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Községháza ünnepélyes átadása
Falunk ismét gazdagabb lett egy szép létesítménnyel, hiszen pár napon belül birtokba ve-
hetik a dolgozók és a lakosság a gyönyörűen felújított Községházát.

Az elmúlt pár hónapban teljes felújítás, átalakítás hozzáépítés történt a régi épülethez. A teljes 
szépségében pompázó, eredeti stílusát megőrző Községháza ünnepélyes átadása március 15-én 
16 óra 30 perckor lesz, melyre minden állampolgárt szeretettel várunk. Az átadást követően mód 
nyílik az épület megtekintésére.

Egyben felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faluházból történő átköltözés miatt a Polgármesteri 
Hivatal március 15-ig csak ügyeleti jelleggel tart félfogadást.

Március 16-tól kulturált, szép környezetben,  a megszokott ügyfélfogadási időben, várják a hiva-
tal dolgozói a Tisztelt Ügyfeleket.

Március 15. – Meghívó

 Az ünnepi műsor programja:
16.30 A Polgármesteri Hivatal ünnepélyes átadása, 
 ünnepi beszédet mond 
 Beke László polgármester.
17.30 Ökomenikus istentisztelet a környei római 
 katolikus templomban.
18.00 Megemlékezés, ünnepi műsor 
 a Művelődési házban az általános iskolai 
 tanulók közreműködésével.
 Díszpolgári kitüntetés adományozása.
 A Köz Szolgálatáért Díj átadása. 
 Koszorúzás a Kegyeleti parkban.

Szeretettel várjuk községünk lakosságát.
Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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:
2010. március 15. 16.30 óra
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2010. első nyilvános ülését 
február 15-én tartotta 

községünk Képviselő-testülete
Az első napirendi pontban 

Dr. Beke Ernő, az Ügyrendi Bi-
zottság elnöke számolt be arról, 
hogy a képviselők mindegyi-
ke időben leadta a vagyon-
nyilatkozatát.

Beke László polgármester ismer-
tette a Szülőföld programot, 
melynek célja a környei gyerme-
kek, fiatalok támogatása az önál-
ló felnőttkor megkezdésében.

A progrAm két részből áll:
Szülőföld program a környei 

fiatalokért – ennek keretén belül 
megemelkedik az első lakáshoz 
jutók támogatása 150 ezer forint-
ról 500 ezer forintra (vissza nem 
térítendő 500 ezer forint, kamat-
mentes kölcsön 500 ezer forint). 
Szabályozása jogszabályok elő-
írásai alapján történik.

Szülőföld program a környei 
gyermekekért – a környei szü-
lők gyermekei számára egyszeri 
500 ezer forintos összeg elkülö-
nítését vállalja az önkormányzat 
az önkormányzat alszámlájára. 
A programhoz való csatlakozást 
igényelni kell környei szülőknek 
a gyermek születése után. Az 
alszámlán kezelt pénzhez 18 éves 
kora után juthat a támogatott, a 
30. betöltött életéve napjáig. A 
határidő jogvesztő hatályú.

A támogAtás három célrA 
hAsználhAtó fel:

• Otthonteremtés Környe Köz-
ség közigazgatási területén belül.

• Önkormányzati ösztöndíj 
támogatás, ha a felsőoktatás-
ról szóló 1993. évi LXXX. tv-ben  
meghatározott felsőfokú képzést 
biztosító oktatásban vesz részt.

• Értelmi fogyatékos gyer-
mekek támogatása.

  Ezt követően Beke László pol-
gármester ismertette az idei év 
költségvetési rendelet-terve-
zetét. Tájékoztatott a költségve-
tés fő számairól.

Ennek megfelelően a 2010. évi 
bevételek főösszegét 1 090 
692 forintban állapította meg 
a testület. 

A költségvetés bevételei a kö-
vetkező tételekből állnak: intéz-
ményi működési bevételek, sa-
játos működési bevételek, fel-
halmozási és tőke jellegű bevéte-
lek, költségvetési támogatás, tá-
mogatásértékű bevételek, támo-
gatási kölcsönök visszatérülése, 
pénzforgalom nélküli bevételek.

A költségvetés kiadási fő ösz-
szegét 1 090 692 forintban ál-
lapította meg, melyek a követke-
zők: személyi juttatások, társada-
lombiztosítási járulékok, eü. hoz-
zájárulás, dologi és folyó kiadá-
sok, működési célú támogatás, el-
látottak pénzbeli juttatása, felújí-
tások, felhalmozási kiadások, fel-
halmozási célú támogatások nyúj-
tása, támogatás értékű kiadások, 
hiteltörlesztés, általános tartalék.

