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Elhunyt Alfred Weitzel
Életének 82. esztendejében, április 7-én elhunyt Alfred Weitzel, Környe 
testvértelepülése, Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének egyik 
alapítója, akinek a tevékenysége nélkül ma nem létezne ez az értékes 
partnerkapcsolat.

1960 és 72 között – az akkor még önálló – Obereisenhausen község elöljáró-
jaként, 1978-tól 2006-ig Obereisenhausen község képviselőtestületi tagjaként, 
1985 és 2006 között Obereisenhausen elöljárójaként ténykedett fáradhatatlanul 
a település érdekében. Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesületének egyik 
alapítójaként nagy elszántsággal dolgozott annak érdekében, hogy Környével 
létrejöjjön a rendkívül értékes és tartalmas partnerkapcsolat, amely az ő kitar-
tása, tevékenysége nélkül ma nem létezne. Ha Környéről vendégek érkeztek 
Steffenbergbe, Alfred Weitzel minden alkalommal a faluközpontban található 
zászlórúdra felhúzott piros-fehér-zöld lobogóval üdvözölte a magyar barátait.

Tárgyi gyűjtéséből a környei Közösségi és Tájháznak is adományozott, az avatási ünnepség-kor a tájház fejlesztése 
érdekben anyagilag is támogatta a német kisebbségi önkormányzatot. Haláláig ez a baráti szál is éltette, minden 
évben ellátogatott Környére. Romló egészségi állapota miatt a tavalyi nemzetiségi és sörfesztiválon üdvözölhettük 
utoljára. Halálával nemcsak családjában, hanem szülőfaluja, valamint Steffenberg és Környe közösségeiben, egye-
sületeiben is kitölthetetlen űrt hagy maga után.

Emlékét őrizzük szívünkben.

Köszöntő
Szeretettel köszöntünk minden Édesanyát, Nagyma-
mát, Dédmamát a közelgő ünnep alkalmából.

A legdrágább, akinek életünket köszönhetjük, aki 
féltőn óv mindentől, nem tolakodóan, de akkor is 
fogja a kezünk, amikor éppen nincs velünk. Akinek 
akkor is kislánya és kisfia maradunk, ha már magunk is 
nagymamák, nagypapák vagyunk. Öleljék magukhoz, 
simogassák meg kezét, arcát, hallgassák meg bánatát, 
örömét mindazok, akik megtehetik. 

Sokan vannak, akik sajnos már csak a temető csendjé-
ben emlékezhetnek a drága Mamára, és vannak olyanok 
is, akik anyák napján az édesapjukat köszöntik, hiszen ő 
pótolja számukra egy személyben az anyát és az apát.

Szóljon ez a nap – és a többi 364 is –, a feléjük sugárzó 
szeretetről, megbecsülésről, a háláról.

„Adhat Isten néked kincset, gazdagságot,
Rubintokat és gyémántot, márvány palotát,
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer,
Csak egyet nem adhat kétszer,
Édes jó anyát.”
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Kisfaludy gála
A rendezvénysorozat péntek dél-
után kezdődött, amikor az iskola 
épületének falán elhelyezett em-
léktáblánál rótták le kegyeletüket 
Kisfaludy Mihály leszármazottai, 
Trézlné Staudinger Csilla igazga-
tó, az önkormányzat és a szülői 
munkaközösség képviselői és a 
diákok, majd az egykori tanító, 
iskolaigazgató sírjánál helyezték 
el az emlékezés virágait.

A program a Faluházban folytató-
dott, melynek előterében a grafika 
szakos diákok munkáiból és Pribéli 
Levente „Madárbarát” szakkörös 
tanuló fotóiból nyílt kiállítás.

