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majd igazgatósági tagként tevékenykedett 2001-ig. A sportpálya fejlesztésében, 
építésében kollégájával, Bánáti Istvánnal közösen szervezték, irányították a futó-
pálya elkészítését. Az Ő irányításával fásították, parkosították a sporttelepet.

1972-től vezette  a helyi Kertbarát Kört. Az első jelentősebb munkájuk, mely 
a falu képét meghatározza, a templomtér parkosítása volt. Addig a teret a KPM 
kőlerakatként használta. 1989-ben került átadásra a már szépen parkosított környe-
zetben a háborús áldozatok emlékműve. A Kertbarát Kör tevékenysége példaértékű, 
hiszen ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak azért, hogy a falu parkosított, kulturált 
képet mutasson a helybélieknek és a községen átutazóknak egyaránt.

Politechnika tanárként nem kis érdeme volt az új politechnikai kert és épület 
megvalósításában a folyópartnál, melyet társadalmi összefogással hoztak létre 
irányítása alatt. A gyakorlókert és a politechnikai épület több mint 20 éven ke-
resztül funkcionált, oktatva, nevelve a diákokat a kertészkedésre, barkácsolásra, 
a házimunka elsajátítására. Nagy gonddal és lelkesedéssel vette ki részét az 
1980-ban átadott új általános iskola parkosításában, fásításában. Felkészítésének 
köszönhetően gyermekeink kiváló eredményeket értek el politechnikai, tűzoltó 
és közlekedési versenyeken. 1990-ig technikatanárként a Mezőgazdasági Vezető 
Tanárok Megyei Szaktanácsadója volt. Szakmai munkájának elismeréseként 
1975-ben miniszteri dicséretben részesült. Nyugdíjba vonulásakor Pedagógus 
Szolgálatért érdemérmet kapott.

Tanárként a kötelező tanórai elfoglaltságon kívül napi rendszerességgel fog-
lalkozott a fiatalok nevelésével, különös hangsúlyt fektetve a munkára nevelésre 
és a kötelességtudat kialakítására. A munkában és az emberi kapcsolatokban 
egyaránt fontos volt számára a rend és a fegyelem, amit pályája során mindvégig 
szívügynek és elsődleges szempontnak tekintett. 

Sokunk gyerekei is nála tanulták a fúrás-faragás, a kertészkedés fortélyait.
Hosszú pályafutása, Környén eltöltött nevelői munkája során több generáció 

nőtt ki a kezei közül, megtanulva mindazokat a hasznos, gyakorlatias teendőket, 
melynek egy életen át hasznát vehetjük. 

A Díszpolgári Cím elnyeréséhez őszinte szívvel gratulálunk, és kívánjuk Dezső 
bácsinak, hogy tartalmas, egészségben gazdag nyugdíjas évei legyenek szerettei 
és barátai körében.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Szép hagyomány községünkben a díszpolgári cím 
odaítélése. Elismerést átvenni mindig felemelő és 
megtisztelő érzés. Különösen az, amikor egy szűkebb 
közösségben születik meg a döntés. E cím birtokosai, 
még ha máshol is élnek többen, mindig jó hírét viszik 
Környének országba, világba. Kötődésük a faluhoz 
egy életen át megmarad.

A cím létrehozása óta ebben a megtisztelő 
elismerésben részesült:

1994. Endrédi Zoltán Sándor
1995. Dr. Laub József
1996. Bánáti István
1997. Glász József
1998. Vadász Józsefné Vanya Mária
2000. Dr. Raposa Tibor
2001. Horváth Miklós
2002. Dr. Nagy Gyuláné Lunczer Ilona
2005. Dr. Simon Ferenc
2006. Anda Éva
2007. Scherer Mihály

2008. évben Környe Község Képviselőtestülete 
döntése alapján a Díszpolgári Címet 

Mráz Dezső 
nyugalmazott pedagógusnak ítélték oda.

Mráz Dezső 1931-ben született Tardoson. Balassagyarmaton végzett technika 
tanárként. A háború után Tata város Testnevelési és Sportbizottságának volt 
elnöke, ezután szintén Tatán a 311. számú Szakmunkásképző Intézetben nevelő-
tanárként dolgozott. 1962 augusztusában került községünk általános iskolájába, 
ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 1956-ban megnősült, egy lánya van, aki 
megajándékozta már unokával.

Mráz Dezső számtalan társadalmi munkát végzett községünkben a pedagógusi 
pályája mellett. Részt vett a Takarékszövetkezet megszervezésében 1962-63-ban, 
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Községünkben a szokásoknak megfelelően március 
elején került sor a Falugyűlésre, melyet a Polgármes-
teri Hivatalban közmeghallgatás előzött meg. 

A Falugyűlésen mintegy 80 lakos hallgathatta Beke 
László polgármester úr beszámolóját a 2007-es év 
eredményeiről, gondjairól, és a 2008-as év feladatairól. 
A polgármesteri beszámolót az alábbiakban teljes terje-
delemben közöljük:

Tisztelt Falugyűlés!
A 2007-es év folyamán önkormányzatunk az államháztartási törvénynek, a 

költségvetés előírásainak megfelelően gazdálkodott. A költségvetés bevételi és 
kiadási összege az elmúlt évben 685 millió Ft volt. Amiben előirányzatot kellett 
módosítani az volt, hogy a tartalékkeret terhére történtek a beruházások. Egyszer 
sem kellett azért hozzányúlni, hogy a működési költséget egészítsük ki. Ez is jól 
mutatja az önkormányzat és intézményeinek költségvetési fegyelmét.

Nézzük először az előző évben megvalósult 
beruházásokat:

A tervezetteknek megfelelően megvalósult a Beloiannisz utca páratlan oldalán 
a járda felújítása. A Tatai utca – Alkotmány utca kereszteződése közelében 
szintén felújítottunk egy járdaszakaszt.

