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Bátorságért Érdemjel a környei rendőrnek
A 2013. márciusi rendkívüli időjárási 
körülmények között tanúsított kiemel-
kedő helytállása, bátor magatartása 
elismeréséül „Bátorságért Érdemjelet” 
vehetett át március 19-én Bartis Gá-
bor r. főtörzszászlós dr. Pintér Sándor 
belügyminisztertől. Az elismerésben 
országszerte 16-an részesültek, Komá-
rom-Esztergom megyéből egyedül a 
környei körzeti megbízott. 

M int ismert, Környét március 15-
ére virradó éjszaka a hóvihar 
teljesen elzárta a környező 

településektől, a faluból kivezető uta-
kat lezárták. Bartis Gábor és Erl Attila, 
a község két körzeti megbízottja több 
mint 48 órán át, alvás és pihenés nélkül 
teljesített szolgálatot, tette a dolgát, túl a 
munkakörükből adódó feladatokon is. 
Munkabírásukkal, emberi példamutatá-
sukkal erőt adtak a bajbajutottaknak és 
a mentésben résztvevőknek. 

Bartis Gábor – ahogy fogalmazott – fe-
lemás érzésekkel vette át az érdemjelet, 
hiszen az oklevélen csak az ő neve olvas-
ható, ám az elismerés és a köszönet nem 
csak neki, hanem a társának, Erl Attilának 
és a környeieknek is szól. 

Birtokba vettük a megújult Művelődési Házat
A rendkívüli hófúvás és ka-
tasztrófahelyzet miatt a ter-
vezettnél majdnem egy hét-
tel később, március 21-én ve-
hették birtokba a környeiek a 
megújult Művelődési Házat. 
Az összességében 128 millió 
forint értékű beruházáshoz a 
község a Darányi Ignác Terv 
Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Programtól 52 597 414 
forintos támogatást nyert el. 
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…folytatás az 1. oldalról

A kedvezőtlen időjárás ellenére 
nagyjából kétszázan vettek 
részt március 21-én az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett megemlékezésen 
és a megújult Művelődési Ház átadási 
ünnepségén. A programok első hely-
színén, a római katolikus templomban 
Bedy Sándor plébános és Szemeti Ferenc 
református tiszteletes tartott ökumenikus 
istentiszteletet, majd az egybegyűltek a 
Kegyeleti Parkban található Kopjafánál 
rótták le tiszteletüket a 165 esztendővel 
ezelőtti események és hőseik előtt. 

A parkból a résztvevők a megújult 
Művelődési Házhoz vonultak, ahol Beke 
László polgármester így vont párhuza-
mot az 1848-as tavaszi események és 
az idei, március közepi rendkívüli hó 
helyzet között: a márciusi ifjak értéket 
teremtettek, s azt gondolom, mi is. 1848-
ban olyan értéket teremtettek, melyet 
soha, senki nem kérdőjelezhet meg, 
mint ahogy a környeiek helytállása sem 
kérdőjelezhető meg. Bár a mi értékte-
remtésünk, helytállásunk nem hasonlít-
ható az akkoriakhoz, számunkra mégis 
jelentős. Bizonyítottuk, hogy a faluért, 
a bajbajutottak megsegítéséért hívó 
szó nélkül is mozdulunk. Ám a munkánk 
nem ért véget, de már sokkal neme-
sebb feladatok várnak ránk és nem 
a hótorlaszok között, hanem ebben a 
gyönyörű épületben. Közösségi térré kell 
alakítanunk, kulturális élettel és további 
értékekkel töltenünk meg. A mögöttünk 
álló napok tapasztalatai alapján bátran 
merem kijelenteni: hiszem és tudom, 
hogy sikerülni fog!

A köszöntő után Bedy Sándor plébá-
nos szentelte meg a Művelődési Házat, 
melyre Szemeti Ferenc tiszteletes osztott 

Környe és az adósságcsapda…
Tisztelt Környeiek!

