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„Minden ország támasza,
 talpköve a tiszta erkölcs…”

(Berzsenyi Dániel)

Hatvanéves korában 2009. június 27-én elhunyt 
Horváth Miklós, Környe díszpolgára.  

Tizenhat évig, 1990-től 2006-ig volt Környe köz-
ség polgármestere. Nyugdíjba vonulásakor Berzse-
nyi Dánielt idézve fogalmazta meg alapelvét a tele-
pülés lakói számára: „minden ország támasza, talp-
köve a tiszta erkölcs…”

A rendszerváltás évében Környe közakarata vá-
lasztotta őt polgármesterré, és amíg egészsége engedte, a fenti idézet szellemében ténykedett minden ere-
jével, és gyakran azon is túl a község gyarapodásáért.

Személyéhez köthető a kilencvenes évek elejétől az ökumené jegyében meghirdetett nemzeti ünnepek 
meghonosítása, a teljes infrastruktúra kiépítése, a halastó megvásárlása és helyreállítása, a telefonprog-
ram beindítása és lebonyolítása, az oktatási intézmények, külterületek fejlesztése, a partnerkapcsolatok 
ápolása, s még hosszasan sorolhatnám, ám – mint ahogy ő maga 2006 szeptemberében is megfogalmaz-
ta – „több mint másfél évtized munkáját nem lehet néhány hasábon teljes részletességgel bemutatni…”

Tizenhat évig szolgálta önzetlenül szülőfalujának érdekeit, és amikor úgy érezte, hogy erejét meghaladja 
a szolgálat, döntött: átadja a stafétát, és nem indul az újabb megmérettetésen. Akkor „búcsúzásként még 
egyszer szólt a környei polgárokhoz…” Azon település lakóihoz, amelyben leélte életét, és ahol harmincki-
lenc éven keresztül dolgozott. Akkor is azt kívánta, hogy leendő utódja az általa meghatározott szerény-
séggel folytassa a falu vezetését...

„Községünk lakóira, az önkormányzat munkájára Isten áldását kérve” köszönt el Horváth Miklós 2006-
ban a településen élőktől, nem is sejtve, hogy közösségi emberként utolszor szól a környei polgárokhoz, és 
hogy három esztendőnek sem kell eltelnie a végső búcsúzásig…

Nyugdíjba vonulása után idős, beteg édesanyját gondozta. Annak tavaly szeptemberi halálával egy idő-
ben – akkor, amikor életében talán először élhetett volna önmagának – jelentkeztek szervezetében az im-
már kifejlődött, szörnyű, gyógyíthatatlan kór súlyos tünetei. Az iszonyú fájdalmakat keresztényi alázat-
tal viselte.

Környe Község Önkormányzata és a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás saját halottjának tekinti.
Horváth Miklóst 2009. július 6-án, hétfőn 16 órakor kísértük utolsó útjára.
Tiszta erkölcse olyan szilárdsággal álljon példaképként valamennyiünk előtt, mint egy talpkő…

Beke László polgármester

In memoriam Horváth Miklós
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Június 25-én a Faluház színháztermében 
tartotta ülését a Képviselő-testület

Kirándulás a Velencei-tóra
Május 21-én szép, napos időben indultunk osztálykirándulásunkra.