A Nyugati Lakótelepi lakások erkélyeinek felújítása megtörtént, kiegészülve 
a ház déli oldalán található kémény kijavításával, illetve a tető héjszerkezetét 
is kijavítottuk. A tetőn egészén kicseréltük a csatorna és a kémények melletti 
bádogozott részt.

Az elmúlt év során 2 sebességmérőt szereltettünk fel községünk tatabányai 
és kecskédi bekötő útjain. A beérkező járművek vezetőinek nagy része a fékre 
lép a felvillanó felirat láttán, bár még így is sokan nagy sebességgel haladnak 
át falunkon.

2007 augusztusától a Várgesztesi és Vértessomlói Önkormányzat intézményei 
részére is főz az általános iskola konyhája, így a 600 fős konyha teljes kihasznált-
sággal működik. A zavartalan működés biztosítására 1 fővel növeltük a konyhai 
dolgozók létszámát, határozott idejű szerződéssel.

Az óvodában 2007. szeptember 1-jétől 1 csoporttal több működik, mivel 
megnövekedett a gyermeklétszám (150 óvódás korú gyermek jelentkezett intéz-
ményünkbe). Az eddigi 5 csoport helyett 6 csoportba járhatnak gyermekeink.

A sportlétesítményünknél tetőszigetelés történt. Ennek oka az állandó beázás 
elhárítása volt. Az 1,36 millió Ft értékű beruházás a garancia erejéig biztosan 
megoldást nyújt a problémára.

A Tópart utcában található Idősek Napközi Otthonában megtörtént a radiáto-
rok cseréje és a fűtési rendszer felújítása. Nyugdíjasaink tiszta, kulturált környe-
zetben élvezhetik a napközis ellátást. A klub felszerelését kiegészítettük egy DVD 
lejátszóval és egy CD-s rádióval, kellemesebbé, színesebbé téve a programokat. 
Személyi változás történt: az intézményvezető közös megegyezéssel távozott. 
Azóta megbízott vezetőként Tárkányi Károlyné látja el a feladatot.

Elkészültek a Bajcsy utcai telkek, megtörtént a közművekre való rácsatlakozás, 
illetve ami hosszabb időt vett igénybe: a közigazgatási eljárás során a szántóból 
kialakultak az építési telkek.

A Művelődési Ház tetőszigetelése is megtörtént, a stúdió feletti rész, a 
színházterem teteje és az Alkotmány utca felöli rész is egészben, homogén 
felületként került  szigetelésre. Külön köszönet illeti meg azokat a fiatalokat, akik 
szabadidejüket nem sajnálva nagyon sokat dolgoztak, hogy az udvar használható 
állapotba kerüljön. Az első rendezvény az udvaron a szüreti felvonulás napján 
tartott bográcsverseny volt.

A tagyospusztai vízdíj a csőtörés és a folyamatosan jelentkező hiány miatt 
jelentősen meghaladta a kiadási tervet. A megoldáshoz szükséges keretet a 

2008. évi költségvetés tartalmazza. A karbantartási munkák során felújításra 
került a ciszternában lévő szivattyú.

A Tópart utcai csapadékvíz elvezetése már évtizedes problémát jelentett. 
Egyeztetve a lakosokkal a meglévő fedett vízelvezető csatorna mellé egy új 
felszíni vízelvezető került megépítésre. Így a megnövekedett befogadóképesség, 
illetve a vízelvezető képesség megoldást nyújthat erre a problémára.

Az erdei iskolában befejeződött az ablakok cseréje. Korszerű, műanyag nyí-
lászárók kerültek beépítésre, melyek segítségével csökkenthetők a fenntartási 
költségek. A tetőszerkezet felújítása is megtörtént. Az év folyamán a belső 
részeket is felújítottuk, kicsit megújult a bútorzat is. A visszatérő vendégek 
elégedetten nyilatkoztak az üdülő állapotáról. A környei iskolások számára az 
ár csökkentésével ismét vonzóbbá tettük az erdei iskolát – sikerrel. 

Köztisztasági szakfeladat ellátásához vásároltunk egy kisteherautót, mely 
hatékonyabb feladatellátást tesz lehetővé. A szakfeladaton dolgozó három 
fő – a közcélú és közhasznú dolgozókkal kiegészülve – folyamatosan részt 
vesz községünk parkjainak gondozásán kívül intézményeink karbantartásában, 
felújításában is.

A tavalyi esztendő során ünnepeinket, kulturális rendezvényeinket is a sok éves 
hagyományoknak megfelelően rendeztük meg. A Nemzetiségi és Sörfesztivál 
szervezésébe egy céget vont be önkormányzatunk, aki részfinanszírozóként vett 
részt a lebonyolításban. Emellett számos műsorszámot, szolgáltatást biztosított 
számunkra. Sajnos a szerződésben vállaltakat nem teljesítette 100%-ban a 
megbízott cég, így a saját erőinket is igencsak mozgósítani kellett a zavartalan 
lebonyolítás érdekében. 

Augusztus 19-én egy megemlékezés keretében átadtuk a vasútállomáson azt 
az emlékművet, amely a II. világháborút követő igazságtalan lakosságcserének, 
kitelepítésnek állít emléket. Az emlékművet a környei Német Kisebbségi Önkor-
mányzat, környei lakosok, községünk önkormányzata közösen készítették el. 

Augusztus 24-én a felvidéki Tardoskedden aláírásra került a két község eddig 
is jó kapcsolatát hivatalos alapokra helyező együttműködési megállapodás. Ezt 
előkészítendő még tavasszal a tardoskeddi önkormányzattal egy közös testületi 
ülést tartottunk Környén. 

Számos más felvidéki településsel is tovább ápoljuk meglévő, jó kapcso-
latunkat. A dunamocsi gyerekek egy élményekkel teli hetet töltöttek el erdei 
iskolánkban.

