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Vándorkiállítás
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás művelő-
dési házainak vezetői elhatározták, hogy létrehoz-
nak egy vándorkiállítást, mely bemutatja az adott 
település életét, szokásait, ügyes kezű embereinek 
munkáit.

Minden településen vannak olyan aktív, szorgalmas 
emberek, akikről talán nem is tudjuk, hogy hobbiból, 
szabadidőben milyen csodás műveket alkotnak. Ez adta 
végső soron az ötletet, hogy először minden kistérségi 
település a saját falujában mutassa be az ott élők munkáit, 
majd havonta vigyék másik településre. Ez kitűnő lehető-
ség arra, hogy esetleg a távol eső települések életébe is 
bepillantást nyerhessünk.

Községünkben szeptember közepén nyílt meg a Kö-
zösségi és Tájházban a kiállítás. Eisenbert Győzőné a 
Művelődési ház vezetője köszöntő szavaiban vázolta, hogy 
a 10 település izgatottan készült erre a megmérettetésre. 
A faluk melyek az elkövetkezendő hónapokban sorra 
bemutatkoznak: Környe, Vértesszőlős, Gyermely, Héreg, 

Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes,Vértessomló és Ta-
tabánya. Minden település egy hónapig „vendégeskedik” 
kiállításával a szomszédokban.

Azok akik látták a Tájházban saját településünk ízlésesen 
berendezett kiállítását, tapasztalhatták, hogy nem szűköl-
ködünk ügyes kezű lányokban, asszonyokban, urakban.

A kiállított darabok nagyon szépek, egyediek, és látszik 
rajtuk, hogy gonddal, szeretettel készültek.

Pákozdi Noémi fazekasmunkái bárhol megállnák 
helyüket, mint ahogy Soltész László festményei, Lengyel 
Ferencné Elvira néni horgoltnak tűnő, ám vékonyka kötő-
tűvel kötött terítői, Szántó Erzsi néni keresztszemes terítői, 
Glász Józsi bácsi csodálatos fafaragásai, festményei, 
Nagy Istvánné Terinéni elképesztően gyönyörű gobelin 
képe, melynek értékét nagyban növeli, hogy beteg kézzel 
alkotta, és nem utolsósorban Lehrreich Nándor és Simon 
Péter fotói, melyek a faluban történő eseményeket doku-
mentálják élethűen.

Látva a bemutatott remekműveket, nyugtázhattuk, 
hogy nem vallunk szégyent a többi helyszínen. Sajnos a 
környei alkotások már itt helyben nem láthatók, legkö-
zelebb Vértesszőlősön mutatkozunk be a szebbnél-szebb 
munkákkal.

Október 20-a után tekinthető meg Várgesztes története, 
az ott élők szokásainak bemutatása. Bizonyára érdemes lesz 
ellátogatni a Közösségi és Tájházba hétvégenként, szom-
bat-vasárnap 15-17 óráig, és ismerkedni a környező faluk 
életével, az ottani emberek által készített mesterművekkel.

Molnár Kálmánné Varga Katalin
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Szüreti felvonulás
Sajnos az idei évben a szüreti felvonulás lebonyolítá-
sa nem volt olyan zavartalan, mint az előzőekben. Az 
időjárás oly mértékben közbeszólt, hogy a hidegben 
senki nem merte vállalni, hogy a gyerekek a kocsi-
kon ülve, a falut járva esetleg megfázzanak.

Pedig mindenki nagyon készült. Sok év után először vál-
lalta a maroknyi felnőtt csapat, hogy maskarásnak öltözve 
még hangulatosabbá teszik ezt a szép hagyományt.

Ők szekereken végig is vonultak a faluban a megadott 
helyszíneken megállva, hogy hangos szóval invitálják a 
lakosságot a Faluházba, ahol azért a jókedv, a tánc nem 
hiányzott a Szomor sramli jóvoltából. 

Beszámoló a Testületi ülésről
Szeptember 25-én tartotta első 
őszi rendes ülését községünk Kép-
viselő-testülete. Nyáron két alka-
lommal (július 4-én és augusztus 
27-én) tárgyaltak a falu ügyeiről.

Polgármesteri javaslatra nyílt ülésen 
12 napirendi pont szerepelt; zárt ülé-
sen még további 15 kérdésről tárgyalt 
és döntött a testület.

