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Testületi Ülés összefoglalója
A 2009-es év első nyilvános Testületi Ülését  feb-
ruár 12-én tartotta községünk Képviselő-Testülete.

Az első napirendi pont Környe Község Önkormányza-
tának és Intézményeinek 2009. évi költségvetéséről szó-
ló rendelet megalkotása volt. Beke László polgármester 
elmondta, hogy az idei évben településünk 1 024 358 
E Ft-ból gazdálkodhat. A bevételeknek és a kiadásoknak 
egyensúlyban kell lenniük. 

A bevételek között szerepelnek a Működési bevételek, 
a Támogatások, a Felhalmozási és tőke jellegű bevéte-
lek, a Véglegesen átvett pénzeszközök, a Támogatási köl-
csönök visszatérülése,  a Pénzforgalom nélküli bevételek.

A kiadásokat  az Intézményi kiadások, a Községi fel-
adatok, a Felújítások, a Beruházások, a Céltartalékok és 
általános tartalék, a Hitel és kamattörlesztések adják. 
A kiadások között szerepel a Polgármesteri Hivatal bő-
vítése, korszerűsítése, az új óvoda területének előkészí-
tése. Folytatódik az iskola épületének korszerűsítése, a 
környebányai Művelődési ház bővítése, felújítása. Tervez-
zük a tagyospusztai vízvezeték felújítását, a járdák felújí-
tását, a Feszty-udvar bontását, a ravatalozó korszerűsí-
tését, Szentgyörgypuszta közvilágítási gondjainak megol-
dását, a szennyvízcsatorna felújítását, a 2. sz. orvosi ren-
delő előtti árokhoz korlát építését.

Mindezek mellett természetesen biztosítani kell az in-
tézmények, a falu mindennapi, zavartalan  működését. 
A rendelet tervezetét Kutruczné Kovács Györgyi könyv-
vizsgáló véleményezte és rendeletalkotásra alkalmas-
nak találta. Az előterjesztést a képviselőtestület egyhan-
gúlag elfogadta.

A második napirendi pontban Orlovits Tímea jegy-
ző a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006.(VI.28). szá-
mú rendelet módosítását terjesztette elő.

Ezután Beke László polgármesteri jelentését hallgat-
tuk meg a lejárt határidejű, ill. aktuális határozatokról.

A negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület 
2009. évi munkatervét fogadtuk el. A testületi üléseket eb-
ben az évben is minden hónap utolsó csütörtöki napján 
tartjuk  A Polgármesteri Hivatal átépítése miatt a helyszín 
változik, erről azonban időben értesítjük Önöket.

Az ötödik napirendi pont a Közfoglalkoztatási prog-
ram elfogadása volt, melyet Orlovits Tímea jegyző ter-
jesztett elő.

A hatodik napirendi pontban Orlovits Tímea jegyző 
előterjesztésében a tagyospusztai utak tulajdonjogának 
átvételéről döntöttünk.

A hetedik napirendi pontban Zacsek és társa kérel-
mét tárgyaltuk.

A nyílt ülés az egyebekkel, kérdésekkel, bejelentések-
kel zárult.

Zárt ülésen a következőkről tárgyaltunk:
• Dr. Ugrai Tamás  bemutatkozása;
• Polgármesteri Hivatal beruházási munkáira közbe-

szerzési eljárás kiírása;
• Környe 1851 és 1852 hrsz-ú ingatlanok ügye;
• Környe 1855/4 hrsz-ú ingatlan ügye;
• Környe, Rákóczi utca 87. sz alatti ingatlan ügye;
• Környe 616/2008. hrsz-ú ingatlan ügye;
• Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti szerző-

déseinek felülvizsgálata;
• Díszpolgár kitüntető cím adományozásának előké-

szítése;
• Egyebek.

Vadász Éva 
képviselő

Tisztelt Környeiek!
 
Minden bizonnyal az Önök postaládájába is eljutott 

az a levél, melyben dr. Köpe Adorján a saját szemszö-
géből nézve igyekezett ismertetni az I-es számú há-
ziorvosi praxis körül kialakult helyzethez vezető ese-
ményeket. Úgy gondolom, hogy a település képvise-
lő-testülete a problémát a lehető legnagyobb gon-
dossággal és körültekintéssel, a betegek érdekeit fi-
gyelembe véve igyekezett megoldani. Az üléseken el-
hangzott érvek és ellenérvek mindenki számára nyo-
mon követhetők voltak a helyi televízió adásain ke-
resztül. Mindennek ellenére természetesen dr. Köpe 
Adorjánnak a közmeghallgatáson is lett volna lehe-
tősége ismertetni álláspontját, ő azonban nem vett 
részt a falugyűlésen. Mivel a még fennálló vitás kér-
désekben a független magyar bíróság fogja kimon-
dani a végső szót, önkormányzatunk ezen a platfor-
mon a kérdést lezártnak tekinti, hiszen nem kíván 
egy nyilatkozatháború részesévé válni.