Az Önkormányzat engedélye-
zett létszámkerete 124 fő.

A Képviselő-testület Környe 
Község Önkormányzatának 
és Intézményeinek 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2010.
(II.16.) önk. rendeletét elfo-
gadta.

A továbbiakban Beke László 
polgármesteri jelentését hall-
gathattuk meg a lejárt határ-
idejű határozatokról, a két 
ülés közötti eseményekről.

• 1/2010.(01.12.) önk. határo-
zat, a Kisfaludy M. Ált. Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-

tézmény iskolaigazgató beosz-
tás ellátására a pályázat kiírás-
ra került.

• 2/2010.(01.12.) önk. határo-
zat, a Vackor Óvoda óvodave-
zető beosztás ellátására a pá-
lyázat kiírásra került.

• 3-4/2010.(01.22.) önk. ren-
delet, a 2010. évi csatornadí-
jakról kihirdetésre került.

• 2/2010.(01.22.) önk. rende-
let az önkormányzat tulajdo-
nában lévő bérlakások érté-
kesítéséről kihirdetésre került.

társAdAlmi kApcsolAtok

2010. január 23-án a Római 
Katolikus Templomban közsé-
günk lakóival közösen megem-
lékeztünk a doni áttörés ál-
dozatairól.

2010. február 6-án a környei ta-
von a Mozdítsd meg KÖRNYE-
zeted tömegsport rendezvény-
sorozat keretén belül sor került 
a Jégkarneválra, melyen közsé-
günkből több százan vettek részt.

Dr. Gyurmánczi Éva jogtaná-
csos, aljegyző terjesztette elő a 
2009. évi deregulációs terv 
IV. ütemét, melyet a Testület el-
fogadott.

Orlovits Tímea jegyző a 2010. 
évi Közfoglalkoztatási tervet 
ismertette. A Képviselők az elő-
terjesztést elfogadták.

Szöllősiné Nagy Zsuzsanna 
üdülő-vezető a környebányai Er-
dei Iskola 2009. évi üzemel-
tetési tapasztalatairól szá-
molt be.

Ezt követően interpellációk-
kal, kérdésekkel, bejelenté-
sekkel zárult a nyilvános ülés, 
melyet a KKTV egyenes adásban 
közvetített.

Vadász Éva képviselő

Jó róla beszélni

Bár már a tavasz kopogtat a kertek alatt, az 
alábbi olvasói levél még a szilveszterről szól 

A szilveszteri bál az iskolában volt megtartva. Nehezen szántuk rá  magunkat, hogy kimozduljunk 
otthonról, és elmenjünk szilveszterezni. Barátaink sorra eltávoztak mellőlünk. Fájó visszagondolni, 
milyen jókat mulatoztunk, szinten minden bálban ott voltunk. Úgy gondoltam, nem vagyunk még 
olyan  idősek, hogy akár ketten is a férjemmel ne mehetnénk egy kicsit kikapcsolódni. Felhívtam 
Süliné Erzsikét, aki rábeszélt, gyertek, jó társaság, sok ismerős, és fiatalok is lesznek. Valóban na-
gyon jó zenekar és kitűnő hangulat volt. A fiatalok együtt énekeltek az idősebb korosztállyal, tán-
coltunk és mulattunk. Tudtak viselkedni, nem volt hőbörgés, verekedés. Szinte hihetetlen, hogy a 
mai világban ilyen is van. Dicséretet érdemel Erzsike, aki kávét főzött, a rövid italt vitte az asztalok-
hoz, a pezsgő éjfél előtt mindenkinek a kezében volt egy köszöntésre. A Himnuszt nem csak hall-
gatták a bálozók, hanem tiszta szívből, hangosan énekelték. Éjfél után még azok is köszöntöttek 
Boldog Új Évet, akiket nem is ismertünk. Szinte olyan volt, mintha egy nagy család lennénk. Ré-
gen éreztük magunkat ilyen jól, reggel fél 5-kor indultunk hazafelé.

Köszönjük, és kívánunk még sok ilyen jó hangulatú rendezvényt. 
Harmati Jánosné

Mozdítsd meg KÖRNYE-zetünket
Az egészséges életmód és a 
sport jegyében került meg-
rendezésre egy fergeteges 
sportnap a Környei tavon. 

Ritka alkalom, amikor oly mér-
tékben fagy be községünk tava, 
hogy azon biztonságosan lehet 
sportolni. A hetek óta tartósan 
negatív hőmérséklet lehetővé tet-
te, hogy a szervezők meginvitál-
hassák egy kellemes időtöltésre 
mindazokat, akik szeretnek mo-
zogni, vagy csak sétálni egy na-
gyot a friss levegőn.

