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Advent, várakozás
Mindazok, akik az elmúlt évben, így karácsony előtt eljöttek az adventi várakozás ünnepének 
megnyitójára, nem csalódhattak.

Felejthetetlen élmény volt, amikor Tóka Szabolcs orgonaművész megszólaltatta a templomi orgonát, az 
elhangzott szép gondolatok a várakozás idejéről, a templomból kilépve a pompás kivilágítás látványa, a 
forraltboros, meleg teás baráti beszélgetés, mind-mind meghatározó élmény marad.
Ebben az évben talán még különlegesebb lesz az ünnepi várakozás első vasárnapja, hiszen felavatásra 
kerül egy csodálatos faragott szoborcsoport, mely a Szent Családot ábrázolja.

Öltözzenek be jó meleg ruhába, és legyen egy program a családoknak, hogy 15.00 órakor találkozunk 
a templomban, majd utána a minden bizonnyal felejthetetlen adventi ünnepi megnyitón!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2008. november 30-án (vasárnap) 
15.00 órától a római katolikus templomba az  ünnepélyes

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA,
az adventi fények felkapcsolására.

PROGRAMOK:

I Tóka Szabolcs orgonaművész 
és Jobbágy Boglárka operaénekes koncertje  

I Betlehem szoborcsoport – M. Nagy József 
szobrászművész alkotásának átadása és szentelése

I Ave Maria – Szakálné Gaál Monika előadásában

I Iskolai énekkar koncertje, gyertyagyújtás

I Karácsonyi vásár

I December 6. szombat, 14.00 óra 
fenyőfaállítás Művelődési ház ellőtt. 

I December 12. Lucázás délelőtt

I December 13. szombat, 14 órakor 
Szöszmötölő (óvónénikkel)

I December 18. csütörtök 17.00 óra 
Tél csengői csengetnek – színjátszók műsora, 
utána grafika tanszak kiállításának megnyitója

I December 19. 14.00: Idősek karácsonya



2 3

Községünk Polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületi ülését 
2008. október 30-án 16.00 órára hívta össze

A javasolt napirendi pontok elfogadása után kez-
dődhetett az érdemi munka.

Az első napirendi pont megtárgyalása (2007. évi 
jelentés az egészségügyi ellátásról, Környe, I. sz. 
Háziorvosi Körzet) csak részben sikerült, mert az érintett 
körzet orvosa, dr. Köpe Adorján ismételten nem jelent meg 
az ülésen. Elfogadta azonban a meghívást dr. Solti Hilda, 
a Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi tiszti főorvos. 
A képviselők neki tehették fel kérdéseiket, melyek közül 
sok maradt megválaszolatlan. A Testület törekszik mindkét 
fél (és főleg a betegek) számára megnyugtatóan rendezni 
a körzetben kialakult helyzetet.

A második napirendi pont már mindnyájunk számára 
örömteli volt. Elérkezett ugyanis az idő a Feszty udvar és 
környezete átépítésére. Előzetes tervek szerint itt épül 
fel az új óvoda. E feladat megvalósításához a Képviselő-
testület meghívásos tervpályázatot hirdetett.

Ezután Beke László polgármesteri jelentését hallgat-
hattuk meg a két ülés közötti eseményekről.

Lejárt határidejű, ill. aktuális határozatok

1. 124/2008.(IX.25.) – az Oroszlányi út közterület elne-
vezés átvezetése folyamatban van;

2. 131/2008.(IX.25.) – Három Királyok Alapítvány ré-
szére a 60.000 Ft utalásra került, melyet az Alapítvány 
karitatív célra használ fel;

3. 133./2008.(IX.25.) – környebányai ingatlanok hely-
rajzi szám cseréje – szerződés aláírásra került;

4. 135/2008.(IX.25.) – árok lefedése a Váci utcában – 
vállalkozói szerződés megkötésre került.

Társadalmi kapcsolatok

1. Kistérségi vándorkiállítás megnyitója a Közösségi 
házban.

2. Október 3-án eleget téve a környei Galambász 
Egyesület meghívásának, részt vettem az éves díjkiosztó 
ünnepségükön, melyet a Tájházban tartottak.

