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Szüreti felvonulás
Szeptember utolsó előtti szombatján, verőfényes,
gyönyörű őszi időben gyülekeztek a Faluház előtt a
szüreti felvonulás szereplői. Lovashintók, szekerek,
lóháton ülő fiatal lovasok várták türelmetlenül az indulást. A Kisbíró hangos dobpergése szakította meg a
várakozást. Hangos szóval hirdette a szüreti felvonulás
kezdetét, a felvonulók útvonalát és invitált az esti gulyápartira és a szüreti bálra.
Pattogós zeneszóra indult a menet a Faluháztól, hogy
felelevenítve a hagyományokat eljussanak falunk minden
szegletébe, ahol finom süteménnyel hálálták meg az ottlakók
a táncosoknak a táncot, a jókedvet.
Ez a nap egyfajta avató nap is volt, hiszen a felvonulók
ez évben első alkalommal a Faluház – lelkes fiatalok által
– gyönyörűen felújított, füvesített, udvarára érkeztek, ahol
zeneszóval, táncházzal szórakoztak kicsik és nagyok.
Sajnos a meghirdetett főzőversenyre csak három fiatal csapat jelentkezett, azért kivette a részét a képviselőtestület két
hölgy tagja is a vendéglátás sikeréből, hiszen ők versenyen
kívűl főzték üstben a nagyon finom marhagulyást.
A nap végére egész kis piknik kerekedett a gyönyörű
környezetben lévő udvaron, jókedvűen zárták a napot a
résztvevők. Ezután kezdődhetett az esti szüreti bál, ami sajnos
majdnem érdektelenségbe fulladt. A szervezők, a zenekar
megtett minden tőle telhetőt, a baj talán az, hogy már nem
tudunk lazítani, néha-néha kicsit elűzve a gondokat, felhőtlenül szórakozni, egy kis beszélgetésre összeülni ismerősökkel,
barátokkal egy jó pohár bor mellett.
Mi lehet a titka a környező településeknek, ahol százakat
lehet megmozgatni egy-egy eseményre…?
Molnár Kálmánné Varga Katalin

• Meghívók

Tanév eleje a Kisfaludy Iskolában
A 2007-2008-as tanévben iskolánk létszáma 300 fõ,
alsó tagozaton 137, a felsõ tagozaton 163 gyermek
tanul. A mûvészeti tagozatra 147 fõ iratkozott be. Intézményünkben 30 pedagógus dolgozik, a mûvészetiben
8 fõ látja el az oktatást 4 álláshelyen.
Az oktató-nevelõ munka tárgyi feltételei is biztosítottak.
Nyáron megtörtént az épület tisztasági meszelése. Pályázatra nagyon kevés lehetõség volt, a játszótér felújítására
50 000 Ft-ot, taneszköz beszerzésére 250 000 Ft-ot nyertünk. Megérkezett az APEH értesítése a szülõk, a támogatók
által felajánlott 1%-okról, 237 797 Ft érkezik majd az alapítvány számlájára.
Számítástechnikából 2 teremben folyik az oktatás. Könyvtárunk jól felszerelt, minden nap várja a tanulókat.
Az iskola Pedagógiai Programja, Helyi Tanterve, Minõségbiztosítási Programja és a Házirendje biztosítják az iskola
mûködésének törvényes feltételeit, amelyek az iskolában
olvashatók el.
Az említett dokumentumokból készül az iskola éves munkaterve, amit a Szülõi Munkaközösség tagjai megismerhettek, elmondhatták véleményüket, majd elfogadták azt.
A 2007/2008. tanévben érvényes tantervek alapján
a következõk a kötelezõen választott tanórák:
1-2. évfolyam tánc, kézmûves
3. évfolyam angol, német
4. évfolyam osztályfõnöki, matematika
5. évfolyam informatika, kézmûves
6. évfolyam informatika, matematika
7. évfolyam matematika, etika illetve technika
8. évfolyam matematika és osztályfõnöki
A tehetséggondozás érdekében folytatjuk a csoportbontást, kistérségi tanulmányi versenyt, mûveltségi vetélkedõt
szervezünk, részt veszünk levelezõs versenyeken, szakkörök
indulnak matematika, angol, német tantárgyakból, és sportkörök is mûködnek iskolánkban. Középiskolai elõkészítõket

Petõfi Sándor
ITT VAN AZ ÕSZ, ITT VAN ÚJRA
Itt van az õsz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Kiülök a dombtetõre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szeretõ anya.