Először a nadapi szintezési ősjegyet tekintettük meg. Itt több osztálykép is készült. Innen a Bence-hegyre 
mentünk, ahonnan jól be lehet látni a Velencei-tavat. A furcsa alakú nádszigeteket is megcsodáltuk. Ezután az 
1848-as pákozdi csata emlékhelyére látogattunk el. Itt volt egy katonai kiállítás, ahol be is öltözhettünk. Követ-
kező megállónk a Pákozd-Sukoró Arborétum volt. Ezen a helyen megnéztünk egy kiállítást, majd felmentünk 
a kilátóra, ami néhány méterrel volt magasabb, mint az erdő fái. Itt sajnos nem tudtunk végigsétálni, mert si-
etnünk kellett a hajóhoz. Még a hajóra vártunk, megcsodáltuk ezt az óriási édesvizet, melyben nyüzsgött az 
élet. Végtelennek tűnő nádasai a kecskebékák és nádirigók hangjától zengtek. A nádas szélén szárcsapárok 
úsztak. Itt vadászgattak a hófehér nagy kócsagok is. A vizet kémlelték éles szemükkel a főleg kishalból álló 
zsákmányuk után. Tovább színesítették a szép életképet az egyszerű, de tetszetős bütykös hattyúk. Mikor a 
hajó megérkezett, óvatosan vízre szálltunk. Indultunk a túlpart felé. Ahogy felnéztünk az égre, a dankasirályok 
nagy serege kápráztatott el minket. Közben a vizet is kémleltük, ahol csodaszépet láttunk: a víz összes apró 
hullámán megcsillant a Nap, és aranyszínűre festette azt. Amikor átértünk a tó másik partjára, a fürdőhelyre 
siettünk, ahol egy bel- és kültéri medencében is fürödhettünk. Hazafelé egy gánti fagyizóban is megálltunk.

    Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat egész nap! Reméljük, jövőre is ilyen remek lesz osztálykirándulásunk.

Pribéli Levente
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

4. b osztály

Az első napirendi pontban, ame-
lyet dr. Gyurmánczi Éva aljegyző ter-
jesztett elő, a Kisfaludy M. Ált. Iskola 
főzőkonyhájában 2009. július 1-jétől 
alkalmazandó élelmezési normát, 
rezsiköltséget és a térítési díjakat 
határozta meg. A díjak megváltoz-
tatására az ÁFA emelése miatt volt 
szükség.

Ezt követően Beke László polgár-
mester a lejárt határidejű határo-
zatokról, a két ülés közötti esemé-
nyekről számolt be.

A harmadik napirendi pontban 
Orlovits Tímea jegyző az ad hoc bizott-
ság jelentését ismertette. Az elmúlt 
testületi ülésen Polgármester úr meg-
bízta az Ügyrendi Bizottságot, hogy vizs-
gálja meg, miként mehet ki a zárt ülé-
sen elhangzott információ, holott a kép-
viselői eskü minden képviselőt kötelez.

Az Ügyrendi Bizottság írásban nyi-
latkoztatott minden képviselőt. Ennek 
eredményeképpen hat képviselő tett 
közvetetten terhelő nyilatkozatot. A 
nyilatkozatok és az interpelláció isme-
retében az Ügyrendi Bizottság két tag-
ja érintettséget jelzett, ezért a Képvise-
lő-testület rendkívüli ülésen kijelölt egy 
ad hoc bizottságot, amely folytatta a 

munkát. Az ad hoc bizottság a terhe-
lő nyilatkozatot tett képviselőket meg-
hallgatta. A nyilatkozatok alapján a 
képviselői eskü megszegésének gya-
núja egy képviselővel szemben merült 
fel, azonban a tény nem bizonyítható.

A gyanú az I. sz. Háziorvosi kör-
zet feladatellátása érdekében tett in-
tézkedések ill. zárt ülésen elhangzott 
információk esetében merült fel. Mi-
vel a nyilatkozatok alapján nem kel-
lően alátámasztott a szolgálati titok 
megsértése ill. a nyilatkozatok alap-
ján a szolgálati titok megsértése nem 
bizonyítható, ezért az eljárás folyta-
tását az ad hoc bizottság nem tartja 
indokoltnak 

A negyedik napirendi pontban 
Orlovits Tímea jegyző a 2008. évi 
nyertes CÉDE pályázat pénzügyi 
fedezetét ismertette.

