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Felhívás parlagfű mentesítésre!
Felhívom a Tisztelt ingatlantulajdonosok/földhasználók figyelmét, hogy az élel-
miszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 
bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
vetően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Belterületi parlagfüves ingatlanok tekintetében a jegyző köteles közérdekű védekezést 
elrendelni, ennek költségeit az ingatlantulajdonoson behajtani, továbbá megküldeni az 
adatokat a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak, aki a mulasz-
tókkal szemben kiszabja a növényvédelmi bírságot. A növényvédelmi bírság legmaga-
sabb összege 15 millió forint, legkisebb összege 15 ezer forint. A hatóság a parlagfű el-
leni védekezésre felszólító levelet nem küld, hanem azonnal érdemi intézkedéseket köteles tenni. A Polgármes-
teri Hivatal munkatársai Környe község belterületén 2010. július 1-jétől kezdik meg a helyszíni ellenőrzéseket. 

Kérem a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek 
eleget, hisz a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve arról, hogy gyors intézkedéssel 
mentesülhetnek a kötelező határozat és bírság, közérdekű védekezés költségének megfizetési kötelezettsége alól.

Lakossági panaszbejelentés megtehető személyesen, írásban, illetve elektronikusan az Ügyfélkapun, valamint 
az 573-100 telefonszámon terjeszthető elő.

Orlovits Tímea 
jegyző

Felhívás
Tisztelt Környei Lakosok!
A vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) 
kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, 
illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Az ingatlanok melletti árkok kitakarítása az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása miatt ez 
mindenkinek kiemelt feladta. A Polgármesteri Hivatal munkatársai az árokból kitakarított hordalékot és 
földet előzetes egyeztetés alapján elszállítják.

A belterület közterületi részén lévő fák tekintetében az élet és a vagyon biztonságát veszélyeztető fa 
kivágásáról, illetve eltávolításáról tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. Ha veszély elhárí-
tásának sürgőssége miatt az előzetes hatósági bejelentésre a tulajdonosnak nincs módja, köteles azt a 
jegyzőnek pótlólag azonnal bejelenteni. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt lakosokat, hogy az ingatlanok előtti rendet az élet- és va-
gyonbiztonságon túl, a tiszta falukép kialakítása érdekében is fenntartani szíveskedjenek. 

 Beke László
polgármester
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 Képviselő-testületünk június 29-én tartotta 
a nyári szünet előtti utolsó rendes ülését

Az első napirendi pontban 
Dr. Gyurmánczi Éva jogtanácsos, 
aljegyző asszony Környe Község 
címeréről, zászlajáról, pecsét-
jéről és díszpolgári cím adomá-
nyozásáról szóló önkormányzati 
rendeletet terjesztette elő. A ren-
delet  az önkormányzat jelképei-
nek, mint a település múltjára uta-
ló, díszítő szimbólumok: a címer, 
a zászló és a pecsét leírását, hasz-
nálatának körét, eljárási rendjét 
tartalmazza. Kitér a Díszpolgári 
cím adományozására, a Díszpol-
gárt megillető jogokra, az elisme-
rés adományozásának rendjére, a 
díszoklevél tartalmára, az emlék-
érem leírására. A képviselő-testü-
let 11 igen szavazattal elfogadta a 
rendeletet, melyet 2011. január 1. 
napjától kell alkalmazni.

A második napirendi pont-
ban Beke László polgármester ter-
jesztette elő a Fiatalok első la-
káshoz jutásának támogatásá-
ról szóló önkormányzati rendele-
tet. A rendelet tartalmazza az első 
lakáshoz jutó fiatalok támogatá-
sának általános feltételeit és mér-
tékét. A támogatás iránti kérelem 
a Polgármesteri Hivatalban ter-
jeszthető elő, a rendelet mellékle-
tét képező formanyomtatványon. 
A támogatás iránti kérelem egész 
évben, folyamatosan benyújtható, 
a költségvetési rendeletben meg-
határozott keretösszeg erejéig. 
Odaítéléséről a Polgármester dönt. 
A támogatás mértéke 500 000 fo-
rint összegű egyszeri vissza nem té-
rítendő szociális támogatás, illető-
leg 500 000 forint összegű vissza-
térítendő kamatmentes kölcsön. A 
rendelet kitér a támogatás részle-
tes feltételeire (mikor igényelhető a 
támogatás; a támogatás iránti ké-
relem milyen meghatározott tarta-
lommal terjeszthető elő). A támo-
gatás feltételek mellett is csak an-
nak állapítható meg: – aki lakóhe-
lyétől függetlenül Környe közigaz-
gatási területén saját tulajdonú la-