A sokszínűség és a béke szimbólu-
maként is számon tartott szivárvány 
jelképet viselő gálát a Szivárvány 
néptánc együttes „Táncok a bo-
kortanyákról” elnevezésű nyírségi 
koreográfiája nyitotta, majd sorra 
érkeztek az intézmény csoportjai, 
egykori és jelenlegi diákjai, pedagó-

gusai: énekeltek, táncoltak, zenél-
tek, játszottak. Az estet valóban a 
szivárvány hihetetlen sokszínűsége 
jellemezte. Kicsik és nagyok olyan 
produkciókkal léptek a színpadra, 
melyek mindegyike méltán érde-
melt vastapsot, s melyekkel a fel-
lépők két órán át varázsolták el a 
szülőket, nagyszülőket, rokonokat, 
ismerősöket.

Az esemény részeként került 
sor a Kisfaludy-díj és emléklapok 
átadására is. Idén Hartman Ivett 
részesült az emlékplakettel járó 
Kisfaludy-díjban.

Kisfaludy emléklapot két negyedik 
osztályos tanuló, Szabó Karina és 
Varga Ágnes vehetett át.

Mindazok, akik kezdetektől része-
sei lehetnek a Kisfaludy napok gála 
műsorainak, de akik mostanában 
kapcsolódtak be gyerekeik révén a 
rendezvénybe, nem csalódhattak. 
Évről-évre színvonalasabb, tartalma-
sabb és szórakoztatóbb színházi lát-

ványossággal lepik meg a gyerekek a 
pedagógusok a nagyérdeműt. Jó volt 
látni a lelkesedést, az önfeledt játszani 
akarást, a kis elsőstől a volt diákokig 
bezárólag. Nem volna illő kiemelkedő 
produkciót hangsúlyozni, hiszen mind 
egytől-egyig szórakoztató, játékossá-
got, vidámságot sugalló volt.

Köszönet a gyerekeknek és a 
pedagógusoknak ezért a felejthe-
tetlen szép estéért!

Nagytakarítás a tó partján
Fűkaszáktól, fűnyíróktól volt hangos szombat dél-
előtt a környei tó partja, ahol a horgász egyesület 
mintegy negyven tagja serénykedett folyamatosan, 
hogy kicsinosítsák a környéket. 

A szervezet a megmozdulással a Horgászok Országos Kör-
nyezetvédelmi Napjához csatlakozott, ilyenkor a horgász 
egyesületek országszerte közös munkával teszik rendbe 
a vizeik partját, szedik össze a szemetet, tartják karban 
a vízparti növényzetet, a fákat, s szépítik a környezetet.

A környei horgászokra nem kis feladat hárult, hiszen 
a 30 hektárnyi tavat 3,5 kilométeres part öleli körbe, a 
nagytakarítás csak az 500 méteres kőfalat nem érintette, 
a hiányzó szakaszt viszont pótolták az Által-ér mentén, 
ott fél kilométernyit tisztítottak meg a hulladéktól.

Egészségnap Környén
Április 9-én a tatabányai Család-
segítő Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ által szervezett program-
ra közel ötvenen látogattak el. 

Kicsit érthetetlen az érdektelenség, 
hiszen oly sok információt, szűrést 
kaphattak díjtalanul a megje-
lent érdeklődők, ami csak a javát 
szolgálta mindenkinek, és amely 
szűrésekért hosszú sorokat kell ki-
várni a rendelőkben, vagy tetemes 
összeget kifizetni az egyes vizsgá-
latokért, tanácsokért. Érthetetlen 
a csekély részvétel azért is, mert 
az egészség volt a középpontban 
ezen a napon.

