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2010. október 
4. évf. 5. szám

P r o g r a m ja :

17.00 óra 
Ünnepi műsor a Faluházban.

Ünnepi beszédet mond Popovics György, a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke.

A műsorban részletek hangzanak el  
az Emlékpróba – 1956 című drámából.

Koszorúzás a „Kegyeleti park”-ban.

Minden állampolgárt szeretettel várunk!
Környe Község Önkormányzata

Tisztelettel meghívjuk 
községünk lakosságát  

az 1956-os  
forradalom és szabadságharc  

kezdetének, valamint 
a magyar Köztársaság  

1989. évi kikiáltásának napja
alkalmából megrendezésre 

kerülő ünnepségünkre.

2010. OKTÓBER 23-ai
 „NEMZETI ÜNNEPÜNK”
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Tájékoztatás a 2010. október 3-ai 
Önkormányzati- és a Kisebbségi Önkormányzati 

Választás eredményéről

A kisebbségi önkormányzAti képviselőjelöltek 
Abc sorrendben A következő érvényes számú 

szAvAzAtot kApták:
Bogár Ferencné KEMNÉMETKÖSZ 45
Hamburgerné
Tirhold Kármen KEMNÉMETKÖSZ 46

Menoniné Pillmann Teréz KEMNÉMETKÖSZ 62
Riezing Norbert KEMNÉMETKÖSZ 25
Süli Sándorné KEMNÉMETKÖSZ 33
Wiszt Ferenc KEMNÉMETKÖSZ 43

A német kisebbségi önkormányzAt 
képviselő-testület tAgjA A négy legtöbb 

szAvAzAtot elért jelölt lett: 
menoniné pillmAnn teréz, 

HAmburgerné tirHold kármen, 
bogár Ferencné és Wiszt Ferenc

Környe Község Önkormányzata és a Környei Német 
Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülését 2010. október 
12. napján tartotta. Az alakuló ülésen a polgármester 
és a képviselő-testület tagjai letették az esküt. 

A képviselő-testület elfogadta a polgármesteri prog-
ramot, mely alapját képezi önkormányzatunk következő 
4 éves Gazdasági Programjának. A képviselő-testület 
egyhangúan Pákozdi Ferencet társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta. Megválasztásra 
kerültek továbbá az önkormányzat bizottságai, melynek 
személyi összetétele bizottságonként a következőkép-
pen alakult:

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Dr. Beke Ernő László képviselő
Tagok Friedrich Gyula képviselő
 Tisch Regina külső bizottsági tag

Vörösiszap áldozatainak megsegítése

Az október 3-án megtartott önkormányzati, 
illetve kisebbségi önkormányzati választáson 
2 polgármester jelölt, 18 települési önkormányzati 
képviselő jelölt és 6 német kisebbségi képviselő 
jelölt indult.

A 3774 fő választójogosult környei lakos közül 1946 fő 
jelent meg és élt szavazati jogával.  A részvételi arány 
51,56 százalékos volt.

A német kisebbségi névjegyzékbe 2010. július 15-ig 
felvett 81 fő közül 73 fő élt szavazati jogával 

A polgármester jelöltek 
érvényes szAvAzAtAi Abc sorrendben:

Beke László független jelölt 1370
Szántó Attila FIDESZ-KDNP jelölt   552 

A jelöltek Abc sorrendben A következő 
érvényes számú szAvAzAtot kApták:

Dr. Árendás József független jelölt 971
Dr. Beke Ernő László független jelölt 670
Dr. Bublovics Péter független jelölt 513 
Dörner István független jelölt 348 
Friedrich Gyula Gábor független jelölt 640 

Győző Csaba független jelölt 216
Láng Éva FIDESZ-KDNP 566
Pákozdi Ferenc független jelölt 669
Dr. Pálosné 
dr. Bogád Judit Rózsa független jelölt 473 

Süli Sándorné FIDESZ-KDNP 517
Svétecz László MSZP 761
Szántó Attila FIDESZ-KDNP 612
Szolnok István FIDESZ-KDNP 540
Török Mihály független jelölt 552
Trézlné Staudinger Csilla független jelölt 361
Vadász Éva független jelölt 628
Wittmann Ferenc MSZP 526
Zemplényi Kornél Ede független jelölt 466

A kApott szAvAzAtok AlApján környe 
község önkormányzAtánAk polgármestere 

beke lászló Független jelölt lett.

