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Hivatalossá vált a partnerkapcsolatunk Tardoskeddel
Környe és a szlovákiai Tardoskedd település
között már nagyon sok éve él és mûködik az a
partnerkapcsolat, amelynek keretében kulturálisés sporteseményekkel színesítjük ünnepeinket.
E kapcsolat hivatalossá tételére utazott Tardoskeddre
Beke László polgármester vezetésével a Képviselõtestület
nyolc tagja valamint a Hivatal képviseletében dr.
Gyurmánczi Éva aljegyzõ. Az Együttmûködési
megállapodás a két község között a nemzetközi,
különösen a határ menti kapcsolatok erõsítése céljából,
a társadalmi, kulturális és sportélet terén jött létre.
A dokumentum négy fejezetbõl áll.
Az elsõ az Önkormányzati kapcsolatokról rendelkezik. Magában foglalja a kölcsönös információcserét
a települések életérõl, fejlesztési lehetõségeirõl, a két
önkormányzat intézményei közötti kapcsolat kialakításáról, bõvítésérõl.
A második fejezet a közösségi rendezvények, kulturális és sport kapcsolatokat tartalmazza. Ennek értelmében a felek segítik a kulturális együttesek, óvodák,
iskolák, települési sportegyesületek kapcsolat építését,
rendezvények közös szervezését.
A harmadik fejezet a gazdasági kapcsolatok kialakításáról,
erõsítésérõl szól. Különösen fontos az EU és Alapjai által kiírt
pályázatok figyelemmel kísérése
az esetleges együttes pályázati
lehetõségekre. Segítséget nyújt
a két község vállalkozói közötti
kapcsolatok felvételében, kiépítésében.
A negyedik fejezet a záró rendelkezéseket tartalmazza.
Az Együttmûködési megállapodás aláírására a IX. Szent IstvánNapok ünnepségsorozaton került
sor. Az ünnepi képviselõ-testületi
ülésen a dokumentumot dr. Juhász
György és Beke László polgármesterek látták el kézjegyükkel.
Az est folyamán a szabadtéri színpadon egymást követték a fellépõ

mûvészek. Koncertet adott az MC Hawer és Tekknõ,
Csepregi Éva és a Bikini együttes.
Szombat reggel gulyásfõzõ versenyen vettünk részt.
Az itthonról szállított alapanyagokból Pákozdi Ferenc
alpolgármester vezetésével igazán finomra sikerült
pörköltünkkel a harmadik helyezést értük el a 25 (!)
induló közül.
A délelõtt folyamán Fekete László bemutatóját tekinthettük meg. Részt vehettünk jurtás foglalkozáson
is. Délután küldöttségünk megkoszorúzta Szent István
szobrát. Este megtekintettük a hagyományõrzõ csoportok mûsorát, majd elköszöntünk Tardoskeddtõl
Vendéglátóink utcabállal zárták a napot. Másnap
szentmisével, kirakodóvásárral folytatták az ünneplést.
Hétfõn sportnappal fejezõdött be a négy napos ünnepség sorozat Tardoskedden.
Köszönjük barátainknak a színvonalas vendéglátást.
Reméljük, mihamarabb ellátogatnak hozzánk és most
már „hivatalosan” folytatjuk a sok-sok éve mûködõ
partnerkapcsolatot.
Vadász Éva
képviselõ

A REMÉNY NAPJA
Augusztus hónapban a Római Katolikus Egyházközség, a
Három Királyok Alapítvány, valamint Községünk Önkormányzata látta vendégül a szlovákiai pozsonypüspöki katolikus
újságjának, a „Remény”-nek szerkesztõbizottságát.