Érdekes előadások keretében 
kaphattak a megjelentek infor-
mációt az egészséges életmódról, 
táplálkozásról, természetes gyógy-
módokról. A szűrések keretében 
mód nyílt vérnyomásunk, koleszterin 
szintünk, vércukrunk ellenőrzésére, 
de megismerhették a résztvevők a 
talpdiagnosztika, tenyérdiagnoszti-
ka módszerét. Kóstolgathattak az 
ízletes, egészséges gyógyteákból, 
zöldségekből, szendvicsfalatkákból. 
Diatetikus adott hasznos tanácso-

kat az egészséges táplálkozásról. 
Érdekes előadást hallgathattak a 
különböző fogyókúrás módszerek-
ről, a divatos diétákról, melyet az 
egyik előadó saját tapasztalataival 
támasztott alá nagyon hitelesen, 
hiszen 25 kg-tól sikerült megsza-
badulnia a módszerrel. Ennek elle-
nére hangsúlyozta a fiatalember, 
hogy minden fogyókúra alapja az 
életmódváltás, mely egy életre szól 
és nem kampányjellegű. Kiemelte, 
hogy mint minden, a helyes élet-
módra történő ráhangolódás is 
elsőként a fejben dől el!

Dr. Árendás József előadására 
szinte minden résztvevő kíváncsi 
volt. Érdekesebbnél érdekesebb 
tényekkel szembesítette a jelen-
lévőket. Fontosnak tartotta, hogy 
milyen nagy a feladata az embernek 
magának is a gyógyulásában, illetve 
egészsége megőrzésében. Rávilágí-
tott az alternatív gyógymódokra, az 
egészséges táplálkozásra, a gyógy-
növények fontos szerepére. Ezek 
közül is kiragadta a medvehagyma 
(mely érdekes módon nem hasonlít 
a hagymára, inkább a gyöngyvirág 
levelére de nem összetévesztendő 

vele, erdőben szedhető, most van 
a szezonja,) és a mák szerepét az 
egészségünk megőrzésében. Haj-
lamosak vagyunk megfeledkezni a 
rohanásban a reggeliről, ennek fon-
tosságát is hangsúlyozta a Doktor 
Úr, hiszen elengedhetetlen a szerve-
zetnek a megfelelő energiabevitel a 
nap indításához.

Összességében nagyon hasznos és 
tartalmas volt az elsőként megren-
dezett egészségnap, talán a legkö-
zelebbire többen jönnek el, hiszen 
a legdrágább kincs az egészség, és 
ez a nap éppen arról szólt, hogy ne 
várjuk meg, amikor már kialakult a 
betegségünk, inkább előzzük meg 
a bajt, a legtöbbet saját magunk 
tehetünk ennek érdekében!
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Szép iskolai versenyeredmények
Több szaktantárgyi és sport meg-
mérettetésen szerepeltek az 
elmúlt időszakban a környei 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
diákjai, akik a versenyeken ismét 
bizonyították felkészültségüket, 
rátermettségüket. 

A tanulók számos érmet gyűjtöttek 
be, a legaranyosabban csillogót a 
megyei német szövegértési ver-
senyen a nyolcadikos Bálint Natália 
érdemelte ki.

VERSENYEREDMÉNYEK
Hevesy György megyei kémia-

verseny: 13. hely: Pisch Tünde 7.a.
Angol szövegértési megyei ver-

seny: 5. évfolyam: 17. hely: Varga 

Krisztián 5.b, 18. hely: Olcsváry Ad-
rienn 5.b, 6. évfolyam: 2. hely: Nagy 
Lehel 6.b, 14. hely: Jakobi Emese 6.a, 
7. évfolyam: 3. hely: Pisch Tünde 7.a, 
9. hely: Szakál Anna 7.a, 8. évfolyam: 
18. hely: Decsi Katalin 8.a 20. hely: 
Südi Szilvia 8.a.

Német szövegértési megyei 
verseny: 5. évfolyam: 2. hely: Beke 
Gábor 5.b, 6. évfolyam: 3. hely: 
Pribéli Levente 6.b, 7. évfolyam: 5. 
hely: Mohos Tibor 7.b, 6. hely: Mucsi 
Réka 7.a, 8. évfolyam: 1. hely: Bálint 
Natália 8.b, 6. hely: Sabján Bence 8.b.

Megyei német mesemondó 
verseny: 3. hely: Kardos Dóra 6.b, 
8. hely: Pribéli Levente 6.b. 