Steffenbergi kapcsolatunk töretlen, egy bemutatkozó látogatáson vettem 
részt áprilisban, Peter Pfingst polgármester úr meghívására. Német barátaink 
két alkalommal látogattak el községünkbe; egyszer a júliusi fesztiválra, egy 
alkalommal pedig novemberben. 

Az előző évhez hasonlóan az adventi várakozást minden hétvégén egy-egy 
újabb rendezvény tette emlékezetesebbé.

Az elmúlt évben a Bursa Hungarica pályázatán belül 29 felsőfokú intézmény-
ben tanuló fiatalt támogattunk.

A 2007-es évben megkezdte működését az AGC autóüveggyár, az ebből 
származó első adóforintok már megérkeztek községünk számlájára.

Most pedig tekintsük át a képviselő testület által 
egyhangúlag elfogadott 2008. évi költségvetésének 

főbb beruházási terveit:
A 2008.évi állami támogatás összege 14,7 millió Ft-tal kevesebb mint 2007. 

évben volt. Sajnos az elmúlt évben is csökkenés volt az állami hozzájárulás terén 
a 2006. évhez képest. (kb. 22,5 millió Ft)

A csökkenést a következő tényezők okozták:
• lakosságszám csökkenése
• oktatásnál mutatószám helyett teljesítménymutató számítás 2007. szep-

tember 1-jétől. Eddig a létszám alapján kapta az intézmény, most pedig a 
kihasználtság mértéke alapján számítják ki az állami hozzájárulást. (Kis létszámú 
tanulócsoportot kevésbé finanszíroz az állam.)

Falugyűlés
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• Személyi jövedelemadó differenciálás miatti támogatás már nem illeti 
meg az önkormányzatot. Mivel az adóerő képességünk túl jó. Nem vagyunk 
forráshiányos önkormányzat.

• Lakáshoz jutás feladatai normatíva beépült az SZJA átengedett részébe. 
(2007-ben 5728 E Ft volt). Így ez a normatíva is elveszett községünk számára, 
mivel SZJA differenciállásra sem vagyunk jogosultak.

Az idei év megvalósult és tervezett beruházásai:
A Leader pályázaton nyert összeg segítségével januárban elkészült a közsé-

günket bemutató három nyelvű kiadvány. 
A tájház felújítására felvett 18 millió 350 E Ft hitel kamata állami támoga-

tású, melynek tárgyévben esedékes összegét 1300 E Ft-ot visszaigényelhetünk. 
(Közkincs pályázaton nyert támogatás.) A ház felújítása mellett még elkészül 
az udvar térkővel való burkolása, parkoló helyek kialakítása, járda építése, a 
hátsó pajta teljes felújítása, illetve a Környei Német Kisebbségi Önkormányzat 
felújítja a kút mellett található kisházat. Ennek eredményeként az egész község 
számára használható közösségi teret hozunk létre, amely lehetőséget ad kisebb 
rendezvények lebonyolítására. Bízunk benne, hogy a jól kihasznált közösségi 
ház aktív részévé válik falunk életének. Az átadás tervezett időpontja 2008. 
július 11.

A Környebányai Erdei Iskola személyzetének létszámát 1 fővel bővítettük. 
A színvonal további emelése érdekében asztalok, padok, székek, szekrények 
beszerzését is terveztünk idén a költségvetésben

A Homokdűlőbe való kijutás már évek óta problémát jelent mindenki számára, 
legyen az ott lakó, kerttulajdonos, de akár orvos, tűzoltó. A bevezető út felújítá-
sára elkülöníttettük a szükséges anyagi fedezetet. Az elkészült út segítségével a 
hulladékszállítás problémáját is enyhíthetnénk.

Útfelújítást terveztünk még a Szentgyörgypusztát Tatabányával összekötő 
Budai útra.

A költségvetés tartalmaz fedezetet a kisebb javításokra, kátyúzásokra.
A Váci utca engedélyes tervei rendelkezésünkre állnak, várjuk a belterületi utak 

felújítására kiírt pályázatokat, hogy az utca felújítására sor kerülhessen.
Folytatódik a járdák építése is. Pótlásra kerülnek a hiányzó járdaszakaszok 

a Beloiannisz utcában.
Felújítások között a már említett Tagyospusztai vízvezeték felújítása szerepel. 

Ez a probléma is évek óta húzódik, a vízművel való egyeztetések után az idei 
évben terveink szerint megvalósításra kerülnek a korszerűsítő beruházások. 

Környebányán a közvilágítás kiépítésének érdekében 3 új villanyoszlop kerül 
telepítésre. A kultúrházban vizesblokk kialakítására kerül sor, így akár többféle 
célra is hasznosítható lesz az épület.

Szintén egy régóta húzódó dolog végére szeretnénk pontot tenni az Alkotmány 
utcai gyalogosátkelő jelzőlámpákkal való felszerelésével. A gyalogátkelő az 
országos közúton található, tehát az út nem önkormányzati kezelésű. Ennek 
ellenére önkormányzatunk a 2008. évi költségvetésben 3,6 millió Ft-ot elkü-
lönített erre a feladatra. Kértünk árajánlatot, amely felhasználja a jelenleg 
meglévő oszlopokat is, hátha így olcsóbb lesz. Az eredmény: 7,3 millió Ft. Ekkora 
összeget nem tudunk saját magunk erre a célra fordítani, ezért a közút kezelőjével 
felvesszük a kapcsolatot a megoldás keresése céljából.

Az idei év beruházásai között szerepel még a Nyugati ltp. Lakásainak nyílás-
záró cseréje. Sajnos a jelenleg beépített nyílászárók már annyira tönkrementek, 
hogy a cseréjük igen indokolt.

A Beloiannisz utcában található I. számú orvosi rendelőben indokoltak az 
ablakok cseréi, a József Attila utcában található fogorvosi rendelő felújításra 
kerül az idei esztendőben.

