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Házaspár vette át a Díszpolgári Címet
Bedy Sándor plébános, s Szemeti Ferenc 
református tiszteletes tartott ökume-
nikus istentiszteletet március 15-én az 
önkormányzat 1848-49-es Forradalom 
és Szabadságharc emlékére rendezett 
ünnepségének első helyszínén, a római 
katolikus templomban, majd a megem-
lékezés a Polgármesteri Hivatal udvarán 
folytatódott, ahol Beke László polgármes-
ter idézte fel a forradalmi hullámot, amely 
hazánkban szabadságharccá alakult át, 
s oly sok dicső napot hozott a honért har-
coló honvédeknek.

I gaz, hogy vérbe fojtották a szabadság-
harcot, de néhány évtized múlva meg-
valósultak azok a vívmányok, azok a 

változások, melyért oly sok hős a vérét adta 
a csatamezőn, vagy a szabadságharcot 
követő megtorlás során, 
de a győzelmet nem lehet 
elvenni tőlük. Ez a győze-
lem olyan erővel bír, mely 
a mai napig megadja tár-
sadalmi értékeink alapját, 
a mai napig országunk és 
a Kárpát-medence egyik 
legfontosabb ünnepe 
március 15. A vérrel és az 
igazság kitörölhetetlen 
tintájával írt győzelmüket 
nem lehet elvenni tőlük 
és tőlünk – fogalmazott 
a polgármester. Ünnepi 
beszéde zárásaként úgy 
vélte: ha azonosulunk a 
márciusi ifjak követendő 
példájával, értékrendjével, akkor erőseb-
bek, nagyobbak lehetünk, de nagyobb és 
erősebb lesz tőle családunk, nemzetünk, 
országunk is.

A polgármester gondolatait 
az általános iskolások ünnepi 
műsora követte, majd elérkezett 
a Díszpolgári Cím átadása, me-
lyet 1994-es megalapítása óta 
tizenhárman vehettek át. Idén 
a képviselő-testület döntése 
alapján az orvos házaspár, Dr. 
Pálosné Dr. Bogád Judit és Dr. 
Pálos Péter részesült a Dísz-
polgári Címben, hiszen – mint 
elhangzott – az ő kötődésük 
nem csupán a községhez, de 
egymáshoz is egy életre szóló, 
ők ketten, közösen, egyként tet-
tek a közösségért, s öregbítették 
a falu hírét a nagyvilágban. 

A fiatal gyermek- és fogszakorvos házas-
pár tanulmányaik befejezése után 1971-

ben költözött Környére, s 
gyógyító orvosi tevékeny-
ségét négy évtizeden ke-
resztül végezte a község 
lakosainak nagy megelé-
gedésére. Úgy gyógyítot-
tak eredményesen, hogy 
nem csak a gyógyításra, 
hanem a prevencióra is 
nagy hangsúlyt fektettek. 
Példamutató szakmai 
munkásságuk mel let t 
a község közéletéből is 
aktívan vették ki részüket. 
Több cikluson keresztül 
Környe önkormányzatá-
nak megválasztott kép-
viselői voltak, illetve Dr. 

Bogád Judit ma is aktív tagja a Szociális 
és Egészségügyi Bizottságának. Sportered-
ményeik nem csak maguk, de a község 
és a magyar orvostársadalom számára is 

dicsőséget szereztek több alkalommal is.  
A környei lakosokért végzett négy évtize-
des sikeres és áldozatkész munka méltóvá 
tette az orvos házaspárt arra, hogy Környe 
Község Díszpolgári Címét megkapja és 
viselje.

Az ünnepélyes aktus után az emlékező 
közösség a Kegyeleti Parkban található 
Kopjafánál rótta le tiszteletét. Az önkor-
mányzat nevében Beke László polgár-
mester, s Orlovits Tímea jegyző, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
részéről Simon Géza alelnök és dr. Péntek 
Péter főjegyző, majd a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a két testvértelepülés, 
Steffenberg és Tardoskedd, a pártok, civil 
szervezetek képviselői, valamint a jelen-
lévők helyezték el a kegyelet virágait, s 
gyújtották meg mécseseiket az 1848-49-
es Forradalom és Szabadságharc hősei 
emlékére.

(A Dr. Pálosné Dr. Bogád Judittal és Dr. Pálos Péterrel 
készített riportunkat a Környei Hírhozó 

következő számában olvashatják.)

Községünk díszpolgárai 

1994: Endrédi Zoltán Sándor
1995: Dr. Laub József
1996: Bánáti István
1997: Glász József
1998: Vadász Józsefné Vanya Mária
2000: dr. Raposa Tibor
2001: Horváth Miklós
2002: Dr. Nagy Gyuláné Lunczer Ilona
2005: Dr. Simon Ferenc
2006: Anda Éva
2007: Scherer Mihály
2008: Mráz Dezső
2010: Peter Pfingst
2012: Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit 
 és Dr. Pálos Péter

Pályázati felhívás civil szervezeteknek
A környei képviselő-testület pályázatot hirdet civil szervezetek részére támogatás elnyerésére. A pályázaton minden olyan egyesülési 
jog alapján létrehozott szervezet részt vehet (egyesület, alapítvány, stb.), amely alapszabályának, alapító okiratának megfelelően 
tevékenységét Környe községben ténylegesen folytatja, munkájával hozzájárul a település fejlődéséhez, a sport és a kultúra terü-
letén kiemelkedő munkát végez.

Beadási határidő: 2012. március 30. (péntek) 12.00 óra
Bővebb információ található és az adatlap letölthető a www.kornye.hu/pályázatok menüpont alól.
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Óvodáról és ismét Irtáspusztáról (is) a falugyűlésen
Két órán át tartott az idei falugyűlés köz-
ségünkben, melyet hagyományosan a 
költségvetés elfogadása után tartottak 
meg. Március 5-én a tavalyi beszámoló 
és a tervezett beruházások ismertetése 
mellett ezúttal az új óvoda építésének 
késlekedése, illetve az Irtáspusztán terve-
zett állattartás váltotta ki a legnagyobb 
érdeklődést.

A z önkormányzat nem támogatja. 
Hiányzik a környezethasználati 
engedély, tűzvédelmileg sem tűnik 

szabályosnak a beruházás, de elképzel-
hető, hogy mégis megszerzik a szükséges 
engedélyeket. – ezeket a mondatokat az 
Irtáspusztai sertéstelep kapcsán fogalmaz-
ta meg a március eleji falugyűlésen Beke 
László polgármester, majd az eltelt évet 
összegző, illetve az idei terveket ismertető 
beszámolója után Orlovits Tímea jegyző 
tájékoztatta a jelenlévőket a részletekről.