kóházat épít és vállalja, hogy a fel-
épített lakás használatba vételi en-
gedélyét három éven belül bemu-
tatja; – aki lakóhelyétől függetle-
nül Környe közigazgatási terüle-
tén olyan lakást vásárol, amelyre 
az építésügyi hatóság használat-
ba vételi engedélyt a kérelem be-
nyújtásának időpontjáig nem adott 
ki; – aki lakóhelyétől függetlenül 
Környe közigazgatási területén la-
kást vásárol, és az így megszerzett 
ingatlanban életvitelszerűen fog 
élni. A rendelet tartalmazza még a 
szerződéskötés, folyósítás és az el-
számoltatás feltételeit is, valamint 
értelmező rendelkezéseket (fiatal-
nak minősül az, aki a kérelem be-
nyújtásakor (sem házastársa, sem 
élettársa) nem töltötte be a 40. élet-
évét). A visszatérítendő kamatmen-
tes kölcsön visszafizetését lakásépí-
tés esetén a jogerős használatba-
vételi engedély, lakásvásárlás ese-
tén a szerződés megkötését köve-
tő egy év után kell megkezdeni és 
ezt követően öt év alatt, 60 egyen-
lő részben kell az Önkormányzat-
nak visszafizetni. A rendelet 2010. 
július 1. napján lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatályba lépést köve-
tően keletkezett ügyekben kell al-
kalmazni. 

A 3. napirendi pontban a Pol-
gármesteri jelentését hallgat-
ta meg és fogadta el a Testület.

A következő napirendi pont elő-
terjesztője Dr. Gyurmánczi Éva jog-
tanácsos, aljegyző asszony volt. Az 
előterjesztés tárgya vis major tá-
mogatás igénylése. A pályázatban 
a rendkívüli esőzések okozta károk 
elhárítása és az azt követő helyre-
állítás költségeinek fedezésére nyúj-
tunk be támogatási igényt. 

Ezt követően megválasztottuk 
az önkormányzati és a kisebbségi 
önkormányzati választáson közre-
működő Helyi Választási Bizott-
ságot, tagjai: Wéber Ferencné, Koz-
ma Dénes, Tirhold Józsefné, póttag 
Lengyel László.

Egyebekben döntöttünk a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola te-
tőzetének felújításáról, konyhájá-
nak felújításáról, a Művelődési Ház 
magastetőjének látványtervéről, ak-
tuális pályázatokon való részvétel-
ről, egy telekvásárlási kérelemről és 
a Környe SE kérelméről.

Községünk lakosait is mélyen 
megrendítette az országot sújtó 
esőzések, viharok okozta károk. 
A Katolikus Karitasz gyűjtést szerve-
zett a rászoruló családok számára. 
Tartós élelmiszert, bútort, tisztítósze-
reket gyűjtöttek. Önkormányza-
tunk Sajóecseg településen sze-
retne segíteni. Felajánlottuk, hogy 
a környebányai Erdei Iskolában 28 
borsodi gyermeket táboroztatunk 
teljes ellátással. Igyekszünk olyan 
programokat szervezni számukra, 
amely egy kis időre feledtetni tudja 
velük az átélt szörnyűségeket. Emel-
lett 250 000 forint készpénzzel is se-
gítjük az újjáépítést. 

A katasztrófa nem kerülte el me-
gyénket sem. Dunaszentmiklósnál 
megcsúszott egy partfal, ennek 
helyreállításához 250 000 forintot 
ajánlottunk fel.

A Bejelentések között elhangzott 
még, hogy Környebányán a helyi 
lakosok társadalmi munkával 250 
méter mart aszfaltos utat építettek.

Fiatal labdarúgóink Tardoskedden 
első helyezést értek el a már hagyo-
mányos nemzetközi ifjúsági tornán.  

Zárt ülésen megválasztottuk a 
Kisfaludy Mihály Általános Isko-
la igazgatóját. A pályázatot Trézlné 
Staudinger Csilla nyerte el. A Vac-
kor Óvoda vezető óvónője ismét 
Nikáné Vadász Erzsébet lett. A veze-
tők az elkövetkező 5 évben irányít-
hatják intézményeiket.

Döntöttünk a 7/2009. (V.29.) 
Önkormányzati rendeletben meg-
határozott díjak adományozásá-
ról is, melyeket az Augusztus 20-ai 
ünnepségen adunk át.