A képviselő-testület tAgjA A HAt legtöbb 
szAvAzAtot elért jelölt lett:  

dr. árendás józseF, svétecz lászló, 
dr. beke ernő lászló, pákozdi Ferenc, 
FriedricH gyulA gábor és vAdász évA

Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Svétecz László képviselő
Tagok: Dr. Beke Ernő képviselő
 Vadász Éva képviselő
 Friedrich Gyula képviselő
 Wittman Ferenc külső bizottsági tag
 Dörner István külső bizottsági tag

 Egészségügyi- és Szociális Bizottság

Elnök: Dr. Árendás József képviselő
Tagok: Dr. Beke Ernő képviselő
 Svétecz László képviselő
 Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit 
 külső bizottsági tag
 Sárköziné Troll Katalin 
 külső bizottsági tag 

Kulturális-, Oktatási-, Sport- és 
Nemzetiségi Kisebbségi  Bizottság

Elnök: Vadász Éva képviselő
Tagok: Dr. Árendás József képviselő
 Svétecz László képviselő
 Friedrich Gyula képviselő
 Török Mihály külső bizottsági tag
 Bogár Ferencné külső bizottsági tag
 Lehrreich Nándor külső bizottsági tag

A Környei Német Kisebbségi Önkormányzat meg-
választott tagjai is letették képviselői esküjüket, majd 
Menoniné Pillmann Terézt az önkormányzat elnök 
asszonyának választották. A következő négy évben 
az elnök-helyettesi feladatokat Bogár Ferencné látja 
el. Az elnök asszony programjának ismertetését 
követően az alakuló ülés a szózat meghallgatásával 
ért véget.

Az újjáalakult képviselő-testület a választás éjszakáján

300 ezer forinttal támogatja Környe önkormányzata a vörösiszap 
katasztrófával sújtott településeket. Az alaptőkét már el is 

helyeztük egy elkülönített számlán, melyre a környeiek 
adományait is várjuk, hogy minél jelentősebb összeggel 

segíthessük a bajbajutott emberek életének újrakezdését.

A számlán összegyűlt adományt közvetlenül a károsult települések 
önkormányzataihoz juttatjuk el annak érdekében, hogy azok részesülhessenek 

a támogatásban, akik a legrászorultabb helyzetben vannak.
A Környe-Bokod Takarékszövetkezetnél a környei önkormányzat 

által nyitott alszámla száma: 63300013-11065560. 
Kérjük, aki teheti, adományával támogassa azokat az embereket, akik 

a katasztrófa során elveszítették otthonaikat, eddigi életüket. 
A számlára természetesen bármilyen, akár minimális összeg is befizethető, 

hiszen minden forint számít. Az adományok befizetését minden segíteni vágyó 
november 5-ig, – péntekig – teheti meg. 

A katasztrófát elszenvedettek nevében köszönjük a támogatást!
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„Forog az esztendő kereke…”, 

azaz a táncosok mindig mozgásban vannak

Bűnmegelőzési délelőtt az iskolában

„Utódtól fogja hű utód tanulni,
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.” (Palágyi Lajos)

Október 6. – Megemlékezés
Október 6-án 17 órakor a református temető mel-
letti emlékparkban megemlékezésre gyűltek össze 
községünk elöljárói, az általános iskola tanárai, 
diákjai és maroknyi falubeli. Az aradi vértanúk 
kivégzésének 161. évfordulójára emlékeztek. 