Kedvesem, te ûlj le mellém,
Ûlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

És valóban õsszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szemébõl is látszik, hogy csak
Álmos õ, de nem beteg.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergõ természetet.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

(Erdõd,
1848. november 17-30.)

szervezünk matematika, magyar, német, angol tantárgyakból. Biztosítjuk a mindennapos testmozgást: ez heti
3 testnevelés órával, valamint az 1-2. évfolyamon játékos
egészségfejlesztõ mozgással, a 3-4. évfolyamon és felsõ
tagozatban az ISK keretében valósul meg.
Ebben a tanévben is lehetõség van gyógytestnevelés szervezésére, 3 csoporttal, heti 9 órában. Akit az orvos javasol,
annak kötelezõ a foglalkozásokon részt vennie.
Az esélyegyenlõség biztosítása érdekében korrepetálást
szervezünk az 1-2. évfolyamon, felzárkóztató foglalkozásokat, napközit tartunk, kulturális programokat szervezünk.
A tanulási nehézséggel küzdõknek lehetõségük van logopédushoz fordulni, gyógypedagógus segíti a rászoruló
gyerekeket a tanulásban, valamint szükség esetén külsõ
szakemberek segítségét kérjük.
A szociális hátrányok enyhítése érdekében továbbra is jó
kapcsolatot szeretnénk tartani a szülõkkel. Kérem õket, forduljanak bizalommal gyermekük osztályfõnökéhez, az iskola
gyermekvédelmi felelõséhez vagy az iskola vezetéséhez.
A tanév rendjében a szorgalmi idõ 2007. szeptember
3. és 2008. június 13. között 181 tanítási nap. A szünetek
idõpontját úgy módosítottuk a szülõi munkaközösség egyetértésével, hogy a szünet folyamatos legyen, illetve az azt követõ
elsõ tanítási nap lehetõleg hétfõre essen. Ehhez felhasználjuk az egyébként is munkanappá változtatott szombatokat.
A szünetek idõpontjai a következõk:
Õszi szünet: 2007. október 29-tõl október 31-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat),
a szünet utáni elsõ tanítási nap november 5. (hétfõ)
Téli szünet: 2007. december 23-tól 2008. január 4-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap december 22. (szombat),
a szünet utáni elsõ tanítási nap 2008. január 7. (hétfõ).
Tavaszi szünet: 2008. március 22-tõl március 28-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap március 21. (péntek),
a szünet utáni elsõ tanítási nap március 31. (hétfõ).
Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet igazgató

Õszi túra
Iskolánk szeptemberben õszi akadályversenyt
rendezett a tó partján. Osztályunkat két
csoportra osztották. A mi kis csapatunkat
Kilenc jóbarát és Micimackónak neveztük el.
Csapatkapitányunk vezetésével elindultunk a
túrára. A tanító nénik különbözõ feladatokkal
vártak minket. Minden állomáson csatakiáltásunkkal kezdtünk, ami így szólt: „Mi vagyunk
a tíz barát, csatangolunk hegyen-völgyön
át!” Sok feladatot jól teljesítettünk, de volt
néhány hibánk is. Ennek ellenére nagyon
jól éreztük magunkat! A verseny végén a tó
partján szabad játék következett. Elérkezett
az eredményhirdetés ideje. A jó helyezést elért
csapatok örültek, de a többiek sem csüggedtek. Jutalmul mindenki finom csokit kapott.
Kissé fáradtan elindultunk vissza az iskolába.
A konyhás nénik finom ebédjével zártuk az
akadályversenyt.
Jakobi Emese
3. a osztályos tanuló