A következő napirendi pontban 
Beke László polgármester válaszolt 
Szántó Attila képviselő május 28-án 
írásban beadott interpellációjára.                                                                       
Polgármester úr határozottan vissza-
utasította az interpellációban elhang-
zott vádak mindegyikét. Hangsúlyoz-
ta, hogy a választójoggal rendelkező 
képviselők a döntések során rendel-

keznek olyan belátási képességgel, 
hogy felelősségteljes döntést tudjanak 
hozni az egyes ügyekben. Nem pe-
dig gyáva módon kihátrálnak a dön-
tési felelősség alól. A Képviselő-tes-
tület az interpellációra adott választ 
elfogadta. Szántó Attila képviselő az 
interpellációra adott választ nem fo-
gadta el. 

Nikáné Vadász Erzsébet óvodave-
zető kérte a hatodik csoport felül-
vizsgálatát majd véglegesítését. 
A Testület az előterjesztést elfogadta 
és támogatta a hatodik csoport vég-
legesítését.

Az egyebekkel, kérdésekkel, be-
jelentésekkel zárult a nyílt ülés. 

Ezt követően zárt ülésen a követke-
zőkről volt szó:

1. Díjak adományozása.
2. Környe 0106/6 hrsz-ú 

 ingatlan ügye.
3. Környebányai út használata.
4. Ingatlan értékesítés.
5. Felújítási munkákra beérkezett  

 árajánlatok elbírálása.
A nyílt ülést a KKTV egyenes adás-

ban közvetítette.
Vadász Éva

képviselő

ZENE ÉS TÁNC,
SPORTPROGRAMOK

KULTÚRA, 
SZÓRAKOZÁS

július 10., péntek 
a sportpályán és a nagyszínpadon
17.30 Dirty Dogs zenekar
19.00 Kelet Virágai hastánccsoport
19.30 Mike Trio zenekar
20.00 A’ la Cool zenekar
20.45 meglepetés
21.00 tűzzsonglőr
21 . 15 A’ la Cool zenekar
22.00 karaoke Pákai Ernővel és Postival
22.30 sörivó verseny; és utána disco D. J. Turullal
 reggel öt óráig

július 11., szombat
a sportpályán
9.00 Ifjúsági Labdarúgó Kupa
9.00–11.00 családi sportdélelőtt
14.00-tól női futballmeccs
15.30-tól élőcsocsó bajnokság
18.00-tól szumóbajnokság
a kézilabdapályán 
15.00-től Virgonckodó játszóház 
16.00 Dudó bohóc vidám zenés műsora

a tóparton
horgászverseny a környei egyesület tagjainak
8.00-ig nevezés, majd verseny
12.00-tól gulyásparti a tóparton: minden érdek- 
 lődőt vendégül látunk – halászlé, marha-
 pörkölt, szarvaspörkölt
a nagyszínpadon
14.30 vendégcsalogató: Tatabánya Megyei
 Jogú Város fúvószenekara
15.15 ünnepélyes megnyitó
15.30 Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport
15.45 Környei Német Nemzetiségi Dalkör
16.00 Környei Szivárvány Táncegyüttes
16.00-tól Sakkparádé: Pintér József és Bokros 
 Albert nemzetközi sakk nagymesterek 
 szimultánt adnak
16.45 X-PLORE moderntánc-együttes (Környe)
18.00 Akkordeon harmonikazenekar (Győr)
19.00 Szűcs Judith-koncert
20.00 Danubius Best Of zenekar 
21.30 utcabál a Szomor Sramlival, közben tűzijáték
16.00-tól a tatai Dotto kisvonat szállítja ingyen
 a fesztivál vendégeit a faluban

július 12., vasárnap
11.00 ünnepi szentmise a római katolikus temp-
 lomban; utána koszorúzás a kitelepítési 
 emlékműnél
a sportpályán
15.00-tól Rodeo bikabajnokság
16.00 íjászat
17.00 rendőr–tűzoltó labdarúgó-mérkőzés
a kézilabdapályán
16.00-tól a Virgonckodó játszóház műsora
16.30 Róka Rudi kalandjai: vidám zenés műsor
a tóparton
14.00-tól kajakpóló bemutató és kenuverseny
a nagyszínpadon
14.30 vendégcsalogató: a vértestolnai zenekar
15.30 Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör és
 Tánccsoport
16.00 Nemzetiségi Dalkör és Néptánccsoport (Szár)
16.30 a tardoskeddi dalkör és tánccsoport
17.30 a Riverside countryzenekar és  táncegyüttes
19.00 sztárvendégünk: Tóth Vera
20.00 sztárvendég: GrooveHouse
21.00 utcabál a Favorit zenekarral

