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Jubileumi SörfeSztivál  
karaoke világbajnoki selejtezővel,  
Portisch lajossal, búza Sándorral 

és rákóczi ferivel!
Huszadik alkalommal vár mindenkit a környei Nem-
zetiségi és Sörfesztivál, idén július 1-je és 3-a között. 

A háromnapos rendezvényt hagyományosan pénteken 
17.00 órától amatőr rock zenekarok koncertje nyitja 
meg, majd este negyed 10-kor Woodstock karaoke 
világbajnoki selejtező és sörivó verseny kezdődik. Az 
első estét hajnali 5 óráig tartó disco zárja DJ. Matte 
Tóth Mátéval.

Szombaton és vasárnap több helyszínen is várjuk a ven-
dégeket, kicsiket, nagyokat egyaránt. A programok sorá-
ban szerepel grill parti Búza Sándorral és Rákóczi Ferivel, 
kenuzás és gyermek kézműves műhely, hagyományőrző 
csoportok műsora, Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra, a 
Princess, közkívánatra a Best of Danubius, utcabál a Mányi 
Sramli zenekarral, sakk szimultán a Nemzet Sportolójával, 
Portisch Lajossal, Sugarloaf koncert, B. Tóth László nosztal-
gia buli, s természetesen a tűzijáték sem marad el.

Ünnepeljünk együtt a XX. Nemzetiségi és Sörfesztiválon!
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folyamatban a beruházások 
Hitel felvétele nélkül tervezi az idei esztendőt a 
környei önkormányzat, amely a közbeszerzési eljárá-
sok meghirdetésével két jelentős beruházást, fejlesz-
tést is elindított, összegük eléri a 360 millió forintot. 

A legjelentősebb tételt, majdnem 300 millió forintot 
jelent az új óvoda és bölcsőde építésének megkezdése, 
erre a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan 
augusztusban kerülhet sor. A Vackor Óvoda jelenleg két 
különálló épületben, összesen 750 négyzetméteren foly-
tatja oktatási, nevelési tevékenységét. Az új intézmény 
elkészültével megszűnik a kettétagoltság, s a majd ren-
delkezésre álló 1600 négyzetméteren két bölcsődei, míg 
hét óvodai csoport elhelyezése válik lehetővé a tervek 
szerint a 2012-es nevelési évtől.

A Művelődési Központból 30 millió forintos támo-
gatással válik „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér”, 
az önkormányzat a beruházáshoz további közel har-
minc millió forintot biztosít. A tervezett beruházás 
közvetlen célja a művelődési ház, mint közösségi tér 
infrastrukturális fejlesztése, mely az épület felújítá-
sát, akadálymentesítését, hőszigetelését, külső-belső 
festését tartalmazza, azaz a közművelődési célú 
közösségi színtér külső megjelenésében is megújul. 
A beruházás során magastetőt építenek, kicserélik 
a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtési rendszert, s a 
színházteremben korszerű hang- és fénytechnikai 
rendszert alakítanak ki. A munkálatok a tervek sze-
rint augusztusban kezdődnek és november közepére 
fejeződnek be.

Defibrillátor összefogásból 
663 ezer forint értékű modern, 
a laikusok által is használható 
hordozható defibrillátort vásá-
roltak környei vállalkozások, az 
életmentő készüléket az egykori 
mezőgazdasági kombinát főbe-
járatának portáján helyezték el, 
ahol 24 órás a szolgálat, így a nap 
bármely szakában elérhető.

Az életmentő készülék megvásár-
lására Dr. Árendás József háziorvos 
tett javaslatot a Vagyonkezelő 
Kft. ügyvezetőjének,  aki a feladat 
végrehajtásával, s a koordinációval 
Becker Antalt, a Környe Major Kft. 
rendészeti vezetőjét bízta meg. A 
területen ma húsz, különböző mé-
retű gazdasági társaság működik, 
összességében mintegy 300 főt 
alkalmazva. A cégek közül 14-en 
járultak hozzá a Munkásvédelmi 
Alapítványon keresztül az életmen-
tő készülék megvásárlásához. A tár-
saságok összesen 600 ezer forintot 
ajánlottak fel, a hiányzó 63 ezer 
forintot az alapítvány biztosította.