A csatornahálózaton a következő munkákat tervezzük: • A házi átemelők 
szervizelése. • Nyugati ltp. MOBA átemelő felújítása II.ütem. A MOBA átemelőbe 
TOP-fenék beépítése • Dózsa Gy. Úti MOBA átemelő felújítása. • 1 db FLYGT 
3085 típusú szivattyú felújítása, elzáró szerelvények felújítása, akna felújítása • 
Csatornahálózaton 5 db fedlap szintre emelése, felújítása. • Ady u. főátemelőben 
1 db Flygt 3152 szivattyú felújítása.

A Művelődési Ház külső és belső felújítása szerepel az idei tervek között. 
Bizonyos információk szerint az idei évben jelentősebb összegű pályázati kiírás 

várható vidéki művelődési otthonok felújítására. Természetesen a munkák 
ütemezésénél figyelembe vesszük az esetleges pályázati kiírásokat.

A könyvtár felújítása részben megtörtént, a bútorok legyártása folyamatban 
van. Internet hozzáférés, és heti 5 napos nyitva tartás várja a jövőben a könyv-
tárlátogatókat.

Az iskolában a 2008. évre is biztosítottak a működés feltételei. A főbb beru-
házások közül a nyílászárók cseréjének folytatását, a kazánház felöli üvegfal 
cseréjét, a tankonyha és a nyelvi labor kialakítását emelném ki.

Óvoda: Költségvetésünkben szerepel az új óvoda tervezési költsége. Egyelőre 
a lehetséges helyszínek vizsgálata folyik, amely eredményének ismeretében 
kiírható a tervpályázat. A tervezett fűtéskorszerűsítési munkákat már elvégeztük. 
Emellett az idei évben öltözőszekrényeket is beszerzünk.

Tanulók, óvódások támogatása: óvodásoknak 3 000 Ft/fő, általános iskolások-
nak 4 000 Ft/fő, főiskolások, egyetemisták 5 000 Ft/fő  beiskolázási támogatást 
terveztünk.

BURSA támogatásra a tavalyi esztendőhöz hasonlóan 29 főre 1 millió 180 E 
Ft-ot különítettünk el a költségvetésben.

Sport: A költségvetési előirányzatok közé tettük a Sportegyesület műkö-
désével összefüggő közüzemi díjakat, a sportolók szállítását, és e felett 7,951 
millió Ft-ot.

A labdarúgó pályára új kapuk kerülnek megvásárlása, melyek beszerzését 
teljes egészében az önkormányzat finanszírozza. 

Az idei év során a Béke ltp-en, a Sportpályán és a Bem József utca végén 
található önkormányzati területen játszótereket alakítunk ki. Ezzel önkormány-
zatunk már egy sok éves adósságát törleszti községünk felé.

Az Idősek Napközi Otthona 2008. január 1-jétől átkerül kistérségi feladatel-
látásra. Reményeink szerint ez csupán finanszírozási változást jelent. A dolgozók 
számára továbbra is garantáljuk az önkormányzat költségvetésében a dolgozók 
számára eddig is megállapított juttatásokat. 

A civil szervezetekkel a már tradicionális jó viszonyt a jövőben is ápolja 
önkormányzatunk, lehetőségünkhöz mérten támogatjuk munkájukat. A jó 
kapcslat példájaként emelhetjük ki a Három királyok alapítvánnyal, illetve a 
KÖRNYEzetünk jövőjéért alapítvánnyal a közös programjainkat. támogatást 
emelném ki. A Környei-tó ingyenes használatának lehetőségével ugyancsak 
nagyban támogatjuk a Környei Horgászegyesületet.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

A polgármesteri beszámoló után a megjelentek a hoz-
zászólásaikkal érzékeltették azokat a problémákat, melyek 
foglalkoztatják a lakosságot a mindennapjaikban.

Mindannyiunkat értintő problémaként vázolták a köz-
séget átszelő út hatalmas forgalmát. 

Javasolták mozgáskorlátozottak részére kialakítani par-
kolót a községben, valamint padok kihelyezését.

Lakossági fegyelmezetlenségként többen szóvá tették 
községünk egyre szennyezettebb levegőjét, ami nem 
feltétlen az ismét előtérbe kerülő széntüzelésnek köszön-
hető, hanem az érthetetlen műanyaggal való tüzelésnek. 
Ez rendkívül egészségtelenné teszi a levegőt. Ugyancsak 
szemet szúr sok jóérzésű lakosnak a szemetelés. 

A felszólalások között szó került még a Tagyospuszta 
felől időnkét a község felé áramló elviselhetetlen szagról, 
amit az ott létesített sertéstelep okozhat.

Kérdést intéztek a Pr-telecoom megjelent képviselőjéhez 
a televízió adás minőségbeli romlásának okáról, újabb 
csatornák beiktatásának lehetőségéről,a digializálás 
várható idejéről (ezekre a kérdésekre terveink szerint a 
következő lapszámba bővebb terjedelmű választ kérünk 
a cég képviselőjétől).

A felmerült problémákra, észrevételekre a Falugyűlésen 
azonnal, de írásban is választ kapnak az érintettek.
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A Képviselő-testület március 27-én tartotta ülését
Beke László polgármester távollét-

ében Pákozdi Ferenc alpolgármester 
vezette az ülést.

Elsőként polgármesteri jelentést 
hallhattunk a lejárt határidejű 
illetve aktuális határozatokról
 3/2008. (I.10) és 24/2008.(II. 28). sz 

határozat:  a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
hét építési telekre írtunk ki pályázatot. 
Két szerződés már megkötésre került, 
egy pedig folyamatban van. A fenn-
maradó négy telek újra meghirdetésre 
került. A pályázatok beadásának határ-
ideje: 2008. március 31. 9.00 óra.

11/2008. (II.15). sz határozat:  dr. 
Papp Ágnes Mária az ügyrendi bizottság 
tagjaként március 4-én letette esküjét és 
részt vesz a bizottság munkájában.

20/2008. (II.15). sz. határozat:  a 
Díszpolgári címet Mráz Dezső kapta, a 
kitüntetést március 15-én átvette.