Vadász Éva 
képviselő

Július 11. vasárnap
 11.00 ünnepi szentmise a római katolikus
  templomban; utána koszorúzás 
  a kitelepítési emlékműnél

a tóparton
 14.00 kajakpóló a környei tavon

a kézilabdapályán
 14.00 mászófal és sörösrekesz-mászás

 14.00– 15.00 Dudó bohóc zenés műsora lufival
 14.00–18.00 arcfestés, henna

a nagyszínpadon
 15.00 vendégcsalogató: a vértessomlói   
  Heimattöne Kapelle fellépése
 16.00 Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör
  és Tánccsoport
 16.20 Várgesztesi Német Nemzetiségi
  Tánccsoport
 16.50 Schatz Viktor és partnere táncbemutató
 17.10 He-Mo Musical Studio előadása
 18.00 sztárvendég: Defekt Duó
 18.45 Két Paraszt
 19.30 The 3 Rock Tenors
 21.00 sztárvendég: a  együttes
  élő koncertje
 22.40  nosztalgia diszkó B. Tóth Lászlóval

Július 9. péntek
a sportpályán, a sörsátorban
amatőr zenekarok fellépése

 16.00 Diamond Fist zenekar
 17.00 Vadvirág zenekar
 18.00 E-MISSIO
 19.00 A’ la Cool zenekar
 20.30 sztárvendég: Sipos F. Tamás
 21.15  karaoke Pákai Ernővel és Postival
 22.00  sörivó verseny
 22.30  a verseny után diszkó D. J. Mattéval
  reggel öt óráig

Július 10. szombat
a sportpályán

 9.00 Auerhammer János Ifjúsági
 Labdarúgó Kupa

a tóparton
  horgászverseny a Környei 
  Horgászegyesület tagjainak
 8.00-ig  nevezés, utána verseny
 12.00-tól gulyásparti a tóparton – minden 
  érdeklődőt bőséges kínálattal fogadunk!
1 3.00-tól kenuzás a környei tavon

a kézilabdapályán
 14.00 mászófal és sörösrekesz-mászás

 14.00–18.00 Paprika Jancsi csúzlizdája a kisebb
  gyerekeknek
 16.00 Barta Tóni Bábszínháza

 13 órától 20 óráig a tatai Dotto kisvonat szállítja
  ingyen a fesztivál vendégeit a faluban

a nagyszínpadon
 14.30 vendégcsalogató: Tatabánya Megyei
  Jogú Város Fesztiválzenekara
 15.30 ünnepélyes megnyitó
 16.00 Környei Német Nemzetiségi
  Hagyományőrző Gyermekcsoport
 16.15 Környei Német Nemzetiségi Dalkör
 16.40 Tardoskeddi Népdalkör
 17.00 Szivárvány Táncegyüttes
 17.25  a környei X-PLORE moderntáncegyüttes
  fellépése
 18.00 sztárvendégek a színpadon:
  Koós János – Dékány Sarolta
 19.00 Tabáni István
 20.00 Danubius Best Of zenekar
 22.00 tűzijáték
 21.30  utcabál Galla Kapellével reggel öt óráig

A Sörfesztivál összes programja ingyenes! Érdeklődni a 34 573 100-as telefonszámon és a helyszínen lehet. A három nap műsorvezetője: Molnár Ferenc
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Remény napja
A Római Katolikus Egyházközség, 
a Három Királyok Alapítvány és 
Környe Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja

augusztus 7-én
a falu lakosságát 

a megrendezésre kerülő 

Remény napjára,
melyről a Duna Televízió 

műsort készít.

Ismét eltelt egy tanév!
Június 18-án lezárult a Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézményben a 2009/2010-es 
tanév. Tantestületünk a tanévzá-
ró értekezleten összegezte éves 
munkáját.