Beke László polgármester
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FALUGYŰLÉS

A polgármesteri tájékoztató után kérdések következtek
Kérdés hangzott el a járdafelújítások folytatásáról, a csatornarendszer tisztításáról, az 1. sz. háziorvosi rendelő 

működtetéséről, az új óvoda pályázati terveiről, a Tájház nyitva tartásáról, a falusi sakk élet beindításáról.
Polgármester úr a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a felújítások, karbantartások idén is folytatódnak, az új 

óvoda terveit megtekinthetik az érdeklődők. A Tájház nyitva tartását a Német Kisebbségi Önkormányzattal együtt 
szabályozni fogják. A sakkozók akár a Környe SE szakosztályaként is működhetnek, de erről a Sportegyesület ve-
zetőségével kell tárgyalni, hiszen az Egyesület nem az Önkormányzaté. Az 1. sz. háziorvosi rendelő működtetésé-
vel kapcsolatos kérdésekre válaszolva Jegyzőasszony, Aljegyzőasszony hosszasan ismertette a helyettesítést meg-
határozó törvényi hátteret. Ennek figyelembevételével a Képviselőtestület pályázatot írt ki a helyettesítő orvos sze-
mélyére. Reményeink szerint rövid időn belül megnyugtatóan rendeződik az 1. sz. háziorvosi körzet helyettesítése.

Március első hétfőjén tartotta 
meg községünk Képviselő-tes-
tülete az évente szokásos Falu-
gyűlést.

Sokan voltak kíváncsiak az eddig 
elért eredményekre, és a 2009-es 
évre kitűzött feladatokra.

Az alábbiakban közöljük Beke 
Lászlónak, községünk polgármes-
terének a beszámolóját, abban bíz-
va, hogy sok olyan kérdésre választ 
kapnak Tisztelt Olvasóink, melyek 
foglalkoztatják Önöket.

Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta meg-
hívásunkat falugyűlésünkre. Köszöntöm megjelent kép-
viselő-társaimat és intézményeink vezetőit.

Kérem, először hallgassák meg beszámolómat a 
2008-as évre tervezett költségvetésről és annak meg-
valósításáról. 

A 2008. évi költségvetésünk fő számai a következők 
voltak: eredeti előirányzati összegünk 879 186 E Ft volt, 
mely a módosítással 899 286 E Ft lett.

Költségvetésünk terhére a következő beruházások, 
fejlesztések valósultak meg:

Az iskolában megvalósult a nyílászárók cseréjének 
folytatása, a kazánház felöli üvegfal, a bejárati ajtók és 
a folyosók végén található üvegfal cseréje. Az iskola fő-
épülete magas tetőt kapott, ezzel megoldódott a lassan 
egy évtizede tartó beázás problémája. Tanulóink okta-
tásának magasabb színvonalát szolgálja a tankonyha 
és a nyelvi labor kialakítása. Az ősz végén megtörtént 
az iskola udvarán lévő kültéri játszóeszközök cseréje. 
Az eszközök megóvására éjjellátó térfigyelő kamerá-
kat telepítettünk. Tavasszal a jó idő beálltával megtör-
ténik a játszóudvar újrafüvesítése, így birtokba vehetik 
tanulóink a játékokat.

 Óvoda: 

Az óvodában elkészült a fűtéskorszerűsítési munka, 
illetve az öltözőszekrények beszerzése. Tanulók, óvódá-
sok támogatása: óvodások után 3 000 Ft/fő, általános 
iskolások után 4 000 Ft/fő, főiskolások, egyetemisták 
után 5 000 Ft/fő beiskolázási támogatást terveztünk, 
amelyet az érintettek át is vettek. A BURSA támoga-
tásra 2008. évben 29 főre 1 millió 180 E Ft-ot különí-
tettünk el a költségvetésben.

Tájház

Július 11-én a Nemzetiségi és Sörfesztivál program-
ján belül átadásra került önkormányzatunk Közösségi 
és Tájháza. A Tájház a községünkben élő német nem-
zetiség múltjának, tárgyi eszközeinek bemutatásán túl 
folyamatosan kiállítások helyszínéül szolgál. A közös-
ségi ház önkormányzatunk rendezvényein túl szám-
talan alkalommal adott helyet civil szervezetek ren-
dezvényeinek, környei lakosok kisebb ünnepségeinek.

Az elmúlt év nyarának elején elkészült a Homokdűlő-
be bevezető útszakasz felújítása. A Szentgyörgypusztát 

Tatabányával összekötő Budai út felújítása is megvaló-
sult. Több száz méter zúzottköves út javítása, kátyúzá-
sa is megtörtént Környebányán. Az iskola melletti Váci 
utca felújítására pályáztunk, sajnos eredménytelenül.

A tagyosi vízvezeték felújításról: mivel a megfele-
lő tervek nem készültek el, illetve a tervezést teljesen 
más koncepcióba kellett helyezni, nem valósult meg 
az elmúlt évben.

Környebányán a közvilágítás kiépítésének érdeké-
ben 3 új villanyoszlop került telepítésre. A környebányai 
kultúrház teljes felújítása lassan befejeződik, így akár 
többféle célra is hasznosítható lesz az épület. 

Megtörtént az erdei iskola homlokzati felújítá-
sa is. Az üdülő belső felújítása folyamatos: a hasz-
nált, sérült linóleumot laminált padlólapra cseréltük, 
járólapoztattunk, valamint a festés és a bútorzat cse-
réje is megtörtént. Az épület a tavalyi évtől akadály-
mentesen is megközelíthető.

