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Hová merûlt el szép szemed világa?
Mi az, mit kétes távolban keres?
Talán a múlt idõk setét virága,
Min a csalódás könnye rengedez?
Tán a jövõnek holdas fátyolában
Ijesztõ képek réme jár feléd,
S nem bízhatol sorsodnak jóslatában,
Mert egyszer azt csalúton kereséd?
Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.
Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
Kinek virág kell, nem hord rózsaberket;
A látni vágyó napba nem tekint;
Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget:
Csak a szerénynek nem hoz vágya kínt.
Ki szívben jó, ki lélekben nemes volt,
Ki életszomját el nem égeté,
Kit gõg, mohó vágy s fény el nem varázsolt,
Földön honát csak olyan lelheté.
Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
Egész világ nem a mi birtokunk;
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövõ nagy tenger egy kebelnek,
Megférhetetlen oly kicsin tanyán;
Hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
Zajától felrémûl a szívmagány.
Ha van mihez bizhatnod a jelenben,
Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
Maradj az élvvel kínáló közelben,
S tán szebb, de csalfább távolt ne keress,
A birhatót ne add el álompénzen,
Melyet kezedbe hasztalan szorítsz:
Várt üdvöd kincse bánat ára lészen,
Ha kart hizelgõ ábrándokra nyitsz.
Hozd, oh hozd vissza szép szemed világát;
Úgy térjen az meg, mint elszállt madár,
Mely visszajõ, ha meglelé zöld ágát,
Egész erdõ viránya csalja bár.
Maradj közöttünk ifju szemeiddel,
Barátod arcán hozd fel a derût:
Ha napja lettél, szép delét ne vedd el,
Ne adj helyette bánatot, könyût.

1843. február vége – március eleje

2007. JÚLIUS 6. PÉNTEK
- SZÍNPAD -

17.00 • RedLine amatõr rockegyüttes
18.00 • Brockolee amatõr rockegyüttes
19.00 • Spontan amatõr rockegyüttes
21.00 • Karaokee (Pákai Ernõvel)
23.00 • Disco

2007. JÚLIUS 7. SZOMBAT
- SZÍNPAD -

14.30 • Vendégcsalogató (Tóparti kisparty)
15.15 • Ünnepi megnyitó
16.00 • Környei Német Nemzetiségi

Gyermekcsoport
16.15 • Környei Német Nemzetiségi Dalkör
16.30 • Környei Szivárvány Táncegyüttes
17.30 • Környei X-PLOR modern táncegyüttes
18.30 • Dáridó Szuperprodukció

Lagzi Lajcsi és sztárvendégei
22.00 • Utcabál: Szomor Sramli

- SPORTPÁLYA -
08.00 • ,,Auerhammer János

Ifjúsági Labdarúgó Kupa”
12.30 • Környe SE nõi labdarúgó mérkõzés

- TÓ -
10.00   • Kajak póló bemutató
11.45   • Amatõr túrakenu verseny
22.00   • Tûzijáték

2007. JÚLIUS 8. VASÁRNAP
10.30 • Vitéz Hadverõ János síremlékének

megkoszorúzása
11.00 • Ünnepi szentmise a Római Katolikus

Templomban

- SZÍNPAD -
14.00 • Tatabányai Biszorá cigány táncegyüttes
14.30 • Visegrádi Német Nemzetiségi Dalkör
14.45 • Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör

és Néptánccsoport
15.15 • Kecskédi Német Nemzetiségi Tánccsoport
15.30 • ANDY elõadásában táncdal összeállítás
16.00 • Tatabányai Város Fesztiválzenekara

és Majorett csoportja
17.00 • Sztárvendég: Gáspár Laci
18.00 • Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
18.30 • Oroszlányi CDF hipp-hopp táncegyüttes

showmûsora
19.30 • Oroszlányi HÉBÉ majorettcsoport
20.30 • Sztárvendég: Desperado együttes
21.30 • Utcabál: Favorit együttes