3. Október 6-án megemlékeztünk iskolánk tanulóinak 
részvételével az aradi vértanukról.

4. Október 7-én eleget téve a Feszty Árpád Polgári Kör 
meghívásának, részt vettem a szokásos kedd esti megbe-
szélésükön, ahol bemutatták tevékenységüket, ill. tájékoz-
tattak az őket érdeklő problémákról, kérdésekről.

5. Idősek napi rendezvény október 12-én megtartásra 
került a helyi Vöröskereszt szervezésében.

6. Október 23-án, Nemzeti Ünnepünk alkalmával meg-
emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharcról, 
a Köztársaság kikiáltásáról.

Önkormányzat vagyongazdálkodása

1. Az iskola magas tető építése folyamatban van, a 
munkálatok az ütemezésnek megfelelően haladnak.

2. Orvosi rendelők akadálymentesítése folyamatban 
van. A gyermekorvosi rendelő, a Szent Rókus rendelő és 
a fogorvosi rendelő akadálymentesen megközelíthető.

3. Az Erdei Iskola homlokzatának felújítása elkészült. 
A munkát a saját szakfeladaton lévő alkalmazott vé-
gezte el.

4. Általános iskola, nyugati lakótelepi önkormányzati 
bérlakások az I. sz. orvosi rendelő és szolgálati lakás 
nyílászáróinak cseréje befejeződött, a számla kiegyen-
lítésre került.

5. Az iskolai játszótér és a játszóteret valamint az iskola 
udvarát figyelő kamerarendszer megrendelésre került.

Ötödik napirendi pontként a Művelődési Ház ve-
zetőjének, Eisenbart Győzőnének a beszámolóját 
hallhattuk. Az intézmény feladata továbbra is a lakosság 
általános műveltségének ápolása a művelődési és szóra-
kozási lehetőségek megteremtésével. Ezután ismertette a 
következő évi munkatervet. Elmondásából kitűnik, hogy 
igényes, mindenki számára érdekes, élvezetes progra-
mokból nem lesz hiány. 

Orlovits Tímea jegyző  a Tatabányai Többcélú Kis-
térségi Társulás 2009. évi Belső ellenőrzési tervét 
majd Környe Község Önkormányzatának 2009. évi 
Belső ellenőrzési tervét terjesztette elő. 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete meghívásos pályázati eljárást ír ki az 
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó részben 
önállóan gazdálkodó intézmények részére nyújtandó 
számlavezetői, pénzforgalmi lebonyolítási és egyéb 
banki szolgáltatásra. A pályázatra az alábbi pénzin-
tézetek kerülnek meghívásra: CIB Bank Zrt. Tatabánya, 
K& Bank Nyrt. Tatabánya, Környe-Bokod Takarékszövet-
kezet, OTP Bank Nyrt. Tatabánya, Raiffeisen Bank Zrt. 
Oroszlány.

Az Egyebekben tájékoztató hangzott el az Adventi 
előkészületekről.

Kérdések, bejelentések után zárt ülésen folytatta 
munkáját a Testület.

Az ülés nyilvános részét a KKTV egyenes adásban 
közvetítette.

Vadász Éva 
képviselő

Vackor-gála

KÖRNYE ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
537 000 Ft támogatásban részesült a 2007. évi szja 1%-ából, 

melyért az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki.
A befolyt pénzt az óvoda szakmai szinvonalának emelésére, eszközbeszerzésre fordítjuk.

Az alapítvány bízik a további támogatásban

Adószám: 18614330-1-11

2003 novemberében a környei óvoda felvette a „Vac-
kor” nevet. „Vackor” a magyar gyermekirodalom egyik 
gyöngyszemének, Kormos István verses meséjének főhő-
se. A névadó ünnepséggel hagyomány teremtődött, és 
azóta minden év novemberében gála műsor keretében 
bemutatkoznak az óvodai csoportok. 