Mezei futóverseny: Tatabánya 
és környéke diákolimpia – Tata-

bánya. Az egyéni megmérettetésen 
korcsoportjában harmadik helyen 
végzett Benedek Csenge, Benedek 
Zsolt, Virágh Dávid, negyedik lett 
Nagy Lilla. Csapat: a IV. korcsoport-
ban ezüstérmet szerzett a Benedek 
Zsolt, Virágh Csaba, Áncsák János, 
Bereck Péter, Bíró Márk összeállí-
tású gárda. 6. hely: (III. korcsoport) 
Bakos Martin, Weiger Ákos, Turi 
Dávid, Holló János, Harcsa Viktor. 6. 
hely: (I. korcsoport) Labossa Döme, 
Molnár Péter, Szemeti Laborc, 
Szemeti Zétény, Fóthi Norbert.

Mezei futóverseny: Döntő – 
Esztergom-Kertváros. Egyéniben, 
korcsoportjában ötödikként ért 
célba Benedek Csenge és Benedek 
Zsolt.

TÁJÉKOZTATÓ!
Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
„Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról” szóló 2010. 
évi XC törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a vállalkozók kommunális adója megállapításáról 
szóló 41/2006. (XII.21) önkormányzati rendeletét 2011. január 1-jétől hatályon kívül helyezte.

Ezt azt jelenti, hogy valamennyi teljes 2010 évre vonatkozó bevallás záró adóbevallásként kerül feldol-
gozásra. A bevallásokat az eddigi rend szerint 2011. május 31-ig kérjük beküldeni a helyi iparűzési adó 
bevallással együtt. Bevalláshoz a szükséges nyomtatvány a honlapunkról letölthető (http://kornye.hu–Do-
kumentumtár–Nyomtatványok). 

A bevallás elmulasztása esetén azon túl, hogy nem tudunk intézkedni a vállalkozók kommunális adónem 
lezárásáról Az adózás rendjéről szóló a  2003. évi XCII törvény  172 §. (1) bekezdés b) pontja alapján: „A ma-
gánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha  
a bevallási, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési (a továbbiakban együtt: bevallási) kötelezettségét 
a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti 
és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem).”

Kérjük bevallási kötelezettségüknek a törvényi határidőn belül szíveskedjenek eleget tenni.

FELHÍVÁS
Tisztelt környei lakosok!

A vonatkozó jogszabályok sze-
rint az ingatlan tulajdonosának 
(kezelőjének, használójának) kell 
gondoskodnia az ingatlan előtti jár-
daszakasz (járda hiányában 1 méter 
széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület), valamint a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok eltávolításáról.

Az ingatlanok melletti árkok 
kitakarítása – az elmúlt időszak 
rendkívül csapadékos időjárása 
miatt – mindenkinek kiemelt 
feladta. A Polgármesteri Hivatal 
munkatársai az árokból kitakarított 
hordalékot és földet előzetes egyez-
tetés 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 elhárításá-
nak sürgőssége miatt az előzetes ha-
tósági bejelentésre a tulajdonosnak 
nincs módja, köteles azt a jegyzőnek 
pótlólag azonnal bejelenteni. 

Felhívom a Tisztelt ingatlantulaj-
donosok/földhaszná-
lók figyelmét, hogy 
az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) be-
kezdése értelmében a 
földhasználó köteles 
az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követő-
en ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.

Belterületi parlagfüves ingatlanok 
tekintetében a jegyző köteles közér-
dekű védekezést elrendelni, ennek 
költségeit az ingatlantulajdonoson 

behajtani, továbbá megküldeni az 
adatokat a területileg illetékes Kor-
mányhivatalnak, aki a mulasztókkal 
szemben kiszabja a növényvédelmi 
bírságot. A növényvédelmi bírság 
legmagasabb összege 15 millió fo-
rint, legkisebb összege 15 ezer forint.