A portaszolgálatot ellátó vagyon-
őrök, s a vállalkozások munkatársai 
már „kiképzést” is kaptak Dr. Áren-
dás József háziorvostól, aki nemcsak 
a defibrillátor főbb jellemzőiről, 
használatáról tájékoztatott, de 
elsősegély-nyújtási ismereteiket is 
felfrissítette.

Mint Becker Antal elmondta, a 
látottak alapján valóban a nem 
szakképzettek számára is egyszerű-
en kezelhető a készülék, amely fo-
lyamatosan hangutasításokkal látja 
el a használóját, de természetesen 
abban bíznak, hogy egyszer sem kell 
majd bekapcsolniuk. A rendészeti 
vezető azt is kiemelte: a defibrillátor 
természetesen nem csak azon társa-
ságok rendelkezésére áll, amelyek 
anyagilag is támogatták a megvá-
sárlását, sőt, ha úgy adódik, hogy 
mentősöknek, orvosnak lesz szüksé-
ge rá, akkor számukra is éjjel-nappal 
elérhető a portán. Környén a jelen-
legivel együtt már négy modern 
hordozható defibrillátor található, 
kettő a háziorvosi körzetekben, egy 
a gyermekorvosnál, egy pedig a vál-
lalkozásoknak köszönhetően mos-
tantól a Vagyonkezelő Kft. portáján. 

Bár a berendezés nem szerepel a 
rendelőintézetek számára kötelező-
en biztosítandó minimumfelvételek 
között, két készüléket márciusban 
önerőből vásárolt meg az önkor-
mányzat, s adott át a gyógyászok-
nak, mivel a Szent Rókus Rendelő 
egy több mint tíz éves készülékkel 
rendelkezett, modernebb kivitelű 
csupán az 1-es számú háziorvosi 
körzetben volt elérhető.

Dr. Árendás József nevéhez az 
eltelt évek során három újraélesztés 

fűződik, idén február végén pedig dr. 
Bublovics Péter háziorvos is sikerrel 
mentette meg a defibrillátornak kö-
szönhetően egy 60 éves férfi életét. 

A hordozhAtó defibrillátor 
megvásárlását támogAtták:

ARTEST-FORM KFT.
ATIS KFT.

DEVAFEED KFT.
FÉMEX KFT.

GELATO ITALIANO KFT.
GÉNIUSZ TRADE KFT.

KOLLÁR-VILL BT.
KÖRNYE MAJOR KFT.

KÖRNYEI VAGYONKEZELŐ KFT.
MUT-HUNGÁRIA KFT.

PINKVIN KFT.
TRANSINTERTOP KFT.

VG BT.
2 DD COLORS KFT.

MUNKÁSVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 
KÖRNYE
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borversenyre hívják a les-hegyiek a gazdákat
Bár Bella Sándor Les-hegyi szőlősgazda szerint a tavalyi termés miatt jócskán rászolgált, ám mivel idén május 
25-én sütött a nap, nem vesszőzte meg, hanem borral öntözte a Szent Orbán Szobrot a hó utolsó vasárnapján.

Községünkben 1996 óta ünnepeljük Orbán napját a Les-hegyi szőlősgazdák kezdeményezésére, akkor készült el a szobor 
is, bízva abban, hogy Szent Orbán megvédi a termésüket. Bella Sándor úgy vélte, hogy tavaly ezt bizony elmulasztotta 
a Szent, de reményét fejezte ki, hogy idén másként lesz. A szőlősgazda az ünnepségen azt is bejelentette: a Les-he-
gyiek jövőre borversenyre hívják ki a község más területein gazdálkodókat, így jövőre már nem csak a hagyományos 
borkínálásra, hanem a pincék féltve őrzött kincseinek minősítésére is sor kerül. Az ünnepségen a helyiek mellett a két 
testvértelepülésről, Biedenkopfból és Steffenbergből érkező vendégek is vastapssal jutalmazták a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyerekcsoport, az általános iskola néptánc tagozatának alsós diákjai, valamint a Német Nemzetiségi 
Dalkör műsorát, majd következett a megszokott vendéglátás pogácsával, s természetesen pincehideg, zamatos borral.

Steffenbergből kedves és megható ajándékkal érkezett hozzánk Alfred Weitzel özvegye. Edith Weitzel asszony az 
áprilisban elhunyt férje utolsó munkáját hozta községünkbe: 
egy faragott táblát, amely jelzi, hogy Környétől 1040 kilo-
méterre található Steffenberg. Alfred Weitzel ugyanilyen 
táblát készített és helyezett el a német partnertelepülésen 
is, amely hirdeti, merre fekszik Környe, s hány kilométert 
kell megtenni az ideérkezésig.