22/2008.(II.22.) sz. határozat:  Szücs 
Albertné ügyében a birtokvédelem 
megtörtént.

26/2008. (II.22.) sz. határozat:  a 
Tájház és Közösségi ház udvarán ta-
lálható pajta felújítására a pályázat 
kiírásra került

28/2008. (III.5.) sz. határozat: a 
pajta felújítására kiírt pályázatot a 
Kulmann és Társa Kft. nyerte.

30/2008.; 31/2008.; 32/2008. (III.5.) 
sz. határozat: az ipari parki területek bel-
területbe csatolása folyamatban van.

A jelentés kitért a társadalmi kap-
csolatokra is.

 Leader fórumot tartottak a helyi vállal-
kozók, civil szervezetek számára február 
25-én. A megjelentek tájékoztatást 
kaptak a vidékfejlesztés lehetőségei-
ről, melyet a létrejött Vértes-Gerecse 
akciócsoport biztosít a tagtelepülések 
lakói, szervezetei számára.

Március 3-án önkormányzatunk Köz-
meghallgatást és Falugyűlést tartott. A 
felvetett problémák közül visszatérő 
téma volt a fő út nagy forgalma, a 
tagyospusztai ser téstelep bűze, a 
közterületek szemetessége, a tóparti 
gépjármű közlekedés szabályozása. A 
kábeltelevízió állapotára és a felújítás 
várható időpontjára a cég képviselője 
válaszolt.

 Március 9-én a népszavazás eredménye-
sen és eseménymentesen zajlott.

 A március 15-i ünnepség az idén is 
az esemény rangjához méltóan került 
megrendezésre. Közösen ünnepelt 
velünk dr. Juhász György Tardoskedd 
község polgármestere és dr. Farkas 
István hivatalvezető.

Községünk adott helyet a Vértes-Gere-
cse Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú 
Egyesület   közgyűlésének március 18-án. 
A közgyűlésen elfogadásra került az 
egyesület alapszabálya, ill. megválasz-
tásra került a 15 fős elnökség és a 3 fős 
felügyelő bizottság. Az elnökség tagjává 
választották Beke László polgármestert. 
Az egyesület elnöke Schunder Tibor, Baj 
község polgármestere.

Tájékoztatást kaptunk az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról is.

 A Művelődési Házban befejeződött a 
tükrös terem felújítása.

Az Erdei Iskola idei évre tervezett fel-
újításai – a külső javításokat leszámítva 
– befejeződtek.

A Környe SE részére két szabványos 
labdarúgó kaput vásároltunk, 368 eFt 
értékben.

Nemzetközi kapcsolatainkról is szólt a 
beszámoló.

Március 1-jén Komáromban a 
Tardoskedd élő népművészete című 
kiállítás megnyitóján vettünk részt. A 
kiállítást az észak-komáromi Limes 
Galériában rendezték.

Márc ius  16 -án rész t  ve t tünk 
Tardoskedden a helyi önkormányzat 
szervezésében megrendezett ünnep-
ségen és megkoszorúztuk a hősök 
emlékére állított kopjafát.

A polgármesteri jelentés után rendeletal-
kotások következtek dr. Gyurmánczi Éva 
jogtanácsos, aljegyző előterjesztésében.

 Az első az önkormányzat vagyonáról 
szóló rendelet megalkotása volt.

Ezt követte az Állattartás Helyi Sza-
bályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása.

Az önkormányzat Éves összesített köz-
beszerzési tervének megtárgyalására is 
sor került. A közbeszerzési terv az Építési 
beruházások közül a Művelődési Ház 
épületének felújítására, korszerűsítésére 
ír ki pályázatot. Ugyancsak pályázatot ír 
ki a Bajcsy Lakóparkban létrehozandó 80 
db építési telek kialakítására.

Orlovits Tímea jegyző az Informatikai 
Szabályzat megalkotásának szükséges-
ségéről beszélt. A polgármesteri hivatal 
az informatika széleskörű alkalmazásá-
ra tekintettel, valamint az informatiká-
val kapcsolatos használati, alkalmazási 
feladatok és az ezzel összefüggő biz-
tonsági követelmények meghatározása 
és biztosítása érdekében megalkotta 
Informatikai Szabályzatát.

Oktatási intézményeinkben a törvényi 
változások miatt szükségessé vált a 
hatályos Szervezeti és Működési Sza-
bályzat átdolgozása. A Házirendben 

több olyan, a működést érintő kérdés-
kör került szabályozásra, amelyek az 
SZMSZ-ben is megtalálhatók. A törvény 
értelmében az egyik dokumentumban 
található működéssel kapcsolatos 
szabályokat más szabályzat nem tar-
talmazhatja.

 Ebben a tanévben el kellett készíteni a 
Gyakornoki szabályzatot és a Tanulókat 
érintő esélyegyenlőségi, egyenlő bánás-
mód programot.

A változtatásokat dr. Nógrádiné Papp 
Erzsébet és Nikáné Vadász Erzsébet intéz-
ményvezetők ismertették. 

A környebányai Erdei Iskola 2007. évi 
tevékenységéről hallhattunk beszámolót 
Szőlősiné Nagy Zsuzsanna intézményve-
zetőtől. Az üdülő a  környéken a legjob-
ban felszerelt turista osztályú intézmény 
és bármilyen összehasonlításban állja 
a versenyt a régióban működö hasonló 
jellegű intézmények között. Több mint ezer 
vendég, többségében gyermekek aktív 
kikapcsolódását, pihenését biztosították. 
Változatos programokkal szinesítették, 
ill. kiegészítették az üdülőként vagy erdei 
iskolaként szervezett oktatásokat. A tú-
rázások, kirándulások mellett trófea- és 
fegyver bemutatókat láthattak, hallhattak 
az érdeklődők. Népszerű programok az 
íjászat, a hüllő bemutató és a gyógynö-
vény túrák. A Leader pályázaton nyert 
összegből megoldódott a nyílászárók 
cseréje és a tető felújítása. Már csak külső 
felújítási munkák vannak hátra és meg-
szépülten várják a vendégeket.