Így történt ez a november 21-ei péntek délutánon is. A 
faluházban megrendezett műsoros délután igen nagysza-
básúra sikerült. A színházterem nézőterén egy gombostűt 
sem lehetett leejteni, olyan sokan voltak kíváncsiak az 
óvodások műsorára. 

Az iskolások énekkara két „meglepetés dallal” nyitotta 
meg az eseményt, majd sorban bemutatkoztak az óvodás 
csoportok. A nagyon jó hangulatú rendezvény utolsó 
műsorszámaként az óvónők léptek a színpadra.

Természetesen ismét megérkezett az óriás csoki torta, 
melyből minden gyermeknek jutott egy szelet.

Úgy gondolom, minden kedves vendég nagyon jól 
szórakozott ezen a délutánon.



2008 tavaszán Trézlné Staudinger Csilla néni 
pályázatot adott be, amelyen egy egész napos 
kirándulást nyertünk, ahol a 6., a 7. és a 8. 
évfolyamos tanulók vehettek részt.  

Így novemberben elmehettünk Székesfehérvárra 
és Tácra. Reggel fél kilenckor indultunk. Előtte min-
denki átvette úticsomagját, mert enni- és innivalót 
is vásároltak nekünk a tanár nénik a pályázaton 
nyert pénzből. 

Fél tíz körül érkeztünk meg Székesfehérvárra, 
ahol az első helyszínen Mátyás király Corvináival 
foglalkoztunk. Először felelevenítettük mindazt, 
amit Mátyás királyról és koráról már tudtunk, aztán 
játékos feladatok következtek. Ezután iniciálét vagy 
címert készíthettünk. 

Délután Tácra utaztunk, ahol egy római katonák 
által lakott várost néztünk meg egy idegenvezető 
segítségével. Szobrokat és sírkőmaradványokat is láttunk, de sajnos a hideg idő miatt sietnünk kellett. Visz-
szafelé bementünk az Alba Plázába is, ahol egy órán át nézelődhettünk.  

Köszönjük a kísérő tanár néniknek ezt a szép napot!
Barta Eszter 7. b osztályos tanuló
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Részképesség zavarok Hatvan év együtt jóban, rosszban…

Gondolatok egy gyémántlakodalom kapcsán
Hallják a szülők óvodás – rosszabb esetben – iskolás 
gyermekükről. Mit jelent ez?

Azoknak a képességeknek az összessége, amelyekre szük-
sége lesz az iskolai tanulmányaihoz. Ideális fejlődés estén 
spontán kifejlődnek ezek a képességek. Mi lehet az oka a 
hiányosságoknak? Genetikai okok is lehetnek. A terhesség 
és a szülés alatt is érhetik az anyát negatívan befolyásoló 
tényezők. Vegyszereket tartalmazó étel, víz. Nem spontán, 
természetesen indul a szülés, stb.

Csecsemőkorban az anya-gyerek kapcsolat harmóniájára 
kell odafigyelni. Pozitívan befolyásolja a csecsemő fejlődését 
a ringatás, hintáztatás, természetes táplálás. A mozgásfej-
lődés is egy fontos terület. Kúszhasson, mászhasson sokat, 
mielőtt magától föláll és elindul. A beszédfejlődést elősegít-
hetjük, ha érthetően beszélgetünk a kisgyermekhez, reagá-
lunk gagyogására, egyszavas mondataira. Sokat mesélünk 
könyvből, fejből a gyerek szemébe nézve.

Az olvasás elsajátításához szükséges a térirányok isme-
rete. A b-nek jobbra, a d-nek balra van a pocakja. A jó 
beszédhallás segít, hogy pl. meg tudja különböztetni hallás 
útján a p és b hangokat. Az értő olvasást alapozza meg a 
mesehallgatás, amit a fejében kell elképzelnie.

Az íráshoz helyes ceruzafogásra, ügyes ujjacskákra van 
szükség. Ha a karok nagymozgásai jók, erős és laza a vállöv, 
jól mozog a csuklója, könnyen megtanulja a betűformázást.