- SPORTPÁLYA -
09.00 • Tûzoltósági bemutató és családi vetélkedõ
10.00 • Öregfiúk-Környe SE csapat
17.00 • rendõr-tûzoltó meccs

- KÉZILABDAPÁLYA -
14.00 • Egzotikus kisállat bemutató
15.00 • Dudó bohóc mûsora a gyerekeknek
16.00 • Virgonckodó játszópark a gyerekeknek
16.00 • Hókusz-Pókusz zenés gyermekmûsor

További programok:
• Magyar királyi borbörze
• Pálinka promenád
• Guinness rekord ízelítõ
• Kézmûves kirakodó vásár

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

Felelõs kiadó: Polgármesteri Hivatal Környe



STEFFENBERGI élményeink
2007. április 22.-tõl május 4.-ig két cso-
dálatos hetet töltöttünk partnerváro-
sunkban, a Németországi Hessen tar-
tomány területén lévõ Steffenberg vá-
rosban.

Iskolánkat, a Kisfaludy Mihály Általános Iskolát 15
felsõtagozatos tanuló és 3 kísérõtanár képviselte a
Comenius program keretében megvalósuló
idegennyelvi projekt során. Csoportunk tagjai egy 14-
órás autóbuszút után érkeztek meg partneriskolánk-
ba, a Mittelpunktschulé-ba. A kedves fogadtatás, hi-
vatalos köszöntõ, valamint közös ebéd után gyerme-
keinkért megérkeztek a fogadó szülõk. Diákjaink az
elsõ héten olyan családoknál kerültek elhelyezésre,
akiknek gyermeke szintén részt vett a diákcsere prog-
ramban.

Mivel ezt a várost hat kisebb falu egysége alkotja,
gyerekeink nem egy helyen, hanem ezekben szét-
szóródva találtak szállásra. Az elsõ délután már ko-
moly próbatétel volt, hiszen a délutánt a vendéglátó
családnál töltötték diákjaink. Aki már próbálta, -
tudja, hogy nem is olyan könnyû feladat megértetni
magát egy idegen nyelven értekezõ családdal. Este
lehetõség nyílt az elsõ siker vagy éppen kudarc él-
mények megosztására, mivel közös vacsorán vettünk
részt az iskolában. Szerencsére sok finomság került
az asztalra, mert minden szülõ mást készített, így
senki sem maradt éhes. Érdekes és egyben tanulsá-
gos volt a szülõk tapasztalatait is meghallgatni.

A második napon két tanítási órán vettek részt di-
ákjaink, természetesen abban az osztályban, ahová
a vendéglátó tanuló járt. Majd barkácsfeladattal foly-
tatódott a nap. Mivel idei projektünk témája a „JÁ-
TÉK” volt, Beachball-ütõt készítettek diákjaink az is-
kola rendkívül jól felszerelt mûhelyében. Ezután is-
mét „haza” vezetett az út, így lehetõségük volt a ma-
gyar diákoknak is kipróbálni az iskolabuszt.

A harmadik nap ismét okítással kezdõdött. Az elsõ
két óra után ezúttal azonban autóbuszba szálltunk
és a közeli Marburgba utaztunk. Elsõként a magyar
vonatkozással is bíró Erzsébet templomot néztük
meg, majd egy rövid városnézés után elérkeztünk a
kastélyba, ahol a már említett Erzsébet hercegnõ 800
éves születésnapja tiszteletére megnyitott emlékki-
állítást tekintettük meg. Ezután engedve a kirakatok
csábításának, a rendelkezésre álló szabadidõben
pénztárcánkat tettük próbára.

A negyedik nap, mint eddig mindig két tanítási
órával kezdõdött, majd a néhány kilométerre fekvõ,
erdõben lévõ weidenhauseni erdei iskolába indul-
tunk autóbusszal. Itt egy úgynevezett „csapatépítõ”
tréningen vettünk részt. Különféle kommunikációs
játékok segítségével igyekeztünk egymást jobban
megismerni és áthidalni a nyelvi nehézségeket. Ez-
után több olyan feladatot kellett megoldanunk, ahol
nem az egyén teljesítményén, hanem a közösség ere-
jén volt a hangsúly. A cél ezeknél a feladatoknál egy-
más  SEGÍTÉSE volt. A fárasztó, de igen érdekes nap
után busszal indultunk „haza”.