Az Alkotmány utcai gyalogátkelő esetében a tava-
lyi évben sem sikerült megoldást találni, mivel az ön-
kormányzat által biztosított 3,6 M Ft-os összeg mel-
lé nem sikerült megszerezni a lámpa elkészítéséhez 
szükséges forrást. Sajnos az ősz folyamán halálos ki-
menetelű baleset is történt. A baleset után sokadik al-
kalommal megkerestük az út kezelőjét, hogy végez-
zenek forgalomszámlálást, illetve tájékoztassanak 
az adott útszakasz baleseti statisztikájáról. A kapott 
adatok mellé kaptunk annyi plusz segítséget is, hogy 
jogosan fordulhatunk igényünkkel a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Társasághoz, ahonnan megerő-
sítették, hogy a gyalogátkelő lámpával való biztosí-
tása indokolt. Pályázati igényünket, melynek támo-
gatottsága 90 %-os, előreláthatólag szeptemberben 
nyújthatjuk majd be.

Megtörtént a Nyugati ltp. lakásainak, illetve a Belo-
iannisz utcában található I. számú orvosi rendelőnek 
nyílászáró cseréje. 

A József Attila utcában található önkormányzati fog-
orvosi rendelő is felújításra került.

A Szent Rókus háziorvosi rendelőnél is megtörtént 
az akadálymentesítés.

A Művelődési Házban elkészült a mosdók és a tük-
rös terem felújítása. Ezek után a munkálatokat leállí-
tottuk, mivel az integrált közösségi színtér kialakítá-
sára benyújtott pályázatunk befogadásra került, a na-
pokban várható döntés a pályázat ügyében.

A könyvtár felújítása megtörtént, új bútorzatot kapott 
az olvasóterem. Beszerzésre került két laptop és nyom-
tató. Az idei évtől Internet hozzáférés, és heti 5 napos 
nyitva tartás várja a könyvtárlátogatókat.

Sport: A költségvetési előirányzatok között tervez-
tük a Sportegyesület működésével összefüggő köz-
üzemi díjakat, a sportolók szállítását, és e felett 7,951 
millió Ft-ot.

A labdarúgó pályára új kapuk kerültek megvásár-
lásra, melyek beszerzését teljes egészében az önkor-
mányzat finanszírozta, illetve a kispadok előtti terület 
térkő borítást kapott. Az önkormányzat biztosította az 
egyesület által kért földmennyiséget az edzőpálya ki-

alakításához. A kézilabda pályán a kapuk mögötti lab-
dafogó hálót is teljesen felújíttattuk.

2008 júliusában a sörfesztiválra a színpad új tetőt 
kapott, megtörtént az elektromos hálózat felújítása. A 
sportpályán, a tóparton és a művelődési ház udvarán 
játszóterek kerültek átadásra. 

Az ősz folyamán elkészült a 2007-ben átadott kite-
lepítési emlékműhöz vezető sétány. 

Az elmúlt év adventjére elkészült a falu betlehemje 
is. Ehhez kapcsolódva térfigyelő kamerarendszer lett 
kiépítve a templomnál, amely lehetővé teszi akár egy 
hónap után is a megfigyelt területen történt események 
nyomon követését. Advent első vasárnapját emlékeze-
tesebbé tette az a kis vásár, melynek során a templom-
kertben környei, kézzel készített ajándékokkal lephet-
ték meg egymást az emberek.

A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműköd-
ve segítettük, támogattuk egymás rendezvényeit. A Ki-
telepítési megemlékezés műsorához kapcsolódva szín-
vonalas koncertet adott a Magyarországi Német Nem-
zetiségi Ifjúsági Fúvószenekar. Az elmúlt esztendőben 
köszönthettük 15 éves születésnapján a környei Német 
Nemzetiségi Dalkört.

Önkormányzatunk a településen lévő civil szerve-
zetekkel továbbra is szorosan együttműködik. A tel-
jesség igénye nélkül néhány példa: a tavalyi eszten-
dőben is a Horgász Egyesülettel közösen gondoztuk 
a tó környezetét; az iskola rendhagyó tanítási napján, 
a „Környe-nap”-on a horgászok mellett részt vettek a 
galambász egyesületből is. A Föld-napján, a falu par-
kosításában a Környezetünkért alapítvánnyal próbál-
juk környezettudatosabbá nevelni községünk lakóit. 
A Három királyok alapítvány Remény-napi program-
ja már hagyományosan kapcsolódik községünk kultu-
rális életéhez, illetve tavaly karácsonykor Pitti Katalin 
művésznő az alapítvány szervezésének köszönhetően 
felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg a templo-
mi koncert hallgatóit.

 Önkormányzatunk 
2009. évi tervezett beruházásai:

Iskola

Költségvetésünk kiadási oldalán a legnagyobb tételt 
az általános iskola működtetése jelenti. Az előző év-
hez hasonlóan a működési feltételek biztosítása mel-
lett, idén is jelentős hangsúlyt fektetünk a fejlesztésre. 
Az iskolában folytatódik az informatika terem felújí-
tása (LCD monitorok). Beszerzésre kerülnek asztalok, 
székek, interaktív tábla. A fejlesztő szoba kialakítá-
sát is szeretnénk befejezni. A hátsó épület bejárati aj-
tajának cseréjét, a tornaterem tetőszerkezetének kar-
bantartását, három tanterem parkettacseréjét, a nagy 
épület udvar felöli homlokzatának festését, a kis épü-
let ablakainak mázolását, illetve a kis épület akadály-
mentesítését tervezzük ezen a szakfeladaton. Az isko-
la konyhájára olajsütő, hűtőszekrény, melegen tartó 
edény beszerzését  terveztük. Az intézmény kiadásai 
között szerepelnek a bérek és járulékaik, az oktatás-
hoz szükséges eszközök, segédanyagok beszerzése, a 
tanulók szállítása.