M inden bizonnyal már vala-
mennyien kézhez vették Or-
bán Viktor Miniszterelnök Úr 

levelét, melyben tájékoztatja az ország, 
így Környe lakosságát is a kormány 
döntéséről, miszerint az ötezer fő alatti 
településeket megszabadítják adóssá-
guktól. A levelek kézhezvétele óta na-
gyon sokan keresték meg önkormány-
zatunkat azután érdeklődve, mekkora 
adósságból váltotta ki az állam Környét. 
Sőt volt olyan kérdés is, hogy azért csak 
most indult el az óvoda építése ilyen 
látványosan, mivel eddig a településnek 
annyi adóssága volt, hogy nem tudta a 
beruházást elkezdeni? A megkeresések 
okán a következőkről szeretném tájékoz-
tatni községünk lakóit.

A döntés minden bizonnyal számos 
települést érint, ám községünk esetében 
a levél tartalma kiegészítést igényel: Kör-
nye soha, egyetlen percig sem volt olyan 
adósságcsapdában, amely veszélyeztet-
te volna a falu működését, fejlesztését, 
köszönhetően a közigazgatási területén 
működő vállalkozások által megfizetett 
adóforintoknak, valamint a felelős gaz-
dálkodásnak!

A kormány gesztusa révén nyilván va-
lóban sokan fellélegezhetnek, ám fontos-
nak tartottam a környeiek tudomására 
hozni, hogy ők nem tartoznak a kormány 
által az adósságcsapdából kiváltott te-
lepülések lakói közé, községünkben az 
alapvető feladatok ellátása is biztosított, 
az emberek biztonságát semmi sem 
veszélyezteti. Úgy vélem, szerencsésebb 
lett volna, ha a Miniszterelnök Úr tájé-
koztatója csak azokra a településekre 
jutott volna el, amelyeknek a jogszerű 
működéséhez elengedhetetlen volt ez 
a hitelátvállalás. 

A tények: 
Önkormányzatunknak hitele csak 2006. 
előtti kötelezettségvállalásból eredt.  
A következő fejlesztések fedezetét szol-
gálta hitel: • 2002-2009-ig az iskola ka-
zánkorszerűsítése. • 2003-2012-ig közintéz-
mények világításkorszerűsítése pályázat 
útján, az önrész finanszírozása történt 
hitelből (a fejlesztésből származó meg-
takarítás képezte a törlesztés fedezetét). 
• 2004-2010-ig Toyota gépjármű vásár-
lása. • 2005 – nyertes Közkincs Pályázat 
a tájház építésére, állami kamattámo-
gatással. A beruházás 2007-2008-ban 
valósult meg. A hitelszerződés futamideje 
2008-2022-ig szólt. Ezt a hitelt váltotta ki az 

állam a 2012. évi CLXXXVII tv. 8 §-ban sza-
bályozottak szerint. Ez Környe esetében 12 
886 661 forintot tett ki. Elgondolkodtató, 
ha emellé a szám mellé tesszük a decem-
berben az önkormányzat bankszámláján 
lévő pénzkészletét: 536 756 000 forint. 
Egyébként pedig a kamattámogatott 
hitel törlesztése éves szinten 1,2 millió 
forintos kiadást jelentett a falu számára… 

És végül egy számadat arról az ér-
téknövelésről, melyet az önkormányzat 
2006-2012-ig fordított községünk fejleszté-
sére: 965 773 000 forint. (Ebben az összeg-
ben nincsenek benne azok a jóléti és 
szociális támogatások, melyet községünk 
lakói élveznek.) Érdemes még azt a tényt 
is megemlíteni, hogy évről-évre egyre na-
gyobb pénzmaradvány készlettel zártuk 
a költségvetési éveket.

Bízom benne, hogy tájékoztatásom 
megválaszolja azokat a kérdéseket, 
melyek a Miniszterelnök Úr levelének 
olvasása után merültek fel Önökben. 
Remélem az is világosan kitűnik, hogy a 
költségvetésünkben az óvodaépítéshez 
szükséges fedezet is rendelkezésre állt 
és áll.