A következõ nap ismét Weidenhausenban zajlott,
de ez alkalommal igen emberpróbáló feladatokra
került sor. A feladatokat a 4 méter magasságban ki-
feszített drótkötélpályán egyénileg illetve párban kel-
lett megoldani.Diákjaink egész szép számmal pró-
bálkoztak sikeresen, de voltak olyanok is akik in-
kább az „anyaföldet” választották.

Az elõzõ napi félelmek és feszültségek oldására
másnap egy hosszabb úti cél állt a programban. Ta-
nulóink nagy izgalommal várták, mikor érünk már
a Fort Fun vidám és élményparkhoz. A megváltott
belépõjeggyel mindenki oda mehetett és arra a já-
tékra ülhetett fel a park területén, ahova szeretett
volna. A lelkesedés egészen 5 óráig kitartott, sõt még
akkor is nehéz volt összeszedni a társaságot.

A vasárnapi programról a vendéglátó család gon-
doskodott. Volt olyan is, akit kirándulni, strandra vagy
esetleg családi ünnepre vittek. Este a steffenbergi pol-
gármester /Peter Pfingst/ meghívásának eleget téve,
az úgynevezett EILO - hütténél (Steinperf falu hatá-
rában lévõ erdei pihenõhely) találkoztunk, ahová
grillezésre voltunk hivatalosak. Itt volt lehetõségünk
Környe község polgármesterével, Beke Lászlóval is
találkozni, aki éppen hivatalos látogatáson járt a
partnervárosban. A gyerekek nagyon megörültek Laci
bácsinak és persze egymás szavába vágva mesélték
izgalmasabbnál izgalmasabb élményeiket.

És ezzel a vasárnap estével be is fejezõdött a láto-
gatás elsõ fele, mert ”hazaérve” csomagolni kellett,
hisz másnap reggel elköszöntünk a családtól és a
közeli Biedenkopfban lévõ ifjúsági szállásra költöz-
tünk át. A napot persze mint eddig mindig az iskolá-
ban kezdtük. Itt még egy bemutatóval ajándékozott
meg bennünket és polgármesterünket az „Árnyék-
színház”, amit nagyon élveztünk. Ezután búcsút int-
ve Laci bácsinak indultunk az aznapi túrára. Az út
elsõ felét autóbusszal tettük meg, majd a csomago-
kat a buszban hagyva gyalogosan indultunk neki az
erdõnek. A néhány órás gyalogtúra után boldogan
és elégedetten érkezzünk meg az úgynevezett
Jugendherbergébe, ahol a második hétre szállást bé-
reltünk. A város, a szállás és a környék is csodálatos
volt. Ezt a délutáni várost feltérképezõ sétánk is bi-
zonyította.

Mivel a következõ nap május elseje - ünnep volt,
mi is lazábbra vettük a programot. A délelõttöt a
város felfedezésével töltöttük - mégpedig úgy, hogy
kaptunk egy feladatlapot, amelyen a város neveze-
tességeivel és történelmével kapcsolatos kérdések
voltak. Ezekre gyakran csak úgy tudtunk választ adni,
hogy szóba elegyedtünk a helyi lakosokkal. Ez per-
sze nagyon izgalmas volt. A gyõztes csapat csokolá-
dé jutalomban részesült. Mivel az idõ csodálatos volt,
a délutánt a helyi strandon töltöttük, az este pedig
játékkal telt a tábor területén.