Utolsó napirendi pontként az önkormány-
zat alapító tagként csatlakozott a Vértes-
Gerecse Vidékfejlesztési Közösséghez és 
egyben felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az egyesület alakuló ülésén kép-
viselje községünk önkormányzatát és a 
szükséges dokumentumokat aláírja.

A térség 37 települését magába 
foglaló akciócsoportnak a vidékfej-
lesztési (LEADER) források elnyerése 
érdekében   önálló jogi személyiségű, 
nonprofit szervezetet kell létrehoznia 
és bejegyeztetnie. E nonprofit szerve-
zetet legalább 1 millió forint induló 
tőkével kell létrehozni, amit az alapító 
önkormányzatok lakosságarányosan 
biztosítanak. Ez a hozzájárulás csupán 
egyszer  fizetendő és nem éves tagdíjat 
jelent (20 Ft/lakos).

Az egyebek, kérdések, bejelentések 
után a testület zárt ülésen folytatta 
munkáját.

A Testület ülését a Közösségi Televízió 
élő adásban közvetítette.

  Vadász Éva 
képviselő
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Március 15-ei megemlékezés
Községünkben méltóképpen emlékeztünk meg 
március 15-ről a forradalom és szabadságharc év-
fordulójáról.

Az ünnepség a Római Katolikus templomban ökomenikus 
Istentisztelettel kezdődött, majd a Faluházban egy kitűnő, 
színvonalas műsort láthattak a megjelentek az általános 
iskola tanulóitól. A diákok és a felkészítő tanáraik lelkes 

munkáját méltán köszöntötte 
nagy taps a színházteremben.

Ezen ünnepi műsor keretében 
került sor a díszpolgári cím átadá-
sára, melyet ez évben a képviselő-
testület Mráz Dezső nyugalmazott 
pedagógusnak ítélt oda.

ESEMÉNYNAPTÁR
2008. évi programok
Április 11. Költészet napja ünnepi műsor 
 a Faluházban
Április 18. Föld napi rendezvény a Faluházban
Május 1. Bogrács verseny
Május 11. Májfa döntés
Május 25. Orbán napi ünnepség a Les-hegyen
Május 31. Gyereknap
Június 30-tól, (hétfőtől péntekig) 
 1 hetes tábor a Faluházban
 környei iskolások számára
Július 11-13. Nemzetiségi és Sörfesztivál
Augusztus 9. Remény napja
Augusztus 19. Kitelepítési megemlékezés
Augusztus 19. Utcabál Környebányán
Augusztus 20. Nemzeti ünnep
Szeptember 13. Szüreti felvonulás
Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanukra
Október 23. Nemzeti ünnep
November 30–december 21-ig 
 Adventi készülődés
December 31.  Szilveszteri bál

A megemlékezés befejezéseként a kopjafánál elhelyezte 
a kegyelet virágait Környe Község Önkormányzata és 
Polgármesteri Hivatala, a testvértelepülés Tardoskedd  
polgármestere és az ottani Polgármesteri Hivatal vezetője, 
valamint községünk társadalmi szervezetei. Virággal és 
gyertyákkal rótták le kegyeletüket az ünnepségen meg-
jelent állampolgárok is.

Kép és szöveg: Molnár Kálmánné Varga Katalin

Móra Ferenc: 
Fecskehívogató

Villás farkú fecskemadár,

jaj de régen várunk!

Kis ibolya, szép hóvirág,

kinyílott már nálunk! 

Fátyolszárnyú kis méhecskék

zúgva-döngve szállnak.

Cifra lepkék, kék legyecskék

ide-oda járnak.

Rózsa, rózsa, piros rózsa

nyitogatja kelyhét;

itt a tavasz, lessük, várjuk

a csicsergő fecskét.
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A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

Kész-e az iskolakezdésre a gyermekem?
Teheti fel sok szülő magának ezt a kérdést az iskolai 
beíratás előtt.

6-8 éves korban határozza meg az iskolakezdést a törvény. Ez az időszak, 
amikor a gyerekek pszichés fejlődésében kialakul a szándékos figyelem. 
Tudásvágya igényli, gondolkodása képessé teszi a tanulásra. Testi fejlődése 
alkalmassá teszi a rövidebb, majd hosszabb ideig tartó egyhelyben ülésre. 
Keze alkalmassá válik a ceruzakezelésre, nagyobb, majd apróbb számok, 
betűk formázására. Szociális érettsége folytán el tudja fogadni az iskolai 
szabályrendszert, napirendet. Önállóan el tudja látni önmagát az iskolában 
(öltözködés, étkezés, pad és táska rendje). Ismeri az alapvető közösségi, 
együttélési illemszabályokat, szokásokat. Minden hangot ki tud mondani, meg 
tud különböztetni. Tejfogait csontfogakra „cseréli”. Játékosságát a tanulási 
vágy nyomja háttérbe.

Ki segíthet a szülőknek az iskolakezdés időpontjának megválasztásában?
Egyéni megfigyelései, gyermeke ismerete. Azoknak a pedagógusoknak a 

véleménye, akik a nap nagy részét együtt töltik a gyermekkel, esetleg 3-4 éve 
figyelik fejlődését. Kétséges esetben a Nevelési Tanácsadó egyszeri vizsgálata.

Nem véletlen, hogy nem egy konkrét kort határoz meg a törvény az 
iskolakezdéshez. 

Ahogy a virágok nem egyszerre nyílnak, a gyerekek nem egyforma maga-
sak, az idegrendszerük fejlődése sem egységes. Az éretlen idegrendszerrel, 
esetleg részképesség zavarral iskolát kezdő gyerekeket megfosztjuk attól az 
esélytől, hogy pozitív élményként éljék meg a tanulást. A sikertelenség, a 
kudarcélmény szorongást, később a tanulás elutasítását okozhatja a gyere-

kekben. Fontos lenne, hogy a tanulás öröm legyen. Egy életre szóló pozitív 
élménnyé válhat, ha sikeres az iskolakezdés. A mai felgyorsult világunkban 
a többéves alapképzés után, akár felnőtt korban is,  többszöri átképzést, 
továbbképzést igényel munkánk.

