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Megbocsátok

De sok bánat szűnne meg és de sok átok,
Ha ezt a szót hallanám, hogy megbocsátok.
Megállna a síró szemek könnypatakja,
Ha mindenki tiszta szívből megbocsátana.

Ez a világ nagyon beteg, sírva kiált,
Pedig tudós, nagy emberek gyógyítgatják.
De hiába! Nem szűnnek a sóhajtások,
Míg ezt a szót nem hallom, hogy „megbocsátok”.

A nemzetek zúgnak, itt-ott ki is törnek,
Sok vért adnak inni ezen szomjas földnek.
Mért vannak a szántóföldön szétszórt sírok?
Mért nem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok?

Nagy emberek bíztak szebb és jobb jövőben,
Szebb gondolat ül majd emberek szívében.
Nos, lássuk csak, mit is hoztak a századok?
Most sem hallom azt a szót, hogy „megbocsátok”.

Nagy emberek bíztak boldogabb jövőben,
S vészmadarak repkedtek a levegőben.
Íme rommá zúzattak a nagyvárosok,
Mert nem hallom ezt a szót, hogy megbocsátok.

Úgy vágyom e szó után, de mindhiába,
Ellenség lett apa-fia, anya-lánya.
Miért megannyi házassági válások?
Ott sem hallom ezt a szót, hogy „megbocsátok”.

Én istenem, merre menjek, mit tegyek?
Ezen kedves szóra vajon hol lelhetek?
Bolygó lábbal bércre hágok, völgybe szállok,
De ezt a szót nem hallom, hogy megbocsátok.

Így keresve feljutok a Golgotára,
Rápillantok a középső keresztfára.
Ki rajta függ ezt üzeni tihozzátok:
„Jertek ide, és én mindent megbocsátok!”

Örömömben átölelem a keresztfát,
Felismerem rajta a nagy Isten Fiát.
Én Istenem! Ezen szóért hálát adok!
Most úgy érzem: mindenkinek megbocsátok!

2007. október. 23. 
– Ünnepi megemlékezés – 

Környén
Községünkben a Református templomban tartott Istentisz-
telettel kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc 
51. évfordulója tiszteletére megrendezett ünnepségünk. 

Az Istentisztelet Tollas Tibor: Szegedi ballada c. versével kezdődött, melyet Schatz 
Viktor középiskolai hallgató előadásában hallhattak. Már sok-sok éve hagyomány, 
hogy az istentisztelet után a faluházban folytatódik a megemlékezés. Itt Dr. Völner Pál 
úr a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökének ünnepi beszédével kezdődött 
a műsor.

1956 közös történetünk. Minden család őriz emléket az 51 évvel ezelőtti események-
ről. Történeteket, amelyeket el kell mondanunk gyermekeinknek, unokáinknak, hogy 
tovább éljen a forradalom és a szabadság hőseinek emléke. Történeteket, amelyeket 
meg kell hallgatnunk szüleinktől, nagyszüleinktől, hogy felidézhessük és megérthessük 
1956-ot, közös történetünket.

Középiskolás és felnőtt fiatalok előadásában „Életképek 1956-ból” címmel szerkesz-
tett műsor összeállítást, az ünnephez kapcsolódó rövid kis történeteket, életképeket 
láthattak az érdeklődők, melyek 1956 eseményeit idézték fel számunkra. Az ünnepi 
műsor után közösen átmentünk a kegyeleti parkba ahol a kopjafánál mindenki 
elhelyezte a kegyelet virágait.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy felsoroljam a szereplők névsorát és 
megköszönjem részvételüket a műsorban. A műsor szereplői voltak: Aszalós Norbert, 
Farkas Nóra, Fazekas Roland, Fridrich Gyula, Rácz Enikő, Pintér János, Südi Eszter, 
Schatz Viktor, Szilágyi István, Tóth Viktória, Trézl Kinga.

Köszönetet szeretnék még mondani Soltész László tanár úrnak és nem utolsó sorban 
Vanya Balázsnak és lelkes kis csapatának, hiszen ez a megemlékező műsor nem jöhetett 
volna létre az ő segítségük nélkül. Mégegyszer nagyon köszönöm!

Eisenbart Győzőné 
Műv.ház.vez.