Elsőként a 3/2008. (III.28.)sz. 
önk. vagyonrendelet módosítását 
terjesztette elő dr. Gyurmánczi Éva 
jogtanácsos, aljegyző.

A második napirendi pont elő-
terjesztője Szemeti Ferenc, a Pénzügyi 
Bizottság elnöke. A 2008. augusztus 
31-ei előirányzat-módosításokat az 
átvett pénzeszközök és felújítások, be-
ruházások többletigénye indokolta.

Ezután Beke László polgármes-
ter tett jelentést a lejárt határidejű 
határozatokról és a két ülés közötti 
eseményekről.

 Lejárt határidejű,  
ill. aktuális határozatok

1. 75/2008.(VI.12.) – Vackor óvoda 
csoportjainak számát 6, létszámát 150 
főben határozta meg a Testület – az 
óvodában a 6 csoport működéséhez 
a személyi és tárgyi feltételek bizto-
sítottak

2. 78/2008.(VI.12.) – Környe Sport-
egyesülettel megállapodás – a meg-
állapodás aláírásra került

3. 79/2008.(VI.12.) – Környe Hor-
gászegyesülettel megállapodás – a 
megállapodás aláírásra került

4. 91-92/2008.(VI.12.) – haszon-
bérleti szerződés tárgyában döntött 
a Képviselő-testület, a haszonbérleti 
szerződések megkötésre kerültek

5. 99-105/2008.(VI.12.) – az au-
gusztus 20-ai ünnepségen a díjak 
átadása megtörtént

6. 106/2008.(VI.12.) – az erdei 
iskolában az álláshely betöltésre ke-
rült Halmai Bernadett személyében; 
próbaidő 2008. szeptember 26-án 
lejár, mind a munkavállaló mind a 
munkáltató elégedett.

 Nemzetközi kapcsolatok
1. A 2008. évi Nemzetiségi és Sör-

fesztiválon vendégül láttuk steffenbergi, 
tardoskeddi és   gladenbachi vendé-
geinket.

2. 2008. augusztus 22-23-án 
Tardoskedden  részt vettünk a Szent 
István napok rendezvényein.

Társadalmi kapcsolatok
 1. Augusztus 9-én a Három Királyok 

Alapítvány szervezésében immár má-
sodik alkalommal, az Önkormányzat 
támogatásával került megrendezésre 
a „Remény napja”.

2. Augusztus 18-án megemlékez-
tünk a 61 évvel ezelőtti kitelepítésről. 
A rendezvényen fellépett a Magyar-
országi Német Válogatott Ifjúsági 
Fúvószenekar.

3. Augusztus 19-én Szent István napi 
megemlékezés Környebányán.

4. Augusztus 20-án Szent István 
napi megemlékezés Környén, díjak 
átadásra kerültek.

5. Augusztus 28-án Környén tar-
totta a Vértes-Gerecse akciócsoport 
(LEADER) elnökségi ülését.

6. Szeptember 20-án a rossz idő 
miatt elmaradt a zenés, táncos szü-
reti felvonulás. A résztvevők a Fa-
luházban a Szomor-sramli zenéjére 
mulattak.

Önkormányzat  
vagyongazdálkodása

1. A sörfesztivál alkalmával a Tájház 
és Közösségi ház valamint a három 
játszótér átadásra került.

2. A fogorvosi rendelő felújításra 
került, akadálymentes megközelítés 
kiépítése megtörtént.

3. Az erdei iskola bejáratánál meg-
történt az akadálymentes közlekedés 
kiépítése.

4. Az iskola, a nyugati lakótelepi 
önkormányzati bérlakások és az  
I. sz. orvosi rendelő és szolgálati lakás 
nyílászáróinak cseréje befejeződött, a 
számla kiegyenlítésre került.

5. Az iskolában elkészült a tan-
konyha.

6. A védőnői szolgálat részére egy 
audiométer szettet – hallásvizsgálót – 
vásároltunk.

7. Elkészült a polgármesteri hivatal 
engedélyes tervdokumentációja, a 
hatósági engedélyek. beszerzése folya-
matban van, a kiviteli tervek november 
4-ig készülnek el, amely alapján indít-
ható a közbeszerzési eljárás.