Óvoda

2009 januárjában meghirdetésre került a Vackor óvo-
da tervezésére, a Feszty udvar rendezésére kiírt pályázat, 
amelyen 4 építész vett részt. Jelenleg folyik az engedélyes 
tervek elkészítése. A Feszty udvarban található épületek 
lebontására kiírt pályázat elbírálása a következő testületi 
ülésen történik. A beruházás várható kezdete 2010 tavasza. 

Háziorvosi szolgálat 

Az I. sz. háziorvosi körzetben a legtöbb esetben az el-
látás megfelelő volt, – a törvényi szabályozások szerint. 
Viszont az ellátásnak nagymérvű színvonalesése rosz-
szul érintette községünk lakóinak közel felét. Dr. Köpe 
Adorján 2008. április 2-án jelezte képviselő-testületünk 
felé, hogy felmondja feladat-ellátási szerződését. Ezt a 
felmondást testületünk tudomásul vette, de a doktor úr 
2008. május 12-ei levelében visszavonta azt, mivel pra-
xisát az ideig nem tudta értékesíteni. Gyakorlatilag et-
től az időponttól a körzet egészségügyi alapellátása he-
lyettesítéssel oldottuk meg. Erre utaltam, hogy a törvé-
nyi szabályozásnak megfelelt, a normális ellátás irányá-
ba támasztott valós igényeknek viszont nem. Több al-
kalommal előfordult, hogy a helyettesítés időpontjában 
nem találtak orvost a körzetben, és erről tájékoztattak 
bennünket, bár hivatalos, akár anonim, bejelentést sen-
ki nem akart tenni. Az üggyel kapcsolatban megkeres-
tük a felügyeleti szervet, de megoldást még a tiszti fő-
orvos asszony testületi ülésen adott válaszai sem adtak. 
Így az ezt követő ülésen azt a határozatot hozta testü-
letünk, hogy dr. Köpe Adorján a törvényi szabályozás-
nak megfelelően személyesen lássa el a körzet házior-
vosi teendőit. Sajnos a határozatban megadott dátumig 
ez a törvényes állapot nem állt helyre, így önkormány-
zatunk képviselő-testülete kénytelen volt felmondani a 
feladat-ellátási szerződést, és egyúttal a folyamatos ren-
delés biztosítása ügyében a helyettesítési szerződést dr. 
Árendás Józseffel megkötöttük január 20-án. Arról, hogy 
dr. Köpe Adorján eladta praxisát, testületünk csak utólag, 
hallomás útján értesült, erről hivatalos (írásbeli) értesí-
tést a mai napig nem kaptunk. Amikor az új, helyette-
sítő orvos azt a ténynek tűnő kijelentést tette a falu la-
kosai felé, hogy ő minden szükséges dokumentummal 
rendelkezik, és már csak a polgármesteri hivatalon mú-
lik, hogy lesz-e új háziorvos, hogy rendeződik-e az I. sz. 
körzet ellátása. Mikor ezek a kijelentések tudomásunk-
ra jutottak, megkértük dr. Ugrai Tamást, hogy fáradjon 
be a Polgármesteri Hivatalba. Ezen a találkozón tagad-
ta, hogy ilyen kijelentést tett volna. Ezt követően pedig 
a február 12-ei testületi ülésen kapott bemutatkozási 

lehetőséget. Február 25-én dr. Köpe Adorján megkeres-
te testületünket, hogy az I. számú körzetben végzett ér-
téknövelő beruházásokról egyezzünk meg, amennyiben 
nem sikerül dr. Ugrai Tamásnak március 1-jétől műkö-
dési engedélyt szereznie. (Dr. Köpe Adorján követelé-
se: a rendelő felújítása, a pince renoválása, a kisház 
felújítása, az udvar rendezése. Önkormányzat követe-
lése: az 5 éven belüli közüzemi díj tartozás rendezé-
se 1,7 M Ft) Ez ügyben az önkormányzatunk a követ-
kező döntést hozta: 742 E Ft értéknövekményt kifizet, 
ez a rendelő felújítása, a további követelésektől mind-
két fél eláll. Ezt dr. Köpe Adorján nem fogadta el, in-
kább azt a megoldást választotta, hogy a térkövet fel-
szedi, a rendelő burkolatait leszereli és az eredeti ál-
lapotot visszaállítja. 

A védőnői szolgálat színvonalasabb működésének 
érdekében 3 db légzésfigyelő, csecsemőmérlegek és 
látásvizsgáló berendezés beszerzése szerepel költség-
vetésünkben.

Üdültetés

A Környebányai Erdei Iskolában kerti bútorok be-
szerzését terveztük, így a belülről már szépen felújított 
üdülő környezete is komfortosabbá válna.

Utak, hidak felújítása 

A Homokdűlő bevezető út felújítása, illetve Környe-
bányán 400 m-es út átadása szerepel terveink között. 
Az idei esztendőben felújításra, illetve bővítésre kerül 
a Községháza. Előreláthatólag májusban költözik át 
a Polgármesteri Hivatal a Művelődési Házba. A mun-
kálatok várható befejezésének ideje 2010 márciusa.

Város- és községgazdálkodás

A tópart északi oldalán sétány kiépítését tervezzük 
egészen az Által-éren található halrácsig. A sétányon 
ismertető táblákat helyezünk el (tanösvény jelleggel), 
melyek bemutatják a tó és környezetének élővilágát. 