100 éve született…
1907 augusztus havában született Perneczky László, aki 1932-ben magánállatorvosként friss diplomával kezében érkezett Esztergomból Környére.
1934-ben állami körállatorvosként kapott kinevezést, ami azt jelentette, hogy
Bokod, Császár, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Környe, Oroszlány, Szák, Szend, Várgesztes, Vértessomló községek, valamint a településekhez tartozó tanyák és az
1200 holdat bérlő Rosenthal birtok állategészségügyi ellátása lett a feladata.
A körjáratokon feltette kerékpárját a pápai vonatra, a nagy telekben lovasszánkóval közelítette meg a falvakat. Soha nem panaszkodott.
A II. Világháborúban katonaként teljesített szolgálatot, majd amerikai katonai
fogságból 1946-ban hazatérve folytatta munkáját. Az 1950-es években a már
működő állami gazdaság és a termelőszövetkezeti csoportok, majd termelőszövetkezetek állatállományainak egészségügyi gondozásával bővült a munkaköre.
A háztáji állatállomány csökkenésével párhuzamosan a nagyüzemi koncentráltabb állattartás indokolta azt a szemléletváltást, hogy munkájában egy-egy
beteg állat vizsgálata mellett a megelőzés, állat higiénia kapott elsőbbséget
– így különösen a nagyüzemi baromfitartás (tojó és vágóbaromfi) terén képezte magát.
Nagy gonddal és szakmai szeretettel fogadta az egyetemi gyakornokokat és szaksegédeket. Újabb állatorvosi
székhelyek létrejöttével körzete egyre inkább szűkült. 1969-ben nyugdíjba vonult, Iván fia – édesapja hivatását tovább
folytatva – Környe székhellyel jelenleg is praktizál. Dr. Perneczky László 1982-ben főállatorvosként az Állatorvostudományi Egyetemen vette át aranydiplomáját.
Bár nyugdíjas éveit Esztergomban töltötte, élete végéig környei maradt. Emléke szerető családja mellett a mai napig
sokak emlékezetében él tovább. 1987-ben távozott közülünk. Gyermekei: Zsuzsanna, László, Iván.
* * *

A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu
Szeptembertõl ismét gyermekzsivajtól hangos
a Vackor Óvoda, benépesült minden csoportja.
A legnagyobbak ugyan elhagyták termeinket, de
helyettük megérkeztek a háromévesek, akiket nagy
szeretettel vártunk.
A nyári idõszakban az óvoda mindkét épületében
sikerült elvégezni a szükséges felújításokat, javításokat,
meszelést. Ragyogóan tiszta, esztétikus környezetben
tudtuk fogadni ismét óvodásainkat.
Az áprilisban beíratott gyermekek száma szükségessé tette az intézmény férõhelyének felülvizsgálatát. A
képviselõ-testület június 28-ai ülésén hozott határozata alapján szeptember 1-tõl az óvoda 150 gyermeket
fogadhat. Jelenleg 142 gyermekünk van, december
31-ig várhatóan 146-ra növekszik a létszámunk. Az
intézményben szükség volt a 6. csoport megnyitására,
melynek hiányzó felszerelését költségvetésünkbõl pótoltuk. Személyi állományunk egy óvodapedagógussal, egy
pedagógiai asszisztenssel (óvodapedagógus hallgató) és
egy tálalókonyhai dolgozóval bõvült.
Az augusztus 28-án megtartott nevelõtestületi értekezletünkön meghatároztuk a 2007/2008-as nevelési év feladatait, melyeket az intézmény munkaterve tartalmaz.

Minden kollégámnak nagyon sok
lendületet, türelmet, kitartást kívánok
további munkájához!
Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezetõ

MEGHÍVÓ
Környe Község Önkormányzata
és a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottsága

Tiszelettel meghívja
községünk vállalkozóit
2007. október 16-án 18 órára
a Faluházba megrendezésre kerülő

FELHÍVÁS
Tisztelettel tájékoztatunk minden
érdekeltet, hogy a tankönyvsegély
kifizetési határideje 2007. október 12.