A kitűzött célok, illetve a célok el-
érése érdekében megfogalmazott 
feladatok megvalósultak. Igyekez-
tünk megismerni tanulóinkat, intéz-
ményünkben nem volt hátrányos 
megkülönböztetés. Jól kihasznál-
tuk a tanórákon kívüli nevelési hely-
zeteket, iskolánkon belül 36-féle 
programot valósítottunk meg, is-
kolánkon kívül pedig 38-félét. A 
környebányai erdei iskolában 30 
napot töltöttek el gyerekeink, osz-
tálykirándulásokat 23 napon szer-
veztünk. A zavartalan munkavég-
zéshez ebben az évben is biztosítot-
tak voltak a személyi és tárgyi fel-
tételek. Sok energiát fordítottunk 
a személyiség- és közösségfej-
lesztésre is. Minden diákunk szá-
mára biztosítottuk az esélyegyen-
lőséget, a tanuló-
csoportok közöt-
ti átjárhatóságot. 
A tehetséggon-
dozás érdekében 
tantárgyi szakköröket 
szerveztünk, amelyen 289 
tanuló vett részt. A felzár-
kóztatásra szoruló tanu-
lók számára  heti rend-
szerességgel korrepetálá-
sokat tartottunk és szükség 
esetén egyéni foglalkozáso-
kat az arra rászoruló gyerekek-
nek. Ebben a munkában egy lo-
gopédus, egy fejlesztő pedagógus 
és egy gyógypedagógus is segít-
ségünkre volt, összesen 54 kisgye-
rekkel foglalkoztak rendszeresen 
a tanév folyamán heti 21 órában.

Így elmondhatjuk, hogy a tanév 
során megvalósultak alapvető cél-
kitűzéseink: megalapozott tudást 
adtunk gyermekeinknek, fejlődési 
lehetőségeket nyújtottunk tehetsé-
ges tanulóinknak, felzárkózást biz-
tosítottunk a lassabban haladó di-
ákjainknak.

Az első két évfolyamon játékos 
testmozgás, a 3-8. évfolyamon is-
kolai sportkör keretében biztosítot-
tuk a mindennapos testnevelést. A 
rászoruló gyerekek részére, vagyis 
93 tanulónak gyógytestnevelést 
szerveztünk.

Ebben a tanévben az első három 
évfolyam tanulói szöveges értéke-
lést kaptak:
Kiválóan teljesített: 39 fő
Jól teljesített: 47 fő
Megfelelően teljesített: 18 fő
Felzárkóztatásra szorul: 10 fő
Magatartási átlaga: 4,3
Szorgalom átlaga: 4,3
A 4-8. évfolyamtanulmányi 
átlaga:  3,8
magatartási átlaga: 4,0
szorgalom átlaga: 3,8
Kitűnő tanulók száma: 16 fő

Tíz olyan tanulónk van, akiknek 
csak egy-két tantárgyból van négyes 

osztályzata, 25 gyermek ka-
pott tantárgyi kitűnőt év végi 
bizonyítványába.

Évismétlésre nem bu-
kott senki, javító-

vizsgán 5 fő ve-
het részt 7 tan-
tárgyból.

Lezárult a nyol-
cadikosok tovább-

tanulása is: 13 fő 
tanul tovább gimnázi-
umban, 16 fő szakkö-
zépiskolában, 13-an 

szakis- kolába, 3-an pedig 
művészeti szakközépiskolába nyer-

tek 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 4. évfolyamon, idegen nyelvből 
7. évfolyamon.

A mérések elemzését, értékelé-
sét elvégeztük, az ebből adódó fel-
adatokat beépítjük jövő évi munka-
tervünkbe.

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.

Iskolánk hírnevének öregbítéséért 
a Kisfaludy-díjat Králl Orsolya 8. a 
osztályos tanuló, a Kisfaludy Okle-
velet Beke Gábor  4. b és Németh 
Miklós 4.b osztályos tanulók kap-
ták. Év végén Cseh Lajos Károly 8. 
b osztályos tanuló „Tantestületi di-
cséret”-ben részesült, Gergely Adri-
enn 8. b osztályos és Soós Melinda 
8. b osztályos tanuló a „Jó tanuló, 
jó sportoló” díjat vehette át.

A tanévzáró ünnepélyen közel 
száz darab jutalomkönyvet adtunk 
át diákjainknak kiemelkedő tanul-
mányi munkájukért, művészeti is-
kolás tevékenységükért, példamuta-
tó magatartásukért, szorgalmukért.

Köszönöm Kollégáimnak a szín-
vonalas oktató-nevelő munkát. Kö-
szönöm mindenkinek, aki a sokfé-
le program előkészítésében, szer-
vezésében és megvalósításában se-
gített. Megköszönöm Környe Köz-
ség Önkormányzatának, hogy a 
2009-2010-es tanévben is biztosí-
totta a színvonalas szakmai munka 
feltételeit. Bízom benne, hogy a kö-
vetkező években 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

Rózsafák
Rutinszerűen, megszokásból köz-
lekedünk, és lehet, hogy észre 
sem vesszük a szépet, ami mel-
lett naponta elmegyünk.