E lap hasábjain keresztül is szeretnénk tolmácsolni a község, az Önkormányzati
Képviselõtestület, valamint Vértessomló és Várgesztes vezetõinek és lakóinak, az
egyházközségeknek, hogy a Remény Napja rendezvényen segítségünkre voltak.
Külön köszönet a környei hívek áldozatkészségéért és a vendéglátáshoz nyújtott
mindennemû segítségért. Ez a nap a szeretetrõl, a megértésrõl, a békés egymás
mellett élésrõl szólt. Nem számított, hogy ki milyen felekezet híve, és az sem, hogy
éppen kitelepítették családtagjaikat, rokonaikat, vagy éppen áttelepítették Magyarországra. Ezen a napon egy volt a fontos, a szeretet. Közös imával, beszélgetéssel
kerültek egymáshoz közelebb felvidékiek, németajkúak, szomszédos községek
elöljárói egyaránt.
A fentiek ékes bizonyítéka annak a 2 idõs házaspárnak az ünnepi szentmisén
történõ megáldása, akik a nehéz idõkben sem azt tartották szem elõtt, hogy hol
látták meg a napvilágot, határon innen, vagy túl, õk csak a szívükre hallgattak és
fogadtak egymásnak egy életre szóló hûséget jóban, rosszban. Prekob Györgyöt és
Kedves feleségét Kurcz Ilonát, valamint Pammer Nándort és Kedves feleségét Eck
Annát köszöntötték ebbõl az alkalomból. Az idõk folyamán aztán a késõbbi házasságkötéseknél igen gyakran fordult elõ, hogy felvidéki fiú, vagy lány környei sváb
lánnyal vagy fiúval kötött egy életre szóló szövetséget. Bizonyítva ezzel azt, hogy az
emberek szívében a szeretet kerekedik felül mindennemû nagyhatalmi döntések
ellenére. És ez így van jól.

REMÉNY NAP A MAGYARORSZÁGI KÖRNYÉN

(az írás a Remény c. szlovákiai újság szerkesztõinek tollából jelent meg egy ottani
internetes oldalon)
Szerkesztõségünk nem kis meglepetéssel, ám annál nagyobb örömmel veszi tudomásul, hogy lapunkat nem csak a felvidéki katolikus közösség olvassa. Hetilapunk híre
a határon túlra is eljutott – így többek közt a Komárom-Esztergom megyei Környére
is. Természetesen, mindez nem véletlen, hiszen a csaknem négy és fél ezer lelket
számláló községben, a Csalóközbõl kitelepített magyarok is élnek. Munkatársaink
augusztus 11-én, szombaton egy nagyon kedves meghívásnak tettek eleget. Ezt korábban, mostani házigazdánk, Bedy Sándor plébános úr, valamint a gyermekkorában
Környén otthont találó Seres Terézia személyesen tolmácsolták fõszerkesztõnknek. A
vendégszeretet, melyet a fõként német származásúak által lakott régióban tapasztaltunk, különösen megható volt. Bárhol jártunk, mindenütt kivételes tisztelettel, és
szeretettel találkoztunk Elsõ utunk a helyi faluházba vezetett, ahol a német dalkör
elõadása után Pákozdi Ferenc alpolgármester köszöntött bennünket. Beszédében
többek között a múlt drámáira, a XX. század kényszerû népmozgásaira emlékezett.
Mint monda, a számûzetés idején, a településre körülbelül ötven felvidéki család
érkezett. Seres Terézia, a környei Remény Nap szervezõje, a község történetét
ismertette. A római korig nyúló múlt felidézése mellett õ is különös teret szentelt a
második világháborút követõ idõszaknak. Személyes emlékekben gazdag elõadásába
a honos németek, és az újonnan érkezõ felvidékiek közös boldogulását is bemutatta.
A fogadást litánia, majd ünnepélyes szentmise követte. Erre a helyi Három Királyok
Plébánia templomban került sor. Ezt a környezõ településeken szolgáló oltártestvére-