A vártnál sokkal többen vettek 
részt ezen a megmozduláson a 
pici gyerekektől egészen a vete-
ránokig. A színvonalasan meg-

rendezett délutánon az is talált 
magának elfoglaltságot, aki-
nek még soha nem volt korcso-
lya a lábán. Be lehetett nevezni 
a hószobor építő versenybe, akik 
kedvet éreztek azok a korcso-
lya, vagy hoki versenyben indul-
hattak. Az igyekezetet emléklap-

pal jutalmazták a szervezők, me-
lyet Polgármester úr nyújtott át a 
nyerteseknek. A kellemes idő el-
töltéséhez, és a hideg elűzéséhez 
kortyolgatni lehetett teát, vagy 
forralt bort. Igazán jó hangulatú 
délután volt a friss levegőn.

Molnár Kálmánné Varga Katalin
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Iskolai beíratás
Tájékoztatjuk a 

leendő kis elsősök 
szüleit, hogy az 
iskolai beíratás

április 12-én és 13-án 
lesz 8.00-17.00 óráig

a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskolában.

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

6-8 éves korban határozza 
meg az iskolakezdést a törvény. 
Ez az időszak, amikor a gyere-
kek pszichés fejlődésében kiala-
kul a szándékos figyelem. Tudás-
vágya igényli, gondolkodása ké-
pessé teszi a tanulásra. Tes-
ti fejlődése alkalmassá teszi 
a rövidebb, majd hosszabb 
ideig tartó egyhelyben ülés-
re. Keze alkalmassá válik a 
ceruzakezelésre, nagyobb, 
majd apróbb számok, be-
tűk formázására. Szociá-
lis érettsége folytán el tud-
ja fogadni az iskolai sza-
bályrendszert, napirendet. 
Önállóan el tudja látni ön-
magát az iskolában (öltöz-
ködés, étkezés, pad és tás-
ka rendje). Ismeri az alap-
vető közösségi, együttélési 
illemszabályokat, szokáso-
kat. Minden hangot ki tud 
mondani, meg tud külön-
böztetni. Tejfogait csontfo-
gakra „cseréli”. Játékossá-
gát a tanulási vágy nyom-
ja háttérbe.

ki segíthet A szülőknek Az 
iskolAkezdés időpontjánAk 

megválAsztásábAn?
Egyéni megfigyelései, gyerme-

ke ismerete. Azoknak a peda-
gógusoknak a véleménye, akik 
a nap nagy részét együtt töltik a 
gyermekkel, esetleg 3-4 éve fi-
gyelik fejlődését. Kétséges eset-
ben a Nevelési Tanácsadó egy-
szeri vizsgálata.

Nem véletlen, hogy nem egy 
konkrét kort határoz meg a tör-
vény az iskolakezdéshez. 

Ahogy a virágok nem egyszer-
re nyílnak, a gyerekek nem egy-

forma magasak, az idegrend-
szerük fejlődése sem egységes. 
Az éretlen idegrendszerrel, eset-
leg részképesség zavarral isko-
lát kezdő gyerekeket megfoszt-
juk attól az esélytől, hogy pozitív 
élményként éljék meg a tanulást. 
A sikertelenség, a kudarcélmény 
szorongást, később a tanulás el-
utasítását okozhatja a gyerekek-

ben. Fontos lenne, hogy a tanu-
lás öröm legyen. Egy életre szó-
ló pozitív élménnyé válhat, ha si-
keres az iskolakezdés. A mai fel-
gyorsult világunkban a többéves 
alapképzés után, akár felnőtt kor-
ban is, többszöri átképzést, to-
vábbképzést igényel munkánk.

Az óvoda mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a gyerme-
kek életkoruknak, egyéni fejlődé-
si tempójuknak megfelelő „ter-
helést” kapjanak. A játék során, 
a játék által, és a felnőtt példája 
által utánzással tanul spontán a 
legtöbbet az óvodás korú kisgyer-
mek. A szerepjátékok, konstruáló 

Emlékezés a doni áttörés áldozataira
A doni áttörésre emlékezett – annak 67. év-
fordulóján – Környe község lakossága 2010. 
január 23-án.

A megemlékezés a katolikus templomban kezdő-
dött este 6 órakor, ahol Bedi Sándor atya mutatott 
be szentmisét az elhunytak lelki üdvéért. 