A szem-kéz koordinációra is szüksége van, hogy a sorok 
között tudjon maradni. A labdajátékok, a gyöngyfűzés, gyur-
mázás, homokgombóc formázása, papírtépés, apró tárgyak 
válogatása stb. segítik e képességek fejlődését.

A matematikai ismeretek elsajátításához a gondolkodás 
több területe is szükséges. A problémamegoldó gondolko-
dás fejlődését azzal segítik a szülők, ha nem oldanak meg 
rögtön mindent a gyerekek helyett. Kivárják, hogy rájöjjön a 
megoldásra. Ráadásul sikerélménye lesz, nő az önbecsülése, 
ha önállóan végez el valamit.

Miért fontos, hogy kudarcok nélkül, örömmel kezdje 
el a tanulást egy kisgyerek? A mai felgyorsult világban 
szakmák tűnnek el, és újak jönnek létre egy emberöltőn át. 
Fontos, hogy életünk során, ha szükséges, tudjunk váltani, 
könnyen és örömmel megtanulni egy új mesterséget.

A motiváció legalább olyan fontos, mint bármelyik részké-
pesség. Szépnek és örömtelinek fessük le gyermekeinknek 
az iskolát, hisz ez az a hely, ahol egy velünk született, ősi 
vágyunkat, a tudásszomjunkat csillapítják éveken át, újabb 
és újabb érdekes ismeretekkel.

Községünkben már óvodás korban figyeljük és kiszűrjük 
a részképesség zavarral küzdő gyerekeket. Az óvodás évek 
alatt segítünk az idegrendszer szerveződésében bekövetke-
zett akadályok kiküszöbölésében. Mozgásterápiával és egyéb 
fejlesztő foglalkozásokkal, játékokkal segítünk a lemaradt 
képességek fejlődésében. Az öt éves fejlesztőpedagógiai 
munkám alatt több kisgyermeket sikerült hozzásegíteni a 
könnyebb iskolakezdéshez.

A témáról bővebb információ: 
www.tanulasinehezsegek.hu.

Vanyáné Kalocsai Mária 
fejlesztőpedagógus

Mottó:

Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni 
egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük 
szívünk titkait, s  egyszerű  jelenléte elég, hogy 
vidámak és nagyon boldogok legyünk.

(Ernest Hemingway)

Ebben a rohanó, felgyorsult, gépiesített és  agyon-
stresszelt világunkban vannak még olyan pillana-
tok, melyek megállásra, elgondolkodtatásra és 
egyben csodálatra adnak okot.

Mert mi más lenne, mint csoda az, hogy amikor szét-
esett családokról, hosszú házasságok felbomlásáról, 
csonka családokban élő gyerekekről hallunk és olva-
sunk, van egy házaspár falunkban, akiknek 60 hosszú 
éven át sikerült megőrizniük az egymás iránti szeretetet, 
tiszteletet, türelmet és a megértést.

Nagy Laci bácsi és Kedves Felesége Somhegyi Má-
ria néni, október 26-án a vasárnapi szentmise keretén 
belül ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Meg-
hatóan szép gondolatokkal köszöntötte és áldoztatta 
Őket Sándor Atya. Gondolatai kapcsán elmerenghettek 
az egybegyűltek a szeretet mindent elsöprő erejéről, az 
őszinteségről.  Mert ha őszinteség és szeretet van az 
emberben a társa iránt, akkor van türelem, megértés, 
megbocsátás, minden nehézségen 
való átjutás. Sajnos a mai vilá-
gunkba, a ma „értékrendjébe” már 
egyre kevésbé tudjuk átmenteni 
anyáink, apáink ötven-hatvan évig 
tartó házasságait. Nekik is voltak 
gondjaik, problémáik, megéltek 
háborút, forradalmat, szegénysé-
get, nélkülözést. És mégis volt türelem, megértés, egy-
egy jó pillanatban tett simogatás, jó szó a másik felé, 
pedig számukra is egyszerűbb lett volna a gondok, a 
nehézségek elől megfutamodni, vagy egy másik karja-
iba rohanva vigaszt keresni. Valahogy tudták kezelni a 
konfliktusokat, nézeteltéréseket, az átmeneti válságokat. 
És tudtak egymást óvva, figyelve méltósággal együtt 
megöregedni.