A Himnusz eléneklése után Südi Szilvia 8. b osztályos 
tanuló szavalta el Ady Endre Október 6 című versét. 
Vadász Éva képviselő asszony rövid történeti áttekintése 
után megrendülve hallgatták a jelenlévők Szemeti Ferenc 
nagytiszteletű úr felolvasásában a 13 főtiszt utolsó mon-
datait. Sabján Bence 8. b osztályos tanuló szavalata után 
koszorút helyezett el a hősök emlékfájánál Beke László 
polgármester úr, Pákozdi Ferenc alpolgármester úr és 
a diákok képviselői. A Szózat meghallgatása után a résztvevők mécseseket gyújtottak a kivégzett tábornokok 
emlékére. 

A nyári vakációt a művészeti 
tagozat táncosai egyhetes tá-
borozással kezdték a szlovákiai 
Tardoskedden.

A mindennapi táncpróba mel-
lett bütyköltek, sportoltak is. Az 
úszás, foci mellett a legnagyobb 
sikere a métának volt, melyet ott 
ismertek meg. A tánctábort a 
környei Sörfesztiválra való egyhe-
tes felkészülés követte, melybe az 
itthon maradt táncosok is bekap-
csolódtak. Az augusztus hónap 
is munkával telt: 7-én, a Három 
Királyok Alapítvány által rende-
zett REMÉNY napján két csoport 
lépett fel, majd az augusztus 20-
ai műsorunk próbái következtek. 
A sikeres előadás után másnap 
családtagokkal kiegészülve egy 
kellemes napot tölthettünk 21-én 
a tardoskeddi Szent István nap 
rendezvényein. 

A tanév eleje csoportok szerve-
zésével, beiratkozással, tanévnyitó 
„Minibállal” kezdődött. A szüreti 
felvonulás Környén elmaradt az 
esős időjárás miatt, viszont bepó-
tolhattuk Kecskéden, ahová „hi-
vatalosak” voltunk. Legnagyobb 
izgalommal várt programunkra 
október második hétvégéjén ke-
rült sor: Háromnapos tanulmányi 
kiránduláson vettünk részt Rába-

közben. Látogatást 
tet tünk Szanyban, 
Mihály iban, ahol 
a helyi nevezetes-
ségekkel, hagyo-
mányőrzőkkel, tán-
cosokkal ismerked-
tünk, kirándultunk 
a fertőszéplaki Tök-
fesz tiválra. Mind-
ezek mellett intenzív 
próbákon rábaközi 
táncokkal ismerked-
tünk, segítségünkre 
voltak a vendéglátó 
kapuvári művészeti 
iskola pedagógusai. Vasárnap 
délután kissé fáradtan, sok-sok 
élménnyel térhetett haza a gye-

rekekből, felnőtt táncosokból álló 
csoport.

Pihenésre kevés időnk marad, 
hiszen a tantervi követelmények 
teljesítése mellett készülünk idei leg-
nagyobb táncos rendezvényünkre. 
2010. november 12-én Környe a 
házigazdája annak a folklórtalálko-
zónak, melyen a régió legnagyobb 
felnőtt és gyermek táncegyüttesei 
lépnek fel. A programot a Megyei 
Önkormányzat támogatja, fővéd-
nöke Popovics György, a Megyei 
Közgyűlés elnöke. A 18 órakor 
kezdődő, közel 300 táncos, zenész, 
énekes bemutatójára és az azt kö-
vető táncházba szeretetettel várunk 
minden kedves környei lakost, egy-
kori „szivárványos” táncost.

László Márta  
táncpedagógus,  

táncegyüttes vezető

 A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnmeg-
előzési osztálya prevenciós céllal 
tájékoztató órákat tartott október 
4-én iskolánkban. A szemléletes 
előadások három helyszínen 
három témában folytak. 