Kérünk mindenkit, hogy érvényes
iskolalátogatási igazolással vegye át
a segélyt a Polgármesteri Hivtal
pénztárában a pénztári órákban.

vállalkozói fórumra.

Idősek, szépkorúak napja

A fórum keretén belül a közbeszerzési
eljárás megpályázását vázolná fel
a közbeszerzési pályáztató,
banki szakember tájékoztatásával
kiegészítve.

Ez évben is, a hagyományokat követve Környe Község
Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt Szervezet
megrendezi az Idősek napját.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

és kedves vendéglátással próbálják a szervezők

Szeretettel várnak minden szépkorú 70 éven felüli
lakost 2007. október 14-én, vasárnap délután

14 órakor a Faluházba, ahol operettműsorral
feledtetni pár órára a gondokat, a fájó izületeket.

Temető térkövezés
Örömmel értesítjük Önöket, hogy szépen gyűlik az
adomány a temetők térkőburkolatára.
A temető fenntartója mindent elkövet, hogy Halottak
Napjára a nagykeresztig elkészüljön egy újabb szakasz.
Községünk képviselőtestülete az elmúlt ülésén megszavazott a katolikus temetőre 150 ezer, a református
temetőre 100 ezer forint támogatást, mely nagyban
előremozdítja a teljes térkövezést.
Nagyon sokan adakoztak, úgy gondoljuk, ha a hely
engedi, egyik lapszámunkban szeretnénk név szerint
– összeg megjelölése nélkül – is felsorolni mindazok
nevét, akik önzetlenül kisebb, vagy nagyobb mértékben,
de támogatták ezt a kezdeményezést.

meghívó
Környe Község Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatala tisztelettel
meghívja a lakosságot

az

1956-os forradalom

és szabadságharc
évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő
ünnepségre 2007. október 23-án
17.30-kor ökumenikus istentisztelet
a református templomban, ezt követően
ünnepi műsor a Faluházban,
majd koszorúzással zárul
a megemlékezés a kopjafánál.

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

Felhívás!
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra – a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanuló diákok – a pályázati lapokat átvehetik a polgármesteri hivatalban.
Benyújtási határidő: október 30.

A Környei Általános Iskolában 1956/57-ben végzett osztály
50 éves osztálytalálkozóján készült csoportkép

50 év után ez volt az elsõ találkozó, amely különös várakozással töltött el mindenkit.
A képen balról-jobbra:
Guggoló sor: Kirchner Alajos, Tölgyesi Mária, Németh Aladár
1. sor: Both Ilona, Kõvári Gizella, Bauer Valéria, Lieser Anna, Haász Mária, Fegyveres Mária,
Kiss Eszter, Kázmér Mária, Eichardt Mária
2.sor: Gutai István, Glász József, Mészáros József, Dr. Perneczky Iván és Bartossik Imre.
A találkozón részt vett továbbá Dobay Ákos.
Já-Ki Press Nyomdaipari Kft.
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.
Tel./Fax: 34/473-062
Mobil: 30/902-1882
E-mail: jakipress@t-online.hu
Web: www.jakipress.hu

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!

FELHÍVÁS
Tisztelt Környei Lakosok!
A vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosának (kezelõjének, használójának) kell
gondoskodnia az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda
hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület),
valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
mûtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
A belterület közterületi részén lévõ fák tekintetében
az élet és a vagyon biztonságát veszélyeztetõ fa kivágásáról, illetve eltávolításáról tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. Ha veszély elhárításának
sürgõssége miatt az elõzetes hatósági bejelentésre
a tulajdonosnak nincs módja, köteles azt a jegyzõnek
pótlólag azonnal bejelenteni.
Fentiek alapján kérem a tisztelt lakosokat, hogy
az ingatlanok elõtti rendet az élet- és vagyonbiztonságon túl, a tiszta falukép kialakítása érdekében is fenntartani szíveskedjenek.
Környe, 2007. szeptember 27.
Tisztelettel:
Beke László