ivel lapunk fõszerkesztõje, Herdics György celebrálta. Az ebédet követõen, a várgeszteisek meghívását fogadtuk el. Itt Menoni Gabriella polgármester asszony fogadott.
Jöttünkre egész kis népmozgalom kerekedett. A hatszáz lakosú Várgesztes hittanosai
bájos mûsorukkal szórakoztatták a egybegyûlteket. Teret kapott az emlékezés és az
imádság is. „Zarándoklatunk utolsó elõtti állomása a Hartdégen József polgármester
által vezetett Vértessomló, illetve annak búcsújáró temploma volt. A nap zárásaként,
ökumenikus istentiszteletre került sor, – az egyébként felvidéki protestánsok által
épített – környei református templomban. Külön köszönetet és csodálatot érdemel
Szemeti Ferenc tiszteletes úr kiemelkedõ vendégszeretete, és ökumenizmus iránti
elkötelezettsége, mely mindannyiunk számára példaértékûnek bizonyult.
Üzenet:
AZ ÉN MIATYÁNKOM
(ismeretlen szerzõ)
Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senkise,
Mikor sötét felhõ borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe:
Ó „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba – reményteljesen,
S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben.
Mikor a magányod ijesztõn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a „Rossz”, - erre van Istene!..
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd.
Uram! Szenteltessék meg a Te neved!
Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törõdne...!
Ó „Lélek” ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba – hajtsd meg homlokod,
S mondd: Uram! Legyen meg a Te akaratod!
Mikor a „kisember” fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
És millió szegény a „nincstõl” hal éhen,…
Ó „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
S kérd: Uram! – add meg a napi kenyerünket!
Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sõt – ellene támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erõd,
Minden lázad benned, hogy tagadd meg „Õt”!
Ó, „lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram! Segíts! – s bocsásd meg vétkeimet!
Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S késõbb rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,!
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtõdnek:
Uram! – Megbocsátok az ellenem vétkezõnek….
Mikor a „nagyhatalmak” a békét tárgyalják,
Mikor BÉKE sehol! – Csak egymást gyilkolják!...
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: Miért tûröd ezt Istenem?
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj.
Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol!...
Uram! Ments meg a kísértéstõl, ments meg a Gonosztól!
Amen

Emlékmûvet avattunk!
Községünkben augusztus 19-én emlékmû avatására került sor a tóparton, közel a vasútállomáshoz,
mindazok tiszteletére és emlékére, akik elszenvedték
60 évvel ezelõtti kitelepítést. Sokuk már nem élhette
meg ezt a napot, testük nem pihenhet a szülõfalujuk
földjében, hanem valahol messze, ott, ahol kijelölték
számukra a hazát.
Beke László községünk polgármestere emlékezõ beszédébõl
kiragadott fontosabb gondolatokat olvashatják, Tisztelt Olvasóink.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezõk!
60 év nagy idõ. Országok tûnhetnek el Európa térképérõl,
politikai rendszerek változhatnak meg, de vannak dolgok,
melyek emlékeit nem lehet kitörölni életünkbõl. Ilyen a második világháborút követõ kitelepítés is, melynek során 200 ezer
magyarországi németnek kellett elhagynia szülõhazáját.
Talán ez a szókapcsolat mutatja legjobban a tragédiáját a
60 évvel ezelõtti eseményeknek. Azt a földet, vidéket kellett
az embereknek elhagyni, melyhez generációk munkája, ezer
és ezer emberi szál kötötte. Ahol a házakat, templomot, a
falut saját maguk építették. Történik mindez Európában a
XX. század közepén, amikor már sugárhajtású repülõgépeket
készítenek, képesek a súlyos járványokat megfékezni, az
atommagot kettéhasítani, csupán az emberségét veszíti el
az emberiség. Teszi ezt nem csak Magyarországon, hanem
Európa szerte. Úgy sakkoznak emberek millióival, mint egy
egyszerû matematikai példában. Innen kitelepítek 370-et,
hozok helyére 370-et, máris jó az egyenleg. Csupán azt
felejtették el, hogy itt a számok mögött emberek, sorsok,
családok vannak. És ez az egyenleg soha nem lesz jó. Se
annak, akit kitelepítettek, se annak, akit szintén kitelepítettek,
hogy aztán vele hozzák egyensúlyba a mérleg nyelvét.