8. A kora tavaszi esők okozta víz-
károknak a helyreállítási munkái elké-
szültek – vízelvezető árkok megépítése 
megtörtént a Bem, a Rózsa Ferenc, 
a Patak, a Beloiannisz, és a Rákóczi 
utcákban.

9. Sportpályán edzőpálya építéshez 
támogatás – föld szállítás, gréderezés, 

cserepad előtti rész térkövezése, mű-
füves pálya betonnal kiöntése.

10. A környebányai Művelődési Ház 
és gyógyszerfelíró hely hatósági enge-
délyeztetése folyamatban van.

11. Az általános iskola magastető 
építési munkálatai szeptember 29-én 
indulnak, a vállalkozókkal a szerződés 
megkötésre került. Várható befejezés: 
2008. november 15.

Önkormányzatunk idén is csatlako-
zott a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázathoz. A 2009. évi költségvetésből 
a támogatás mértéke 1 400 000 Ft. 
A támogatás összegét az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium az Önkor-
mányzati támogatással megegyező 
mértékben kiegészíti.

 Szemeti Ferenc a Pénzügyi Bizottság 
elnöke terjesztette elő  Környe Község 
Önkormányzata és Intézményeinek 
2008. évi első félévi költségve-
tésének teljesítéséről szóló beszá-
molót.

A Képviselők a 2008. I. félévi be-
számolót 405 196 E Ft bevétellel és 
383 442 E Ft kiadással elfogadták. 
Ezzel egyidejűleg módosították a 
2008. évi költségvetésről szóló 
1/2008(II.18.) sz. Önkormányzati 
rendeletet. 

A hatodik napirendi pontban a 
Vackor Óvoda vezetőjének – Nikáné 
Vadász Erzsébetnek beszámolója 
hangzott el a 2007/2008. nevelési 
évről.

Ezt követte dr. Nógrádiné Papp Erzsé-
bet igazgatónő és Trézlné Staudinger 
Csilla igazgatóhelyettes beszámolója 
a Kisfaludy M. Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény 2007/2008. tanévéről.

Wittman Ferenc a Településfej-
lesztési Bizottság elnöke közterület 
elnevezési kérelmet terjesztett elő. 
A Road Masters KFT javaslatára 
telephelyük új elnevezése Oroszlá-
nyi út. Szintén a Településfejlesztési 
Bizottság elnöke terjesztette elő a 
következő két napirendi pontot is. Elő-
ször a Feszty udvar telekhatárára 
tett javaslatot; majd az új óvoda 
tervpályázatának előkészítéséről 
tájékoztatott.

Egyebekkel, kérdésekkel, beje-
lentésekkel zárult a nyilvános ülés, 
melyet a KKTV egyenes adásban 
közvetített. 

Vadász Éva
képviselő

M E G H Í V Ó
A Környei Németek Baráti Köre szere-
tettel meghívja a község lakosságát a 

MÁRTON NAPI mulatságra, 
mely november 15-én 15 órakor 
kezdődik a Faluházban.

Fellépnek a helyi és a környező telepü-
lések kulturális csoportjai, majd kez-
detét veszi a Márton napi bál, ahol az 
Ausztriából érkező SAuTANz 
zenekar húzza a talpalávalót.

A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várnak!
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Szépkorú bácsik, nénik ünnepe
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 Emlékeztünk
A Kulturális, Oktatási, Sport- és Nemzetiségi Kisebbségi Bizottság tagjának, Takácsné Eichhardt Em-
mának kezdeményezésére községünkben idén először október 6-án megemlékezésen vehettek részt 
Környe lakói. 

Azokra emlékeztünk, akik az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban a szabadságért küzdöttek és 
életüket áldozták: az aradi 13 vértanúra és gróf Batthyány Lajosra. 

A Habsburg udvar szándékosan a második bécsi forradalom évfordulóján, október 6-án végeztette ki a tizen-
három honvédtisztet Aradon, Pesten pedig ugyanezen a napon gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős 
kormányának miniszterelnökét. Az emlékezők Andor Judit, Nagy Szintia és Havasi Nikolett 8. a osztályos  tanulók 
előadásában megismerkedhettek Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézic Károly, 
Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, 

Török Ignác, Vécsey Károly és gróf Batthyány 
Lajos rövid élettörténetével.