A következõ nap ismét izgalmasnak ígérkezett,
hisz Kölnbe vezetett utunk. Ott a híres Kölni dómon
kívül alkalmunk volt megtekinteni az Olimpia Mú-
zeumot is, ahol a különbözõ játékokat ki is lehetett

próbálni. Hogy még véletlenül se maradjon meg az
útra kapott zsebpénzünk, a rendelkezésünkre álló
szabadidõben közelebbrõl is megtekintettük a sétá-
ló utcát.

Az utolsó napot ismét Biedenkopfban töltöttük,
persze nem tétlenül. Délelõtt megmásztuk a hegyet,
melyen az egykori õrgróf kastélya állt. Jelenleg a kör-
nyék múltját õrzõ kiállítás látható benne. Délután
pedig felkapaszkodtunk a környék legmagasabb
hegycsúcsára, a Sackpfeifére, ahol egy kilátó, libe-
gõ, nyári bobpálya és egy indián falu is található. A
mozgalmas napot egy grillezéssel egybekötött bú-
csúest zárta a tábor területén.

A következõ és egyben utolsó reggel, ami itt ránk
köszöntött „a mennék is, de maradnék is ” vegyes
érzelmeit indította el lelkünkben. De az idõ nem áll
meg, bármilyen kellemes is az élmény. Így nekünk is
igyekeznünk kellett az iskolába, ahol egy utolsó bú-
csúszóra betérve végleg búcsút intettünk steffenbergi
barátainknak. A 14 órás úton hazafelé már a viszont-
látogatás programját próbáltuk megtervezni.

Vendéglátás KÖRNYÉN
A látogatás azóta megtörtént, mivel június 11. és

június 22. között 14 német diák és 3 kísérõtanár ven-
dégeskedett községünkben.

A programot mi is igyekeztünk érdekessé, moz-
galmassá tenni. Többek között jártunk Gyõrben, ahol
nemcsak a várossal ismerkedhettek vendégeink, ha-
nem az élményfürdõt is élvezhették.  A budapesti
kirándulás során megtekintettük a várhegy neveze-
tes épületeit, jártunk a Jövõ házában és a Csodák
palotájában, valamint dunai sétahajózáson vettünk
részt. Szentendrén nem csak a skanzent látogattuk
meg, hanem kézmûves foglalkozás keretében gyer-
tyát mártottunk és gyékénybõl fontunk is.

Több napot töltöttünk a Velencei tó mellett, ahol
lehetõség volt kenuzásra, hajókirándulásra,
vizibiciklizésre valamint fürdésre és napozásra is. A
visszaúton megálltunk Székesfehérváron, majd bir-
tokba vettük a szépen megújult környebányai erdei
iskolát.

Tatán járva igénybe vettük a városnézõ kisvo-
natot, megnéztük az új Pálmaházat és strandol-
tunk a Fényesen. De vendégeinknek volt részük tú-
rázásban, akadályversenyben, játékkészítésben és
discóban is. Sõt meghívott vendégként részesei le-
hettek a nyolcadik osztályosok iskolától való bú-
csúzásának is.

Reméljük õk is jól érezték magukat nálunk és hoz-
zánk hasonlóan kellemes élményekkel tértek haza.
Úgy gondolom, ez a valóban mozgalmas négy hét
nagyon hasznos volt gyermekeink német ismerete-
ink gyarapításában is.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segítséget
nyújtott a program megvalósítása során.

Környe, 2007. 06. 29.
Menoniné Pillmann Teréz

Projektvezetõ német tanár



Ismét eltelt egy tanév!
Június 21-én lezárult a Kisfaludy Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben a
2006/2007-es tanév. Tantestületünk a tanévzáró érte-
kezleten összegezte éves munkáját.

A zavartalan munkavégzéshez ebben az évben is biztosítottak voltak a
személyi és tárgyi feltételek. Sok energiát fordítottunk a személyiség- és
közösségfejlesztésre, hasznosan használtuk fel az elrendelt órákat. Azon-
ban minden igyekezetünk ellenére sem sikerült teljes mértékben elér-
nünk azt, hogy valamennyi diákunk fegyelmezetten végezze munkáját a
tanórákon. Kiemelt feladatként tekintjük ennek javítását a következõ
tanévben.