Feleségem szülei Bajorországban kerékpároztak, mikor
megállították õket, hogy egy szénát szállító traktor lekanyarodhasson az útról. Amikor a traktort vezetõ idõs bácsi meghallotta a magyar szavakat, megállította a jármûvét, és odament
hozzájuk beszélgetni. Kiderült, hogy Pécs mellõl telepítették ki.
Megdicsérték, hogy milyen szép gazdaságot hozott létre, ekkor
a bácsika tekintete a távolba révedt és könnyes szemmel csak
annyit mondott: Ezt az egészet gondolkodás nélkül odaadnám három négyzetméter földért a szülõfalumban, hogy ott
hajthassam örök nyugalomra a fejem.
Ezektõl az emberektõl a vagyonuknál, birtokaiknál sokkal
többet vettel el. Hontalanok lettek. Azok az emberek, kiknek õsei lélekvesztõ skatulyákon érkeztek a Dunán, néhány
batyuval, egy-két szerszámmal, egy pár lábas jószággal
Magyarországra, az ígéret földéjére, hogy boldoguljanak,
gyarapodjanak. S most csodálkozó szemekkel bámulják a
távolodó templomtornyot, a hullámzó szõlõültetvényeket, a
szántásra váró földeket.
Ennyi, s máris mehetünk haza. Haza? Milyen haza, hiszen
ahol a házam, ott a hazám?
A bennünket foglalkoztató legfontosabb kérdésnek talán a miértnek meg a hogyannak kellene lennie. Mert ha
valóban az a célunk, hogy az ismétlõdéstõl megkíméljük
magunkat, gyermekeinket és unokáinkat, akkor legalább
meg kell kísérelnünk a tanulságok megkeresését, meg kell
próbálnunk válaszolni a „hogyan fordulhatott elõ?” kínzó,
kínos kérdésére.
A múlt megismerése, „bevallása” nélkül nincs jövõ.
1950. augusztus 5-én több millió, Németországba deportált német ember képviselõi Stuttgartban aláírták és kihirdették a Hazájukból elűzött németek Chartáját, amelyben
kijelentették, hogy az elûzöttek nem táplálnak magukban
gyûlöletet, és nem kívánnak elégtételt venni elûzetésük miatt,
ugyanakkor követelik a szülõföldjükön való lakhatás jogának
elismerését. E megrendítõ, mindmáig egyoldalú fogadalom
úgy tekinthetõ, mint Európa jelenkori békéjének egyik alapköve.
Környe is elkészítette kõbõl azt
az emlékmûvet, mely nem engedi
a feledés homályába veszni a 60
évvel ezelõtti eseményeket. Ezzel
az emlékhellyel tisztelettel adózunk
a kitelepítettek elõtt, és osztozunk
mindazok fájdalmában, akiket
a második világháborút követõ
kényszerû szülõföldelhagyás sújtott. Emellett a gyermekeink szemét
is ki kell nyitnunk. Fájdalmas dolgok ezek, de beszélnünk kell velük,
róla. Mert, ha nem figyelünk rájuk,
akkor akár újból elõfordulhatnak
ilyen tragédiák. Hogy ez ne történhessen meg, csak rajtunk, embereken múlik. Ha a családokból olyan
gyerekek kerülnek ki, kiknek szíve
tiszta, nincs benne gyûlölet, akkor
ez a rémálom nem ismétlõdhet
meg újra.

Kitüntetõ címek
Már hagyomány, hogy községünk önkormányzatának
képviselõ testülete az augusztus 20-ai ünnepség alkalmából kitüntetõ címeket adományoz.

