eddig a
napig szól. Levásárolható a helyi Coop Élelmiszer boltokban.
• Rövidesen községünk lakói közül minden
50-70 éves korú állampolgár kap egy tájékoztatást a háziorvosától vastagbélrák szûrõvizsgálatra. A vizsgálat fájdalommentes,
3 székletmintából állapítják meg az esetleges rendellenességeket. A szûrõvizsgálat ingyenes és elõzetes idõpont egyeztetéssel történik. A vizsgálatot dr. Árendás József és
dr. Köpe Adorján szervezi. A székletmintákat laboratóriumba küldik és ott vizsgálják.
A vizsgálat célja, hogy felderítse a vastagbélben megbúvó, de tüneteket, panaszokat
még nem okozó rendellenességeket, amelybõl a késõbbiekben esetleg vastagbélrák alakulhat ki. Ez a fajta daganat Magyarországon is az egyik leggyakoribb rosszindulatú
daganat, melyet még a tünetek megjelenése elõtt felismerve hatékonyan tudnak gyógyítani.
Minden meghívott a saját érdekében
vegye igénybe ezt a lehetõséget! Magunknak és a családunknak tartozunk
ennyivel.
• Környe Község Önkörmányzata értesíti
a lakosságot, hogy hamarosan megtörténik
a hulladéktároló edények cseréje. A 70 éven
felüli egyedülálló nyugdíjas állampolgárok
80 literes edényt igényelhetnek. Igénylõlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.

Polgármesteri Hivatal
Telefonszámok:
Polgármester:
Jegyzõ:

573-100
573-105
473-140

Ügyfélfogadás:
Hétfõn: 8-12-ig, 13-17-ig
Szerdán: 8-12-ig, 13-16-ig
Pénteken: 8-12-ig
Pénztári órák:
Hétfõn: 10-12-ig, 13-17-ig
Szerdán: 10-12-ig, 13-15-ig
Pénteken: 10-12-ig
• Gyepmester (állatbefogás):
06 (20) 9691-246
• Posta telefonszáma: 473-600
Nyitva tartása: 8.00-12.00 óráig,
12.30-tól–16.00 óráig
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 óráig
• Takarékszövetkezet
Telefonszáma: 573-200
Nyitva tartása: 8.00-17.00 óráig
Pénztári órák: 8.00-15.30 óráig
Pénteken: 8.00-13.30 óráig
• Könyvtár nyitva tartása:
Hétfõn és pénteken 16.30-tól–17.30 óráig
• Utcai csõtörés: 513-811
• Gázömlés: 06 (80) 440-141
• EON (áramgondok): 06 (40) 220-220
• MÁV: 310-370
• VOLÁN: 513-620
• ÉGÁZ egyéb tájékoztatás
számlázással kapcsolatosan:
06 (40) 824-825