Tisztelettel:
Beke László  

polgármester

áldást, majd Popovics György, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, 
Beke László polgármester, Ádám Katalin, 
a kivitelező T-Mátrix Kft. ügyvezetője, vala-
mint Schweininger Ilona intézményvezető 
vágta át a nemzeti színű szalagot, ezzel 
ünnepélyesen is átadva a környeiek szá-
mára a megújult közösségi teret.

A program folytatásaként Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke a 165 
évvel ezelőtti és a közelmúlt eseményeit 
idéző beszédében a beruházás megva-
lósulását, Környe célkitűzéseit is méltatta. 
Egy település életében mindig kiemel-
kedő pillanat, ha egy középület, egy 
közösségi tér épül, vagy éppen megújul. 
Egy település karakterét, mindennapjait, 
ünnepeit az ott élő közösség, és közösség 
által szervezett rendezvények hátteréül 
szolgáló intézmények, azok minősége is 
nagymértékben meghatározzák. 

Környe község vezetősége, képviselő-
testülete is hasonlóképpen gondolta ezt, 
amikor arról döntött, hogy a művelődési 
házat pályázati pénz segítségével felújít-
ja. Nemcsak meghallották az idők szavát, 
hanem cselekedtek is. Ennek köszönhető, 
hogy most itt állhatunk, a megszépült és 
felújított művelődési házban, mely újból 
megnyitja kapuit a község lakói előtt, 
méltó keretet adva a település ünnepe-
inek – fogalmazott az elnök. 

Popovics György és Beke László a 
Német Nemzetiségi Dalkör, valamint az 
általános iskolások – vastapsot kiérdem-
lő – ünnepi műsora előtt azok számára 
mondott köszönetet, akik a beruházás 
megvalósulásában jelentős szerepet 
töltöttek be. Az önkormányzat köszönetét 
fejezték ki Páll Ákos tervező, Ádám Katalin, 
(T-Mátrix Kft. ügyvezetője) Eck Csaba, 
(Eck-Fa Kft. tulajdonosa) Varga Károly, 

(Beck Style Kft. ügyvezetője) Gulyás Jó-
zsef, (Bútorland Kft. ügyvezetője) Kószó 
János, (Cinema Szeged ügyvezetője) 
Weiger László, (Szerip Kft. ügyvezetője) 
Szolnok István, (Subatel Kft. ügyvezetője) 
számára, valamint Vanya Balázsnak, aki 
fáradtságot, időt nem kímélt, hogy a Mű-
velődési Ház olyan technikai megoldá-
sokkal, innovációkkal is dicsekedhessen, 
amelyekkel még nagyobb intézmények 
sem büszkélkedhetnek.

A 45 esztendős épület rekonstrukciója 
a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program keretében valósult 
meg, összértéke 128 millió forint, az elnyert 
támogatás összege 52 597 414 forint.

A kivitelezési munkálatokat a közbe-
szerzési eljárás során a tatabányai szék-
helyű T-Mátrix Kft. nyerte el, a beruházás 
tavaly júniusban kezdődött el, a műszaki 
átadásra október 2-án került sor, majd az 
építészeti fejlesztést követte a belső csino-
sítás, berendezés. Az eltelt hónapok alatt 
az épület kívül-belül megújult. A fejlesztés 
tartalmazta légtechnikai berendezés 
telepítését, külső szigetelést, magas tető 
építését, valamennyi nyílászáró cseréjét, 
festést, mázolást, akadálymentesítést, 
mely a kerekesszékkel közlekedők szá-
mára a bejáratnál egy emelőrendszert 
is biztosít, épületgépészeti rekonstrukciót, 
s a színpad mögötti épületrész eredeti 

funkciójának visszaállítását. A helyi televí-
zió stúdióját a régi mozigépész teremben 
alakították ki, így a színpad mögött ismét 
öltözők találhatók.

A színházterembe új hang- és fénytech-
nika került, a színpadi függönyöket és a 
székeket is lecserélték, illetve az aljzatot 
padlószőnyegezték. A színházi fix székek 

száma a korábbi 300-ról 273-ra csökkent, 
így a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel 
is látogathatják a különböző előadáso-
kat, programokat a színházteremben is.