Környe község önkormányzata Környe település fejlõdése, hírnevének
növelése érdekében kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájának elismeréseként a „KÖRNYE KÖZSÉGÉRT KITÜNTETÕ CÍMET” Horváth
Miklós úrnak adományozta. Horváth Miklós a rendszerváltás
utáni elsõ polgármesterünk, aki napjainkig folyamatosan ellátta ezt a tisztséget. Az Õ vezetésével tették le az önkormányzatiság alapjait településünkön.
Eközben biztosította a hivatali szervezet és a község intézményeinek folyamatos mûködését. A rendszerváltásból adódó átmeneti nehézségek ellenére
elkezdte megvalósítani községünk nagy beruházásait, például a csatornázás,
a vezetékes gáz kiépítése és faluközpont rekonstrukciója, ezekkel megelõzve
a környezõ települések fejlettségi szintjét. Szabadidejét soha nem kímélve
dolgozott a faluért, akkor is, amikor a nemzetközi kapcsolatainkat építette
és ápolta a felvidéki, erdélyi és német barátainkkal. Munkájának részét
képezte a helyi kulturális csoportok, a horgászegyesület és a sportegyesület
támogatása is. Horváth Miklós Úrnak köszönjük községünk lakói nevében
a 16 éves tisztességes, lelkiismeretes, odaadó munkáját. Nyugdíjas éveihez
további jó egészséget, nyugalmat kívánunk!
Környe Község Önkormányzata Környe település fejlõdése érdekében a gazdasági élet terén kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájának elismeréseként a „KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁ G I FEJLÕDÉSÉÉRT KITÜNTETÕ CÍMET” P r e k o b
György egyéni vállalkozó úrnak adományozza.
Prekob György vállalkozó tõzsgyökeres környei családból származik, családjával együtt ezer szállal kötõdik Környe községhez. 1977-ben indította kõmûves
vállalkozását, környén sok-sok épület õrzi keze munkáját, mely mindig
igényes, szakszerû. 1986-tól építõanyag kereskedéssel bõvítette vállalkozását,
melybe egész családját bevonja. Szakszerû és megbízható szolgáltatásuk
eredményeképpen nemcsak a környeiek, hanem a környezõ települések
legkedveltebb építõanyag kereskedõjévé váltak. Vállalkozásuk számos
alkalommal segítette társadalmi munkával és különbözõ felajánlásokkal intézményeink (polgármesteri hivatal, óvoda, iskola) mûködését. Prekob György
vállalkozó immár három évtizede Környe község köztiszteletnek örvendõ,
egyik legmegbízhatóbb adófizetõ állampolgára. Gratulálunk a kitüntetõ
címhez és további eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!
Környe Község Önkormányzata a község egészségügyi ellátása érdekében
kifejtett példaértékû, magas színvonalú munkájának elismeréseként a
„KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT” Erdei Józsefné, született
Mikó Ilonának adományozza. Erdei Józsefné – vagy ahogy a
gyerekek szólítják – Ilinéni, 1963 óta az egészségügy dolgozója. 1973-ig tíz
évet dolgozott koraszülött osztályon gyermekápolóként. Felnõttként, munka
mellett leérettségizett, és 1973 óta, 34 éve dolgozik Környén a gyermekorvosi rendelõben. Munkáját legjobb tudása szerint, fáradhatatlanul, teljes
odaadással végzi. Mindig a gyermekek érdekeit tartja a legfontosabbnak.
Ha kell szabadidejét feláldozva (este, hétvégén, vagy akár ünnepnap) segít
gyermekorvosunknak a gyerekek ellátásában. Ez alatt a hosszú idõ alatt még
soha nem mondott nemet, ha a gyerekek érdekében szükség volt segítségére.
További munkájához kitartást, sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Környe Község Önkormányzata a kiemelkedõ sportolói tevékenységének
elismeréseként „AZ ÉV SPORTOLÓJA DÍJAT” Reichnach Csillának adományozza. Csilla 1989-ben született. A Kisfaludy Mihály
Általános Iskolában kezdte tanulmányait. Az atlétika iránti tehetsége korán
megmutatkozott. 2001-ben – 12 évesen – kezdett a futással foglalkozni.
Két hónap edzés után a Tatai Minimaratonon korosztályában a 2. helyezést

