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MEGHÍVÓ
Komárom-Esztergom Megye Német Kisebbségi 
Önkormányzata, Környe Község Önkormányzata 
és Német Kisebbségi Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját a 

Komárom-Esztergom Megyei 
Német Nemzetiségi 
Kulturális Fesztiválra
Időpontja: 2009. május 23. szombat
Helye: Környe község Sportpályája
A rendezvény programja:
Folyamatosan Népművészeti vásár
11.00–12.00 óra Kultúrcsoportok érkezése
12.00–12.45 óra Felkészülés – Átöltözés a Kisfaludy  
 Mihály Általános Iskolában
13.00 órától Felvonulás a Közösségi- és 
 Tájháztól a Sportpályáig
13.30 órától Kultúrcsoportok felállása 
 a színpad előtt – Megnyitó
Kb. 14 órától A Német Nemzetiségi 
 Kultúrcsoportok műsora
20.00 órától Megyei Sváb-bál 
  (a belépés díjtalan!)

Tájékoztatás
A meghirdetett háziorvosi feladat-ellátás 

helyettesítésére  két pályázat érkezett be az 
önkormányzathoz. A pályázati eljárás ér-
vényes és sikeres volt. Önkormányzatunk 
Dr. Bublovics Péter pályázatát támogatta. 
Jelenleg a feladat-ellátás betöltéséhez szükséges en-
gedélyek megszerzése folyamatban van. Dr. Bublovics 
Péter a szükséges engedélyek megszerzését követően, 
a Beloiannisz út 30. szám alatti rendelőben megkez-
di a feladat-ellátást. Ennek időpontjáról azonnal tájé-
koztatni fogjuk a lakosságot.

Beke László polgármester 

Hivatali közlemény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2009. július 
1-től megkezdődik a Polgármesteri Hivatal felújítá-
sa és bővítése. A munkálatok ideje alatt 2009. júni-
us 22-től–2010. április 30-ig a Hivatal a Művelődési 
Házba, – Környe, Alkotmány u. 1. szám alá – költözik.

Az átköltözésre 2009. június 8–június 19-e között ke-
rül sor. Ez idő alatt ügyfélfogadást az igazgatási ügy-
intéző végez a Polgármester titkárságán. Az átköltözés 
befejezése után az ügyfélfogadási rend a korábbiak-
nak megfelelően történik.

Az átmeneti kellemetlenségért szíves türelmüket és 
megértésüket kérjük.

Orlovits Tímea 
jegyző

Beharangozó
Május 24-én 17 órakor 

Orbán Napi  Ünnepség a Les-hegyen 
felállított Orbán szobornál.

Az ünnepséget a helyi kulturális csoportok színesítik, 
majd kötetlen beszélgetés, borozgatás a

Les-hegyi árnyas fák alatt.

Május 30-án 14 órától 
Gyermeknap a 2-es számú óvoda udvarán, 

15 órától zenés gyermekműsor 
a Művelődési Ház színháztermében.

Május 31-én 16 órakor  
Pünkösdi Májfadöntés a Tájháznál, 

ünnepi műsorral színesítve, majd zenél a Favorit együt-
tes a délutáni-esti bálban a Tájház udvarán.

Községünkben hagyományosan 
július 10-11-12-én kerül megrendezésre 

a Nemzetiségi és Sörfesztivál a Sportpályán
Július 10-én Amatőr rock zenekarok koncertje, disco

Július 11-12-én kulturális műsorok
Sztárvendégek 11-12-én: 

• Szűcs Judit • Tóth Vera  
• Groovehouse együttes • Popdaráló

 A részletes műsort a júniusi újságban 
tekinthetik meg a Tisztelt Olvasók.
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Egy sikeres nap! A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

Föld Napja Környén
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot”

Nyergesújfalun rendezték meg 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Gyermekbábjátékos Fesztivált 
2009. április 18-án

Erre a rendezvényre meghívtak 
bennünket, a Mazsola Bábcsoport 
tagjait is: Auer Henrietta Zoét, Beke 
Gábort, Jakobi Emesét, Jakobi Ré-
kát, Olcsváry Adriennt és Rajcsány 
Miriamot.  A program ünnepélyes 
megnyitóval kezdődött, ezt követő-
en kilenc csoport mutatkozott be. 
Mi Benedek Elek: Dolgozz, macs-
ka! című meséjét adtuk elő kesz-
tyűsbábokkal. Míg csoportunk veze-
tője, Goór Brigitta tanító néni hosz-
szú megbeszélésen vett részt, mi já-
tékos foglalkozáson szórakoztunk. 
Nagyon sokat készültünk erre a ver-
senyre, így megérdemelten kaptunk 
arany minősítést az előadásért! Ju-
talmunk még, hogy az Egri Orszá-
gos Bábjátékos Fesztiválon és a 
veszprémi Kabócza Fesztiválon is 
felléphetünk. 