A ravatalozó korszerűsítését a temető üzemeltető-
jével közösen végezzük el, így kialakításra kerül egy 
mosdóhelység.

Tervezzük az országos közút kezelőjével, hogy a 
külterületeken az országút mellett lévő buszmegálló-
kat fedett buszvárókkal egészítsük ki. Az idei esztendő-
ben a magánszemélyek kommunális adójából befolyt 
összeget utcanév táblák és információs táblák készíté-
sére fordítja önkormányzatunk.

Közvilágítás 

Szentgyörgypusztán a hátsó részhez tartozó há-
zak is kapnak közvilágítást, a régi magtár előtt pedig 

a buszmegállóhoz vezető út mentén is lámpák kerül-
nek elhelyezésre.

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

Ezek nem kötelező önkormányzati feladatok. 
A BURSA támogatást, mely főiskolások, egyetemisták 
támogatási lehetősége, 29 főről 39-re bővítettük, erre 
1 400 E Ft-ot terveztünk. Óvodásoknak 4 000 Ft/fő, ál-
talános iskolásoknak 5 000 Ft/fő, középiskolásoknak, 
főiskolásoknak, egyetemistáknak 6 000 Ft/fő  beisko-
lázási támogatást terveztünk. 

Művelődési Ház 

Áthúzódó beruházás Környebányán a Művelődési 
Ház felújítása. Engedélyezési és kiviteli terveket kell 
készíttetnünk az IKSZT pályázathoz. A dologi kiadá-
sok között rendezvények, nemzeti ünnepeink kiadá-
sai, sörfesztiváli kiadás, 1 600 E Ft külkapcsolati költ-
ség, valamint 500 E Ft a Kulturális Bizottság által sza-
bad felhasználású kiadási előirányzat és közműdíjak 
előirányzata szerepel.

Közművelődési Könyvtár

Az idei évtől a könyvtár szolgáltatási körét író-olvasó 
találkozók bevezetésével tesszük színesebbé.

Sport 

Az előző évihez hasonlóan idén is 7,9 M Ft támo-
gatást nyújt önkormányzatunk a Környe SE működé-
séhez. Az átadott támogatási összeg felett a sporttelep 
rezsiköltségét is az önkormányzat fizeti, és természe-
tesen a sportolók térítésmentesen használhatják az is-
kola tornatermét. A sportegyesület támogatása mel-
lett új elem kerül bevezetésre: a tömegsportot szeret-
nénk népszerűsíteni, havi egy alkalommal sportos ren-
dezvényeket tartunk majd, ahova községünk apraját, 
nagyját, a családokat várjuk. A sporttelepen a kültéri 
illemhely felújítását terveztük.

Közösségi színterek tevékenysége

A Tájház melletti kisház felújítása során előkerült 
egy kemence. Ennek feltárására, felújítására külö-
nített el pénzt önkormányzatunk költségvetésében. 
A Tájház udvarán található pince felújítása már nem 
készült el a tavalyi esztendő folyamán. Idén ezt is ter-
vezzük, így a közösségi ház által nyújtott szolgáltatá-
sok is bővülni fognak.

A Német Kisebbségi Önkormányzattal továbbra is 
együttműködve dolgozik önkormányzatunk. A hagyo-
mányos kulturális programok mellett az idei év jelentős 
eseménye lesz a Megyei Nemzetiségi Fesztivál, amely 
május 23-án Környén lesz megrendezve. 
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A február hónap a farsang je-
gyében telt az óvodában. A fő té-
makör a „bolondozás” volt, eh-
hez kapcsolódtak a játékok, kü-
lönböző tevékenységek. Termé-
szetesen átváltozással, jelmezes 
bállal zárult a farsang időszaka.

Február 25-én, hamvazó szerdán 
néphagyományt ápolva a II. sz. Óvo-
da óvodásai elégették a „kisze bá-
bot”, hangos csörömpöléssel, kiabá-
lással elkergették a telet.

Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezető

Jótékonysági bál az óvodások javára
Az intézmény szülői munkaközössége és dolgozói február 14-én jótékonysági bált rendeztek a Fa-
luházban az óvodás gyermekek javára. 

A lelkes szervezőmunkának köszönhetően a mulatság jól sikerült, bár nem túl sokan választották ezen a szombat estén ezt a szórakozási lehetőséget. A rendez-
vényt környei és környékbeli vállalkozások, vállalkozók támogatták, amit ezúton is megköszönünk. Az adományokból és a rendezvény bevételéből összesen 380 000 
forint gyűlt össze. Ezt az összeget a szülőkkel és a nevelőtestülettel egyeztetve az óvoda 
gyermekeire fordítjuk, melyről a későbbiekben tájékoztatást adunk.

A bálozókat színvonalas műsorral szórakoztatta Hutflesz Alexandra és Schatz Viktor, 
valamint az E-xplor dzsesszbalett együttes. A táncosok nagy sikert arattak.

Nikáné Vadász Erzsébet

„Itt a farsang áll a bál…”

Farsang a Ficánka csoportban
A farsangi időszak mindig kü-
lönlegesen, nagyon vidáman 
telik a csoportunkban. Hagyo-
mány nálunk, hogy a farsangi 
bált megelőző 1-2 hétben felbo-
rítjuk a csoport megszokott na-
pirendjét és valami különleges 
játékot találunk ki erre az idő-
szakra.