érte el. 2002-tõl egyesületi szinten foglalkozik a futással. Edzõje édesapja
Reichanch Ferenc, aki nagyszerû országos és nemzetközi eredményeket ért el.
2004-ben a serdülõ pályabajnokságon 1500 m-en ezüst, 800 m-en bronzérmes
lett. 2005-ben lett elõször válogatott, Csehország-Szlovákia- Magyarország
nemzetek közötti viadalon 3000 m-en 3. helyezést ért el. A 2006-os év eddigi
legsikeresebb éve. Országos mezei bajnokságban 3, országos pályabajnokságon 1500 m-es akadályfutásban országos bajnok, 1500 m-es síkfutásban 2.
helyezést, 3000 m-es síkfutásban 3. helyezést ért el. Iskolájában, a tatabányai
Bárdos László Gimnáziumban évek óta az évfolyam legjobb tanulója és
sportolója, melyet a folyamatosan kitûnõ tanulmányi eredményével vívott ki.
2005/2006-os tanévben nyújtott tanulmányi és sporteredményével elnyerte
a Magyar Köztársaság Jó tanulója, Jó sportolója címet. Ezt az elismerést
2000. május 27-én vehette át az oktatási minisztertõl. Idén érettségizett, 6
tantárgyból tett kitûnõ eredményû vizsgát, köztük angol nyelvbõl, kémiából és
biológiából emelt szinten. Õsztõl megkezdi egyetemi tanulmányait a szegedi
József Attila Tudomány Egyetem általános orvosi karán. Tanulmányaihoz,
sportkarrierjéhez nagyon sok sikert, erõt és kitartást kívánunk!
KÖRNYE Község Önkormányzata a közmûvelõdés korszerû formáinak,
módszereinek kidolgozásában és meghonosításában végzett munkájának elismeréseként a „KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJAT” az X-PLOR modern
táncegyüttesnek adományozza. Az X-Plor táncegyüttes 1998ban alakult Környén. Az akkor 15 fõvel táncoló csoport létszáma már a 40 fõt is
eléri. Korosztályuk 8-26 éves korig terjed. Ezzel magyarázható, hogy jelenleg
négy csoportban dolgoznak, és az idén januártól egy 8 fõs szalontánc csoport is
színesíti munkájukat. A gyerekek szorgalmas munkával egyre ügyesebben és
gyorsabban sajátítják el a koreográfiákat. Minden fellépést szívesen vállalnak.
Felléptek már a Tatabányán megrendezett orvosi konferencián éppúgy, mint
Kömlõdön a jótékonysági rendezvényen. Az együttes egy része a Polgármesteri Hivatal jóvoltából kijutott Németországba, Steffenbergbe is, ahol a két
község közötti testvéri viszony hivatalos aláírási ceremóniáján vettek részt.
Természetesen örömmel mutatkoztak be a szlovákiai Tardoskedden és Dunamocson is. Legfontosabb fellépéseik az évente megrendezendõ Gálamûsoruk,
és a környei Nemzetiségi és Sörfesztivál. Fontos számukra ez a rendezvény,
hiszen a falubelieknek mutathatják meg, hogy mivel készülnek egész évi
munkájukkal. Több alkalommal vállalták az augusztus 20-ai mûsor megrendezését, bár õk nem folklór együttes, ezzel is bizonyítva sokszínûségüket.
Ezen kívül fellépnek még a térség kisebb-nagyobb településein, Bokodon,
Oroszlányon, Kecskéden. Színvonalas mûsoraikkal büszkén mutatkoznak be
bárhol, hiszen ezzel is öregbítik saját és természetesen kis falunk Környe jó
hírnevét. További munkájukhoz kitartást, szorgalmat, a csoport vezetõjének,
Eisenbart Elvirának pedig sok-sok türelmet kívánunk.
Környe Község Polgármestere egy bronz emlékéremmel fejezte ki köszönetét Soltész László tanár úrnak a Kitelepítettek emlékmûvének megtervezéséért
és a dombormû elkészítéséért.
Környe Község Polgármestere ezüst emlékérmet adományozott a Németországban élõ, de környei szívvel dobogó Beck Ferenc úrnak, aki sok-sok
adományával segíti a községünkben élõ betegek és idõsek életét. Köszönjük
adományait és további nagyon jó egészséget kívánunk!
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 orvosi rendelõ
Dr. Köpe Adorján: 473-064;
06-20-9-421-679
II-es számú orvosi rendelõ
Szent Rókus orvosi rendelõ
Dr. Árendás József: 473-093;
06-20-9-424-520
Gyermekorvosi rendelõ
Dr. Bogád Judit: 473-095;
06-20-9-247-072
Fogorvosi Rendelõk:
Dr. Pálos Péter: 473-792
GREWISZ-DENT fogorvosi rendelõ
473-601; 06-20-9-338-066
Védõnõk: 473-267
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: hétköznap16.00
órától másnap reggel 8.00 óráig, pénteken
16.00 órától hétfõn reggel 8.00 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