Reméljük, ott is sikeresek leszünk, 
és onnan is sok jó emlékkel, vidám 
hangulatban térünk haza Környére. 
Addig is lelkesen készülünk az újabb 
megmérettetésre!

Jakobi Emese, Jakobi Réka, 
Olcsváry Adrienn, Rajcsány Miriam 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanulói

A Föld Napja mozgalom egyik jelmondata szel-
lemében már 19. alkalommal ünnepelte telepü-
lésünk ezt a napot. 

1990 óta Magyarországon évről-évre egyre többen ér-
zik úgy, hogy tenniük kell valamit környezetünkért. E cél 
érdekében hozták létre 19 évvel ezelőtt Környe vezetői a 
„Környezetünk” Jövőjéért Alapítványt, mely attól kezdve 
eredményesen teljesíti kitűzött feladatait.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is ünnepi 
műsort szervezett a Faluházban, melyen a Vackor Óvo-

da nagycsoportos gyermekei és a Kisfaludy Mihály Álta-
lános iskola első osztályos tanulói szerepeltek kedves, al-
kalomhoz illő műsorral. 

Pákozdi Ferenc alapítványi elnök a Föld napjáról, kör-
nyezetünk védelmének fontosságáról mondta el gondo-
latait.

A Faluház előcsarnokában kiállítás nyílt az óvodások 
és iskolások munkáiból, melyet néhány napig megtekint-
hetnek az érdeklődők. 

A kiállított rajzokból több gyermek műve továbbküldés-
re került a Közútkezelő pályázatára.

Szeretettel meghívjuk azokat,

akik szeretik

a mesét, a dalt és a táncot
a környei Községi Könyvtár 

megnyitó rendezvényére
2009. május 22-én pénteken 17.00 órára

a Faluházba.

Mesét mond: Szegvári Ildikó

Énekel: a Cs0evergő énekegyüttes.

Műsorukat táncház követi, 
melyen hangszerbemutatót is tartanak.

Szeretettel várunk minden „kicsit” és „nagyot”!

A Föld napján az egész iskola megmozdult a Közútkezelő kezdeményezésére. Az 
alsó tagozatosok a parkokat és a környei tó partját szabadították meg a felelőtlen 
emberek által eldobált rengeteg szeméttől, a felső tagozatosok a Környére beve-
zető utaknál szorgoskodtak, és szedtek össze sok-sok zsák hulladékot. Minenki na-
gyon lelkesen tette a dolgát!
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Aranyos siker

Születésnap a 15 éves 
Szivárvány Táncegyüttessel

2009. április 24-én már reggel 
8.00 órakor kezdődött a MOLD-
VAI CSÁNGÓ nap, s ezzel kez-
detét vette a két naposra terve-
zett rendezvény, amellyel a SZI-
VÁRVÁNY Táncegyüttes megala-
kulásának 15. jubileumát ünne-
peltük meg.

 
Az iskola tánctermében egymást 

váltották az osztályok, ahol én és 
kollegám, Keltai Gábor vezetésével 
csángó táncokat tanulhattak a gyer-
mekek igen jó hangulatban. Bekap-
csolódtak a tanításba az öreg tán-
cosok is, ez különösen nagy élményt 
jelentett kicsiknek, nagyoknak egy-
aránt. (Én személy szerint büszkén 
néztem őket, milyen türelmesen ta-
nítják a gyerekeket… remélem, egy-
szer átadhatom majd valamelyikük-
nek a stafétabotot…)

Kilenc osztály vett részt ezen a prog-
ramon, közel 200 gyermeket, kísérő 
tanárt, tanító nénit sikerült megtán-
coltatnunk.