Steffenberg Partnerkapcsolati Egyesülete egykori ala-
pítójának utolsó ajándékát a Községháza mögötti téren 
helyezte el Beke László polgármester és a német vendégek, 
hazautazásuk napján.

A Kisfaludy mihály általános iskola hírei
hAmArosAn megérkeznek Az 
interAktív táblák környére 

A hét évfolyamon 258 diák számára 
ért véget június 20-án az ünnepé-
lyes tanévzáróval hivatalosan is a 
2010/11-es tanév a környei általános 
iskolában. Az eseményen majdnem 
200 jutalmat adtak át a diákoknak 
tanulmányi eredményük, szorgal-
muk, példamutató magatartásuk, 
különböző versenyeken való sikeres 
szereplésük, közösségi, a művészeti 
tagozatokon végzett tevékenysé-
gük elismeréseként.  

Az iskolában tíz nappal korábban 
31 végzős diák számára szólt utolsó 
alkalommal a csengő. A ballagók hol 
könnyes, hol mosolygós tekintettel 
lépdeltek a megszokott falak között, s 
vettek búcsút pedagógusaiktól, társa-
iktól, Rácz Gabriella és Horti Károlyné 
osztályfőnökeiktől.

Nyolc évvel ezelőtt még félénken, 
várakozással telve léptétek át az iskola 
küszöbét Wind Károlyné, Haffner Tí-
mea, Hajmáné Kalocsai Éva, Királyné 
Kollerits Valéria tanító nénikkel, akik 
sok türelemmel vezettek bennete-
ket a számok, betűk birodalmában, 
megalapozták felső tagozatos tanul-
mányaitokat – idézte fel a kezdete-
ket, majd a pillanatok alatt elrepülő, 
kihívásokban, sikerekben és olykor 
kudarcokban bővelkedő 8 esztendőt 
Ráczné Wiszt Vilma. 

Az igazgatóhelyettes a búcsúzóktól 
azt kérte, hogy a szép emlékeket ne 
feledjék, a sikertelenségek pedig szol-
gáljanak tanulságképpen a jövőben, 
okuljanak belőlük, hogy ugyanazokat 
a hibákat ne kövessék el még egyszer.

Hagyomány, hogy 
az arra érdemes vég-
zős diákok a ballagá-
si ünnepség keretén 
belül jutalomkönyvet 
vehetnek át közösségi 
munkájukért, tanulmá-
nyi versenyeken elért 
eredményeikért. Idén 
tizenegy tanuló része-
sült elismerésben, a „Jó 
tanuló, jó sportoló” 
díjat Benedek Zsolt-
nak (8.a) nyújtotta át 
Trézlné Staudinger 
Csilla igazgató, és Far-
kas Éva, a Szülői Mun-
kaközösség elnöke. 
Benedek Zsolt az atlétikában és mezei 
futásban az iskola csapatában való 
kiemelkedő szerepléséért, valamint 
a triatlonban elért országos eredmé-
nyéért vehette át a díjat.

De nemcsak a diákok köszöntek 
el az intézménytől, Südiné Mózes 
Katalin, a Szülői Munkaközösség ed-
digi elnöke is, akinek fáradhatatlan 
munkájáért, önzetlen közösségi tevé-
kenységéért, valamint a 8.b osztályba 
járó gyerekek segítéséért utódja 
mondott köszönetet. A gyermekekért 
végzett munkája elismeréseként hét 
szülő vehetett át oklevelet: Szalay 
Gyula, Schindler Erzsébet, Szolnokiné 
Stumpf Valéria, Becker Jánosné, Hart-
manné Linczmayer Ramóna, Horn 
Pálné és Sabjánné Menyhárt Piroska.

Az iskolában előreláthatóan 43 elsős 
kezdi meg szeptemberben a tanul-
mányait, így az intézmény létszáma 
meghaladja majd a 300-at. 

Az új tanévtől ők valamennyien 
élvezhetik annak a sikeres, „Az intel-

ligens iskola megvalósulása Környén” 
című pályázatnak a végeredményét, 
mellyel az önkormányzat 11 913 673 
forint uniós támogatást nyert el.