A kivégzett miniszterelnök és tábornokok 
tiszteletére az önkormányzat nevében ko-
szorút helyezett el a kopjafánál Beke László 
polgármester úr, Pákozdi Ferenc alpolgár-
mester úr, a Kisfaludy Mihály Általános Is-
kola dolgozói nevében dr. Nógrádiné Papp 
Erzsébet igazgatóasszony és Ráczné Wiszt 
Vilma igazgatóhelyettes asszony, valamint a 
diákok nevében Tóth Réka és Nagy Szintia  8. 
a osztályos tanuló.

A következőkben Cseh Lajos Károly 7. b 
osztályos tanuló mondta el Ady Endre ezen 
alkalomra írt versét. A Himnusz közös el-
éneklésével zárult a megemlékezés.

Trézlné Staudinger Csilla

Nagyon szép hagyomány községünkben, hogy 
október elején a helyi Vöröskereszt szervezet és 
az Önkormányzat egy kis vendéglátásra invitálja a 
70 éven felüli lakókat és házastársaikat. 

Ezen az októberi délutánon a Nap is mosolygott őket 
köszöntve, még csillogóbbá téve a  köztünk élő idős pol-
gáraink ezüstös haját. Örömmel töltötte el a szervezőket, 
hogy nagyon szép számban fáradtak el a Faluházba, ki 
sétálva, vagy botra támaszkodva, ki kísérettel, kit a gyerek, 
unoka hozott autóval. 

A színházteremben Vadász Éva képviselőasszony mon-
dott ünnepi beszédet. Szépen érzékeltette azt a gondo-
latot, ami a fiatalabb generáció feladata, megbecsülni 
idős embertársainkat, rokonainkat, szüleinket, hiszen a 
múltunk nélkül nehezen képzelhető 
el a jövő. Talán csak az tudja át-
érezni hiányukat fájdalmasan, aki 
kérdezne a múltjáról, de már nincs 
aki feleletet adjon, mert örökre 
elmentek, szülők, nagynénik, nagy-
bácsik, a krónikások. A Képviselő 
asszony által idézett írás a legkife-
jezőbb a fenti gondolataimra:

 „Hároméves korunkban úgy érez-
zük, apának, anyának mindig igaza 
van. Iskolásként rádöbbenünk, hogy 
apa, anya sem tud mindent. Kamasz-
korunkban szent meggyőződésünk, 
hogy apának, anyának semmiben 
sincs igaza. Ifjú családosként aztán 
rájövünk, hogy bizony sok minden-
ben igazuk volt. Meglett emberként 
pedig azon tűnődünk, de jó lenne, ha 
élne apánk, anyánk s megkérdezhet-
nénk tőle, igazunk van-e?”

Hagyomány már, hogy ezen a 
napon egy csokor virággal köszön-

tik a legidősebbeket, akik közül sajnos 
többen nem tudták betegségük miatt 
személyesen átvenni a virágcsokrot, 
de álljon itt a nevük, és kívánunk 
mindannyiuknak gondtalan szép na-
pokat, és nagyon jó egészséget.

Községünk legidősebb házaspárja  
Végh András és Kedves felesége.

Legidősebb hölgytagjai Goór Józsefné 
Ilonka néni és Fehér Istvánné, a legidő-
sebb urak, Gyarmati István és Varga 
Gyula bácsi.

Jó érzés volt a leghátsó sorból végig-
tekinteni a nézőtéren, és elcsodálkozni 
a méltósággal viselt fehér hajakon, az 
egymást támogató, óvó házaspárokon, 
az egyedülállókon, akik megpróbálják 
tovább élni az életüket, elfogadva a meg-
változtathatatlant, a társuk hiányát.

A gondok, betegségek felejtéséhez, 
próbált egy kicsit hozzájárulni Tihanyi 

Tóth Csaba (Laci a Barátok közt sorozatból) és társulata. 
Közvetlenségükkel, csodás hangjukkal, nagyon jó han-
gulatot varázsoltak a nézőtérre operett összeállításukkal. 
Látszott rajtuk, hogy öltözetükkel, fellépésükkel megtisz-
telik drága közönségüket.