Minden gyermek számára biztosítottuk az esélyegyenlõséget, a tanu-
lócsoportok közötti átjárhatóságot. A tehetséggondozás érdekében 14
csoportnak tantárgyi szakkört szerveztünk, a felzárkóztatásra szoruló
tanulók számára pedig heti rendszerességgel korrepetálásokat tartottunk.
Ebben a munkában egy logopédus és egy gyógypedagógus is segítsé-
günkre volt. A két szakember foglalkozásain 29 diákunk vett részt. Be-
számolójuk szerint pozitív visszajelzést kaptak a fejlesztõ foglalkozások
kedvezõ hatásairól.

Az elsõ két évfolyamon játékos testmozgás, a 3-8. évfolyamon 6 cso-
portban iskolai sportkör keretében biztosítottuk a mindennapos testne-
velést. A rászoruló gyerekek részére gyógytestnevelést szerveztünk.

2007  májusában tanulói elégedettségmérést végeztünk, melynek ér-
tékelése is megtörtént. A következõ tanévben ennek ismeretében, a DÖK
bevonásával alakítjuk ki a tanórán kívüli iskolai programjainkat, illetve
a következõ év céljainak és feladatainak meghatározásakor figyelembe
vesszük diákjaink pozitív és negatív visszajelzéseit.

Ebben a tanévben az elsõ három évfolyam tanulói
szöveges értékelést kaptak:

Kiválóan teljesített: 24 fõ
Jól teljesített: 55 fõ
Megfelelõen teljesített: 20 fõ
Felzárkóztatásra szorul: 9 fõ

A 4-8. évfolyamtanulmányi átlaga: 3,8
magatartási átlaga: 4,2

szorgalom átlaga: 3,8
Kitûnõ tanulók száma: 7 fõ

Sok olyan tanulónk van, akiknek csak egy-két tantárgyból van négyes
osztályzata. Évismétlésre nem bukott senki,  javítóvizsgán 13 fõ vehet részt.

Lezárult a nyolcadikosok továbbtanulása:  13-13 fõ tanul tovább gim-
náziumban, illetve szakközépiskolában (közülük 2 fõ mûvészeti szakkö-
zépiskolában), 13-an pedig szakiskolába nyertek felvételt.

A májusi országos mérés a matematika és az olvasás-szövegértés tan-
tárgyakat érintette a 4., a 6. és a 8. évfolyamon. Ennek értékelése az õsz
folyamán érkezik meg intézményünkbe.

A pedagógiai programunkban szereplõ helyi méréseket is elvégeztük:
olvasás-szövegértésbõl 1.; 2.; 3.; és 5. évfolyamon, magyar nyelvbõl 4.
évfolyamon, idegen nyelvbõl 7. évfolyamon. A mérések elemzését, érté-
kelését elvégeztük, az ebbõl adódó feladatokat beépítjük jövõ évi mun-
katervünkbe. A nyolcadikosok hagyományainkhoz híven magyar nyelv-

bõl és matematikából írásbeli, történelembõl, irodalomból, idegen nyelv-
bõl és egy szabadon választott tantárgyból szóbeli vizsgát tettek.

A tantestület ebben az évben névadónk tiszteletére 2 új díjat alapított,
amelyet 8. illetve 4. osztályos tanulók kaphatnak meg.

Iskolánk hírnevének öregbítéséért a Kisfaludy-díjat Trézl Adrienn 8.b
osztályos tanuló, a Kisfaludy Oklevelet Berta Zsuzsanna  4.a és Südi Szil-
via  4.b osztályos tanulók kapták.

Év végén Szilágyi István 8.a osztályos tanuló „Tantestületi dicséret”-
ben részesült, Weiger Judit 8.b osztályos tanuló a „Jó tanuló, jó sportoló”
díjat vehette át.