A 100 százalékos támogatottsági 
intenzitású projekt gyakorlati meg-
valósítása hamarosan elkezdődik, 
miután az önkormányzat a közel-
múltban hirdette ki közbeszerzési el-
járásának eredményét, így várhatóan 
egy hónapon belül megérkeznek az 
informatikai berendezések az iskolá-
ba, majd következhet a pedagógusok 
továbbképzése.

Az intézmény 22 számító-, valamint 
egy szervergéppel, 8 interaktív tábla 
szettel és szoftverekkel gazdagodik, 
s a használatukhoz wifi hálózatot is 
kialakítanak. Mint Trézlné Staudinger 
Csilla intézményvezető elmondta, a 
projekttel tízre emelkedik interaktív 
tábláik száma, s igyekeznek majd 
úgy összeállítani az órarendet, hogy 
valamennyi osztály a legoptimálisab-
ban használhassa, hasznosíthassa az 
informatikai eszközöket tanulmányai 
során.   

nyári hírek

A konyha július 8-áig üzemel, majd 
a nyári karbantartás, meszelés után 
augusztus 8-tól kezdi meg ismét a 
működését.  A nyári napköziben július 
8-áig, valamint augusztus 22-étől 31-
éig naponta 8.00 és 15.30 óra között 
felügyelnek a gyerekekre. A pótvizsga 
időpontja augusztus 30. reggel 8 óra.

A nyári szünet ideje alatt az iskolá-
ban minden héten kedden és csütör-
tökön 9–12 óra között van ügyelet.

ezüstösen csillogó környei ”zöld manók” 
Tíz magyar intézmény között a 
második helyen végzett a környei 
általános iskola az E.ON Hungária 
Csoport által „Zöld Bajnokok” cím-
mel kiírt pályázatán. 

Iskolánk 4 ország 40 általános, köztük 
tíz magyar iskolájával egyetemben 
vívta ki a Global Action Plan nemzet-
közi környezetvédelmi szervezet által 
alapított programban való részvétel 
jogát. A feladat az iskola szénlábnyo-
mának, azaz, szén-dioxid kibocsátásá-
nak csökkentése volt. 

A környei „Zöld Manók” tavaly 
ősztől ez év márciusáig hívták nemes 
versengésre az intézmény tanulóit, 
négy fordulóban különböző feladato-
kat megoldva, szlogeneket, rajzokat, 
fényképeket, fogalmazásokat, verse-
ket plakátokat készítve  fejezték ki, 
mit jelent számukra az energiataka-
rékosság, hogyan lehetne csökkenteni 
az energiafelhasználást. 

A program ideje alatt az iskolában 
nem csupán folyamatosan felhívták a 
diákok társaik figyelmét az energiata-
karékosságra, összehasonlító méréseket 
is végeztek a fogyasztásról. A pályázat 
kiírói májusban záró energianyomo-
zási jelentést készítettek, amely azt is 
megállapította, hogy a korábban 24 

százalékban használa-
ton kívül égve hagyott 
lámpák száma a prog-
ram végére nullára 
csökkent. Az iskola 
energiatakarékossági 
akciói az éves CO2-
kibocsátás 300 kilo-
grammos csökkenését 
eredményezték, ami 
egyenértékű például 
30 105 darab energia-
takarékos égő egyéves 
kikapcsolva tartásával.

„Zöld Manóink” tehát igen eredmé-
nyesen szorgoskodtak, aktivitásuknak, 
s az elért energia-megtakarításnak 
köszönhető a második helyezettnek 
járó jutalmuk: valamennyien egy 
egyhetes nyári táborozáson vehet-
nek részt, az intézmény pedig egy 
kétszázezer forintos könyvvásárlási 
utalvánnyal gazdagodott.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
Horti Károlyné és Magyarits Katalin 
programfelelősök hangsúlyozták: a 
legfőbb érdem a gyerekeké, de az 
ezüstös csillogás az iskola egészének 
szól, s az intézmény tantestületének 
valamennyi tagját köszönet illeti, hi-
szen a program során rengeteg segít-
séget, támogatást kaptak kollégáiktól.   

ezüstös zöld mAnók:
Beke Gábor 5.b

Hartman Alex 5.b
Lengyel Boglárka 5.b
Olcsváry Adrienn 5.b

Bíró Ádám 6.b
Füstös Bence 6.b
Golda Ádám 6.b

Kovács Katalin 6.b 
Nagy Lehel 6.b

Pribéli Levente 6.b
Németh Zsófia 7.a

Pisch Tünde 7.a
Barta Nóra 7.b

Fülöp Georgina 8.b
Hartman Ivett 8.b
Kósa Brigitta 8.b
Sabján Bence 8.b
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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