A negyediktől nyolcadik évfo-
lyamig terjedő közösség tanulói 
megismerkedhettek a gyermek- és 
fiatalkorú bűnözés jellemzőivel és 
a bűncselekmény fogalmával. Tá-
jékoztatást kaptak a legjellemzőbb 
gyermekeket és fiatalokat érintő 
bűncselekményekről, illetve azokról 
az elkövetési formákról, amelyek 
az iskolai környezetre leginkább 

jellemzőek. Konkrét, megyei pél-
dák említésével az előadók még 
szemléletesebbé tették a gyermekek 
számára e létező, valós problémát.

Hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulóink továbbá megismerhették 
a kábítószer-fogyasztás aktuális, 
jellemző felhasználási köreit, terü-
leteit, valamint a  legújabb anya-
gokat, amelyek a magyar piacon 
a legelterjedtebbek, és melyekkel 
már egy diszkóbeli szórakozás 
során veszélybe sodorhatják saját 
magukat – akár tudtukon kívül 
is. A téma megbeszélése során 
hatásos módszernek bizonyult, 
hogy konkrét, megtörtént esetek 
következményeinek ismertetésével 

győzték meg a tanulókat a helyes 
társadalmi normák betartásának 
fontosságáról.

Az előadók felhívták tanulóink 
figyelmét, az őket talán leginkább 
fenyegető problémára, a dohány-
zásra és az alkoholfogyasztásra. 
Szemléletes fotókkal és filmmel 
érzékeltették, hogy ezen szerek 
fogyasztói milyen károkat tudnak 
okozni mind saját maguknak, mind 
környezetüknek.

A harmadik téma is nagyon 
aktuális a mai „számítógépes” 
világban. A gyerekek  szembe-
sülhettek az internetezéssel járó 
veszélyekkel (illetéktelen informá-
ciók megszerzése, azokkal való 
visszaélések), megismerkedhet-
tek az internethasználat néhány 
alapvető szabályával (Biztonságos 
Böngészés Program ismertetése), 
illetve olyan szűrőprogramokkal, 
amelyek lehetővé teszik a bizton-
ságos internetezést.

Mind a tanulói, mind a pedagó-
gus-visszajelzések alapján a foglal-
kozást rendkívül hasznosnak tartjuk, 
és bízunk abban, hogy a hallott 
információk segítik diákjainkat a 
felnőtté válás nehéz időszakában.

 Magyarits Katalin
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„Zöld Bajnokok”
„Zöld Bajnokok” 
címmel az E.ON 
ez év tavaszán 
pályázatot írt ki 
általános iskolák 
részére.  

Pályáztunk, és a környei Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola bekerült a 
programba. Feladat az iskola szén-
lábnyomának csökkentése (szén 
dioxid kibocsátás). 

A programban összesen: 

4 ország (Magyarország, Olaszor-
szág, Egyesült Királyság és Spanyol-
ország), 40 iskola – ebből 1 a mi 
iskolánk –, 80 önkéntes és több ezer 
diák, tanár, iskolai dolgozó, szülő 
és a közösség tagjai vesznek részt.

Az E.ON a Global Action Plan 
környezetvédelmi szervezettel kö-
zösen működteti a programot. 
A Global Action Plan világszerte 
több mint félezer iskolával és több 
ezer emberrel dolgozott már együtt. 
Az érintett iskolák átlagosan 11 szá-
zalékos energiamegtakarítást értek 
el, de volt olyan intézmény is, ahol a 
megtakarítás elérte a 40 százalékot. 

Miért akartunk  csatlakozni? 

A brit Fenntartható Fejlődés Bi-
zottság nemrégiben kiadott jelen-
tése szerint a brit iskolák összesített 
szénlábnyoma 8,5 millió tonna 
kibocsátott szén-dioxid. Ez a meny-
nyiség közel 200 000-szer töltené 
meg a Sydney-i Operaházat.  

A magyar iskolák széndioxid-
kibocsátásáról még nincsenek 
adatok, de vélhetően hasonlóan 
magas az is.