Polgármesteri Hivatal
Telefonszám:
573-100
Polgármester:
573-105
Jegyzõ:
		
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

Kérjük szíveskedjenek az ügyfélfogadási idõt betartani!
• Gyepmester (állatbefogás):
06 (20) 9691-246
• Posta telefonszáma: 470-784
Nyitva tartása: 8.00-16.00 óráig
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 óráig
Ebédidõ: 12.00-12.30 óráig
• Takarékszövetkezet
Telefonszáma: 573-200
Nyitva tartása: Hétfõn: 8.00-17.00-ig
Kedd, szerda, csütörtök: 8.00-15.30-ig
Pénteken: 8.00-13.30 óráig
• Könyvtár nyitva tartása:
Hétfõn és pénteken 16.30-tól–17.30-ig
• Utcai csõtörés: 513-811
• Gázömlés: 06 (80) 440-141
• MÁV menetrend: (40) 494-949
• VOLÁN: 513-620
• ÉGÁZ egyéb tájékoztatás
számlázással kapcsolatosan:
06 (40) 824-825
• A lakossági áramhiba bejelentést:
06 (40) 330-330-as kék szám
• A kábelrendszer hibájának bejelentése
a 1231-es kék számon

Pótoltás!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az eboltás
pótidőpontja szeptember 10-e (hétfő) 13.00–17.00 óra.
Helye: Művelődési Ház udvara
Az oltás díja: 2 400 Ft + a féreghajtó tabletta ára
BETEG ÁLLATOT AZ OLTÁS HELYÉRE NE HOZZANAK!
AZ OLTÁSRA AZ EBOLTÁSI IGAZOLVÁNYT MINDENKI HOZZA
MAGÁVAL! A KUTYÁKAT SZÁJKOSÁRRAL SZÍVESKEDJENEK ELLÁTNI!
HÁZNÁL TÖRTÉNÕ OLTÁS KÜLÖN KÉRÉSRE,EGYEZTETÉS ALAPJÁN.

Felajánlások a temetõ
térkövezésére
Örömmel tudatjuk Tisztelt Olvasóinkkal, hogy továbbra is szép számmal érkeznek
felajánlások a temetõ térkõ burkolatának elkészítésére. Az adományok összege változó, de nem is az a lényeg, hogy ki mennyit ad, hiszen minden 100 ft-tal közelebb
kerülünk ahhoz, hogy ez évben be lehessen fejezni a munkálatokat, és ezzel méltóbb
környezetet teremtsünk hozzátartozóink emlékének.
Az adományok átvétele folyamatos, nincs erre vonatkozó határidõ, hiszen a Katolikus temetõ térkõ burkolatának elkészülte után a Református temetõ rendbetétele
következik majd. Köszönjük mindazoknak, akik fáradtságot nem kímélve gyûjtik a
pénzt. Jó tudni, hogy nemes cél érdekében mennyien mozdulnak meg a kérõ szóra.
Köszönjük az eddigi adományozóknak az önzetlen támogatását.
A jó érzés mellé egy kis keserûség is vegyül. Akik gyakran járnak a Katolikus
temetõbe láthatták, hogy 10 db egységes mûanyag öntözõkanna került kihelyezésre.
Sajnos 3 hét alatt már csak 8 db-ot lehet megszámolni belõlük. Remélhetõleg nem
eltulajdonították a hiányzó két kannát, hanem valahol a sírok között árválkodnak.
Szomorú továbbá az a tény is, hogy mindazok, akiknek hozzátartozójuk az iskola
kerítése mentén fekszik, nem tudnak nyugodt szívvel gondolni elhunyt hozzátartozóikra, hiszen olyan a környezet a kerítés mellett, mint a szeméttelep, mert sokan
összetévesztik azzal. Az elszáradt virággal, koszorúval nem kell sok lépést megtenni
a szemetes konténerig. A hozzátartozók, a temetõ fenntartó és minden jóérzésû, a
környezetére igényes ember nevében kérjük mindazokat, akik ott dobálják el az
elszáradt virágokat, szíveskedjenek elfáradni a konténerig. Ha pedig idõsek, betegek,
lábfájósak, akkor kérjék meg a körülöttük lévõket, biztosan szívesen megteszik, hogy
helyettük elvigyék. Legalább ennyire tiszteljük egymást, és az elhunytak emlékét!
Molnár Kálmánné Varga Katalin