Az óvoda mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek életko-
ruknak, egyéni fejlődési tempójuknak megfelelő „terhelést” kapjanak. A 
játék során, a játék által, és a felnőtt példája által utánzással tanul spontán 
a legtöbbet az óvodás korú kisgyermek. A szerepjátékok, konstruáló játékok, 
később egyre komolyabb szabályjátékok, körjátékok, közös mesehallgatások 
fejlesztik, edzik a gyerekek figyelmét, türelmét, emlékezetét, képzeletét és 
még számtalan képességét.

Ha a gyerekek minden korban az életkori adottságaiknak megfelelő 
tevékenységekben vehetnek részt, legyen az vegyes vagy homogén csoport, 
egészségesen szerveződik idegrendszerük, alkalmassá válnak az iskola 
megkezdésére.

Fontos szerepet játszik az óvodapedagógusok színvonalas munkája a 
gyermekek fejlődésében, de még fontosabb a családi háttér.

A mindennapos beszélgetések, az esténként elmondott vagy felolvasott 
jó éjt mesék, a közös játékok, kirándulások, együtt elvégzett házimunkák, 
következetes szabály és értékrend, napirend, megbeszélt és számon kért 
egyéni feladatok, türelem és SZERETET hozzásegíti a gyerekeket a harmo-
nikus, egészséges fejlődéshez.

Vanyáné Kalocsai Mária 
Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

Minden forint számít!
Nagyon sok aprópénz gyűlt össze az óvodában. 

A gyerekek segítettek válogatni. A beváltott pénzből 
természetesen játékot vásárolnak.
Köszönjük a segítséget!

A Vackor Óvoda nevelőtestülete már negyedik alkalommal szervez gyermekneveléssel kapcsolatos előadást szülőknek, 
pedagógusoknak. Ebben a nevelési évben Horváth Judit gyógypedagógus, pszichológus ad hasznos tanácsokat nekünk. 

Előadásának címe: Gyermeknevelés óvodáskorban 
Az előadás április 30-án, 16 óra 30 perckor lesz a Faluházban.

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt, pedagógust. – Vackor Óvoda nevelőtestülete

Szépül a környezetünk
Az óvodások szerszámot ragadtak, 

összetakarították óvodánk udvarát, kertjét.

M e g h í vó M e g h í vó
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Óvodai beíratás
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2008/2009-es nevelési év óvodai beíratására 

2008. április 14-én 8 órától 16 óráig, 2008. április 15-án 8 órától 16 óráig  
kerül sor az I. sz óvodában (Alkotmány u. 55.).

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, illetve lakcímet igazoló kártya.
(Beíratni azokat a gyermekeket lehet, akik 2008. október 1-ig betöltik a 3. életévüket. Előjegyzésbe vesszük 

azokat a gyermekeket, akik 2008. október 1. és 2009. május 31. között töltik be a 3. életévüket.)

Nikáné Vadász Erzsébet  
óvodavezető

2008. 03. 02-án a Felnőtt és Ifjúsági 
labdarúgó csapataink bajnoki labda-
rúgó mérkőzést játszott Tát labdarúgó 
csapataival.

 A környei Ifjúsági csapat könnyű mérkőzést játsz-
va, megszerezte a győzelmet jelentő három pontot.  
A mérkőzés végeredménye Környe Se - Tát 5 : 1

 A környei Felnőtt csapata első bajnoki mérkőzését 
a Tát csapata ellen játszotta. A zord időjárás rányom-
ta bélyegét a játékra. Viharos szélben csapatunk 
megszerezte a győzelmet, de az eredmény nem tük-
rözi hűen a két csapat közti tudásbeli különbséget. 
A mérkőzés végeredménye Környe Se - Tát 2 : 1

A Környe Felnőtt csapatának összeállítása a követ-
kező volt: Várkövi Ákos, Althrichter Tamás, Hornyák 
Vendel, Máj Gábor, Pankotai Csaba, Kuzma Attila, 
Kádas Miklós, Takács Gábor, Zelenai Erik, Török 
Zsolt, Zsidó Tamás, Pajor Szabolcs, Erdősi Csaba, Türk 
László, Müller Zoltán, Görgényi István.

2008. 03. 09-én a Felnőtt és Ifjúsági 
labdarúgó csapataink bajnoki lab-
darúgó mérkőzést játszott Komárom 
labdarúgó csapataival.

A környei Ifjúsági csapat nehéz mérkőzést játszva, 
megszerezte a győzelmet jelentő három pontot. 
A mérkőzés végeredménye Környe Se - Komárom 2 : 0

A környei Felnőtt csapat szép számú néző előtt azt 
nyújtotta amire számítani lehetett. Férfias küzdelem, 
de nem szép játék. A fiúk jobban ott voltak fejben a 
pályán mint a Komáromi csapat. Az első gólunk egy 
szerencsés találat volt, melyet Kuzma Attila szerzett. 
Az első félidőben több helyzetet kidolgoztunk, de 
már nem sikerült gólt elérnünk. A második félidő 

Környei futball hírek

ott folytatódott ahol az elsőt befejeztük. környei 
helyzetek, környei gól Török Zsolt révén. A mérkőzés 
folyamán a Komáromiak helyzetig sem jutottak el, 
ez dicséri a hazai csapat teljesítményét. A mérkőzés 
utolsó perceiben a komáromi játékosok közül, három 
játékos a kiállítás sorsára került, fegyelmezetlenség 
miatt. A mérkőzés végeredménye Környe Se - Ko-
márom 2 : 0

A Környe Felnőtt csapatának összeállítása a követ-
kező volt: Várkövi Ákos, Althrichter Tamás, Hornyák 
Vendel, Máj Gábor, Pankotai Csaba, Kuzma Attila, 
Kádas Miklós, Takács Gábor, Zelenai Erik, Török Zsolt, 
Zsidó Tamás, Pajor Szabolcs, Erdősi Csaba, Müller 
Zoltán, Görgényi István, Soós Péter.