Mint elmondta, bár a cég tavaly má-
jusban lakossági fórumon jelentette be, 
hogy felülvizsgálják elképzeléseiket, s 
alternatív megoldásként egy olyan tech-
nológiájú állattartásra tesznek javaslatot, 
amely folyamat végén biogáz üzemet 
létesítenének, s a földekre kikerülő, évi  
72 ezer tonnányi biotrágya már nem 

okozna bűzhatást, az akkor elhangzottak 
ellenére a mai napig nem nyújtották be 
módosított elképzeléseiket. A társaság je-
lenleg nem rendelkezik környezethasználati 
engedéllyel, így csak kétezer alatti darab-
számban tarthat hízót, valamint négyezer 
malacot. A 6 ezer négyzetméteres malac 
nevelde használatbavételi engedélyét vi-
szont a környei építéshatóságnak ki kellett 
adnia, miután a tűzoltóság módosította sa-
ját elutasító határozatát, s végül megadta 
szakhatósági hozzájárulását. 

A falugyűlésen kérdésként fogalmazó-
dott meg, hogy a jegyző ellenőrzi-e az 
állatszámra vonatkozó korlátok betartását, 
s kiderült, hogy erre nincs jogköre, arra 
viszont igen, hogy a szakhatóságnál kezde-
ményezze az ellenőrzést. Egy hozzászóló azt 
is kérte: vizsgáltassák meg, hogy az érintett 
földterület mennyire telített, mert él a gya-
núval, hogy már nem is talajvíz, hanem 
trágyalé érkezik a pincéjükbe. 

Az új óvoda, bölcsőde építése is már jó 
ideje foglalkoztatja a környeieket, mivel 
a beruházás késik a korábbi tervekhez 
képest. A polgármester a késlekedés 
okairól is beszámolt, s reményét fejezte 
ki, hogy nyáron már elkezdődhet a beru-
házás. (Erről a témáról a Környei Hírhozó 
előző számában részletesen olvashattak.)  

A falugyűlésen felmerült, hogy kié a fele-
lősség a sikertelen eljárás miatt? A polgár-
mester válaszában elmondta: a műszaki 
dokumentáció egy része nem felelt meg 
a jogszabályoknak és emiatt a dokumen-
tációt készítő cégnek kell helytállnia és 
megtéríteni az önkormányzat kárát.

Késik a tatai úti övárok kialakítása is. 
Ugyan az önkormányzat rendelkezik 
a szükséges tervekkel és a pénzügyi 
fedezettel, földterület tekintetében már 
nem állapítható meg ugyanez. Mintegy  
100 négyzetméteres terület kapcsán kell 
kisajátítási eljárást lefolytatni, melynek idő-
tartamával kapcsolatban még jóslásokba 
sem mert bocsátkozni a polgármester, 
mivel a jogszabályváltozás miatt már nem 
csak a kisajátítási összeget lehet kifogá-
solni, hanem magát a kisajátítás tényét 
is, márpedig a munkálatok csak az eljárás 
után kezdhetők el.

Hamarosan startolhat viszont a mű-
velődési ház rekonstrukciója, melyhez 
pályázati forrást nyert el a helyhatóság, s 
úgy döntött, hogy a munkálatokra tárgya-
lásos, meghívásos pályázatot ír ki. Ennek 
keretében környei vállalkozásokat és a 
polgármesteri hivatalt felújító társaságot 
hívta meg, a beruházás előreláthatóan 
július végén zárul le. 

Füst és fájdalom Környebányán
Bár a füst és korom átható szaga még jó 
ideig nem engedi elfelejteni a február 
27-ei riadalom óráit, a környebányai 
hatlakásos házban élők március elején 
már látták az alagút végét. A pusztító 
tűz nyomait folyamatosan tüntették el a 
szakemberek, a tetőn mára a cserepek is 
a helyükre kerültek.

B eke László polgármester számtalan-
szor járt a helyszínen, s a tapasztaltak 
vegyes érzésekkel töltötték el. 

Borsodi Istvánné, Panni néni hangja még 
hosszú-hosszú napokkal a történtek után is 
elcsuklott, amikor arról mesélt, hogy fogtak 
össze, nyújtottak segítő kezet a helyiek, 
és a távolabbi, ismeretlen emberek. Min-
denki lehetősége szerint: volt, aki kétkezi 
munkával, volt, aki pénzzel segített, volt, 
aki egy tál süteménnyel kínálta a munká-
sokat, a vértessomlói nyugdíjasok pedig 
vasárnap disznótoros ebéddel érkeztek 
Környebányára.

Egy bokodi férfi hétvégi házát ajánlotta 
fel arra az esetre, ha valaki fedél nélkül 
maradna, egy tatabányai úr pedig bontott 
téglákat, cserepeket. A környebányaiak 
számára ismert és ismeretlen emberek… 
De szerencsére senki sem maradt otthon 
nélkül. Köszönhető kicsit valóban a szeren-
csének is, de még inkább az összefogás-
nak. Svétecz László képviselő, aki szintén a 

történtek károsultja, hálát ad és 
a vak szerencsének tartja, hogy 
a tűz nem éjjel lobbant lángra, 
majd pedig sorolja, hogy Fortuna 
kegyei mellett még kik azok, akik 
nélkül bizony másként alakulhat-
tak volna a történtek. 

Köszönet illeti ifj. Mezőfi Jánost 
és Hetesi Renátát, akik meg-
őrizték lélekjelenlétüket, s amint 
észlelték a lángokat, nekivesel-
kedtek az oltásnak. Köszönet a 
tűzoltóknak, akik percek alatt értek a hely-
színre, s hogy megőrizzék, ami menthető, 
három órán át, gerendáról, gerendára 
haladva küzdöttek a lángokkal. Köszönet 
Bartis Gábor és Erl Attila rendőröknek, akik 
a helyszínen gondoskodtak róla, hogy ne 
alakuljon ki pánikhangulat. Köszönet Bozó-
né Kucskár Anikónak és a Környei Katolikus 
Karitásznak, akik pénzzel támogatták a 
károsultakat. Köszönet Beke Lászlónak és 
a polgármesteri hivatal munkatársainak, 
hiszen ők gondoskodtak a takarófóliáról, 
a törmelék elszállíttatásához a konténerről, 
s tűzifáról azoknak, akik az oltás után nem 
használhatták az elektromos fűtésüket.  
S köszönet mindenkinek, aki segített a ro-
mok eltakarításában. 