Az első héten (előkészítő hét) kitaláltuk, „cirkuszo-
sat” fogunk játszani. POM-POM-POM CIRKUSZ lett a 
nevünk. Témaindításnak megnéztük a Pumukli című 
mesefilm A cirkuszi porondon című részét.  Kitaláltuk 
milyen műsorszámokat fogunk előadni majd az ünnepi 
előadáson. Elkészítettük a szükséges eszközöket. Min-
dent pontosan megterveztünk a gyerekekkel közösen 
a Bolondozás hetére.

Verseket tanultunk

Drégely László: Jancsi bohóc
Enyedi György: Mit láttam a cirkuszban
Varázs mondókát tanultunk: Kutyateszi Bálint …

Éneket tanultunk

Itt a farsang álla bál…
Megterveztük a Ficánkásokkal, hogy a Bolondozás 

hetében melyik nap mit fogunk játszani. 
Mire mindent kitaláltunk, megterveztünk és meg-

szerveztünk elérkezett a Bolondozás hete!

Hétfőn: A BOHÓCOK napja volt

Kifestettük magunkat, bohóc ruhába bújtunk és 
tenger sokat bohóckodtunk, tréfálkoztunk. Ezen kí-
vül ügyességi játékokat játszottunk, tréfás felada-
tokat oldottunk meg. Zenebohócokká változtattuk 
magunkat. Otthonról mindenki ricsaj keltő „ szer-
számot” hozott magával, ezekkel zenekart alakítot-
tunk. A cirkuszi előadásra bohóc számokat találtunk 
ki és gyakoroltunk. Megbeszéltük ki fog bohóc szá-
mot bemutatni az előadáson. Zenét választottunk 
a produkcióhoz.

Kedden: A BŰVÉSZEK napja volt

Bűvésznek öltöztünk. Bűvészkedtünk, varázsoltunk 
érdekes kísérleteket végeztünk. Megbeszéltük ki sze-
retne az előadáson bűvész lenni. Különböző produkci-
ókat találtunk ki és gyakoroltunk a fellépésre. Boszor-
kány habot készítettünk és ettünk.

Szerdán: Az AKROBATÁK, ARTISTÁK, 
ZSONGLŐRÖK napja volt

Sportosan öltöztünk. Ügyességi játékokat játszot-
tunk, egyensúly gyakorlatokat végeztünk. Labdákkal, 
karikákkal zsonglőrködtünk. Megbeszéltük ki fog ilyen 
témájú műsorszámokkal fellépni. Zenét választottunk 
a produkciókhoz.
Csütörtökön : Az ÁLLATSZELIDÍTŐK  napja volt

Kifestettük magunkat. Állat mozgásokat, hangokat 
utánoztunk. Furfangos, agymozgató játékokat játszot-
tunk. Megbeszéltük, hogy ki lép fel állatszelidítőként az 
előadáson. Kiválasztottuk a megfelelő zenét is.

Pénteken: tartottuk a POM-POM-POM 
CIRKUSZ fergeteges, világra szóló, mindent 

elsöprő, megismételhetetlen 
ünnepi előadását!

Sipos Andrásné óvónő

Berendeztük a tornateremben a cirkuszi porondot. 
Meghívtuk a Napsugár és a Csőrike csoportos gyereke-
ket az előadásra. És elkezdődött a műsor!

MŰSORSZÁMAINK:

1.Bevonulás zenére 2. Verssel köszön-
töttük a nézőket 3. Kötéltáncos produkció 
4. Kötél akrobata szám 5. Artista produk-
ció 6. Állat idomár szám 7. Kötéltáncos be-
mutató 8. Oroszlán idomár a  porondon 
9. Kígyóbűvölés 10. Fóka idomár szám 
11. Bűvész produkció 12. Zenebohóc szám 
13. Zsonglőr mutatvány 14. Bohócok a po-
rondon 15. Verssel, énekkel ritmus zene-
karral  búcsúzunk a vendégeinktől.

Közel hatvan perces előadás kerekedett műsorszá-
maink nyomán! Sokat dolgoztunk a műsorunkon, de 
nagy sikerünk volt. Nagyon jól éreztük magunkat egész 
idő alatt, jót mulattunk!

A farsangi bál február 23-án, hétfőn volt az óvodánkban, mind három csoportnak közösen.
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ESEMÉNYNAPTÁR
Környe Község Művelődési Házának 2009. évi programterve

Beszámoló a Horgászegyesületi Közgyűlésről
2009. január 25-én megtartotta 
évi Közgyűlését a Környei Hor-
gász Egyesület.

A napirendi pontok ismertetése után – amit a tagság 
elfogadott – Török Mihály az HE Elnökének  beszámo-
lóját hallgathatták meg a megjelentek.

Az Egyesületnek 2008 évben 211 fő tagja volt, ez 15 
fővel több, mint a 2007-es létszám.

A Horgász Egyesület Vezetősége többek között egyik 
kiemelt feladatául tűzte ki, hogy minél szorosabb kap-
csolatot teremtsenek az Iskolával és az Óvodával, hogy 
a gyerekek minél hamarabb szeressék meg a természe-
tet és egyben a horgászat  adta örömöket. Ezzel együtt 
közösségben a tisztaság, rend, és a fegyelem betartásá-
nak követelményei tudatosuljon bennük. 

Ezen célkitűzések  megvalósulásával nagyban hoz-
zájárulunk az értékeink megóvásához. Az Iskola felké-
résére több osztálynak tartottunk beszámolót az Egye-
sület munkájáról, a tó történetéről és a tóban találha-
tó halakról. A haltelepítésekről az Iskolát és az Óvo-
dát is értesíteni szoktuk, melyen nagy az érdeklődés-
sel vesznek részt a gyerekek.