A hatóság a parlagfű elleni véde-
kezésre felszólító levelet nem küld, 
hanem azonnal érdemi intézkedé-
seket köteles tenni.

A Polgármesteri Hi-
vatal munkatársai Kör-
nye község belterüle-
tén 2011. július 1-jétől 
kezdik meg a helyszíni 
ellenőrzéseket. 

Kérem a Tisztelt in-
gatlantulajdonosokat, 
hogy fenti határidőre a 
gyommentesítési kötele-
zettségüknek tegyenek 
eleget, hisz a parlagfű 

mentessék mindannyiunk közös 
érdeke, nem beszélve arról, hogy 
gyors intézkedéssel mentesülhet-
nek a kötelező határozat és bírság, 
közérdekű védekezés költségének 
megfizetési kötelezettsége alól.

Beke László  
polgármester

Környei Családi Majális 
– már most lehet nevezni a főzőversenyre!

Május első napján idén is irány a környei tó partja! A képviselő-testület kulturális bizottsága 
szervezésében május 1-jén, vasárnap ismét szórakoztató programok, s nemes versengések 
várnak kicsit és nagyot a tóparton. 

A főzőversenyre már most lehet nevezni, azt, hogy mi kerüljön a bográcsokba, mindenki maga dönti el. 
A bográcsozó csapatok helyezéstől függetlenül egy-egy üveg pezsgőt kapnak ajándékba, a tüzelőről 
azonban a nevezők ne felejtsenek el gondoskodni! A főzőversenyre jelentkezni Lehrreich Nándornál lehet 
a 06 70 256 5909-es telefonszámon és a nandor.l@freemail.hu e-mail címen, vagy Friedrich Gyulánál a 
06 20 474 6827-es telefonszámon és a friedrich.gyula@kornye.hu e-mail címen. 

A CSAláDi MAjáliS pRogRAMjA:

 8.00–14.00 óráig  Bográcsos főzőverseny (bármilyen étellel lehet indulni)
 9.00–11.00 óráig  Családi sportvetélkedő
 14.00 óra  A főzőverseny zsűrizése
 15.00 óra  Tejfölös-lángos evő verseny 
  (a lángost helyben készítik el az Idősek Otthona munkatársai) 
 15.30 óra A főzőverseny eredményhirdetése  
  – a Vándor fakanál és ajándékok átadása 
 16.00 óra  Muzsikál a Tulipántos zenekar 
 17.30 óra Karaoke Postival 
 21.45 óra Tábortűz 

A helyszínen az önkormányzat biztosítja a sörpadokat a résztvevőknek, 
s a büfében üdítőben, sörben, virsliben, hot dogban és fagylaltban nem lesz hiány.
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Ismét elektronikai 
hulladékgyűjtő nap Környén

Nem lehet elégszer hangsúlyozni közvetlen környezetünk védelmének fontosságát. Az otthonukban ke-
letkezett hulladékok szelektív gyűjtése mindannyiunk feladata és felelőssége. A szelektív gyűjtésnek ma 
már rendkívül fontos része az elektromos és elektronikai hulladékok (e-hulladékok) megfelelő kezeléséről 
történő gondoskodás is.

Hazánkban évente mintegy 130 000 tonna háztartási e-hulladék képződik, ebből kb. 40 000 tonna kerül visszagyűj-
tésre. Az Electro-Coord Magyarország a lakossági e-hulladékok újrahasznosításának koordinálására szakosodott 
közhasznú szervezetként, az országos logisztikai hálózatán keresztül közel 30 000 tonnát gyűjt vissza és ennek a 
mennyiségnek a 80-85 százaléka kerül újrahasznosításra. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. és Kör-
nye Önkormányzata arra szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy az elhasznált, elromlott vagy feleslegessé 
vált elektromos és elektronikai készülékek nem a kukába valók. Ennek érdekében és egyben környezettudatos 
szemléletre ösztönözve, az e-hulladékok szervezett 
begyűjtését kívánjuk megvalósítani településünkön. 
Lakosaink térítésmentesen adhatják le a háztartásukban 
keletkezett – főalkatrészekkel rendelkező – hulladékká 
vált elektromos készülékeiket.