Laci bácsi botra támaszkodva, Kedves felesége pici 
jelképes menyasszonyi csokorral, meghatottan, könnyek 
között fogadták a szentmise végeztével a sok-sok gratu-

lációt gyerekeiktől, menyeiktől, unokáiktól, dédunoká-
iktól, testvérektől, rokonoktól és az egybegyűltektől.

Gyerekeik, családjuk emlékezetessé tették számuk-
ra ezt a ritka szép évfordulót, hiszen szervezkedtek 

hetekkel előtte, hogy a család, 
a rokonok méltóképp ünnepel-
hessék szüleiket.

A vendéglői ebéd után még 
zene és tánc is volt, mint ahogy 
az a lakodalmakban illik.

Kattogtak a fényképezőgé-
pek, készültek a fotók, hogy 

még sok-sok évig lehessen visszaemlékezni erre a 
különlegesen szép évfordulóra. 

Laci bácsi és Mariska néni 1948. október 23-án 
esküdtek egymásnak örök hűséget, ami azóta is tart. 
Laci bácsi akkor volt 22 éves Mariska néni alig 19. 
Házasságukból két fiú született, őket is a szeretetre, 
tisztességre nevelték. A két fiú 5 unokával ajándékozta 
meg őket, és ma már dédszülők, hiszen két dédunoká-
val is büszkélkedhetnek.

Laci bácsi szinte gyerekként, 17 évesen került 26 hó-
napos fogságba. Hálát adott az égnek, hogy volt haza-
térés onnan. Aztán a 30 éves földalatti bányászkodás 
sem múlt el nyomtalanul. Mariska néni kezdetben a 
gyerekek nevelésével volt elfoglalva, majd mikor fel-
nőttek, bedolgozást vállalt, gyönyörűen varrt, hímzett. 
Kérdésemre, hogy mi lehet ennek a sok-sok éves együtt-
élésnek a titka, csak mosolyogtak. Nincs ebben nagy 
titok, kölcsönösen kell szeretni, becsülni és megérteni 
egymást, mert ahogy mondták, ha össze is szólalkoz-
tak, a másik percben már el is felejtették, hogy esetleg 
nézeteltérés volt közöttük. Nem volt harag, veszekedés, 
napokig tartó „haragszomrád.”

Mi mást tudnánk kívánni, mint hogy sokáig foghassák 
egymás kezét, sokáig mondhassák a másiknak, hogy 
jó reggelt! Tartsa meg még egymásnak őket a Jóisten 
sokáig erőben és egészségben!

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Kirándultunk!
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Márton napi vigadalom

Vándorkiállítás
Az elmúlt hónapban már hírt adtunk róla, hogy a Közösségi és Tájházban elindult a forgószín-
padszerű vándorkiállítás.

Remélhetőleg sokan meg tudták tekinteni a kiállítást. Környe és Várgesztes bemutatkozása után jelenleg 
a Tarján község csodálatosan megkomponált kis tárlatát láthatják az érdeklődők.

A tarjániak kreativitása határtalan. 
A kiállított darabok között láthattunk 
foltvarrást, üvegfestést, gyékényszövést, 
csipkeverést, festményeket, hímzéseket. 
Ezek a csodás alkotások mind arra 
mutatnak, hogy mennyi ügyes ember él 
közöttünk falun belül és falun túl is. 

De a tarjániak a testvérkapcsolataikon, 
a helyi egyesületeken, óvodán, iskolán, 
templomi közösségen, zenei hagyomá-
nyokon keresztül érzékeltetik, hogy mi-
lyen pezsgő, intenzív közösségi élet folyik 
falujukban. Őrzik a hagyományokat, 
aktívak a fiatalok és idősek egyaránt.