A szülõi munkaközösség ajándékaként közel száz darab jutalomköny-
vet adtunk át diákjainknak kiemelkedõ tanulmányi munkájukért, mûvé-
szeti iskolás tevékenységükért, példamutató magatartásukért, szorgal-
mukért. Szintén jutalomként 14 tanulónk vehet részt a szlovákiai Zselizi
Nemzetközi Tánctáborban.

Ebben a tanévben is folytattuk hagyományõrzõ programjainkat, a ka-
rácsonyi ünnepséget, a lucázást, a farsangolást, a nemzeti ünnepeinkrõl
való megemlékezést, az ezekhez kapcsolódó mûveltségi vetélkedõket, az
iskola közösségeinek erõsítését szolgáló kirándulásokat, túrákat, aka-
dályversenyeket.

Iskolánk szép eseménye volt a névadónkhoz kapcsolódó rendezvény-
sorozat, amelynek keretében grafikai kiállítást, körzeti tanulmányi ver-
senyt, sport- és kulturális versenyeket, filmvetítést és magas színvonalú
gálamûsort rendeztünk.

Köszönöm kollégáimnak a színvonalas oktató-nevelõ munkát. Köszö-
nöm mindenkinek, aki a sokféle program elõkészítésében, szervezésé-
ben és megvalósításában segített. Megköszönöm Környe Község Önkor-
mányzatának, hogy a 2006-2007-es tanévben is biztosította a színvona-
las szakmai munka feltételeit. Bízom benne, hogy a következõ években
is így lesz.

Köszönöm a szülõk segítségét, támogatását, különösen azokét, akik
munkájukkal is hozzájárultak programjaink sikeréhez és tárgyi feltét-
eleink javításához.

Mindenkinek kellemes pihenést, jó nyarat kívánok!

Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

Hasznos információk:
• 2007. július 9-tõl augusztus 3-ig
az iskola konyhája zárva tart,

a nyár többi részében az élelmezésvezetõnél
lehet étkezést igényelni,

az ebéd ételhordóban is elvihetõ.

• 2007. augusztus 27-28-29. 8.00 órától
korrepetálás a pótvizsgázók részére.

• 2007. augusztus 27 – 29.
várhatóan tankönyvárusítás.

• 2007. augusztus 30. 8.00 óra pótvizsga.

• 2007. augusztus 31. 17.00 óra tanévnyitó ünnepély.

• 2007. szeptember 3. elsõ tanítási nap.
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Felhívás
A Támasz Temetkezési Bt, mint a környei temetõ üzemel-
tetõje, szeretné ez évben is folytatni a temetõben az út
térkövezését, mivel a murva leterítése csak átmeneti meg-
oldás ahhoz, hogy ne kelljen sárban járni. Sajnos a te-
metõi díj csak a karbantartásra és a vízszámla kiegyenlí-
tésére elegendõ, ebbõl térkövet vásárolni nem tudunk.

Fedezet hiányában felhívással fordulunk minden jóérzésû környei la-
koshoz, a temetõ ügyét szívükön viselõkhöz, hogy önkéntes felajánlá-
saikkal járuljanak hozzá a burkoló anyag (térkõ) megvásárlásához.

A lerakást és annak költségeit a Támasz Temetkezési Bt. magára vál-
lalja. Felhívásunkat támogatja Beke László Polgármester Úr és a Környei
Hírhozó szerkesztõsége.

Felajánlásaikat bejelenthetik Mózer Ferencnél
a (20) 9432-074, vagy

Molnár Kálmánné Varga Katalinnál
a (30) 2836-098-as telefonon.

A felhívás fogadtatásáról a Környei Hírhozóban kaphatnak a késõb-
biekben tájékoztatást.

Jóérzésû, jószándékú segítségüket megköszönve,

Tisztelettel: Mózer Ferenc
Támasz Temetkezési Bt.

CSALÁDI
MEGMÉRETTETÉS!