A gyertyák lángja
November elején halottainkra emlékezünk. Ezekben a napokban furcsa mó-

don azok állítanak meg a mindennapok hajszájában bennünket, akik már nem 
lehetnek velünk, szeretteink, barátaink, jó ismerőseink, akik már csak az emléke-
inkben és a szívünkben élhetnek tovább. Ki-ki a maga módján emlékezik, ha teheti 
elzarándokol a sírhantokhoz, vagy otthon imádkozik hallottai lelki üdvéért a gyertyák 
fénye mellett.

A családi megemlékezés után, már nagyon sötétben visszasétáltam a 4 és fél éves 
szomszéd kislánnyal a temetőbe. Amikor meglátta a százával világító mécseseket, 
gyertyákat, elcsodálkozott. Hosszú-hosszú percekig nem tudtam elhozni a nagyke-
resztnél gyújtott gyertyák mellől, elbűvölte őt a táncoló lángok látványa. Kicsi lelkében 
keveredett a csodálat és talán már az emlékezés is. Két éves volt, amikor elvesztette a 
Nagymamáját, és szeretett Édesanyámhoz is nagyon kötődött. Ő a picik egyszerűségével 

úgy éli ezt meg, hogy a Mama és a Kati 
mama fennt vannak a csillagokban. És 
valóban Szent Ágoston írása szerint, ha 
valaki meghal, az nem azt jelenti , hogy 
elveszítettük, csak messze került tőlünk. 
Messze a csillagokba, de mégis nagyon 
közel, hiszen a szívünkben maradnak 
örökre.

Molnár Kálmánné Varga Katalin



Idősek napja
Hosszú-hosszú évtizedek óta hagyomány Környén, 
hogy októberben a helyi Vöröskereszt Szervezet, 
a község Önkormányzata vendégül látja a falu 
idős, 70 éven felüli polgárait.

Ebben az évben is így történt, izgatottan gyülekeztek a 
meghívott szép korban lévő lakók a Faluházban.  

Szép gesztus, hogy virágcsokorral köszöntik a falu leg-
idősebb női, férfi és házaspár lakóját. A község legidő-
sebb hölgy tagjai hárman is vannak,  Bognár Györgyné, 
Fehér Istvánné, Horváth Sándorné, a legidősebb férfi lakó 
pedig  Vadász József. Mindannyian 90 évesek. A legidő-
sebb házaspár Végh András és Felesége. Isten életesse 
őket még sokáig erőben, egészségben. A köszöntők után 
egy fergeteges operett műsorral lepték meg a megjelen-
teket a fellépő művészek, igen jó hangulatot varázsolva 
ezen a délutánon minden résztvevő szívébe.

A jó hangulat folytatódott az uzsonnán, ahol a szorgos 
vöröskeresztes aktivisták szolgálták fel a finom étkeket és 
a jóféle házi borokat a vendégeknek. Nem maradhatott 
el a finom sütemények sokasága sem, melyeket ügyes 
kezű környei asszonyok hordtak össze. A kellemes zeneszó 
mellett még táncra is perdültek az ünnepeltek, elfeledve a 
fájó lábakat, a sajgó izületeket, a mindennapi gondokat. 
Estébe nyúlóan beszélgettek a rég nem látott ismerősök, 
barátok. Hazafelé indulva hálás szívvel köszönték meg a 
szervezőknek, a támogatóknak, hogy nem felejtik el az 
idős embereket, gondolnak rájuk és minden évben egy 
felejthetetlen délutánnal ajándékozzák meg őket.

Kép és szöveg Molnár Kálmánné Varga Katalin

Az aktivisták, segítők csoportjai

A hangulat emlkedett

A rendezvény lelke Hartmanné Irénke
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In memoriam 
Vadász Józsi bácsi

Idősek napja volt. Viccelődött a barátokkal a fehér asztal mellett. 
Jól érezte magát, büszkeség tötötte el, hogy Ő lehet a legidősebb 
férfiember a faluban. Bizony hosszú tartalmas életet élt meg. Már 
hazafelé indult, amikor kértem, hogy egy fotó erejéig álljon ren-
delkezésemre az újságban való megjelenéshez. Boldogan mondott 
igent. Abban a pillanatban nem gondoltuk volna, hogy ez a felvétel 
lesz az utolsó róla. 

Pár nap múlva rosszul lett, nem szenvedett sokat. Mostantól majd 
egy másik, égi rendezvényen teszi tiszteletét sok-sok átköltözött 
szerettével, barátaival, ismerőseivel együtt.