Bár ez események tragikus mivolta 
természetesen igencsak megviselte az 
érintetteket, ismét megmutatkozott, hogy 

a bajban létezik még szolidaritás, összefo-
gás, emberbaráti, önzetlen segítség – ez 
a február 27-e óta eltelt napok tanulsága, 
ugyanakkor a polgármester nem titkol-
ja: sajnos kicsit rossz a szája íze. Történt 
ugyanis, hogy pont annak a háznak a 
lakói, ahonnan pusztító útjára indult a 
tűz, nem voltak részesei az összefogásnak. 
Sőt… március 7-én, kilenc nappal az ese-
mények után, Beke Lászlónak azt is meg 
kellett tapasztalnia, hogy míg a tető más 
részein javában folynak, és lassan finisébe 
érkeznek a munkálatok, addig náluk még 
a padláson hevernek az üszkös romok, 
lengedezik és hiányos a takarófólia, ami-
vel – sorház lévén – a többiek értékeit is 
veszélyeztetik, ha csapadék érkezik… 

Mintha eddig felelőtlenségükkel? gon-
datlanságukkal? figyelmetlenségükkel? 
nem okoztak volna elég kárt és fájdalmat… 

Ünnepeltek a Nő Klub tagjai
Pezsgő, gyümölcssaláta, finomabbnál-
finomabb házi sütemények, no meg egy 
mára összeszokott, baráti hölgykoszorú – 
nem is kellett több ahhoz, hogy a környei 
Nő Klub tagjai méltón, s vidám hangulat-
ban ünnepeljék meg a Nőnapot. 

D e azért ez így nem teljesen igaz. 
Kellett még hozzá Hajmáné Ka-
locsai Éva könyvtáros, aki tavaly 

októberben letette a klub alapjait, valamint 
Németh Lajosné, akiben a kezdetektől kivá-
ló partnerre talált, s vált a klub vezetőjévé. 
Ők ketten gondozzák, építgetik a csapatot 
heti egy alkalommal, ezért a két „motornak” 
csütörtökön a szeretet és hála virágaival 
mondtak köszönetet a hölgyek. S valóban, 
fél éve, amikor az első találkozó során hár-
man „ücsörögtek” az asztalok körül, még ők 
sem gondolták volna, hogy egy idő múlva 
egyre többen és többen várják a csütörtöki 
nap délutánját, amikor indulhatnak a Mű-
velődési Házba, a klubba.

Ám senki ne gondolja, hogy 
a találkozók során a hölgyek 
csupán amolyan női pletykál-
kodással töltik az időt: értékes 
gondolatok, vélemények cse-
rélnek gazdát az élet minden 
területéről, s közben hímeznek, 
ragasztanak, festenek, könyv-
nehezéket, tablót, noteszeket 
készítenek, s még sorolhatnánk. 
A kézműves alkotások maguk, 
egymás, s mások örömét is szol-
gálják, merthogy a karácsonyi vásár terve 
is változatlan: a bevételből a község egy 
rászoruló gyermekét, s egy idősebb lakóját 
szeretnék megajándékozni.

De visszatérve a „férfimentes nőnapra”, 
ahogy el is hangzott az ünnepi találkozón. 
Minthogy „magad uram, ha szolgád nin-
csen”, azaz, férfi természetszerűen valóban 
nem akadt a Nő Klub összejövetelén, Jordán 
Attiláné, Erzsike egy régi, még a TSZ-ben 
hallott verssel köszöntötte a hölgy társakat: 

„…Virágot, ha mégsem kapna,
s el van nagyon szomorodva,
e költemény tán kárpótolja.
Ha elfogadja a Nőnapra.

Mert ahogy só nélkül az étel ehetetlen,
úgy nő nélkül az élet lehetetlen.
Rá épül minden a családban,
bárhol is legyen a világban…”

… a férfiak nevében csókolom kezüket.”

Úgy tűnik, már-már verhetetlen a Vashíd csapata, amely a dec-
emberi Karácsony Kupa után február 25-én a Farsangit is elhódí-
totta az iskola tornatermében. Az, hogy a maskarás időszakban 
is teremfocizni hívják a falubelieket, két évtizedes múltra tekint 
vissza, idén már 21. alkalommal rúgták a bőrt.

A megmérettetésre hat csapat nevezett, 11 mérkőzésen 
csaptak össze, s összesen 82 alkalommal rezgették meg 
sikerrel az ellenfél hálóját. A harmadik helyért vívott küzde-

lemből az Aligators került ki győztesen, majd következett a döntő 
a Blue Dragon és a Vashíd között. Egy ideig egyiknek sem sikerült 
előnyre szert tennie, hiszen 1-1-es félidővel zártak, a szünetben 
azonban történhetett valami, hiszen a vashidasok – mondhatni 
– megtáltosodtak, s végül 5-1-es győzelmükkel esélyt sem adtak 
a Blue Dragonnak, hogy a képzeletbeli dobogó legmagasabb 
fokára kapaszkodhassanak. A kupát tehát a Vashíd szerezte meg, 
második lett a Blue Dragon, harmadik pedig az Aligators.

A nap két legeredményesebb játékosa is a kupagyőztes Vashíd 
színeiben vehette át Török Mihály főszervezőtől az elismerést: Lord 
Sándor a legjobb kapusnak, míg ifj. Török Mihály a Gólkirálynak 
(11 gól) járó emléktárgyat. 

Ünnepélyesen megáldjuk ezt a sportru-
hát, amellyel minden napját megszen-
teljük a sportkörnek. Áraszd bőséges 
áldásodat erre a sportöltözetre, hogy 
akik akaratod szerint, neked hálát adva 
ránéznek, szent neved segítségül hívá-
sával nyerjenek tőled testi, lelki erőt és 
üdvösséget. Krisztus, a mi urunk által. 
– ezekkel a szavakkal áldotta meg a 
március 18-ai szentmise keretében Bedy 
Sándor plébános az idén 60 esztendős 
Környe Sportegyesület 60 -as számú 
mezét.