STEFFENBERGTARDOSKEDD

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP INGYENES ARC- ÉS HENNAFESTÉS! A PLAKÁTON SZEREPLŐ ÖSSZES PROGRAM INGYENES! 
JELENTKEZNI A BAJNOKSÁGOKRA MUNKAIDŐ ALATT A 34/573-100-AS TELEFONSZÁMON, MUNKAIDŐ UTÁN A 70/2565-909-ES SZÁMON, ILLETVE A HELYSZÍNEN LEHET.
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Vége a tanévnek! A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

A 2008/2009-es nevelési év vége nagyon ese-
ménydúsan zajlott le az óvodában. Minden cso-
portban nagyon szép ünnepséget szerveztek az 
anyukáknak, nagymamáknak, ahol saját készítésű 
ajándékkal lepték meg szeretteiket gyermekeink.

Az óvodapedagógusok kirándulásokat szerveztek az 
ovisoknak, melyeken minden gyermek nagyon jól érez-
te magát és természetesen nagyon sokat tanulhattak, ta-
pasztalhattak is. A közös malomvölgyi kiránduláson kí-
vül eljutottak Budapestre, a Természettudományi Múze-
umba, a Győri Állatkertbe, a Tatai Tó partjára. Szép sétá-
kat tettek a Környei tó partján, megismerték, megfigyelték 
gazdag élővilágát. Egy csoportunk a Környebányai Üdü-
lőt választotta egy napjának színhelyéül, ahonnan élmé-
nyekben gazdagon tértek haza.

A gyermekhétre tervezett programok is eltértek a ha-
gyományos napirendünktől. Volt közös játék, verseny-
zés a II. sz. óvoda udvarán, mely jégkrém evéssel zárult. 

Mint minden évben, az idén is fagyizásra hívott meg 
minden óvodást Lincmajer Józsené, melyet az óvodások 
nevében megköszönünk.

Tájékoztatás

Költözött a hivatal
Községünk Polgármesteri Hivatalának felújítása miatt 

az elkövetkezendő hónapokban a hivatali teendőket 

– változatlan ügyfélfogadási idő mellett – a Faluházban látják el.

Június 18-án lezárult a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
ményben a 2008/2009-es tanév. 

Sok energiát fordítottunk a sze-
mélyiség- és közösségfejlesztésre, 
hasznosan használtuk fel a nem 
szakrendszerű oktatásra fordítandó 
órákat. A tehetséggondozás érdeké-
ben tantárgyi szakköröket szervez-
tünk, a felzárkóztatásra szoruló ta-
nulók számára pedig heti rendsze-
rességgel korrepetálásokat tartot-
tunk. Ebben a munkában egy lo-
gopédus, egy gyógypedagógus és 
egy fejlesztő pedagógus is segítsé-
günkre volt.

Nagyon örülünk annak, hogy az 
első osztályosok megtanultak írni, 
olvasni, megismerkedtek a számok 
világával is. Természetesen vannak 
néhányan, akiknek sok-sok gyakor-
lásra lesz még szükségük, de szép 
számmal akadnak közöttük olyanok 
is, akik kiemelkedően teljesítették a 
követelményeket.