Az idei SÖRFESZTIVÁL keretén belül
július 8-án vasárnap 9-12-ig bemutatót tartunk a

TÛZOLTÓSÁG, A RENDÕRSÉG
ÉS A MENTÕSZOLGÁLAT

közremûködésével.
A rendezvény keretén belül a résztvevõ családoknak

(anyuka, apuka, + legalább egy általános iskolás gyermek)
elméleti és gyakorlati feladatokból álló vetélkedõt szervezünk,

mely kapcsolódik a felsorolt szervek munkájához.
A legjobban szereplõ családok értékes

tárgyjutalomban részesülnek!
Szeretnénk egy látványos, pergõ, kellõen humoros

és szórakoztató délelõttön megismertetni
a felsorolt területen dolgozók munkáját.

Schirilla György Környén
2007. június 15-én  délben a rekkenõ hõségben 20-22 fõs
lelkes kis csapat várta Schirilla Györgyöt az Oroszlány felõli
Környe táblánál. A résztvevõk tapssal köszöntötték a lát-
hatóan fáradt sportembert.

Június 11-én indult Szombathelyrõl és egy hét alatt tette meg a
távot Budapestig. A futás célja, hogy felhívja a figyelmet a sport,
a mozgás örömére, az egészséges életmód fontosságára. A ma-
gával hozott kopjafára Beke László polgármester úr egy nemzeti-
színû szalagot kötött.

Néhány percnyi pihenõ után a gyerekekkel, Polgármester úrral
és Bartáné Aradi Edinával elindultak az ÖNO felé.

A Napköziotthon udvarán frissítõvel várták a futókat. Rövid be-
szélgetés után Schirilla György lepihent majd folytatta útját Tata-
bánya felé.

Rózsakert a templomtéren
Marci bácsi 74 éves és nem örvend már a legjobb egész-
ségnek, de nem is panaszkodik. Inkább próbálja hasznos-
sá tenni magát otthon is és a közösségért is. Sokáig éne-
kelt a Magyar Dalkörben, szeret énekelni. Most sem unat-
kozik, hogy már nem kell próbákra járni. Mindig szeretett
önzetlenül a közösségért dolgozni, kivenni részét a közös
munkákban.

Elhatározta, hogy a templom körüli szabad területen létrehoz egy ki-
csinyke rózsakertet. Hajtatott, metszett, locsolt, kapálgatott és a rózsák mára
már szépen virágba borultak. Örömmel nézi munkáját és örül, hogy más-
nak is örömet szerezhet a virágok színpompás látványával.

A minap találkoztunk és panaszkodott. Panaszkodott és értetlenül
állt a világgal szemben. Nem akarja elhinni, hogy Õ aki másokért
tesz, szépíti környezetét ezt érdemli. Mesélte, pár hete is locsolta a
rózsákat, hogy a szárazságban ne szomjazzanak. Dolga végeztével
készült hazafelé, de a kerékpárjának hûlt helyét találta. A templom-
nak volt támasztva, és megtetszett valakinek világos nappal. Most vég-
telenül elkeseredett, a biciklije volt a támasza, fel már nem nagyon
ült rá, de a beteg lábainak a botot helyettesítette, cipelte helyette a
kapát, gereblyét, öntözõkannát.

Azóta is gondolkodik az életen, kinek kellhetett az õ rozoga bicója, és
milyen világot élünk, amikor már semmi becsület nincs emberekben?

Azért bízik benne, hogy egy szép napon, amikor locsolja a rózsáit a
templomtéren, ugyan ott megpillantja a kerékpárt, ahova letámasz-
totta, a templom oldalánál. Talán akad olyan használaton kívüli bi-
cikli a faluban, ami „megtalálja” õt, ha már az aki eltulajdonította az
övét, nem adja vissza.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Kulturális Bizottság

Vadász Éva



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
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

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!

• Környe Község Képviselõ Testülete min-
den hónap utolsó csütörtökjén délután
16 órától tartja testületi ülését, melyet
a Környei Közösségi Televízió élõ, egyenes
adásban közvetít. Rendkívüli esetben ez
az idõpont változhat.

• 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 óráig
Kedd, szerda, csütörtök: 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