60 éves a Környe Sportegyesület

A plébános – mint mondta – éppen 
a napokban olvasott a Nemzet 
Sportolójáról, Balczó Andrásról, aki 

így nyilatkozott: az olimpiai bajnoksághoz, 
világbajnoksághoz nem csupán saját aka-
ratereje kellett, hanem kellett hozzá a kintről 
érkező bíztatás és fentről az Isten áldása. Ez a 
három kell ahhoz, hogy a sportban valóban 
előbbre lehessen jutni, hiszen a sport egy ne-
mes küzdelem, az egy embert nemesítő, szép 
feladat, s az edzéseken keresztül a győzelemig 
minden annak a része, hogy Isten mindezt 
megáldja – fogalmazott Bedy Sándor.

A karácsonyi után a farsangi kupát is elhódították
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Nem csupán a kis ingecskéken, de már a folyosókon, a cso-
portszobákban is kokárdák, no meg rajzok jelezték március 
14-én a Vackor Óvoda mindkét épületében, hogy elérkezett az 
ünnep, amelyről már oly sok mindent hallottak a gyerkőcök az 
óvónéniktől a képes enciklopédia böngészése, képek nézege-
tése, címer színezése közben.  

M it ünnepelünk ma? – szólt a kérdés, s sorban érkeztek a vá-
laszok: március 15-ét! A katonákat! A szabadságharcot!

Az 1-es épületben hagyományosan a legnagyobbak 
készültek versekkel, dalokkal, tánccal, s a lányoknak láthatóan igen 
tetszett a korabeli polgári asszony viselet, a fejfedő, a fiúcskáknak 
pedig a huszárcsákó, amitől többen még akkor sem akartak meg-
válni, mikor zászlócskáikkal elindultak a Kegyeleti Parkba.

„Az én népem neve: magyar,
Jelünk piros, fehér, zöld.

Hogy én magyar gyermek vagyok,
Engem büszkeséggel tölt.”

 – szavalták szívük fölé helyezett kézzel a legnagyobbak, majd 
a kisebbek is verseltek, végül pedig az óvónénik rögtönöztek régi 
katonadalokból rövidke házi kamarakoncertet, s pár nótába a 
gyerkőcök is lelkesen bekapcsolódtak. 

A vackorosok ünnepsége ezúttal is a Kegyeleti Parkban zárult, 
ahol a kis zászlók elhelyezése közben az óvodapedagógusok azt 
is elmesélték a gyerekeknek, hogy bár az 1848-as Forradalom és 
Szabadságharc hősei nem ott nyugszanak, a Kopjafa azért készült, 
hogy minden évben ott emlékezzünk rájuk. 

„Legyen a zene mindenkié…”
Kodály Zoltán, a világhírű, háromszoros 
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zene-
tudós, zeneoktató, népzenekutató mot-
tójának jegyében zajlott „Tiszán innen, 
Dunán túl” elnevezéssel Megyei Minősítő 
Népdaléneklési Verseny március elején a 
tatabányai Sárberki Általános Iskolában. 

A versenyre különböző korcsoportok-
ban és kategóriákban közel ötven 
versenyszámban jelentkeztek a 

diákok, akik később igazolták, hogy nem 
csupán szeretnek, de tudnak is énekelni. 

A program elején Saltzer Géza karmester 
vezényletével felcsendült a „Tavaszi szél” c. 
magyar népdal a sok kis énekes torkából, a 
gyönyörű hangzással csodálatos élményt 
szerezve valamennyi jelenlévőnek.

A környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény három tanulója,  a szolfézs tanszakos 
Pribéli Réka és Stranszky  Tamás, Markovics 
Dávid harmonika kíséretével német nem-
zetiségi kategóriában „Arany” minősítést 
szerzett. Őket Saltzer Géza készítette fel a 
versenyre.

Csáki Dorottya korcsoportjában, szóló ka-
tegóriában nyújtott teljesítményéért „Ezüst” 
minősítést vehetett át, a kis énekegyüttesek 
között Balog Tímea és Kapui Dávid „Bronz” 
minősítést kapott, s szintén „Bronz” oklevéllel 
érkezett haza az énekegyüttes kategóri-
ában szereplő Csáki Dorottya, Olcsváry 
Adrienn, Kosztyán Katalin, Lóczi Petra, Laczó 
Hanna, Lein Klaudia, Balaskó Réka együttes. 

Felkészítőjük Szarka Katalin volt. A pe-
dagógusokat és a gyerekeket köszönet 
illeti a kitartó munkáért, s a szép ered-
ményekért! 

Kisfaludy-napok

Április 24-én kezdődik a 
Kisfaludy Mihály egykori ta-
nító, iskolaigazgató emléke 
előtt is tisztelgő rendezvény-
sorozat a környei általános 
iskolában. A tanulók szá-
mára összeállított progra-
mok sorát 24-én kistérségi 
tanulmányi verseny nyitja, 
másnap rendhagyó tanítási 
nap lesz, melynek kereté-
ben virágot helyeznek el 
Kisfaludy Mihály emléktáb-
lájánál, majd sírjánál, 27-én 
pedig a szellemi megméret-
tetéseket sportos feladatok 
követik, ezzel zárva a prog-
ramsorozatot. 

Vetélkedtek az iskolások
Bízom benne, hogy jól éreztétek magato-
kat, s azt gondolom, a mai vetélkedő és 
az előzetes felkészülés során több isme-
rettel gazdagodtatok, mint öt történelem 
órán – ezekkel a gondolatokkal zárta az 
általános iskolások vetélkedőjét március 
14-én Trézlné Staudinger Csilla igazgató a 
díjak átadása előtt.

A z intézményben hosszú évek óta 
hagyomány, hogy az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc 

évfordulóját nem csupán ünnepi műsorral, 
hanem nemes vetélkedéssel is köszöntik.

A két legkisebb évfolyam feladatsora 
ezúttal is a tavaszváráshoz, míg a 3-4-es 
tanulóké az 1848-49-es eseményekhez 
kapcsolódott.

A nagyobbak műveltségi vetélkedőjé-
nek aktualitását mindig egy-egy témakör 
adja, így az ötkarikás játékok évében 
természetesen az Olimpia szerepelt a kö-
zéppontban, s a verseny kezdetén stílsze-
rűen a Környei Olimpiai Bizottság nevében 
köszöntötte a diákokat Horti Károlyné, aki 
– szintén stílszerűen – az olimpiai fair play 

jegyében tiszta játékot kért az 
olimpikonoktól. A felsősök egyéb-
ként az eltelt napokban már 
sorra gyártották azokról az olim-
piai sportágakról a plakátokat, 
melyekben magyar sportolóink 
kiválóan szerepeltek, s szerdán 
az is kiderült, hogy vajon meny-
nyire ismerik jól honi jelenlegi és 
egykori olimpikonjainkat, s hogy 
pantomim játékkal sikerül-e elmutogatniuk 
a különböző olimpiai sportágakat.