 A csángó nap 16.00 órától élő ze-
nés táncházzal folytatódott, zenélt a 
TÁLTOS KECSKE zenekar Kurdi Gá-
bor vezetésével – Közben a színpa-
don másik zenekarral a műsor fő-
próbája zajlott. 

17.00 órától GÁLA kezdődött, mely-
re nagy örömünkre Moldvából is ér-
keztek vendégeink. Ambrus Gyula 
énekes és fia Ambrus Benjámin 800 

km-ről, a Pusztina mellett 3 km-re 
lévő Floresca (Virágfalu) helységből 
jöttek el hozzánk.

A műsorban fellépett a CSERSZÖ-
MÖRCZE és a TÁLTOS KECSKE zene-
kar, a CSEVERGŐ énekegyüttes Ta-
táról, valamint az „öreg” táncosok, 
a középiskolások, s a 4–5. osztályos 
néptánc tagozatos gyermekek, bemu-
tatkozott a Táncos Szülők Csapata is, 
az estét záró koreográfiát összesen 
hatvanan roptuk 
a színpadon!

 2009. április 
25-én jubileumi 
műsorunkat adtuk 
elő teltház előtt: 

15 ÉV EMLÉK – GENERÁCIÓK cím-
mel. A műsor címe magáért beszél: 
az elmúlt 15 év emlékeiből, táncaiból 
állítottam össze a gálát, nagy örö-
mömre az összes generáció képvisel-
tette magát: bemutatkoztak az apró 
óvodás táncosok, az iskola öt évfolya-
mának művészeti iskolás csoportjai, 
a középiskolás táncosok külön kore-
ográfiával készültek, s a felnőtt "öreg" 
szivárványos táncosok több tánccal 

is bemutatták mi-
lyen lelkesek, ösz-
szetartók több ki-
hagyott év után is.

Vendégünk volt 
a tatai KINCSŐ 

zenekar, ők Bottyán Ildikó vezetésé-
vel évek óta az állandó kísérőzene-
karunk. Nagy sikerrel mutatkozott be 
az óvodás Német Nemzetiségi Cso-
port is, Süliné Zsóka néni vezetésével. 

A műsor zárásaként együtt, közel 
150-en örülhettünk a hatalmas tor-
tának, amely a Környe-Bokod Taka-
rékszövetkezetnek köszönhetően ke-
rült a színpadra. 

 Az alábbi támogatók segítségé-
vel jött létre a kétnapos program, 
ezúton is szeretném megköszönni 
támogatásukat:

• KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETOKTA-
TÁSI INTÉZMÉNY • KÖRNYE KÖZ-
SÉG ÖNKORMÁNYZATA KULTU-
RÁLIS BIZOTTSÁGA • POLGÁRMES-

TERI HIVATAL KÖRNYE • KÖRNYEI 
HÁROM KIRÁLYOK ALAPÍTVÁNY • 
KÖRNYE-BOKOD TAKARÉKSZÖ-
VETKEZET • LAKATOS DEKOR TATA 
• VÁRADI ATTILA CIPÉSZ • KRISZTI-
NA CUKRÁSZDA VÉRTESSOMLÓ • 
KULMAN LÁSZLÓNÉ SÜLI ERZSÉBET
• SÜLI SÁNDORNÉ • RÁCZ GÁBOR
• SZIVÁRVÁNY TÁNCEGYESÜLET

László Márta

A környei X-Plor Táncegyüttes élete első versenyén arany minősítést ért el Disco Dance kategóriá-
ban. A lányok a Modern Táncok Magyarországi Szövetsége által a Veszprémi Tavaszi Fesztivál ke-
retében megrendezett országos bajnokságon indultak, és a közönségsiker mellett a szakavatott 
zsűri tetszését is elnyerték!

Úgy látszik, beérik a szorgos munka, hiszen 10 éve működik a táncegyüttes a környei Művelődési Házban, és el-
érkezettnek látták az időt, hogy versenyen is megmérettessék magukat. A 4 korcsoportban 44 főt számláló tánc-
együttes tagjai közül a felnőtt korosztály indult a versenyen, a képen: Verő Nikoletta, Tóth Eszter, Verő Adrienn, 
Eisenbart Elvira, a tánccsoport vezetője, Sándorfi Mariann, Békési Viktória, Bódi Klaudia és Magda Zsuzsanna.