A katolikus templom parkjában a szivár-
vány minden színében pompáznak a rózsa-
fák, bokrok. Büszke lenne rájuk Márton Mar-
ci bácsi, aki már bizonyára egy másik világban 
újra megálmodott egy pompázatos rózsaker-
tet. Ha arra járunk, és egy pillantást vetünk a 
csodás virágokra, és egy percre eszünkbe jut, 
hogy milyen gonddal ültette, szemezte, met-
szette, locsolta féltett rózsáit Marci bácsi, ta-
lán nem volt hiábavaló a fáradozása. A rózsák 
nem maradtak árván, hiszen több gondos kéz 
vigyázza tovább őket.

Molnárné Varga Katalin

HORGÁSZVERSENY
a Környei Horgász Egyesületi tagok részére 

(felnőtt és ifi horgászok)
A verseny időpontja:  

2010. július 10-én (szombat)
Nevezés: Török Mihály HE: elnökénél személyesen, 

vagy a helyszínen 7.50 óráig

Nevezési díj:
500 forint, mely tartalmaz 1 adag ételt és egy italt

Érkezés: 7.00 óra

Helysorsolás: 7.00–7.50 óráig az érkezés sorrendjében

Etetés: 7.50 órától

Verseny kezdete: 8.00–11.00 óráig

Mérlegelés: a verseny végén

Díjazás: az első 5 legtöbbet fogó versenyző (súly)

Különdíj: a legnagyobb halat fogó versenyző
A versenyen 1 bottal, egy horoggal felszerelt bottal, fenekes vagy úszós 
készséggel lehet horgászni. A versenyen fogott nemes halból 1 darab, 
egyéb halból 5 kilogramm, az éves fogási lehetőség felett elvihető.

Eredményhirdetés után közös ebéd a verseny helyszínén. 

A verseny  napján 00.00 órától 12.00 óráig 
HORGÁSZTILALMAT rendel el a HE vezetősége.

A versennyel kapcsolatosan felmerülő  kérdésekre a következő 
telefonszámon lehet érdeklődni: 30 201 3891 (Török Mihály) 

A versenyen minden érdeklődőt 
(családtagokat, fesztiválra hívott vendégeket, Környei lakosokat) 

szívesen lát a HE vezetősége egy tál babgulyásra. 
Török Mihály HE Elnöke

Rajzverseny a Magyar Állami Operaházban

Varázsceruza
2009. december 2. és 2010. április 
30. között pályázhattak a gyere-
kek négy korcsoportban az Ope-
raház által meghirdetett „Varázs-
ceruza” rajzversenyre, mely képe-
inek témája az operaházi élmé-
nyek feldolgozása volt.

A környei iskolások már több évti-
zede rendszeres látogatói az opera-
házi előadásoknak. Sokan éves bér-
lettel rendelkeznek, de ezen túl más, 
soron kívüli előadásokon is részt vesz-
nek. A mostani nyolcadik évfolyam-
ról is 5-6 éven keresztül hűséges lá-
togatói és hallgatói voltak a szebbnél 
szebb előadásoknak, sőt gyűjtötték 

a művészek autogramjait. Ilyen előz-
ményeket követően 11 tanuló öntöt-
te rajzba élményeit, és küldte be gyö-
nyörű rajzokban kifejezve. 

A négytagú – három festőművész 
és egy szobrászművész alkotta – zsűri 
338 (benne a 11 környei) pályázat kö-
zül választotta ki a 12 díjazott alkotást. 

A 15-18 éves korosztályban Csóti Re-
beka 8.b osztályos tanulónk Kacsóh 
Pongrác: János vitéz című művére ké-
szített illusztrációt. A „Tündérek földjén” 
című porkréta alkotást kiemelkedőnek 
értékelték és első díjjal jutalmazták.

A díjátadásra 2010. május 22-én 
szombaton 11.00 órakor a „Pomádé 
király új ruhája” című előadás előtt 

került sor az Operaház színpadán. 
A díjazottak családjait és tanárait is 
meghívták az eseményre, amelyet ál-
lófogadás követett.

A zsűri képviseletében Miksa Bálint 
elmondta, hogy sok remek pályázat 
közül sikerült kiválasztani a legerede-
tibb, legkifejezőbb alkotásokat. Mint 
mondta:

„A végeredmény arról tanúskodik, 
hogy sikerült olyan gyerekek munká-
it díjazni, akiknél a díjazás felfedezés 
értékű, alkotásaik alapján néhányuk 
képzőművész-pályára való”

Gratulálunk és sok sikert kívánunk 
Csóti Rebekának a továbbiakhoz!