A szentmise végén Szemeti Ferenc nagytiszteletű 
úr emlékezett beszédében a 67 évvel ezelőtt történt 
tragikus eseményekre. Arra a tragédiára, amely 
során a szovjet hadsereg 1943. január 12-14. kö-
zött áttörte a doni magyar arcvonalat. A 200 ezer 
fős magyar seregnek több mint a fele odaveszett.

A megemlékezésen résztvevők megrendülten 
hallgatták a Német Dalkör német és magyar nyel-
ven előadott háborús énekét és Somogyvári Gyula 
versét Eisenbart Győzőné előadásában.

Ezután az egybegyűltek égő mécsessel a kezük-
ben vonultak a mínusz 10 
fokos hidegben a temp-
lomkertben lévő II. világ-
háborús emlékműhöz. 
A Himnusz közös elének-
lése után a környei lako-
sok nevében Beke László 
polgármester és Varga 
Sándor helyezett el ko-
szorút az emlékmű talap-

zatán. A megemlékezés a katonai Takarodó meg-
hallgatásával ért véget, melyet a Tatai Helyőrség 
zenekarának egyik tagja adott elő trombitán.

játékok, később egyre komolyabb 
szabályjátékok, körjátékok, közös 
mesehallgatások fejlesztik, edzik 
a gyerekek figyelmét, türelmét, 
emlékezetét, képzeletét és még 
számtalan képességét.

Ha a gyerekek minden korban 
az életkori adottságaiknak meg-
felelő tevékenységekben vehetnek 
részt, legyen az vegyes vagy ho-

mogén csoport, egészsége-
sen szerveződik idegrend-
szerük, alkalmassá válnak 
az iskola megkezdésére.

Fontos szerepet játszik az 
óvodapedagógusok szín-
vonalas munkája a gyer-
mekek fejlődésében, de 
még fontosabb a csalá-
di háttér.

A mindennapos beszél-
getések, az esténként el-
mondott vagy felolvasott jó 
éjt mesék, a közös játékok, 
kirándulások, együtt elvég-
zett házimunkák, követke-
zetes szabály és értékrend, 
napirend, megbeszélt és 
számon kért egyéni fel-
adatok, türelem és SZERE-
TET hozzásegíti a gyereke-
ket a harmonikus, egész-
séges fejlődéshez.

Vanyáné Kalocsai Mária 
óvodapedagógus, 

fejlesztőpedagógus

„Aludjatok ti áldott hőseink, 
pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög, 
s ne bántson könny, mely értetek pereg.” 

(Részlet Somogyvári Gyula verséből)

   Takácsné Eichardt Emma

FALUGYŰLÉS
Tájékoztatjuk 

a Tisztelt Lakosságot, hogy

2010. április 6-án, 
kedden 17.00 órai

kezdettel tartjuk a falugyűlést  
a Művelődési Házban.

Előtte 16.00 órától 
közmeghallgatás

a Polgármesteri Hivatalban.

Környe Község 
Képviselő-testülete

József Attila

Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
a vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel 
– a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
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Tovább szépül a tó környéke, 
egyik oldalán elkészült a sétány 
és az átjáró híd is. Remélhetőleg 
az idén elkészül a vasút felőli ol-
dalon is a sétány és így körbejár-
ható vagy kerékpározható lesz a 
tó. A sétányra gépjárművel nem 
szabad behajtani. 

Mindannyiunk érdeke, hogy ez 
a gyönyörű környezet egy szép 
kultúrált színfoltja legyen köz-
ségünknek, hiszen nem sok te-
lepülés dicsekedhet ilyen adott-
ságokkal.

Török Mihály
a Horgász Egyesület elnöke

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

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a Kedves Szülőket, 

hogy a 2010/2011-es nevelési év 
óvodai beíratására 

2010. április 12-én 8.00 órától 16.00 óráig,
2011. április 13-án 8.00 órától 16.00 óráig 
kerül sor az I. sz óvodában (Alkotmány u. 55.).

A beíratáshoz szükséges 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

illetve lakcímet igazoló kártya.
(Beíratni azokat a gyermekeket lehet, akik 

2010. október 1-jéig betöltik a 2 és fél életévüket. 
Előjegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket, akik 2010. október 1. 

és 2011. május 31. között töltik be a 2 és fél életévüket.)

A Környei Horgász Egyesület munkájáról

Nikáné Vadász Erzsébet 
óvodavezető

MEGHÍVÓ
„Tavaszváró kikelet bál”

Szeretettel meghívjuk 
Önt és Kedves Családját

2010. március 20-án 
este 8 órai kezdettel

a Környei Általános Iskolában 
megrendezésre kerülő

jótékonysági bálba.
Az est teljes bevételét az iskola
és az óvoda részére ajánljuk fel.