Talán nem mindenki jut el Tarjánba, de 
most Tarján jött el hozzánk. Ha módjuk 
van rá, tekintsék meg ezt a csodás kis 
falutárlatot.

November 15-én Márton napi vigadalomba invitálta  
a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
a falu lakosságát. 

A díszlet hamisítatlanul jelezte, hogy itt csak Márton 
napról lehet szó, annyi liba volt a hangulatosan díszített, 
világító töklámpásoktól fénylő színpad körül. Délután 3 
órakor igazi vigadalmi hangulatot varázsolt a nézőtérre 
az Ausztriából érkező „Saudanc Musik” zenekar. A pat-
togós polkával, keringővel fűszerezett nyitózenéjükre, alig 
lehetett ülve maradni.

Kedves színfoltja volt a kis műsornak a német nyelven 
éneklő pici óvodásokból álló csapat szereplése. A Környei 
Szivárvány tánccsoport fergeteges polkája, a vendég 
tarjáni és baji német nemzetiségi dalkörök műsora igazán 
magas színvonalú volt. Külön élményt adott a nézőknek, 
hogy a  környei dalkör az osztrák zenekari kísérettel 
énekelhetett.

A kedves kis műsor zárásaként ismét a vendég zenekar 
mutatott be repertoárjából sok-sok polkát, keringőt. A 
népviseletbe öltözött, igazán vígkedélyű zenekar hamar 
belopta a nézők szívébe magát.

A műsort követő bálon szintén a „Saudanc Musik” zene-
kar húzta a talpalávalót, Osztrák szokás szerint megadva 
a módját a díszletnek, népviseletnek, hangzásnak. Olyan 
hangulatot teremtettek, és annyi volt a táncos a „parket-
ten”, melynek látványa a 15-20 évvel ezelőtti teltházas 
bálokat idézte vissza a jelenlévőknek. 

Együtt énekeltek a zenekari tagok, a kitartó tarjáni és 
baji dalkörösök, a környeiekkel. Igazán jó volt nézni ezt 
az önfeledt kikapcsolódást, hiszen a jelenlévők nem a 
legfiatalabb korosztályból kerültek már ki. De mégis öröm 
sugárzott az arcukon elfeledve gondot, betegséget, csak a  
kikapcsolódás, ének, tánc volt a lényeg arra a pár órára.

Erre a rendezvényre  a Környei Németek Baráti Köre 
az elmúlt havi újságban szeretettel invitálta községünk 
lakosságát. Sajnálatos volt, hogy alig-alig lehetett látni 
érdeklődőt a meghívott vendégeken kívül, pedig még 
csak belépő jegyet sem kellett váltani.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

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: Telefon: 473-267
Gyógyászati segédeszközök boltja
(Alkotmány u. 32). 573-181
Gyógyszertár: Telefon: 473-026 • Nyitva tartás: naponta 
8.00-17.30 óráig, Szombaton: 8.00-12.00 óráig
Tatai Emlõcentrum (szûrésre történõ bejelentkezés, be-
utaló szükséges): Telefon: 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 ünnep-
napokon: Tatabánya, Béla király krt. 69. (az Árpád szállodával 
szembeni tér), Telefon: 316-800; 331-645.
Gyermekorvosi ügyelet: Telefon: 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
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, 13-16-ig • Szerdán: 10-12-ig, 13-15-ig 

Pénteken: 10-11.30-ig
Kérjük szíveskedjenek az ügyfélfogadási idõt betartani!

• Gyepmester (állatbefogás):
06 (20) 9691-246
• Posta: 
Telefonszáma: 470-784 
Nyitva tartása: 8.00-16.00 óráig folyamatosan 
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30 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:
felújítás miatt átmenetileg szünetel
• 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, lakossági áramhiba bejelentés: a 
06 (40) 330-330-as kék számon, a kábelrendszer 
hibájának bejelentése a 1231-es kék számon

Mikrovállalkozások létrehozására 
és fejlesztésére nyújtandó támogatások

A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovál-
lalkozások létrehozásának, illetve működő 
mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-tech-
nológiai fejlesztésének támogatása által a vállal-
kozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs 
képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és 
újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet 
fejlesztése.