A jövőben is hasonló sikereket, még több aranyló díjat kívánunk nekik!
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Majális a tó partján
Sokunkban él még a régi május 
elsejék emléke, abból is a virs-
lis, beszélgetős szabadtéri prog-
ramok a kollégákkal, ismerő-
sökkel.

Már tavaly megmozdulni látszott 
valami ezen a napon községünkben 
az akkor  meghirdetett főzőverse-
nyen, mert sokan vettek részt rajta. Ez 
adta az ötletet, hogy ebben az évben 
is meg kellene rendezni, de már egy 
szebb, tágasabb környezetben, an-
nak reményében, hogy sokan szeret-
nék megmutatni főzőtudományukat.

Az időjárásra nem panaszkodhat-
tunk, ragyogó napsütés köszöntötte 
azt a 27 csapatot a tó partján, akik 
már kora reggel izgatottan keresték a 
megfelelő helyet a tűzrakáshoz. Elő-
kerültek a piknikkosarak, alapanyag-
ok, jóféle pálinkák, borok, hiszen a 
jókedvhez, a felhőtlen kikapcsoló-
dáshoz az is dukál. Kezdetben csak 
a füstszag keringett a levegőben, de 
ahogy múlt az idő egyre ínycsiklan-
dozóbb illatok vették át a főszerepet, 
bizony életmentőként muszáj volt be-
vetni a zsíros kenyeret lilahagymával, 
mert az éhségérzet csak fokozódott. 
Rotyogtak a bográcsokban a jóféle 
pörköltek különféle húsokból, de ké-
szült slambuc is, – ami a régi alföl-
di pásztorok egyszerű eledele volt –, 
különleges volt a lencsegulyás, és az 
alföldi kakaspörkölt is. 

ESEMÉNYNAPTÁR
Környe Község Művelődési Házának 2009. évi programterve

Május 24. Orbán nap. Orbán napi Ünnepség a  
 Les-hegyen felállított Orbán 
 szobornál a helyi kulturális  
 csoportok közreműködésével.
Május 30. Gyermeknap. Gyermeknapi 
 műsor a település gyermekeinek  
 (játékos vetélkedők,  bütykölők,  
 rajzverseny, táncház) 
Május 31. Pünkösd. Májfadöntés. Ünnepi  
 műsor a helyi kulturális csoportok  
 közreműködésével. (bál?)
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

A jelképes eredményhirdetésnél a 
legjobbnak ítélt ételt vándorserleggel 
és vándorfakanállal díjazta a rögtön-
zött zsűri, de minden induló igyeke-
zetét elismerték egy üveg pezsgővel.

A szórakoztatásról sem feledkeztek 
meg  a szervezők, gondoltak a gyere-
kekre is egy gyerekszínházi műsorral, 
de a felnőttek is táncra perdülhettek, 
mert a jókedvet fokozta az élő zene.

Szép volt ez a nap, hiszen vala-
mi látszott megmozdulni falunkban, 
hogy igen is van közösségi élet, és le-
het felhőtlenül, gondtalanul kikapcso-
lódni, és nem igaz az, hogy nem le-
het megmozdítani az embereket. Túl 
a főzés örömén jókat beszélgethettek 
ismerősök, barátok, rokonok.

Estére a bográcsok is teljesen ki-
ürültek, mindenki kóstolgat ta a 
„szomszédja” főztjét, a későn jövők 
már csak a bográcsot törölgethették. 
Ennek a napnak a fő mozgatórugó-

seletében. Ebből a gulyásból vendé-
gül láttak minden arra járót, érdek-
lődőt, aki csak lelátogatott a tó part-
jára majálisozni.

Jó volt a visszhang, volt aki azt 
mondta, hogy remek rendezvény a 
Sörfesztivál is, de az már nem csak 
a környeiekről szól. Ez a főzőcskézés 
családias volt, az akit a munkája, a 
tanulás elszólítja a faluból hétközben, 
szívesen vesz részt egy ilyen megmoz-
duláson, hiszen itt lehet szomszédolni, 
egy jó pohár bor mellett elbeszélget-
ni, nem beszélve a csodálatos „dísz-
letről” amit a gyönyörűen rendbetar-
tott tó partja és a környei tó ad. Ke-
vés falu dicsekedhet ilyen lehetőség-
gel, használjuk ki.