 Ma már szinte senki sem vitatja, 
hogy a növekvő széndioxid-szint 
változásokat okoz éghajlatunkban. 
A program segítségével a fiatalok 
megértik, milyen hatással van saját 
tevékenységük, szokásaik az éghaj-
latváltozásra. Ez arra ösztönzi őket, 
hogy takarékosabban bánjanak az 
energiával. A program lehetőséget 
kínál arra, hogy iskolánk tanulóit 
bevonja egy interaktív, környezet-
tudatosságot fejlesztő programba. 

Az energiafogyasztással 
kapcsolatos szokások, 
mindennapi magatartás 

megváltoztatása segíthet abban, 
hogy az iskola: 

• jelentősen csökkentse széndioxid-
kibocsátását, 

• az energiafelhasználás csökkenté-
sével pénzt takarítson meg, 

• jó példát mutasson a környék más 
iskoláinak és 

• pozitív hatással legyen a helyi 
közösségre. 
Mivel a program középpontjában 

azok a valamennyiünk életében 
megszokott, mindennapos tevé-

kenységek állnak, amiknek együtt 
nagy a hatásuk, a szemléletválto-
zással jelentős hatást lehet elérni.

A szokások megváltoztatására 
irányuló programunk legfontosabb 

elemei a következők: 

• Pozitív szemlélet – a lényeg, hogy 
mi az, amit MEGTEHET az ügy 
érdekében. 

• Mérések – a viselkedésbeli válto-
zások értékeléséhez a program 
előtt és után is mérésekre van 
szükség. Az iskola egész területén 
végzünk méréseket. Már az első 
mérések alkalmával meglepő 
dolgokat tapasztaltunk.

• Figyelemfelkeltő kommuniká-
ció – a tanulóknak egész évben 
versenyeket írunk ki, kapcsolódik 
az energiamegtakarításhoz, a 
környezetvédelemhez. A felada-
tokkal megpróbáljuk a figyelmü-
ket felhívni a problémákra, és ezt 
folyamatosan ébren tartani.

Mint minden versenynek, ennek is 
vannak díjai, a megtakarításon túl.

A program végén az értékelés:

Az I. helyezett az az iskola lesz 
aki: a szénkibocsátást legnagyobb 
mértékben csökkenti, illetve amelyik 
iskola a legszínesebb, leg figye-
lem felhívóbb, a környezetében a 
legtöbb felhívást teszi környezetvé-
delemre. Jutalma: 1,5 millió forint 
értékű Energy Direct energia-moni-
toring szoftver. A II. helyezett iskola 
200 ezer forint értékű könyvutal-
ványt, a III. helyezett 100 ezer forint 
értékű könyvutalványt kap.

 Horti Károlyné 

Szépkorúak köszöntése 
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította 
október elsejét az Idősek Világ-
napjának, s Környén is attól az 
évtől kedveskednek vendég-
látással, ajándékműsorral a 
község idős lakóinak, akik idén 
is szép számmal fogadták el a 
szíves invitálást.

A rendezvény kezdetén a Vackor 
óvoda óvodapedagógusai megle-
petésként esernyőtánc koreográfi-
ával örvendeztették meg az idős 
vendégeket, akik a hangulatos, 
vidám Mary Poppins előadást 
vastapssal jutalmazták.

Beke László polgármester be-
szédében az ünnep szépségét,  
a családon belüli összetartozást, 
gondoskodást a falusi közösség 
erejét is kiemelte, hiszen a kistele-
püléseken a barátok, szomszédok 
senkit nem hagynak egyedül. 

A polgármester köszöntőjének 
befejezéseként talán a legfonto-
sabbat mondta azzal, hogy min-
dig legyen valaki, aki benyit, aki 
megkérdezi, hogy vagy, és meg is 
hallgatja az idős  ember válaszát.”