Ebben a tanévben az első három 
évfolyam tanulói szöveges értéke-
lést kaptak:

Kiválóan teljesített: 39 fő
Jól teljesített: 37 fő
Megfelelően teljesített: 15 fő
Felzárkóztatásra szorul: 11 fő

A 4-8. évfolyam 
tanulmányi átlaga:  4,0
magatartási átlaga: 4,1
szorgalom átlaga: 3,9
Kitűnő tanulók száma: 11 fő
35 olyan tanulónk van, akiknek 

csak egy-két tantárgyból van né-

gyes osztályzata, javítóvizsgán 7 fő 
vehet részt.

Lezárult a nyolcadikosok tovább-
tanulása is: 11 fő tanul tovább gim-
náziumban, 12 fő szakközépisko-
lában, 14-en pedig szakiskolába 
nyertek felvételt.

A májusi országos mérés a ma-
tematika és az olvasás-szövegértés 
tantárgyakat érintette a 4., a 6. és 
a 8. évfolyamon. Ennek értékelése 
az ősz folyamán érkezik meg intéz-
ményünkbe.

A pedagógiai programunkban 
szereplő helyi méréseket is elvégez-
tük: olvasás-szövegértésből 1.; 2.; 
3.; és 5. évfolyamon, magyar nyelv-
ből 3., 4. évfolyamon, matematiká-
ból 2., 3., 5.évfolyamon, természet-
tudományokból és idegen nyelvből 
7. évfolyamon. Minden évfolyam 
gyermekeinek fizikai állóképessé-
gét ősszel és tavasszal is mértük a 
testnevelés órákon.

A nyolcadikosok hagyományaink-
hoz híven magyar nyelvből és ma-
tematikából írásbeli, történelemből, 
magyar irodalomból, idegen nyelv-
ből és egy szabadon választott tan-
tárgyból szóbeli vizsgát tettek.

A mérések értékelése, elemzése 
segítség lesz a következő tanév fel-
adatainak meghatározásában, a 
tananyag arányosabb elosztásá-
ban, és következtetéseket vonhatunk 
le pedagógiai munkánk fejlesztésé-
nek irányaira, a lemaradó tanulók 
felzárkóztatására is. 

Tanulmányi versenyeken is szép 
számmal vettek részt tanulóink: me-
gyei döntőbe jutottak matematiká-
ból, magyarból, kémiából, fiziká-
ból, angolból, németből, számítás-

technikából, valamint a környezet-
védelmi versenyen és a diákolim-
pián. Az országos mesevetélkedőn 
a területi fordulóban végeztek har-
madik helyen. 

Művészeti csoportjaink közül 
néptáncosaink, bábosaink, szín-
játszóink arany minősítést kaptak 
a különböző fesztiválokon, talál-
kozókon.

Köszönöm Kollégáimnak a színvo-
nalas oktató-nevelő munkát. Meg-
köszönöm Környe Község Önkor-
mányzatának, hogy a 2008-2009-
es tanévben is biztosította a színvo-
nalas szakmai munka feltételeit. Bí-
zom benne, hogy a következő évek-
ben is így lesz.

Köszönöm a szülők segítségét, tá-
mogatását, különösen azokét, akik 
munkájukkal is hozzájárultak prog-
ramjaink sikeréhez és tárgyi feltét-
eleink javításához.

Mindenkinek kellemes pihenést, 
jó nyarat kívánok!

Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet
igazgató

Az iskola színjátszói és a Mazsola bábcsoport előadá-
sait is megtekinthették ovisaink a Faluházban, ahol mind-
annyian nagyon jól szórakoztak.

Természetesen 38 nagycsoportos óvodásunk is elbúcsú-
zott társaitól és tőlünk., felnőttektől. Az óvónénik hasznos 
ajándékokkal és jókívánságokkal kedveskedtek az isko-
lába indulóknak.

Minden óvodásunknak jó pihenést, sok-sok élményt kí-
vánunk a nyárra!

Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezető 
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Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
A kiadásért felel: Beke László polgármester

Készült: 1500 példányban
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin 

06 (20) 4015-802
Nyomdai munkák:  JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 

2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882

Tisztségviselők horgászversenye

Közösségi Ház avatás Környebányán

A KöRNyEI HoRgÁSz EgyE-
süleT június 6-án látta vendé-
gül a megyei Horgász Egyesület 
tisztségviselőit, a már hagyomá-
nyossá váló horgászversenyre.