A világ legnagyobb sporteseménye mel-
lett a Kodály évforduló jegyében „Játék és 
muzsika” is várta 10 percben a tanulókat, 
de a feladatsorból a magyar nyelvi, környe-
zetvédelmi, s a közelgő húsvétra készülve 
a hon- és népismereti feladványok sem 
hiányozhattak. A vetélkedő után ünnepi 
műsorral folytatódott az iskolások prog-
ramja, majd következett a várva-várt ered-
ményhirdetés.  A két legkisebb évfolyam 
tavaszi vetélkedését az 1.b nyerte meg, 
második helyen végzett az 2.b, harmadik 
lett az 1.a, míg negyedik a 2.a. A harmadik-
negyedikesek között a 4.b-s Kossuth utódai 

vehették át a legjobbnak járó elismerést, 
második lett a szintén 4.b-s Márciusi ifjak, 
harmadik a 4.a-s Forradalmárok, negyedik 
a szintén 4.a-s Nemzeti csatárok, ötödik a 
3.b-s Márciusi ifjak, s hatodik az osztály má-
sik csapata, Kossuth lányai.  (A 3.a nem vett 
részt a vetélkedőn, mivel Környebányán 
vendégeskedtek az Erdei Iskolában.) 
Az 5-6. évfolyam legjobbja a 6.a lett, má-
sodik helyen végzett a 6. b., harmadikon 
az 5.b, míg a negyediken az 5.a. A leg-
nagyobbaknál az első helyezett 8.a 10,5 
pontot vert rá a mögötte végző 7.b-re, ők 
viszont majdnem húszat a bronzérmes 
8.b-re. A 7.a-nak a negyedik hellyel kellett 
beérnie.

Mesés eredmények a körzeti fordulón
A környei Művelődési Ház 
adott otthont a „7 mérföldes 
csizmában heted 7 határon 
át” elnevezésű országos mese-
vetélkedő körzeti fordulójának 
február 28-án, amikor 6 hazai,  
3 baji, s 2 kocsi gyerekek al-
kotta csapat versengett a 
továbbjutásért. 

M ivel minden újabb 
állomásra négy me-
séből kell igencsak 

alaposan felkészülniük a gyer-
kőcöknek, ezúttal  már 12 mű 
kapcsán érkeztek a különböző, 
mesés feladatok, mint például 

a bűvös hármas, szereplővá-
logatás, helykereső, s rejtélyes 
rejtvény. Az akadályokat a 
legügyesebben a kocsi Me-
sebúvárok és Varázsmanók, a 
baji Házi kedvencek, s Környé-
ről a Mese tudósok (Nagy Lilla, 
Lóczi Boglárka, Köpe Krisztián, 
Fóthi Norbert), a Mindentudó 
tündérek (Bereczk Zsófia Etelka, 
Kugler Maja, Pribéli Réka, Szőke 
Klaudia), valamint a Négy boszi 
(Hartmann Vivien, Szemeti Anna 
Adél, Tóth Gabriella, Végert 
Dominika) vették, így ők ké-
szülhetnek a területi fordulóra. 
A csapatok egyébként mesés 

felkészülésről tettek tanúbizony-
ságot, hiszen a verseny végére 
igen szoros eredmények szü-
let tek: az első helyezettként 
továbbjutó Mesebúvárok csu-
pán nyolc mérfölddel tettek 
meg többet, mint a hatodik 
Mindentudó tündérek. 

„Szökkenjünk, ugráljunk”
Nagy izgalommal várták február 23-át a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI 
Néptánc tanszakának legidősebb tánco-
sai, hiszen néptánc-pedagógusuk, László 
Márta előre jelezte: a táncpedagógia 
tanárképzési és táncoktatói oldaláról 
egyaránt ismert és  elismert oktató érkezik 
a csoporthoz. Lévai Péter, a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola adjunktusa, aki egyben 
a művészetoktatás Országos Szakmai 
Minősítő Testületének elnöke, örömmel tett 
eleget a meghívásnak, hiszen már évekkel 
ezelőtt, ha közvetetten is, de kapcsolatba 
került a gyermekekkel. 

A Lévai Péter által kidolgozott „Szök-
kenjünk-ugráljunk” elnevezésű 
ugrós-tánc modulrendszerű okta-

tás-módszertant az országban elsőként 
„tesztelhették” a gyermekek tanórai keretek 
között, még kisiskolás korukban. Ez az óra-
vezetés a készség- és képességfejlesztés 

új lehetőségeit tárja fel a művészetoktatás 
területén, melyet a környei iskolában a mai 
napig alkalmaznak. 

A vendégtanár a teljes délutánt betöl-
tő, speciális oktatási gyakorlatot tartott 
a gyermekeknek Bodrogköz tájegység 
Alsóberecki falujának páros táncaiból.  
A néprajzi tudnivalókkal tűzdelt, jó hangulatú 
– mintegy három órás – foglalkozás végére 
mindenki megélhette, sőt, el is mondhatta, 
mit jelentett neki ez a pár együtt töltött óra. 
Az elhangzottakból összegzésként megál-
lapítható, mindenki pozitív, s remélhetően 
maradandó élményeket szerzett. Az is kiderült 
a foglalkozás végére, hogy a lelki élmények 
szükségessége sokkal fontosabb, mint a fizikai 
aktivitásban való kifejeződés, sőt, ez utóbbi 
csak akkor kérhető számon, ha az előző min-
den tekintetben megvalósul. Mindezek által 
a nap végére mind a gyermekek, a tanárok, 
valamint a meghívott oktató is további moti-
vációval lettek gazdagabbak. 

„Én magyar gyermek vagyok…”

Értesítjük a Kedves Szülőket, 
hogy a 2012/2013-as 

nevelési év óvodai beíratására 

április 11-én és 12-én 
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 
2012. október 1-ig betöltik a 3. életévüket. 
Előjegyzésbe vesszük azokat a gyerme-

keket, akik 2012. október 1-je és 2012. 
december 31-e között töltik be a 2 és fél 

életévüket.)