Szarka Katalin tanár
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Kistérségi tanulmányi verseny

Köszönet az árvízi védekezésért

A környei Kisfaludy Mihály Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény hagyo-
mányaihoz híven idén is meg-
rendezte a Kisfaludy-napok ke-
retében kistérségi tanulmányi 
versenyét 2010. április 20-án. 

A közel 130 gyerek kilenc iskolát 
képviselt a környező települések-
ről, Bajról, Bokodról, Dadról, Kecs-
kédről, Szákszendről, Tatabányá-
ról, Vértessomlóról és természete-
sen Környéről. Sajnos néhány isko-
la nem tudta elfogadni meghívá-
sunkat, mert elfoglaltak voltak saját 
rendezvényeik miatt. A diákok nyolc 
tantárgyból mérték össze tudásukat: 
magyar nyelv és irodalomból, ma-
tematikából, számítástechnikából, 
rajz és vizuális kultúrából egyénileg 
versenyeztek a tanulók, történelem-
ből, angol és német nyelvből csapa-
tok küzdöttek a minél jobb helyezé-
sért. Tavaly óta természetismeretből 

is szervezünk versenyt, erre is szíve-
sen neveztek a csapatok. A feladat-
sorok megoldására 60 perc állt ren-
delkezésére a versenyzőknek. Amíg 
a szervezők javították a feladatokat, 
addig a vendégeket egy kis frissí-
tővel kínálták a helyiek az ebédlő-
ben. Mindenki izgalommal várta a 
helyezettek nevének kihirdetését és 
a tárgyjutalmakat.

A környei gyerekek a következő 
eredményeket érték el: 

Magyar nyelv és irodalom: 4. 
évfolyam: 2. Lengyel Boglárka. Fel-
készítő tanár: Kubicza Mihályné 
6. évfolyam: 2. Bartha Annamá-
ria. Felkészítő tanár: Ráczné Wiszt 
Vilma. Matematika: 4. évfolyam: 
1. Németh Miklós. Felkészítő tanár: 
Kubicza Mihályné 2. Beke Gábor. 
Felkészítő tanár: Kubicza Mihályné. 
8. évfolyam: 3. Soós Melinda. 
Felkészítő tanár: Kollárné Paragi 
Éva. Számítástechnika-Excel: 

1. Cseh Lajos Károly. Felkészítő ta-
nár: Kollárné Paragi Éva. Számí-
tástechnika-Word: 1. Králl Orso-
lya. Felkészítő tanár: Kollárné Paragi 
Éva. Rajz- és vizuális kultúra: 7-8. 
évfolyam: 1. Selmeczi Frida. Felké-
szítő tanár: Soltész László. Törté-
nelem: 1. Környe: Csóti Rebeka, 
Hartman Ivett, Füstös András. Fel-
készítő tanárok: Magyarits Kata-
lin, Trézlné Staudinger Csilla. An-
gol nyelv: 1. Környe: Szakál Anna, 
Füstös Bence, Südi Szilvia, Már-
ton Zsanett. Felkészítő tanárok: 
Viskovics Andrea Jávorszky Mária. 
Német nyelv: 2. Környe: Bálint 
Natália, Cseh Bettina, Mucsi Réka, 
Kovács Katalin. Felkészítő tanárok: 
Menoniné Pillmann Teréz, Magya-
rits Katalin. Természetismeret: 
1. Környe: Heszler Boldizsár, Kuris 
Fanni, Varga Bese. Felkészítő ta-
nárok: dr. Nógrádiné Papp Erzsé-
bet, Horti Károlyné, Pulayné Fekete 
Magdolna, Sárosiné Rácz Gabriella

2010 június 11-én, pénteken 
délután a Művelődési Ház ud-
varán kis ünnepség keretében 
köszönte meg községünk ön-
kormányzata mindazok mun-
káját, akik az árvízvédelem-
ben segítettek megfékezni a 
vizet, elkerülve ezzel egy na-
gyobb katasztrófát.

A  polgári védelem odaadó-
an, átérezve a feladat súlyát, kö-
telességének eleget téve végez-
te munkáját.

 Az újságon keresztül is szeret-
nénk kifejezni köszönetünket köz-
ségünk minden lakójának, akik 
önzetlenül, a mostoha időjárás-
ra tekintet nélkül, homokzsáko-
kat lapátolva, a gátakat őrizve 
védték falunkat a vízzel szemben.

Beke László 
polgármester