2011. május 11. szerda 8.00 órától – május 12. csütör-
tök 13.00 óráig, az Electro-Coord Magyarország konté-
nere és az Önkormányzat munkatársa térítésmentesen 
fogadja lakosainktól az elhasznált, üzemképtelen, kido-
básra szánt – egykor elektromos árammal működött, 
kizárólag háztartásokban használatos – készülékeket a 
képen látható gyűjtőpontokon: 

Mi tARtoziK Az ElEKtRoNiKAi hullADÉKoK KöRÉbE?
•	 háztartási	kisgépek 
 (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító)
•	 háztartási	nagygépek 
 (pl. hűtőgép, mosógép, bojler, villanytűzhely)
•	 barkács	gépek 
 (pl. fúrógép, hegesztő trafó, fűnyíró gép)
•	 szórakoztató	elektronikai	készülékek 
 (pl. TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi )
•	 számítógépek,	monitorok
•	 fénycsövek,	kompakt	izzók,	lámpatestek

Szelektív gyűjtésük fontos, mert feldolgozás előtt el 
kell távolítani a környezetre különösen veszélyes – sok 
esetben rákkeltő – és csak speciálisan kezelhető anya-
gokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú műanyagok). 

A gyűjtőnapon összegyűjtött e-hulladékot az Electro-
Coord Magyarország Nonprofit Kft. az egész országra 
kiterjedő logisztikai hálózatán keresztül juttatja el a 
feldolgozó üzemekbe, ahol az Európai Unió előírásainak 
megfelelően feldolgozzák azokat és a kinyert másodlagos 
nyersanyagok 80-85 százaléka újrahasznosításra kerül. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gyűjtés háztartási 
mennyiségre vonatkozik (néhány darab/háztartás). 
Gazdasági társaságoktól, cégektől, vállalkozásoktól, 
közintézményektől nem áll módunkban e-hulladékot 
átvenni.

A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az 
egyre nagyobb méreteket öltő hulladékhegyeket, 
kérjük tegyen Ön is Környe tiszta környezetéért!

Jótékonysági bál
Ez évben másodszor rendezte meg Eck Csaba és 
kedves felesége a Tavaszköszöntő Kikelet bált. 

Már az első rendezvényen is több százan jelentek 
meg, de az idei, a több mint 400 fő feletti létszámmal 
minden elképzelhető reményt felülmúlt. A gyönyörűen 
feldíszített iskolai tornateremre rá sem lehetett ismerni. 
Hálás közönsége volt a kitűnő zenekarnak, hiszen a 
táncparkett szinte mindig zsúfolásig tele volt a hajnalig 
tartó bálban.

Köszönet a résztvevőknek a megjelenésért, a vállalko-
zóknak, magánszemélyeknek, szülői munkaközösségnek 
az önzetlen támogatásért, a szervezőknek a fáradha-
tatlan munkáért, melynek eredményeként jelentős 
összegű bevételt ajánlhatták fel az általános iskolának, 
az óvodának, valamint a Szivárvány táncegyüttes is 
részesült a támogatásból.

a Környei-Bánya megnyitásának
100. évfordulójára rendezett ünnepségre

Program:

2011. április 30-án
9.00–9.30 óra – Környebányai Közösségi Ház

gyülekező, vendégek fogadása, helytörténeti kiállítás megtekintése

9.30 óra – Térzene az Oroszlányi Bányász Zenekar közreműködésével

9.45 óra – Vonulás a Környebányai Hősi Emlékműhöz

10.00 óra – Hősi Emlékmű – Ünnepi megemlékezés
Ünnepi köszöntőt mond Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke

Bányász zászló átadása, zászló szentelése és megáldása
Emlékezés a bányászokra: Torma Lajos, a Márkushegyi BDSZ egykori titkára

Koszorúzás

10.50 óra – Vonulás a Környebányai Millenniumi Kereszthez

11.00  – Millenniumi Kereszt
Tatabányai Rozmaring Bányász Dalkör műsora

A hős bányász elődök tiszteletére állított emlékmű avatása 
– avató beszédet mond Beke László, Környe Község Polgármestere

Koszorúzás
Jubileumi kiadvány bemutatása

Környei Község Önkormányzata

A rendezvény fővédnöke: Popovics György a Komárom Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke
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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

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk községünk lako-
sait, hogy a 2011. évi lomtala-
nításra az alábbi időpontokban 
kerül sor.

KöRNYEbáNYáN

2011. május 9-én (hétfőn) 

iRtáSpuSztáN

2011. május 9-én (hétfőn) 

   SzENtgYöRgYpuSztáN

2011. május 11-én (szerdán) 

tAgYoSpuSztáN

2011. május 11-én (szerdán) 

KöRNYÉN

2010. május 12-én (csütörtökön)

Kérjük, hogy a lomtalanítás 
során veszélyes hulladékot (gumi-
abroncs, 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 elszállítta-
tására! 

KöSzöNjüK, 
hogY öN iS VÉDi 

KöRNYEzEtÉt!
Polgármesteri Hivatal 

tiSztElt olVASóiNK!
A Környei Hírhozóból havonta, két-
havonta kaphatnak tájékoztatást 
szűkebb hazánk eseményeiről. 

Kérjük ne felejtkezzenek el Környe in-
ternetes elérhetőségéről, ahol naprakész 
információval szolgál a kitűnően szerkesz-
tett és működő környei honlap, melyet a 
www.kornye.hu címen találhatnak. 

Aki teheti, kattintson a fenti címre, 
hiszen minden helyi eseményről szinte 
azonnal értesülhetnek, az archivált anya-
gok között pedig elolvashatják a közelmúlt 
és a régmúlt eseményeit, hiszen itt megta-
lálhatják többek között a Környei Hírhozó 
eddig megjelent példányait is.

Rendezvénynaptár a Sörfesztiválig

Ápr i l is  30.
Környebányai rendezvény a település 100 éves fennállásának alkalmából
Május 1.

Majális, főzőverseny a környei tó partján
Május 20.
„Miénk a ház, pajtaszínpad” a Szivárvány táncegyüttes napja a Tájházban
Május 28.

Gyermeknap az Óvodában
Május 29.

Orbán nap a Leshegyen
Jún ius 10.

8-os diákok ballagása az Kisfaludy Mihály Általános Iskolában
Jún ius 12.

Pünkösdi májfadöntés és bál
Jú l ius  1-2-3.

Sörfesztivál

A mi falunk
A mi falunk nem olyan, mint a többi, mert kedves szá-
munkra. Van egy gyönyörű tavunk, és itt fut az Által-ér 
is. Van még egy szép nagy iskolánk és egy Faluházunk, 
amelyben sok rendezvényt tartunk. A Tájházban rengeteg 
érdekes és régi dolog található. A Sportpályán minden év-
ben megrendezzük a Sörfesztivált, ahol sok gyerek fellép. 
Vannak templomaink, katolikus és református, meg két 
temetőnk. A faluban játszóterek is vannak, melyeknek 
kapuja minden kisgyerek előtt nyitva áll. Két épületben 
van a Vackor Óvodánk, amibe sok kislurkó jár. Van egy 
Szőlőhegyünk, a Leshegy. A faluban sok bolt található. 

Ez a mi falunk, amihez rengeteg emlékünk fűződik, és 
reméljük, hogy sokáig így élünk békességen.

Írta: A négy Lotti
Tagok: Makai Réka, Varga Ágnes, Virga Réka, Krupánszky Eszter