Az előadás után a Vöröskeresztes aktivisták, szorgalmas 
„fiatalasszonyok” segítségével kedves vendéglátásban lehe-
tett részük a meghívott szépkorú bácsiknak, néniknek. Jó volt 
az étel, finom volt a sokféle sütemény, amit a szokásokhoz 
híven a falu asszonyai sütöttek, és hordtak össze, finom volt 
a bor. Az andalító zene hangjaira voltak vállalkozó kedvűek, 
akik táncra is perdültek, talán a legaktívabb táncos Gyarmati 
Pista bácsi volt, aki a maga 88 évével meghazudtolta bizony, 
hogy ő községünk legidősebbje. 

Esteledett már, amikor szétszéledtek az asztaltársaság-
ok, de láthatóan jól érezte magát mindenki, sokan örültek 
egymásnak, hiszen sok esetben csak itt találkozhatnak.

Nagyon jó érzés volt tőlük a hálás, meleg tekintet, a 
simogató kéz, pedig ezért nem jár hála és köszönet. Akik 
szervezték, segítették ennek a napnak a sikerét, önzet-
len szeretettel és tiszta szívvel tették falunk idős lakóiért, 
álljon itt a nevük: Hartmann Mátyásné, Jakobi Lászlóné, 
Budaházi Jánosné, Laki Ferencné, Tárkányi Károlyné, Ko-
lozsvári Józsefné, Erl Jánosné, Erdei Józsefné, Hartmann 

Nándorné, Gáspárné Tóth Mária, Horváth Béláné, Molnár 
Kálmánné Varga Katatalin, Nyikes Jánosné, Süli Sándorné, 
Kulmann Lászlóné, Andor Ildikó, Sárköziné Troll Katalin, 
Kissné Ágoston Éva, Zaja Istvánné, Vanyáné Kalocsai 
Mária, Futóné Bánáti Ildikó, Manczal Vilmosné, Németh 
Amália, Venterné Wiszt Mária, Wittmann Istvánné, Bogyó 
Antalné, Rehoregh Ernőné, Ferge Jánosné.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Idősek napjára

Elsuhant felettünk sok év már.
Szívünkben reménnyel sok napsugár.
Jóban és rosszban volt részünk mindig,
De szeretettel éltünk és jutottunk eddig.

Emlékezzünk azokra kik messze járnak
Szeretteik szívébe minket zártak.
Várunk mi is egyszer a nagy találkozásra
Egymást átölelve fent a menyországba.

Most jöttünk emlékezni a múltra,
Gondoljunk csak a szépre s a jóra.
Hittel élni és remélni még tovább,
Ezt kívánjuk mi egymásnak legalább!

Isten éltessen mindenkit nagyon sokáig!

Glász József 
Környe, 2008. október. 12.
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A REMÉNY NAPJA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környe Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2009-es évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsőoktatási hallgatók számára, a 2008/2009-es tanév második és a 2009/2010-es 
tanév első felére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott, teljes 
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, 

a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 2008. OKTÓBER 31.
A pályázat kötelező mellékletei:

1.  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Vagyonnyilatkozat a 149/1997, (IX. 10.) Korm.  

 Rendelet 3. számú melléklet c. fejezete alapján.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. 
Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat Szociális- és Egészségügyi Bizottsága 2008. november 24-ig bírálja el a beérkezett 
pályázatokat. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a 
pályázókat.

Részletes kiírás: www.bursa.hu honlapon tekinthető meg.

Az elmúlt évben fogant az a gon-
dolat a Három Királyok Alapítvány 
tagjai között, hogy egy közös ösz-
szejövetellel, imádsággal, beszél-
getéssel közelebb kellene hozni a 
környező települések vezetőit, la-
kóit, függetlenül attól, hogy milyen 
vallásúak, hogy felvidékiek, vagy 
éppen svábok, vagy magyarok-e. 

A tavalyi évben, mint most is, elfo-
gadta a meghívást a pozsonypüspöki 
katolikus újságnak a „Remény”-nek a 
szerkesztőbizottsága is.