2008 évben is nagymennyiségű társadalmi munkát 
végeztek el horgásztagjaink a tó környékén. Ezek a 
munkák segítették, hogy szép és rendezett legyen a tó 
környezete mindannyiunk örömére. Itt szeretném ki-

emelni az Önkormányzat hathatós segítségét ezen mun-
kálatoknál. A gépeket és az üzemanyagot a munkák el-
végzéséhez az Önkormányzat biztosította.

Az elmúlt év csapadékos időjárása folytán nem volt 
szükséges a vízforgatók telepítésére. Természetesen a 
víz minősége folyamatosan figyelve volt, a többször tör-
tént vízminőségi mérés.

Öt horgásztársunk kimagasló munkáját dicsérik a 
következő számok: 47 alkalommal volt varsa ürítés, 
és mint egy 1 600 kg törpe harcsát halásztak le, és így 
megkönnyítették horgászaink a nyugodtabb horgá-
szását. A varsák készítésében  és a lehalászásban részt 
vettek: Barta Attila, Hartmann Ernő, Hartmann Zoltán, 
Szommer Ferenc, Tufár Papp János.

Az Ellenőreink is jelentős munkát végeztek a Bűn-
megelőzési Rendőrségi Centrum dolgozóival együtt. 
Sajnos az elmúlt évben orvhorgászat (nagyhálós) végett 
feljelentést kellett tenni. Nem lehet tudni hogy mekko-
ra kár érte az Egyesületet, de ezen károk elkerülése ér-
dekében,  még több kora reggeli és éjszakai ellenőr-
zést kell tartani a Rendőrséggel közösen. 

A tavalyi évben is megtartottuk gyermek és felnőtt 
versenyeinket. Sikeres és nagyon jó hangulatú verse-
nyeken vehettek részt tagjaink. Júniusban a felnőtt ver-
seny került meg rendezésre. A rendezvényre nem csak 
a tagok, hanem a környei lakosok is meghívást  kap-
tak, és  egy tál finom pörköltre vendégül láttunk min-

denkit. Igen szép számmal lelátogattak a versenyünkre, 
és szurkoltak a minél több és nagyobb hal kifogásához. 

A verseny díjazottai: 

•	 legnagyobb	halat	Szappanos János fogta 
 (2,8 kg-os amur)
•	 legtöbb	halat	Hartmann Ernő fogta (57 db)
•	 összsúlyban	Csáki Csaba 

 (13,5 kg halat fogott ki) 
A versenyünket a tatabányai FISS Kft. szponzorál-

ta. Minden versenyző egy 1000 Ft-os vásárlási utal-
ványt kapott. Köszönet a KFT vezetőjének a felajánlá-
sért. Eredményhirdetés után mindenki jóízűen fogyasz-
totta a két kiváló „szakács” Pákozdi Ferenc és  Tirhold 
József  pörköltjét. 

Gyermekversenyünk is sikeresen és jó hangulatban 
zajlott. Sok szülő, nagyszülő kísérte le a tópartra cse-
metéit. Nagyon szép fogási eredményekkel dicseked-
hettek fiatal horgászaink. Dicséretes eredményükért 
minden induló kapott egy spicc horgászbotot, süteményt 
és üdítőt. Nagyon lelkesek és fegyelmezettek voltak a 
gyerekek. Jó volt nézni milyen nagy odaadással verse-
nyeztek. Az eredményhirdetés után a szülők még egy 
kis meglepetéssel is készültek, nagyon szép és finom 
tortával kínálták meg a résztvevőket.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Ma-
gyar Országos Szövetség által közösen meghirdetett Or-
szágos Horgász Környezetvédelmi Napok alkalmából az 
Egyesület is jelentős munkát végzett a tó és az Általér kör-
nyezetének rendbetételében. A végzett munkánk elisme-
réseként a Minisztériumtól Elismerő Oklevelet kaptunk.

Az elmúlt évben az 1 főre jutó halfogás 53,2 kg 
volt. Ez az eredmény a megyénkben a harmadik leg-
jobb eredmény. Összehasonlításképpen az Oroszlányi 
Egyesületé 55 kg volt. Az eredményünkre még Országos 
szinten is büszkék lehetünk. Az elmúlt évben a legna-
gyobb halak, – pontyból ifj. Kiss Mihály 10 kg-os, csu-
kából SaltzerGábor és Kocsi Károly 9 kg-os, süllőből Né-
meth Gábor, 4,5 kg-os és amurból Kocsi Károly 11 kg-os 
– fogásai voltak kimagaslóak, és említést érdemlőek.

2008-ban az Egyesület  4 906 711 Ft  értékben, 
6 500 kg  súlyban (ponty, csuka, harcsa) telepített ha-
lat. A felsorolt számok és eredmények is tükrözik, hogy 
megfontolt és körültekintő munka folyik az Egyesületnél.

Török Mihály

Farsangi Kupa
Ez év Farsangján 21. alkalommal került megrendezésre a terem 
labdarúgó Farsangi Kupa.