Nikáné Vadász Erzsébet  
óvodavezető

ÓVODAI BEÍRATÁS

Vackor Óvoda Környe
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Születésnaposok

Segítség a rászorulóknak
Környe 76 hátrányos helyzetű családja közül a 39 legrászorulóbb vehette át 
március 20-án azokat az élelmiszer adománycsomagokat, amelyeket az 
előző héten gyűjtött össze a Katolikus Karitász helyi csoportja. 

B ár egy ideig úgy tűnt, a tavalyi esztendőnél kevesebb tartós élelmiszert 
tudnak szortírozni, majd kiosztani, végül Erdei Józsefné vezetőségi tag 
örömmel állapíthatta meg, hogy szinte alig csökkent a mennyiség. Tehát, 

aki teheti, ma is segít rászoruló embertársain. A Húsvét jegyében meghirdetett 
gyűjtés eredményeként a szervezet 47 kiló lisztet, 39 kiló cukrot, 75 csomag 
tésztát, 15 liter olajat, 24 kiló rizst, 44 konzervet, s mellé számos „apróságot”: 
édességeket, kekszet, zsemlemorzsát, borsót, babot, lencsét, burgonyát aján-
dékozhatott a zömmel külterületen élő nélkülözőknek, számukra is könnyebbé, 
szebbé téve az ünnepet. A rászorulók és a Környei Katolikus Karitász nevében 
köszönet mindazoknak, akik adományaikkal mindehhez hozzájárultak!

„Mint tavaszi reggel a nap sugarát, fagyos téli este jégcsap csillagát, 
mint az alma ízét, tejet, kenyeret – pedig nem is láttalak még,  

úgy ismertelek.”

Márciusban hat picinyke állampolgárral, egy kislánnyal 
és öt kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Golub Rudolf és Király Hajnalka 
kislányát, Hajnalka Vivient, 

valamint a kisfiúkat:  
Izing József és Kovács Krisztina 

gyermekét, Ákos Józsefet, 
Auer János Róbert és Járóka Rita 

gyermekét, Nándor Tamást, 
Boda László és Fábián Anikó 

gyermekét, Máté Lászlót, 
Csánki Róbert és Tallódi Tünde 

gyermekét, Balázst,
Papp László és Kováts Ildikó 

gyermekét, Balázst!
Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését 
biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének 
tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez 
a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá a rendeletben 
meghatározott feltételekkel. A támogatás nem jár automati-
kusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban, bővebb 
információ is ott kérhető.

„Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted.

Gyönyörködj kerted virágában
Fürdőzz meg a napsugárban.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel köszöntjük 
a falu azon szép korú lakóit, akik márciusban ünneplik kerek 
születésnapjukat:

80 esztendős
Horváth József  (1932. március 11.)

75 esztendős 
Sass Mihályné (1937. március 21.)

Bernhardt Tivadar (1937. március 30.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Megérkeztünk!

„Vélem-én”

Kedves Olvasó!
Ha Ön is úgy érzi, hogy szívesen osztaná meg pozitív, 
vagy netán negatív véleményét, élményét, kérdéseit 
a falu egészével, akkor a Környei Hírhozó hasábjain 
megteheti, hiszen „Vélem-én” rovatunkkal az Önök 
véleményének szeretnénk teret biztosítani. Az elekt-
ronikus leveleket a hirhozo@kornye.hu e-mail címen 
várjuk, hívható telefon: 06 30 387 4690.

Környén is besurranók
Úgy tűnik, tavasszal nem csupán a ter-
mészet ébredezik, de a bűnelkövetők is, 
ezért legyünk mi is sokkal éberebbek, 
elővigyázatosabbak. Az ünnepi hétvégén 
két környei házban próbálkoztak besurra-
nók, bár előfordulhat, hogy több helyen is, 
csupán nem mindegyikről szereztünk tu-
domást. Egy szomszédos községről viszont 
azt hallani, hogy kilenc házban is jártak.

A z egyik Alkotmány úti házba szó 
szerint nem várt vendégként érke-
zett egy férfi. Miközben a szobában 

vendégekkel diskuráltak a gazdák, ő az 
előszobában a kabátok zsebeit forgatta 
ki, értékek után kutatva. Szerencsére a 
háziasszony felfigyelt a motoszkálásra, a 

besurranónak azonban sikerült meglép-
nie. A ház előtt figyelő társa pechesebb 
volt, őt elkapták a férfiak, s együttes erővel 
mindaddig visszatartották, míg meg nem 
érkeztek a rend őrei. Ekkor derült ki, hogy 
egy másik helyen is próbálkoztak, ott azon-
ban az ajtón benyitva farkasszemet nézett 
a besurranó a ház urával. Persze a trükkök 
tárháza kimeríthetetlen, ott hirtelenjében 
egy szolgáltató munkatársának adta ki 
magát, s hogy kollégáját keresi… 

A besurranók és trükkösök tehát igen rafi-
náltak, ezért mi is legyünk rendkívül elővigyá-
zatosak. A kertkaput és a ház ajtajait nappal 
is zárjuk be, akkor is, ha otthon vagyunk, s 
még egészen rövid ideig se maradjanak 
nyitva. Soha ne engedjünk be idegeneket, 

ha pedig valamely szolgáltatóra hivatkoz-
nak, akkor kérjük el igazolványukat, sőt, a 
legbiztosabb, ha felhívjuk a céget, s meg-
érdeklődjük, valóban járják-e munkatársaik 
a falut. Ha valaki becsenget, vagy beko-
pogtat, s elindulunk a kaput kinyitni, vegyük 
magunkhoz a mobiltelefonunkat, hiszen ma 
már – szerencsére – többnyire az idősebbek 
is rendelkeznek vele. Így, ha gyanúsnak talál-
juk az érkezőt, pillanatnyi késlekedés nélkül 
tudjuk értesíteni a rendőrséget.

S végül, de egyáltalán nem utolsó sor-
ban: járjunk nyitott szemmel, figyeljünk 
oda szomszédainkra, környezetünkre, s ha 
nem éppen bizalomgerjesztő idegeneket 
látunk, ne habozzunk, hívjuk az egyenru-
hásokat! 

Talán egy erős fiú egy karate mozdulattal 
törte apróra, a maga megelégedésére. 
Jó bulinak tűnhetett, bebizonyítva ön-
magának, vagy a társainak, hogy elbír 
egy vékonyka, élettelen „ellenféllel”… Ha 
végigjárnánk minden utcát, találhatnánk 
és tapasztalhatnánk még hasonlókat, 
egészen biztos.