2008. 03. 16-án a Felnőtt és Ifjúsági 
labdarúgó csapataink bajnoki labdarú-
gó mérkőzést játszott Bábolna labdarú-
gó csapataival.

A környei Ifjúsági csapat nem túl színvonalas 
mérkőzést játszva, megszerezte a 
győzelmet jelentő három pontot. 
A mérkőzés végeredménye Környe 
Se - Bábolna 3 : 0

A környei Felnőtt csapat a negye-
dik helyen álló Bábolnát fogadta. 
Az első félidőben kapujához sze-
gezte a vendég csapatot a hazai 
gárda, de érvényes gólt nem sike-
rült szerezni. A második félidőben 
Schöffer edző útasításait betartva 
egy sokkal fegyelmezettebb csapat 
lépett pályára. Ez játékban és ered-

ményességben is megmutatkozott. Kádas húszméteres 
bombája majd a fél év után sérüléséből felépült Türk 
góljával magabiztos győzelmet aratott a hazai csapat. 
A mérkőzés végeredménye Környe Se - Bábolna 2 : 0

A Környe Felnőtt csapatának összeállítása a következő 
volt: Várkövi Ákos, Althrichter Tamás, Hornyák Vendel, 
Kádas Miklós, Takács Gábor, Zelenai Erik, Török Zsolt, Zsidó 
Tamás, Pajor Szabolcs, Erdősi Csaba, Görgényi István, Soós 
Péter, Bódi Ákos, Kiss Tibor, Türk László.

2008. 03. 23-án a Felnőtt és Ifjúsági 
labdarúgó csapataink bajnoki labdarú-
gó mérkőzést játszott Kecskéd labdarú-
gó csapataival.

A környei Ifjúsági csapat nehéz mérkőzést játsz-
va, nem tudta megszerezni a győzelmet jelentő 
három pontot. A mérkőzés végeredménye Környe 
Se - Kecskéd 2 : 2

 A környei Felnőtt csapat a harmadik helyen álló 
Kecskédet fogadta. Az első félidőben Török góljával 
vezetést szerzett a veszélyesebben játszó hazai 
csapat.  A második félidőre egy sokkal motiváltabb 
hazai csapat lépett pályára. Zsidó két gyönyörű 
találatával három nullra növelte előnyét környe 
csapata. Az ire a pontot az egyedül kilépő Türk 
elleni szabálytalanságért megítélt büntető jelentette, 
amit Takács magabiztosan értékesített. A mérkőzés 

végeredménye Környe Se - Kecskéd 4 : 0

A Környe Felnőtt csapatának összeállítása a 
következő volt: Várkövi, Althrichter, Hornyák, Máj, 
Pankotai, Zsidó, Kádas, Takács, Kuzma, Soós, Török, 
Pajor, Erdősi, Görgényi, Bódi, Türk.

Rózsa Flórián



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
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Környe Község lakosságát, hogy 

2008. március 26-tól a 

FALUGAZDÁSZ
(Ciklán Károly 30/852-3637) 

A Patár Rt. irodaházában tart 
ügyfélfogadást.

Ügyfélfogadási idő: 
minden kedden 13-16 óráig.

Helye: Patár Rt. Környe, Ady E. u. 1.

Recept
Ottfelejtett pogácsa

Hozzávalók:
• 1 margarin • 50 dkg liszt • 2 tojás sárgája

• só ízlés szerint • késhegyi szalalkáli
• 1 tejföl • sajt a tetejére

A margarint a liszttel, tejföllel, a tojások sárgájával, sóval és 
a kevés szalalkálival összedolgozzuk, majd 1-2 órát pihen-
tetjük úgy, hogy többször átgyúrjuk sütés előtt.
Kb. másfél cm. vastagságúra kinyújtjuk, kicsi pogácsaszag-
gatóval kiszaggatjuk. A tetejét tojásfehérjével megkenjük és 
megszórjuk reszelt sajttal.
Hozzávetőleg két tepsire elegendő a massza, annak függvé-
nyében, hogy milyen vastagra nyújtottuk a tésztát.
Gulyások, dús levesek finom kísérője, de sörkorcsolyaként 
is megállja a helyét.

Jó étvágyat hozzá!

FIGYELEM! SAKKOKTATÁS!
SZAKKÖR indul a Faluházban!

Foglalkozások minden héten 
kedden 16.30-tól 19. óráig.

Minden érdeklődőt,gyermeket 
és felnőttet szeretettel várunk!

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy május 

hónapban lomtalanítást szervezünk községünkben 
a következő időpontok alapján:

2008. május 5-e: Környebánya, Irtáspuszta
2008. május 7-e: Szentgyörgy, Tagyospuszta
2008. május 8-a: Környe

MEGH ÍVÓ
A Költészet Napján

2008. április 11-én 18 órai kezdettel

 Petőfi  Sándor:

 „…Élt egy nép 
a Tisza partján…”

címmel
verses színpadi játék a Faluházban.

Előadók:
Kiss Andrea
Lovas Dániel
Pelsőczy László
A Budapesti NEVESINCS SZÍNHÁZ művészei

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  

FÖLD NAPJA a Faluházban.
Időpont: 2008. április 18. 16.00 óra

Programok:

• 16 órától az Óvodások műsora a Faluházban

• kiállítás az óvodások alkotásaiból

• bográcsfőzés, baráti beszélgetés a Faluház udvarán

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Érdeklődni lehet 
a 473-565 és 

a 20/ 2209673-as 
telefonszámon 

Németh Lajos úrnál.