Belépődíj 2000 forint.

A zenét a

PALOTABOZSOKI 
SCHÜTZ KAPELLE

zenekar szolgáltatja.

A bál fővédnöke Beke László polgármester.

Jegyek kaphatók:
Eck Csaba 06 30 9577 181

Eck Csabáné 06 30 9013 050
A környei iskolában 06 34 473 121,

és az óvodában 06 34 473 089.

A Horgász Egyesület a 2009. 
évben is az alapszabályban 
lefektetett előírásnak megfe-
lelően működött. Az Egyesü-
let taglétszáma 215 fő. Az el-
múlt évben is nagy figyelmet 
fordítottunk a halállomány, és 
a víz védelme érdekében. 

2009-es évben is kimagasló-
an nagy mennyiségű társadalmi 
munkát végeztek egyesületünk 
tagjai. Fontos, hogy környeze-
tünk minél rendezettebb és tisz-
tább legyen. Tagjaink nagyban 
kiveszik részüket a tó környeze-
tének rendbentartásában.

Ellenőreink is jelentős munkát 
végeztek. Köszönetet kell monda-
ni a helyi Bűnmegelőzési Rendőr-
ségi Centrum dolgozóinak, hogy 
rendszeresen figyelemmel kísérik 
a tó körüli állapotot. Ennek elle-
nére sajnos 2009-ben is észlel-
tük a tófarokban az orvhorgá-
szatnak látható jeleit. Az idei év-
ben szeretnénk több alkalommal 
is éjszakai ellenőrzéseket tartani.

2009 júniusában a Környei 
Horgász Egyesületet érte az a 
megtisztelő feladat, hogy meg-
rendezhette a Megyei Horgász 

Egyesület tisztségviselőinek ver-
senyét. Komoly előkészületi mun-
kával kimagaslóan jól sikerült a 
rendezvény. A 104 induló hor-
gász az eddig megrendezésre 
kerülő versenyek történetének  
legnagyobb halfogását (287 kg )  
produkálta. Július 11-én rendez-
tük meg házi felnőtt versenyün-
ket, mely először volt a sörfeszti-
vál programjaiban.

Gyermekversenyünk az időjá-
rás miatt sajnos nem volt olyan 
sikeres, mint az előző években. 
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Virágvasárnapi, 
nagyheti passiókoncert 

a római katolikus templomban

2010. március 28-án 
délután 16 órakor 

Bach és Händel művekből 
álló koncertre

várjuk községünk lakosságát.

Fellépnek:
Kertesi ingrid Liszt díjas operaénekes,
a Magyar Állami Operaház énekművésze

tóKa szaBolcs orgonaművész

Közreműködik:
TóKa ÁgOsTOn orgonán

és HOrVÁTH TaMara fuvolán

A koncert jótékony célokat szolgál, 
a bevétel a plébánia ház felújítását szolgálja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nőnapi köszöntő

Márai Sándor:  
A nőkről általában

Köszönet a nőknek

Köszönet neked, aki megszültél. 
És neked, aki a feleségem voltál. 
És Neked, te harmadik, tizedik, 
ezredik, aki adtál egy mosolyt, 
gyöngédséget, egy meleg pillan-

tást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor ma-
gányos voltam, elringattál, amikor a haláltól fél-
tem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, 
mert fehér voltál. És neked, mert okos és jóked-
vű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű 
voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arco-
mat, mikor megbuktam és rejtőzködni akartam a 
világ elől, s neked, mert tested meleget adott tes-
temnek, mikor fáztam az élet magányában. És 
neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked, 
mert lefogod majd ujjakkal a szemem. És neked, 
mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szom-
jas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör su-
gárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint 
az állatok. És neked, mert testednek olyan illa-
ta volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a 
nőknek, köszönet.

Kekszes-tejfölös süti

1 nagy pohár tejfölt elkeverek 6-8 ek. cukorral 
és egy vaníliás cukorral. Egy tepsibe sorba rakok 

háztartási kekszet, rá a cukros tejfölt, majd még egy réteg 
kekszet. Minden keksz tetejére egy banánkarikát teszek 

és tortazselével leöntöm. Legalább félnapig állni hagyom, 
hogy a keksz átpuhuljon utána gyönyörűen lehet 

szeletelni. Egy nagy tejföl, egy kis tepsi sütihez elég.
Megjegyzés:  

Keverhetsz a cukros tejfölhöz áttört túrót, 
úgy is nagyon finom! Bármilyen gyümölccsel készíthető, 

könnyű, finom nyári édesség. 