Öt csapat nevezett a tornára, mely csapatok körmérkőzéssel döntötték el a helyezéseket. A megjelent szép-
számú közönség igen színvonalas, sportszerű játékot láthatott. A verseny olyan szoros volt, hogy a kupa és a 
helyezések sorsa csak az utolsó fordulóban dőlt el. Végül a 2009-es év Farsangi kupája a 
Vashíd csapatához került, mely csapat 10 pontot szerzett. További helyezések: 
2.	Fémhús•	3.	Tuti	mobili	•	4.	Halszem	•	5.	Blú	Dragon.	Az	eredményhirdetés	után	a	csapatok	zsíros	kenyér	
és egy-egy pohár sör mellett vezették le az izgalmakat és értékelték a jó hangulatú torna eredményét. Meg-
fogalmazódott bennük a kérés a rendezőség felé, hogy Húsvétkor a Nyuszi Kupa is kerüljön megrendezésre.

Mesevetélkedő

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény 2. a osztályos tanulója va-
gyok. Idén már mi is részt vehettünk a mesevetélke-
dőn. Az iskolában megrendezett második fordulóban 
11 csapat indult, az én csapatom neve Villám volt. 
A feladatok kicsit nehezebbek voltak, mint az első for-
dulóban. Nekem legjobban az igaz-hamis állítások 
szétválasztása tetszett. Nagyon izgultam, de azért jö-
vőre is szeretnék versenyezni!

Lein Klaudia 2.a

M E G H Í V Ó
Környe Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és a Polgármesteri Hivatal 
tisztelettel meghívja községünk polgárait 
Nemzeti ünnepünk az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc kezdetének, 
a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének napja 
alkalmából megrendezésre kerülő 

helyi ünnepségünkre:

Megemlékezésünk időpontja:

2009. március 15. 
AZ ÜNNEPI MŰSOR PROGRAMJA:

17.30  – Ökomenikus istentisztelet 
  a környei római katolikus 
  templomban
18.00  – Megemlékezés, Ünnepi műsor a 
  Művelődési házban az általános 
  iskolai tanulók közreműködésével,
 – Koszorúzás a Kegyeleti parkban.

Szeretettel várjuk 
községünk lakosságát.

Környe Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete

Március 15. Ökomenikus istentisztelet a római  
 kat. templomban. Ünnepi műsor a  
 Művelődési Házban, majd 
 koszorúzás a kopjafánál.
Április 11. Költészet napja  
 Műsoros est a Művelődési Házban
Április 18. Föld napja
Április Tánc Világnapja
Május 24. Orbán nap. Orbán napi Ünnepség a  
 Les-hegyen felállított Orbán 
 szobornál a helyi kulturális  
 csoportok közreműködésével.
Május 31. Pünkösd. Májfadöntés. Ünnepi  
 műsor a helyi kulturális csoportok  
 közreműködésével. (bál?)
Május 30. Gyermeknap. Gyermeknapi 
 műsor a település gyermekeinek  
 (játékos vetélkedők,  bütykölők,  
 rajzverseny, táncház)
Július 10-11-12. Nemzetiségi és Sörfesztivál
 Kulturális műsorok, 
 sportrendezvények a sportpályán
 Mindkét napot utcabál zárja

Augusztus 20. Államalapító királyunk, Szent István  
 ünnepe 19-én ünnepi rendezvény  
 Környebányán az Erdei iskolában.  
 20-án ünnepi műsor az Árpád
 emlékműnél, utcabál és tűzijáték a  
 sportpályán 
Szeptember 19. Szüreti  felvonulás. Szüreti 
 sokadalom a Faluház udvarán.
Október 4. Idősek napja. A Művelődési Házban  
 hangulatos ünnepi műsor 
 szervezése, majd a meghívott  
 vendégek megvendégelése. 
 Mindez a községi vöröskereszt  
 csoportjának szervezésével.
Október 23. Ünnepi istentisztelet a Református  
 Templomban, majd ünnepi műsor  
 és koszorúzás a kopjafánál.
December „Adventi várakozás” Ünnepi 
 készülődés ünnepi programokkal.
December Idősek karácsonya
December 30. Rock koncert a Faluházban. Amatőr  
 rockzenekarok bemutatkozása
December 31. Szilveszteri bál a Faluházban
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Recept
Rumos puncs

Hozzávalók:
• 50 dkg liszt • 1 tojás • 15 dkg zsír

• 10 dkg cukor • 1 sütőpor

A krémhez:
• 10 dkg vaj vagy margarin • 15 dkg porcukor

• kevés kakaó • tetszés szerint rum

A mázhoz:
• 1 tojás fehérje • 10 dkg cukor

A lapokhoz való alapanyagokat összegyúrjuk, 
3 lapot sütünk. (Az egyik lapot nagyobbra hagyjuk.)

Ha kisült, a nagyobb lapot 3 dl hideg vaníliás 
tejben megáztatjuk és villával jól összetörjük.
A krémhez a vajat, vagy margarint a cukorral 

és kakaóval jól kikeverjük, hozzáadjuk 
a megáztatott morzsát, azzal is jól összekeverjük. 

Tetszés szerint ízesíthetjük rummal, 
és ezzel a krémmel töltjük meg a két lapot.

Végül a tetejét bevonjuk a tojásfehérjés mázzal. 

Az elõzõ elõadás nagy érdeklõdésére való tekintettel dupla elõadást szervezünk, 
így reméljük a mostani alkalommal minden érdeklõdõ be tud jutni. Jegyeket meg-
vásárolni napközben a mûvelõdési házban, illetve érdeklõdni a megadott telefon-
számokon lehet. 

Áprily Lajos

Mennék eléd

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!