 A támogatás tárgya:
Támogatás vehető igénybe mikro vállalkozások fej-

lesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett 
gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevé-
kenységre.

 Támogatható tevékenységek, 
eszközök és az elszámolható költségek: 

• a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök 
beszerzése;

• a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épü-
letrészhez tartozó építés, épület felújítás, korszerűsítés; 
épületgépészet, kialakítás, felújítás, korszerűsítés, új épület 
kialakítása; 

• a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy 
épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fej-
lesztés;

• minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, 
szabvány bevezetése;

• egyéb elszámolható kiadások.

 Támogatásra jogosult:
Működő vagy induló mikrovállalkozás vagy természetes 

személy.

A támogatás mértéke:

A megítélt támogatás minimum 1200 eurónak maximum 
200 000 eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás 
mértéke az összes elszámolható kiadás: 60%.

 Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támoga-
tási kérelmet nyújthat be. A kérelmező újabb támogatási 
kérelmet kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési 
kérelmének beadását követően adhatja be.

Részletes tájékoztatót kaphatnak a Tisztelt 
érdeklődők Beke László polgármester úrtól 

a Polgármesteri Hivatalban.
MKVK
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ESEMÉNYNAPTÁR
2008. évi programok

November 30–december 21-ig 

 Adventi készülődés 

December 19. 14.00 Idősek karácsonya

December 31.  Szilveszteri bál

Járdák takarítása
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közelgő 
rossz időre, havazásra, várható ónos esőkre, jegese-
désekre tekintettel, fokozott figyelmet szenteljenek az 
ingatlanjaik előtti csúszásmentesítésre, a járdák taka-
rítására.
Ez minden állampolgárnak kötelessége! 
Külön kérjük a boltok, vállalkozások, tulajdonosait, hogy 
üzleteik, irodáik előtt is tegyék meg a csúszásmentesítést, 
amennyiben az idő ezt megkívánja!
A balesetmentes gyalogos közlekedés mindannyiunk 
közös érdeke!
Köszönjük megértésüket, és közreműködésüket!

Szilveszteri mulatság
Tavalyi óévbúcsúztató után ebben az évben is lehetőség 
nyílik itt helyben búcsúztatni az évet és köszönteni 2009-et 
a Faluházban megrendezendő Szilveszteri Bálban.

Érdeklődni lehet Süli Sándorné Erzsikénél, 
valamint Eisenbart Győzőné Elviránál lehet.

Tojáslikőr az ünnepekre
Hozzávalók:

8 dl tej • 80 dkg porcukor • 8 tojás sárgája
• 2 dl likőrbor, vagy édes testes bor

• 2 dl 90%-os alkohol
• fél zacskó vaníliás cukor

Elkészítés:
Felforraljuk a tejet 40 dkg. cukorral. Takarék 

lángon pár percig kevergetjük, majd levesszük 
a tűzről, és hagyjuk meglangyosodni. A tojások 

sárgáját felverjük 40 dkg porcukorral, hozzáadjuk 
a langyos tejhez és az egészet hagyjuk kihűlni. A 

kihűlt keverékhez hozzáadjuk a bort az alkoholt és 
a fél zacskó vaníliás cukrot, majd jól elkeverjük. A 
habját leszedjük és a tojáslikőrt légmentesen záró-
dó üvegekbe töltjük. Hűvös, sötét helyen tárolva, 
időnként felrázva legalább 8 napig hagyjuk állni 
fogyasztás előtt. Ezután minél tovább érik, annál 

finomabb lesz. Kb. 6-8 hónapig eltartható.

Recept

Minden érdeklődőt, 

baráti társaságokat, 

szeretettel várnak!

Ezzel a csodálatos Juhász Gyula verssel kívánunk 
minden születésnapot, névnapot, házassági év-
fordulót ünneplőnek sok-sok örömet, szeretetet, 
boldogságot, és hittel teli várakozást!

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

1902.