Az előzetes nevezések alapján vár-
ható volt a nagy részvétel, ami a ver-
seny napján realizálódott. 32 egyesü-
letből 104 versenyző nevezett, az ed-
digi versenyeken ilyen szép létszám-
ban még nem jelentek meg.

A horgászat megkezdése előtt min-
den résztvevőt vendégül látták a ren-
dezők egy finom reggelire. Maga a 
verseny 8–11 óráig tartott. Az igen jó 
adottságú környei tó igazolta a vára-
kozásokat. Sajnos az időjárás nem 
volt nagyon kedvező, de ennek elle-
nére az eddig megrendezésre kerülő 
versenyek történetének legnagyobb 
halfogását – 287 kg – regisztráltak a 
versenybírók.

Az első 5 helyezettet gyönyörű ku-
pákkal díjazták, melyeket Baranyai 
Lőrinc a Megyei Szövetség Elnöke és 
Török Mihály a környei Horgász Egye-
sület elnöke adott át.

Külön díjat kapott a Környei Hor-
gász Egyesület. Elismerésben része-
sült a környei Polgármesteri Hivatal a 
kitűnő szervezésért, vendégszeretetért 
és a horgászsport népszerűsítéséért.

A verseny helyezettjei 
a következők voltak:

1. Weisz Mihály 
 Ács és Környéke HE 10 700 g
2. Végh Ferenc   
 Megyei Szövetség 10 480 g
3. Nagy Róbert   
 Almásfüzitői 
 Timföld HE 10 020 g
4. Budavári János  
 Neszmélyi HE 10 000 g
5. Horváth László  
 Komáromi HE 9150 g

A fenti számok, fogási eredmények 
is mutatják, hogy milyen szoros és 
eredményes verseny volt.

Az eredményhirdetés után a ver-
senyzőket finom szarvas pörkölt 
és halászlé várta. Minden elisme-
rés Pákozdi Ferenc, Tirhold József,  

Csáki Csaba és Tenki Mihály sporttár-
sak szakácstudományáért.

Köszönetet érdemel minden egye-
sületi tag, aki a rendezvény sikeres, 
és eredményes lebonyolításában ak-
tívan részt vállalt.

Ebéd közben jó volt hallani a di-
csérő szavakat a jó szervezésről, a tó 
rendezettségéről és a környezet tisz-
taságáról.

Sok vendéghorgászban felmerült 
a kérdés, hogy hogyan lehetne több 
alkalommal horgászni ebben a gyö-
nyörű környezetben. Ezen el kell gon-
dolkodnia a környei Egyesületnek, 
hogy milyen lehetőségeket tudna biz-
tosítani a horgászsporttársaknak.

Török Mihály
Környei Horgász Egyesület Elnöke   
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Június 4-én Közösségi Ház avatására gyűltek össze Környebánya la-
kói, Környe község vezetői és a meghívott vendégek.

A Környebányai vendéglátók színvonalas énekekkel, szavalatokkal köszöntötték 
a megnyitóra érkezetteket. Érdeklődve tekintettek körbe a ház falain belül kiállí-
tott, régmúltat idéző képeken, valamint a szénbányászat emlékének adózó „mini 
bányát” bemutató maketten.

A felújított Közösségi Ház több funkciót is betölt a jövőben Környebánya életé-
ben. Itt kerül többek között bemutatásra a településrész története képekben, írá-
sokban, itt kap helyet a gyógyszerfelíró szoba és természetesen ez az intézmény 
a jövőben is kulcsszerepet játszik Környebánya kulturális életében.

A gyermeknap közelsége révén a Vackor óvoda pedagógusai gyermeknapi prog-
ramokkal várták a környebányai gyerekeket. 

Kép és szöveg: Molnár Kálmánné Varga Katalin