A község legidősebb lakóit Hart-
mann Mátyásné, a Vöröskereszt 
helyi szervezetének titkára kö-
szöntötte, s mint kiderült, öten „ér-
demelték ki a címet”, hiszen alig 
pár hónap különbséggel született 
90 évvel ezelőtt Farkas Istvánné, 
Lieser Andrásné, Szilágyi Mihályné, 

Gyarmati István és Jordán József. 
Környe legidősebb házaspárja 
Mike Ferenc és felesége, Ganzler 
Erzsébet, akik 61 évvel ezelőtt 
mondták ki a boldogító igent.  

Az Idősek Napi program az 
Interoperet t két művésze, Egri 
József táncos-komikus, s Keszler 
Éva primadonna-szubrett műso-
rával zárult.

A vendéglátás az iskolában foly-
tatódott, mely a  hagyományok-
nak megfelelően a vöröskeresztes 
aktivis ták, a falusi asszonyok 
szorgos munkáját dicséri, akik 

finomabbnál, finomabb sütemé-
nyekkel kedveskednek az idős 
embereknek évről-évre, hogy 
sikeres legyen  a rendezvény.  

Balaskó István gondoskodott a 
talpalávalóról, a vidám hangu-
latról, ahol  fiatalokat megszé-
gyenítően táncoltak a szépkorú 
Kedves Vendégek, a táncban élen 
járt Gyarmati Pista bácsi a maga 
90 évével.

Köszönet minden segítőnek és 
támogatónak, hogy egy felejthe-
tetlen délutánt szereztek a falu 
idős embereinek!
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Márton nap
Előzetesen tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat és  
a Németek Baráti Köre ez évben is megrendezi  
az immár hagyományos Márton napi vigadalmat.

A rendezvényre november 27-én szombaton 
kerül sor a Faluházban.

Vendégzenekar az osztrák Saudanc Musik együttes, 
akik évek óta elkápráztatják az érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Rövid hírek, tájékoztatók

Falugazdász
2010.  október 7-től  
Környe Községben 

Czihlán Károly falugazdász 
helyett  

SZENTIRMAI ÉVA
veszi át  

a falugazdászi feladatokat.

Felkereshetik az érdeklődők 
minden héten kedden 

10.00 órától 12.00 óráig  
a környei Művelődési Házban.

Ingyenes jogsegély 
szolgálat

Egy ingyenes, karitatív szol-
gáltatásról szeretnénk Önöket 
tájékoztatni. 

Mozdítsd meg  
KÖRNYEzeted! 

A tömegsportrendezvény 
keretén belül kerül 

megrendezésre az őszi 

futóverseny 
a környei tó körül. 

Időpontja: 
október 23. de. 10 óra. 

Nevezés korosztályonként 
a helyszínen 9.30-tól. 
A nevezés díjtalan. 

Minden mozogni vágyót 
szeretettel várunk!

Ha szeretsz mozogni, táncolni, szeretnél más műfajt 
is kipróbálni és sikereket elérni, valamint érzel 
magadban elég kitartást akkor légy te is tagja  

a hamarosan induló környei mazsorett csoportnak! 
Az oktatás 2 korcsoportban 

(mini, junior) zajlik a művelődési házban. 
6 éves kortól 10-11 éves korig várjuk jelentkezésedet!

Érdeklődni minden nap 17-20 óráig  
Laczóné F. Ritánál  az alábbi  

telefonszámon lehet  06 20 291 7546

Kedves  
Szülők, Gyerekek!

Várunk szeretettel!
A Banki és Végrehajtási Károsul-

tak Információs Irodája ingyenes 
jogsegélyszolgálatot nyújt az 
eladósodott, vagy nehéz hely-
zetbe került családok részére. 
Akik banki hitelek vagy közüzemi 
tartozások miatt nehéz helyzetbe 
kerültek, igénybe vehetik ingyenes 
szolgáltatásunkat.

A részletekről a 
www.bankikarosultak.hu 

internetes portálunkon 
tájékozódhatnak. 

A vállalkozók részére is segítsé-
get tudunk nyújtani. 

Banki és Végrehajtási 
Károsultak Információs Irodája