Józsi bácsi! A cikk megjelent, de nem így gondoltuk.
Legyen békés, nyugodt az útja!

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Környe Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 
2007. október 25-én tartotta soros ülését

Falu végén van egy erdõ, 
benne járt a tekergõ Gergõ.
Elesett, s fogott egy egeret.

Azt hitte, hogy bármit megtehet,

A javasolt napirendi pontok elfogadása után Beke 
László polgármester tájékoztatott a lejárt határidejű 
határozatokról, a két ülés közötti eseményekrõl.

A Testület megalkotta a Béke ltp. F épületében lévő 
önkormányzati bérlakások vételárának mértékéről szóló 
rendeletét.

Eisenbart Gyõzõné beszámolt a Művelődési Ház 
2006/2007. évi munkájáról. Elõterjesztésébõl kitûnik, 
hogy a tavalyi évre összeállított terv jelentõs része 
megvalósult. Szerveztek magas színvonalú előadásokat 
gyermekeknek. Helyt adott a Faluház dalostalálkozók-
nak, táncvizsgáknak. Nemzeti ünnepeinkrõl méltókép-
pen emlékeztek meg. Nem feledkeztek meg a Föld 
Napjáról, a Költészet Napjáról, a Tánc világnapjáról. 
Kiemelt rendezvény volt a Nemzetiségi és Sörfesztivál. 
A Vöröskereszt szervezésében vendégül látták települé-
sünk szépkorú lakóit. Az intézmény feladata továbbra is a 
lakosság általános mûveltségének ápolása a művelõdési 
és szórakozási lehetõségek megteremtésével. Felvázolta 
a 2008. évi munkatervet. Az elõterjesztést  a Testület 
egyhangúlag elfogadta.

Váradi Csaba a Sportegyesület elnöke is ezen az ülésen 
tartotta beszámolóját. Az egyesület jelenleg 231 aktív tag-
ból áll. Három szakosztályban sportolhatnak fiataljaink. 
Legnépesebb a labdarúgó szakosztály, mely hét csapattal 
vesz részt a megyei labdarúgó bajnokságban. Legered-
ményesebb a női csapat, mely megnyerte a bajnokságot. 
A vezetõség egyik fõ célja, hogy gazdaságilag jól mûködõ, 

átlátható és kiegyensúlyozott egyesületként mûködjön. 
Ennek eléréséhez a bevételeket, a létesítmény kihasz-
náltságát kell növelni. Ehhez elengedhetetlenül fontos a 
létesítmények továbbfejlesztése. Fontos szerepet játszik 
az egyesület sportpolitikájában az utánpótlás nevelése, a 
szakosztályok megerõsítése, a versenysport népszerûsítése, 
az egészség megõrzése, a tömegsport szélesítése. Váradi 
Csaba beszámolóját a Testület elfogadta.

A következõ napirendi pontban Beke László polgármes-
ter a regionális vízmû társaságok részleges önkormányzati 
tulajdonba adásáról adott tájékoztatót.

Ezt követõen Dr. Árendás József és Szántó Attila 
képviselõk önálló indítványáról tárgyalt a Testület, mely 
„A Környe község jelenlegi gazdasági helyzete, kilátásaink, 
teendőink” címet viseli. Az indítvány a gazdasági helyzet 
elemzése után konkrét javaslatokat tesz a jelenlegi hely-
zet javítására. A felvetésekre Beke László polgármester 
válaszolt.

Az Egyebek napirendi ponttal, majd kérdésekkel, beje-
lentésekkel zárult a nyilvános ülés.

A zárt ülésen a Testület áttekintette az adózás végre-
hajtásának felülvizsgálatát, tájékoztatót hallgatott meg 
a karácsonyi díszkivilágítás fejlesztéséhez beérkezett ár-
ajánlatokról. Tárgyalt lakossági ingatlan ügyekrõl. Végül 
az Idõsek Napköziotthona feladatellátása során felmerült 
problémákat vitatta meg. Az ülést a Közösségi Televízió 
egyenes adásban közvetítette.                        

Vadász Éva

A tekergõ Gergõ

így hát fogta az egeret, 
s adott neki

egy egész szelet kenyeret.
Az uzsonnájának így hát annyi lett.

Pankotai Klaudia 6.b osztályos tanuló



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 bej-
elentkezés, 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, il-
letve 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

HASZNOS INFORMÁCIÓK
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