Mindazok, akik ebben az évben el-
mulasztották ezt a rendezvényt meg-
látogatni, vagy részt venni rajta, jö-
vőre bátorodjanak fel és jöjjenek mi-

nél többen, mert kell a feltöltődés a 
gondtalan kikapcsolódás a hétköz-
napi taposómalomból, amihez kitűnő 
lehetőség egy ilyen alkalom.

Minden résztvevőnek köszönet, 
hogy hagyományt teremtettek jelen-

létükkel, hogy lelkesek voltak. Ha 
igény van rá, nem kell a következő 
május elsejét megvárni, csak elhatá-
rozás kérdése és ismét összejöhetünk 
egy kis hétvégi piknikre!

Molnár Kálmánné Varga Katalin

ja, és lelke Süliné Erzsike képviselő-
asszony volt, aki – mint már oly sok-
szor, most is – nagyon finom gulyást 
főzött a Polgármesteri Hivatal képvi-
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Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
A kiadásért felel: Beke László polgármester

Készült: 1.500 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

LOMTALANÍTÁS!
Tájékoztatjuk községünk lakosait, hogy 

a 2009. évi lomtalanításra 
az alábbi időpontokban kerül sor.

Szentgyörgypusztán
2009. május 20-án (szerdán) 

Tagyospusztán
2009. május 20-án (szerdán) 

Környén
2009. május 21-én (csütörtökön)

Kérjük, hogy a lomtalanítás során 
veszélyes hulladékot 

(gumiabroncs, pala, fáradt olaj stb.) 
ne rakjanak ki, annak elszállítását 
a REMONDIS Zrt. nem teljesíti. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a lomtalanításra 
kizárólag a kijelölt napon kerül sor, 

ezt követően nincs lehetőség 
a lom elszállíttatására! 

Köszönjük, hogy Ön is védi környezetét!

Polgármesteri Hivatal 

TEGYÉL TE IS KÖRNYEZETEDÉRT!

• 5-6 gerezd fokhagyma
• 1 db nagyobb fej vöröshagyma
• 1 erőleves vagy húsleves kocka

• 1,5 dl főzőtejszín
• kevés őrölt bors

 

A fokhagymát átpréseljük vagy nagyon apróra vágjuk, 
a vöröshagymát szintén apróra vágjuk, 
melyből kb. a harmadát félretesszük. 

Az összevágott hagymákat a leveskockával és fél liter 
vízzel feltesszük főni lassú tűzre kb. 30 percre.

A maradék hagymával vékony világos rántást készítünk, 
beletesszük a levesbe, összeforraljuk majd beletesszük a 

tejszínt és őrölt borsot és még forraljuk 1-2 percig.

Gusztusosabb, ha az egészet átszűrjük, a szűrőn maradt 
hagymamiszliket átpaszírozzuk és ezután 

tesszük bele a tejszínt.

Vágott petrezselyemmel és levesgyönggyel vagy pirított 
zsemlekockával tálaljuk.

ÉRTESÍTÉS  
HATÁRSZEMLÉRŐL

Tatabányai Körzeti Földhivatal 
értesíti a földhasználókat, hogy 
a termőföld védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. törvény előírásai 
értelmében 2009. május 12-től megkezdi 
a határszemle lefolytatását Környe község 

külterületén és zártkertjeiben.
Polgármesteri  Hivatal

A Környei Polgármesteri Hivatal és 
az ELEKTROMEN Kft. közös szervezésében 

a lomtalanítással egyidőben

elektronikai hulladékgyűjtést szervez.
Szentgyörgypusztán

2009. május 20-án (szerdán) 
a buszfordulóban 13.00–16.30 óráig

Tagyospusztán
2009. május 20-án (szerdán) 

a buszfordulóban 16.15–18.00 óráig
Környén

2009. május 21-én (csütörtökön) 
a Feszty udvarban 8.00–17.00 óráig

Amennyiben tömege miatt gondot jelent az elavult 
műszaki termék  leadása a 06/70-380-8465-ös telefon-
számon történő egyeztetést követően a cég a terméket 

a háztól elszállítja.

Hűtő – Mikrosütő – Elektromos borotva – TV  
– Walk Man – CD lejátszó – Hifi – Rádió – Hajszárító 

– Elemek – Számítógép – Kamera – Monitor …

Fokhagymakrém leves

Recept