Ez évben, most már hagyományt 
teremtve, ismét találkozóra hívtak 
mindenkit, akinek nem a különböző-
ség a mérce, sokkal inkább a remény 
és a szeretet. A környező települések, 
Várgesztes, Vértessomló, Kecskéd, 
Oroszlány vezetői, lakói is megtisztel-
ték az egész napos rendezvényt.

A délelőtt folyamán református isten-
tiszteleten vettek részt az egybegyűltek, 
ahol Szemeti Ferenc nagytiszteletű úr 
szólt a reményről. Elmondta gondola-
tait Herdics György c. apát a szlovákiai 
Remény újság főszerkesztője is.  

Majd átsétálva a  katoli-
kus templomba Szabó István 
pánsíp művész előadását 
hallgathatták meg az egy-
begyűltek. A művész úr a 
helyhez méltóan klasszikus és 
egyházi műveket adott elő. A 
délelőtt ünnepi szentmisével 
zárult, melyen Bedy Sándor 
plébános úr külön áldásban 
részesítette Prekob Györgyöt 
és feleségét Kurucz Ilonát, akik 
54 éve kötötték össze életüket.

A délután a kecskédi, Fellner Jakab 
által tervezett katolikus templomban 
kezdődött, ahol Grúber Zoltán a 
község polgármestere mutatta be a 

falujukat. Elmondta, hogy melegség 
járja át talán minden résztvevő szívét, 
hiszen a nap elnevezése, a remény 
végigkíséri életünket, mindig remélni 
kell, mert a legnehezebb gondokra is 
van megoldás. A hitről, a reményről, 
és a szeretetről szóltak összeállításuk-
ban a kecskédi gyerekek is.

A következő helyszín már Majk volt, 
ahol a kápolnában imádkoztak a ven-
dégek , majd egy színvonalas műsort 
tekinthettek meg a környező települé-
sek kultúrcsoportjainak előadásában. 
A majki kamaldúliak udvaránál kevés 
szebb természetes színpad lehetséges. 
Látszott is a szereplőkön, hogy az 
esőre hajló idő ellenére nagy lelkese-
déssel táncoltak, énekeltek.

A közönség kitartott, hi-
szen a nap mottója a re-
mény, az összetartozás volt, 
ennek megfelelően bíztak 
benne, hogy eláll az eső. 
A rossz idő ellenére a szí-
nes ernyők kavalkádja alól 
hallgatták meg a pánsíp 
művész előadását, a cso-
dálatos környezetben. A 
művész úr itt  már egy kicsit 
oldottabban játszott, zenés 

darabokból adott elő több számot. 
Ez a nap is bebizonyította, hogy 

mennyire örömteli dolog békében 
egymás mellett élni, együtt ünnepelni 
szeretetben, egységben.

Talán a remény napjának üzenetét 
szebben nem is lehetne összefoglalni, 
mint ami Pál apostol korintusiakhoz 
írt levelében áll a hitről, reményről és 
a szeretetről.

A szeretet himnusza
Szóljak bár emberek vagy angyalok 

nyelvén, ha szeretet nincs bennem, 
csak zengő érc vagyok vagy pengő 
cimbalom. Legyen bár prófétáló 
tehetségem, ismerjem bár az összes 
titkokat és minden tudományt, legyen 
akkora hitem, hogy hegyeket moz-
gassak, ha szeretet nincs bennem, 
mit sem érek. 

Osszam el bár egész vagyonom a 
szegényeknek s vessem oda testem, 
hogy elégessenek, ha szeretet nincs 
bennem, mit sem használ nekem. A 
szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a 
szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 
nem gőgösködik, nem tapintatlan, 
nem keresi a magáét, haragra nem 
gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem 
örül a gonoszságnak, de együtt örül 
az igazsággal. Mindent eltűr, min-
dent elhisz, mindent remél, mindent 
elvisel. A szeretet soha el nem múlik. 
A prófétálás megszűnik, a nyelvek 
elhallgatnak, a tudomány elenyészik, 
tudásunk csak töredékes, töredékes 
a prófétálásunk is. Mikor azonban 
eljön a beteljesedés, ami töredékes, 
véget ér. 

Amikor még gyermek voltam, úgy 
beszéltem, mint a gyermek, úgy 
gondolkodtam, mint a gyermek, úgy 
ítéltem, mint a gyermek. De mikor 
férfivá nőttem, elhagytam a gyermek 
szokásait. Ma még csak tükörben, 
homályosan látunk, akkor majd 
színről-színre. Most csak töredékes 
a tudásom, akkor majd úgy ismerek, 
ahogy én is ismert vagyok.