Já-Ki Press Nyomdaipari Kft.
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Naptár AKCIÓ!
RENDELJE MEG
A JÖVÕ ÉVIT MOST,

5% -KAL OLCSÓBBAN!
Egyedi, ötletes,
minden igényt kielégítõ naptárak
a kártya naptáraktól kezdve,
az asztali könyöklõkön át,
az óriás speditõrökig!
Ha szeptember végéig megrendeli
a cégét igényesen reprezentáló
naptárát, az árból most
5% kedvezményt biztosítunk!

Megkezdõdött a tanév!
Iskolánkban az elmúlt napokban a szülõk megvásárolhatták gyermekeiknek az augusztus közepén megérkezett tankönyveket. Az összes megrendelt könyvünket
megkaptuk szállítóinktól.

A 2007-es költségvetési törvény szerint a tanulók ingyenes tankönyvellátására fordítható összeg az erre jogosult iskolai tanulók számának megfelelõen
(a mi iskolánkban kb. 130 fõ, ez a teljes tanulólétszámunk körübelüli egyharmada) 10.000 Ft/fõ/tanév. Ez az összeg nem fedezi a jogosult tanulók ingyenes
tankönyvvel való ellátását, ezért önkormányzatunk a hiányzó összeget pótolja.
(Átlagosan egy tanuló tankönyvcsomagjának az ára 13 000 Ft.) Az általános
hozzájárulás a tankönyvellátáshoz 1 000 Ft/fõ/tanév.
Az ingyenességre való jogosultság feltételei a jogszabályok szerint megváltoztak. A 2007-08-as tanévre a következõ feltételek teljesülése szükséges:
A tanuló:
• tartósan beteg
• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
		 halmozottan fogyatékos
• pszichés fejlõdési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
		 tartósan és súlyosan akadályozott
• három- vagy többgyermekes családban él
• nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult
• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
		 (kedvezményben) részesül.
Ha a felsoroltak közül bármelyik fennáll, akkor a szülõ jogosult az
igénybevételre.
A 2007-08-as tanévre a fent felsorolt feltételek teljesülésének felmérése
2006 novemberében, illetve a jogszabály változása miatt 2007 februárjában
történt meg. A jogszabály szerint alapvetõ szempont, hogy az iskola tartós,
több éven át használható könyveket is szerezzen be. Erre az intézmény a fent
említett normatív támogatásnak legalább 25 %-át köteles lenne felhasználni.
A mi iskolánkban ebbõl az összegbõl biztosítjuk a földrajzi atlaszokat, a Kis
növényhatározókat, az Állatismeret könyveket, a matematika gyakorlókat
5-8. évfolyamon, a matematika feladatgyûjteményeket 7-8. évfolyamon, az
angol és német nyelvi iskolai szótárakat. Ezeket a könyveket a tanulók a
tanórákon és a felsõs tanulószobai tanuláskor használják, illetve szükség
esetén az otthoni felkészülésben is segítik gyermekeinket.
A helyi önkormányzat is nyújt beiskolázási támogatást, amely az összevont
szülõi értekezletet követõen vehetõ át. Ennek idõpontjáról a szülõket az
ellenõrzõn keresztül értesítjük. Ezen az értekezleten adunk tájékoztatást a
tanév rendjérõl, az iskolai programokról és a szünetek idõpontjáról is.
Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

TANKÖNYVSEGÉLY

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy
a tankönyvsegély átvehető a Polgármesteri Hivatal
pénztárában 2007. szeptember 10-étõl.
Feltétele az iskola látogatási igazolás bemutatása,
valamint az állandó környei lakcím megléte.
A támogatásra jogosult minden általános,
közép és felsõfokú intézményben
nappali tagozaton tanuló diák.
Kérünk mindenkit, hogy a lehetõségeihez mérten
még ebben a hónapban vegye át a támogatást.