Sajnos a November 7. utcát is hi -
ába keresné az idegen, ha csak az 
útbaigazító táblára hagyatkozna; egy 
fatális baleset folytán összedőlt a jelző-
oszlop. Gondos kezek magát a táblát 
megmentették az enyészet elől, de a 
„gyökerestől”, betontuskóstól kifordult 
tartóoszlopból már csak az egyik hever 
a helyszínen az árokban.  A másiknak 
valahogy lábakélt…

Mint a bevezetőmben írtam, ezek a 
jelzőtáblák funkcióval rendelkeznek. Éj-
szaka, de nappal is lehet olyan vészhely-
zet az életünkben, betegség, tűzeset, 
stb. amikor a segítség megérkezéséig 
percek töredéke is számít, fontos lenne, 
hogy ilyenkor a mentőknek, tűzoltóknak 
nem azzal kellene értékes perceket 
elvesztegetniük, hogy keresgélik az 
utcákat.

Tudom, hogy ezeket a sorokat éppen 
azok nem olvassák, akik sportot űznek 
értékeink rongálásából, de bízom benne, 
hogy nem hiábavaló e pár gondolat. 
Talán ha rajtakapjuk a rongálókat, el 
tudjuk magyarázni nekik a táblák és 
egyéb értékeink fontosságát. Arról már 
nem is beszélve, hogy az esztétikus, na-
gyon hasznos útbaigazítók elkészítését 
és kihelyezését önkormányzatunk a mi 
adóforintjaink befizetéséből valósította 
meg. Pótlásuk – és valamennyi tönkretett 
eszköz, tárgy  pótlása – súlyos pénzbe 
kerül.

Molnárné Varga Katalin

Dohogok…

Évekig csak sötétben tapogatódzott a 
mentő, a tűzoltó, az idegen, ha falunk-
ba érkezve meg szeretett volna találni 
egy-egy utcát.

N em is olyan régen sokunk örö-
mére és megelégedésére, ki-
helyezésre kerültek az utcanév 

táblák, melyek segítségével az is könnyen 
eligazodhat Környén, aki először jár itt.

Rosszul írtam, csak eligazodhatna, így 
feltételes módban, mert nem minden 
utcát találnának meg, hiszen úgy tűnik, 
nem mindenki örül községünk gyara-
podásának. Például a temető sarkánál 
hosszú ideig nem volt útbaigazító tábla. 

Felelős vagy Tenmagadért!
Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntöm, mikor elkezdi olvas-
ni ezt a rövid cikket. Ha majd a végére ér, 
akkor érti meg igazán a szokatlan kezdést. 

S zomorú adattal kezdem: Magyar-
ország az 1000 főre számított 177 
halottjával a fölöttébb nem dicső 90. 

helyet foglalja el az országok „halálozási” 
rangsorában. Szomszédjaink közül pl. Auszt-
ria a 23. helyen áll 1000 emberre számított 
79 elhunytával. De előttünk áll Románia, 
Bulgária, sőt Vietnam és Albánia is. 

Egy másik igaz megállapítás: az egész-
ségügy fejlettségi szintje csak kevéssé 
játszik szerepet abban, hogy mennyire 
vagyunk egészségesek illetve milyen a 
halálozási mutatónk. Ebből a két tényből 
pedig egyenesen következik, hogy valamit 
– vagy sok mindent – nem jól, pontosabban 
nagyon rosszul csinálunk. 

Először nézzük meg, hogy nagy általá-
nosságban mi kell a jó egészséghez, a 
későbbiekben pedig szeretnék kitérni az 

alábbiakra részletesebben is! Figyeljünk 
a rendszeres és soha nem gyors, ugyan-
akkor megfelelő minőségű étkezésre! 
Tanuljuk meg és gyakoroljuk a helyes és 
sokszor gyógyító hatású légzést! Mozogjunk 
rendszeresen, de azt se vigyük túlzásba! 
Célszerű ezzel kapcsolatban is szakember 
segítségét igénybe venni. Éljünk az adott 
évszaknak megfelelően!

Ha szervezetünk egyensúlya már meg-
billent (csak ezt sokszor észre sem vesszük), 
akkor méregtelenítsünk! Tegyük azt addig, 
amíg a beteggé válás folyamata még 
visszafordítható! Figyelnünk kell a gyógy-
szerek szedésére is! Amit kell, azt pontosan 
szedjük, de fölöslegesen ne éljünk velük! 
Megfelelő indikációban használjuk ki a 
természet adta lehetőségeket, a hagyo-
mányos gyógykezelést (gyógynövények, 
homeopátia, fürdőkúrák, ivókúrák, mágne-
ses kezelések, akupunktúra, stb.).

Figyeljünk belső érzéseinkre, érzelme-
inkre! Engedjük, hogy ezek szabadon 
kifejeződjenek, de ügyeljünk arra is, hogy 
ne uralkodjanak el rajtunk!

Engedje meg, Kedves Olvasó, hogy né-
hány szót írjak a méregtelenítésről: tavasz 
van. Megújul a természet, meg kell „újul-
nunk” magunknak is! Ahogy a világosság 
legyőzi a sötétséget, ahogy a tavaszi (böjti) 
szél eltakarítja a tél maradványait, úgy 
kell nekünk is megszabadulnunk a szer-
vezetünkben az elmúlt hónapokban fel-
gyülemlett méreganyagoktól. A bennünk 
felszaporodott ártalmas anyagok ugyanis 
az egészséghez szükséges egyensúly 
fenntartását akadályozzák, már akkor is, 
amikor ennek érezhető vagy látható, vizs-
gálatokkal ki nem mutatható tünete még 
nincs. Amennyiben az újság szerkesztése 
ezt megengedi, erről szeretnék szólni a 
következő számban.

A cikk elejéhez visszatérve elmondhatjuk, 
hogy saját magunk (persze nem a túlzott 
önbecsülés, az önzés) és a másik ember, 
valamint a természet szeretete sokat segít 
egészségünk megőrzésében és a már 
kialakult betegség leküzdésében. 

Jó szívvel kívánok Önnek is jó egészséget! 
ÁJ
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Kiadja:
Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel:
Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 3874690
hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák:
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.