 Most megmarad a hit, remény, 
szeretet, ez a három, de köztük a leg-
nagyobb a szeretet. 

Molnár Kálmánné Varga Katalin

A helyi Vöröskereszt szervezet 
VÉRADÁSRA várja  

mindazokat a lakókat, 
akik önzetlen segítségükkel 

szeretnének másokon is segíteni.

A véradásra  
2008. október 30-án  

12.30–17.30-ig kerül sor.
A szervezők kérik mindazokat, akik 
első véradók, hogy a TAJ kártyájukat 

hozzák magukkal.
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ESEMÉNYNAPTÁR
2008. évi programok
Október 23. Nemzeti ünnep
November 30–december 21-ig 
 Adventi készülődés 
 Idősek karácsonya
December 31.  Szilveszteri bál

HA JÖN AZ ŐSZ

Ha majd az ősz összegyűjt minden bánatot, s vele 
a lelkemet behinti csendesen:
eljössz-e vigasztalni, kedvesem?
Eljössz-e akkor simogató szóval,
mikor a lelkem többé nem nevet,
s mesélsz-e majd, mikor a könnyem éget,
hajnal-fényből szőtt, színes-szép meséket, 
amiket egyszer én mondtam neked?

Ha akkor eljössz:
áldani fogom a lábaid nyomát,
s áldott legyen a rózsaszínű út, 
az út, melyen menni fogsz tovább,
áldott legyen a szív, mely erre kerget,
s áldott legyen, áldott legyen a lelked,
legyen a boldog álmok temploma.
Hanem azért
áldani foglak téged akkor is,
ha nem gondolnál rám többet soha.

Wass Albert

Wass Albert soraival 
kívánunk minden szépet 
és jót, egészséget,  
biztonságot mindazoknak,  
akik ebben a hónapban  
ünnepelik születés-,  
vagy névnapjukat, 
házassági évfordulójukat. 
Külön szeretettel köszöntjük 
az újszülötteket, községünk 
legifjabb állampolgárait.

Homok-hegyi 
szemétszállítás

Értesítjük a Tisztelt lakosokat, hogy az önkormányzat 
döntése  szerint a MUT valamint a Bernhardt Kft. melletti 
közterületen elhelyezett konténeres szemétszál-
lítás 2008. november 1-jével megszűnik. 2008. 
november 1-jétől a  Homok-hegyen is bevezetésre 
kerül a szervezett szemételszállítás. Ezen időponttól az 
ott lakók a Remondis Zrt. nevével ellátott zsákokban 
gyűjthetik a szemetet. A zsákok a Polgármesteri Hiva-
tal pénztárában  – a pénztári órák alatt – vásárolha-
tók meg. A zsákos szemét összegyűjtése  a saját 
ingatlan előtti területről minden héten SZERDAI 
napon történik.

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a Remondis 
Zrt. Szeméttelepére alkalmanként egy utánfutónyi 
házkörül felgyülemlett szemét költségtérítés nélkül 
elhelyezhető. 

A KISZÁLLÍTOTT SZEMÉT NEM TARTALMAZHAT 
VESZÉLYES HULLADÉKOT, VAGY ANNAK MINŐ-
SÜLŐ SZEMETET ÉS ÉPÍTÉSI TÖRMELÉKET!!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagy mennyiségű, 
egyéb felgyülemlett hulladékot továbbra is a lomtalaní-
tás alkalmával szíveskedjenek kihelyezni a házuk elé!

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát az 

1956-os Forradalom és Szabadságharc 
kezdetének, valamint  

a Magyar Köztársaság 1989. évi  
kikiáltásának napja  

alkalmából  
megrendezésre kerülő ünnepségünkre.

Az Október 23-ai Nemzeti Ünnepünk programja:
• 17.30 óra Ökumenikus istentisztelet 

a református templomban, ezt követően
• Ünnepi műsor a Faluházban

• Koszorúzás a Kegyeleti Parkban

Minden állampolgárt szeretettel várunk!

Környe Község Önkormányzata