A Környei Hírhozóból 
havonta, kéthavonta 
kaphatnak tájékozta-
tást szűkebb hazánk 
eseményeiről. 
Kérjük, ne felejtkez-
zenek el Környe inter-
netes elérhetőségéről, 
ahol naprakész infor-
mációkat találhatnak: 
www.kornye.hu

Aki teheti, kattintson 
honlapunkra, hiszen 
minden helyi ese-
ményről szinte azon-
nal értesülhetnek, 
az archivált anyagok 
között pedig elolvas-
hatják a közelmúlt és 
a régmúlt eseménye-
it, hiszen itt megta-

lálhatják – a többi 
között – a Környei 

Hírhozó eddig 
megjelent pél-
dányait is.

Pitypang játszóház
Festettek, vágtak, ragasztottak a 
gyerekek csütörtökön a művelődési 
házban, ahol a tatabányai Család-
segítő Szolgálat és Gyermekjóléti 
Központ szervezésében a nyári 
szünet alatt kéthetente Pitypang 
Játszóház várja a kicsiket.

A gyerkőcök, akik között Környebá-
nyáról érkező is akadt, láthatóan 
élvezettel kézműveskedtek, hogy 
otthon eldicsekedhessenek a saját 
maguk készítette ceruzatartóikkal, 
üzenő facsipeszeikkel, vagy fotóke-
reteikkel. A díjtalanul látogatható 
programra minden második csütör-

tökön délután 1 és 3 óra között várják 
a gyerekeket a művelődési házban, s 
akik részt vesznek a foglalkozásokon, 
biztosan nem bánják meg, hiszen a 
szervezők elárulták: a számos kéz-
műves meglepetés között lesz bizony 
pólófestés is. A környei időpontok 
(július 7., július 21., augusztus 4., au-
gusztus 18.) mellett augusztus első 
hetében Környebányára is ellátogat 
a Pitypang Játszóház. 

A program szervezője a TTKT ESZI 
Családsegítő Szolgálat és Megyei 
Módszertani Gyermekjóléti Központ, 
támogatja: Környe Község Polgármes-
teri Hivatala.

remény-nAp 
A környei Római Katolikus, valamint 
Református Egyházközség, a Három-
királyok Alapítvány és Környe Község 
Önkormányzata augusztus 6-án, szom-
baton ismét megrendezi a „Remény-
nap”-ját. Gyülekező 9 órától a Közösségi 
és Tájházban, a rendezvény fél 10-kor 
kezdődik a környei református temp-
lomban köszöntővel és igehirdetéssel. 

10.15 és 10.45 között Petráss Mária énekel a 
Római Katolikus Templomban, 11.00 órától 
ünnepi szentmise lesz Hegyháti Alajos és 
neje emlékére. Közreműködik a Vackor Óvo-
da Kamarakórusa. 14.00 órától látogatás 
Tarjánba, a Római Katolikus Templomba és 
egyházközséghez. Indulás a plébánia mellől 
autóbusszal.

Kitáncolták, kidanolták a májfát
A májusfát eredetileg a szerelmes fiú állította szíve 
választottjának házánál, így fejezve ki érzéseit. Bár a 
népszokás mára némileg átalakult, a hagyományt Kör-
nyén ma is ápolja a Német Kisebbségi Önkormányzat.

Pünkösd vasárnapján a Községházánál és a Tájháznál 
gyülekeztek az érdeklődők, hogy gyönyörködjenek a Né-
met Nemzetiségi Gyermekcsoport és a Német Nemzetiségi 
Dalkör műsorában, majd pedig tapsukkal segítsék a májfát 
kidöntő férfiakat. Bár a technika ördöge a Tájháznál meg-
próbált rakoncátlankodni, végül még vidámabbá varázsolta 
a hangulatot, mivel a pici táncosok életükben először élő 
muzsikára, a vértessomlói Heimattöne Kapelle kíséretében 
ropták a hochzeitsmarsch-ot. A műsort idén is Pünkösdi 
bál követte, a vendégek szórakoztatásáról is kifárasztásáról 
a szomszédos községből érkezett zenekar gondoskodott.

Tisztelt Olvasóink!