A sokszorosításért felel: Jávor Zsolt ügyvezető

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvéből

Így készíti Patakiné Eszter a cipóban sült csülköt

Hozzávalók:

• 1 közepes füstölt hátsó csülök • 1-2 babérlevél • 1 gerezd fokhagyma
• 1 kicsi vöröshagyma • 1 teáskanál szemes bors

A tésztához:

• 30 dkg rétesliszt • 20 dkg finomliszt • 2 dkg friss élesztő
• 1 db főtt, áttört krumpli (10 dkg) • 1 kávéskanál cukor

• 1 kávéskanál só • a sütéshez sütőzacskó

A csülköt fűszerek nélkül teszem fel főni, ha felforrt a víz leöntöm róla, majd tiszta 
vízzel és a hozzáadott fűszerekkel készre főzöm. A vízben hagyom kihűlni, 

eltávolítom a csontot belőle. (érdemes előző nap megfőzni a csülköt)

A tésztához az élesztőt langyos vízben (kb. 2-2,5 dl) a cukorral felfuttatom.
A liszttel, kihűlt burgonyával, sóval közepes keménységűre dagasztom. 

Letakarva, meleg helyen duplájára kelesztem, majd átgyúrom kicsit és kb. 2 cm 
vastagra nyújtom. A lecsöpögtetett csülköt belecsomagolom (a hajtás alulra kerüljön). 
A tetejét vízzel megkenem, és 2-3 helyen bevágom. Sütőzacskóba teszem, lezárom, 

3-4 lyukat szúrok a felső részén. Előmelegített sütőben 190 fokon kb. 30-40 perc 
alatt sül szép pirosra. A zacskóból azonnal kivéve rácson hagyom kihűlni. 

Bár a tésztáját időnként változtatom (lehet tönkölylisztből készíteni, 
vagy medvehagymát hozzáadni ízlés szerint), de ez a cipóban sült csülök

nem hiányozhat a húsvéti asztalról!

Sok sikert és jó étvágyat hozzá!

Programok
Jótékonysági LOCSOLÓBÁL!

A nagysikerű tavalyi rendezvényt ismét megszervezzük. 
Helyszín: a Kisfaludy Mihály Általános Iskola tornaterme.

Időpont: április 8.,  
Húsvétvasárnap, este 7 órától.

Batyus bál, éjfélkor tombolahúzás!

A jó hangulatról a pilisvörösvári  
DIE BRAVI BUAM zenekar gondoskodik.

Kérjük, hogy részvételi szándékát 
az alábbi telefonszámokon jelezze:

+36 20/433-5392
+36 30/372-6451
+36 70/389-1308
Szeretettel várjuk!

A vér életet menthet!

Az önkéntes véradókat várja április 16-án, hétfőn délután fél 
1 és fél hat között a Közösségi és Tájházban a Vöröskereszt. 
Adj vért, életet menthetsz!

Mozdítsd meg KÖRNYE-zeted 2012. 

Március 31.: Gyalogtúra
Útvonal: Környe – Környebánya – Vitányvár – Szarvaskút
– Mátyáskút – Vértessomló – Környe

VÁLTOZÁS!!! Április 14.: Kerékpártúra
Útvonal: Környe – Szarvaskút – Mátyáskút – Vérteskozma 
– Várgesztes – Vértessomló – Környe
Mindkét program gyülekezője az iskolánál lesz 8.45-től, indulás 9 

órakor. Bővebb információ Gubicza Istvántól kérhető a 06 30 2777 
909-es telefonszámon.

Baba-börze

Sok a kinőtt ruha? Jó lenne egy mérettel nagyobb cipő? Pár 
csörgőtől megszabadulnál? Szerezz helyette mesekönyvet! Vár a 
Baba-börze április 14-én, szombaton 9 és 13 óra között a környei 
általános iskolában.

Ne hagyd, hogy az alig használt ruhák, játékok, egyéb tárgyak 
dobozokban és a padláson porosodjanak, miközben más csalá-
dok életét nagyban megkönnyíthetnék, örömet szerezhetnének a 
lurkóknak. Hozd el a Baba-börzére a játékokat, ruhákat, cipőket, 
mesekönyveket, rajzeszközöket, baba etetéshez tartozó cucco-
kat, hordozókat, pelenkázó kellékeket, gyerekszobai dekorációt, 
jelmezeket, gyerekbiztos bizsukat, bármit, ami még jó állapotban 
van, de már nincs rá szükséged. De természetesen a gyerkőc se 
maradjon otthon, hiszen amíg Te cserélgetsz, vagy árulsz, addig 
Mi őket szórakoztatjuk!

Részvételi szándékod kérlek, jelezd ezen a telefon-
számon SMS-ben (Ott leszek! aláírás) 06 70 514 0236 
Tromposch Ágnes

Osztálytalálkozó!

45 éves általános iskolai osztálytalálkozóra invitáljuk az 1967-ben 
végzett 8. A. és 8. B. osztály tanulóit 2012. június 9-ére Környén a 
Tájházba.

Bővebb információt kérhettek: Varga Katitól (473-227 vagy  
30-2836-098), Ballabás Gabitól, Horváth Bélától a (473-145, vagy 
30-9893-402, 30-9468-836) telefonszámokon, illetve személyesen, 
amikor összefutunk a faluban. Párban vagy pár nélkül szeretettel 
várunk mindenkit!

Föld Napja

Községünkben április 20-án, délután 4 órától a Közösségi és 
Tájházban ünnepeljük meg a Föld Napját. 

A rendezvény résztvevőit a Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány 
elnöke, Pákozdi Ferenc köszönti, majd következik a Vackor Óvoda 
nagycsoportosainak és az általános iskola kisdiákjainak az alka-
lomhoz illő műsora. A programra mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők! 

Településünk idén is csatlakozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
hagyományos országos szemétgyűjtő akciójához. 

A hulladékszedésre április 21-én, szombaton kerül sor, 
a diákok mellett felnőttek jelentkezését, segítségét is 
várjuk a forgalmas bekötőutak mentének megtisztítá-
sához. Gyülekező 21-én délelőtt 10 órakor az általános 
iskola parkolójában.

Majális!

A hagyományos, főzőversennyel egybekötött családi napot és 
majálist önkormányzatunk április 28-án, szombaton rendezi meg 
a tóparton. 

A főzőversenyre Lehrreich Nándornál (+ 36 70 256 5909) és Friedrich 
Gyulánál (+36 30 8479428) lehet jelentkezni. A szervezők idén is 
színes programokkal várnak kicsiket, nagyokat egyaránt, ezekről 
bővebben a hírhozó következő számában olvashatnak.