A külső megújuláshoz természetesen új 
tartalom is párosul, a jövőben „Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér” várja a fiatalo-
kat és időseket egyaránt Környén.
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Köszönet a helytállásért – „tisztelet” a kivételnek
Nem mindennapi katasztrófahelyzet 
és nem mindennapi helytállás jellemzi 
számunkra március közepét, bár Környe 
közössége már nem először igazolta, 
hogy a bajban egy emberként mozdul 
és nem vár hívásra, utasításra. Szavakkal 
nehéz lenne kifejezni, milyen hihetetlen 
érzés volt átélni az eseményeket, látni 
a fáradt arcokat, ám ugyanakkor az 
elszántságot és tenni, segíteni akarást 
is, amely óráról-órára, napról-napra 
újabb lendületet adott a hó elleni küz-
delemnek.

K özségünket 15-én reggelre a hó 
teljesen elvágta a külvilágtól, ám 
a felelősségünk a katasztrófa-

helyzet megszüntetésénél és a környeiek 
biztonságának megőrzésénél már ekkor 
lényegesen tovább terjedt. Az utak lezá-
rása miatt 170 embert szállásoltunk el az 
általános iskolában, köztük gyerekeket is. 
Olyan embereket, akik nem tudhatták, 
mikor indulhatnak ismét útnak, mikor érik 
el úti céljukat, mikor érnek haza. A falu 
pedig megmutatta, hogy összefogással 
igenis megszervezhető a műszaki-, egész-
ségügyi mentés, a bajbajutottak ellátása, 
elszállásolása.

Köszönet mindenkinek, aki a legkisebb 
mértékben is segítette munkánkat, köszö-
net mindazoknak, akik szó szerint éjjel-

nappal az utakon küzdöttek, míg végül 
sikerült azokat megtisztítani, szombat 
kora estére sérülés nélkül kimenteni a 
Környe területén rekedt 42 gépjárművet, 
vasárnap délutánra pedig a belterületi 
utakat is a körülményekhez képest jár-
hatóvá tenni.

Köszönet a kisbéri tűzoltóknak, akik egy 
3 hónapos tüdőgyulladásos csecsemőt 
és egy, mentővel elakadt koponyasérültet 
igyekeztek községünkből kórházba juttatni.

Köszönet az iskola technikai sze -
mélyzetének, a konyhai dolgozóknak,  
Dr. Árendás József és Dr. Bublovics 
Péter háziorvosoknak, a munkagé-
pek kezelőinek, Baracskai Viktornak, 
Fóti Norbertnek, ifj. Németh Lajosnak, 
Nauer Zoltánnak, Németh Lajosnak, 
Olasz Jánosnak, Sármán Zoltánnak, 
Szemeti Csabának, Szöllősi Istvánnak, 
Varga Sándornak és Wittmann Csa-
bának.

Köszönet mindazoknak, akik az éjjeli el-
látáshoz takarót, vendégágyat ajánlottak 
fel, az idősek otthona és a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak, Bartis Gábor és Erl 
Attila körzeti megbízottaknak, az ipari par-
ki cégeknek, amelyek melegedőt, ételt, 
italt biztosítottak. Köszönet Lócziné Juhász 
Katalin, Kulman Lászlóné és Marosiné Cseh 
Andrea részére, akik az ünnep ellenére 
kinyitották üzleteiket és biztosították az ellá-
táshoz szükséges élelmiszereket, tisztálkodó 
szereket, a Hentellér Kft. pedig a húsalap-
anyagot. Köszönet továbbá a számtalan 
támogatónak, akik jelezték, hogy szükség 
esetén élelmiszerrel, szállás biztosításával 
nyújtanak segítséget. Kiemelt köszönet 
a tűzoltóknak, annak a több száz 
önkéntes hómunkásnak, akik nem 
törődve az embertelen időjárással, 
fáradhatatlanul lapátolták a havat 
és köszönet dr. Lendvai Balázsnak, a Tata-
bányai Járási Helyi Védelmi Bizottság elnö-
kének a mentéshez szükséges információk 
biztosításáért, a koordinációban nyújtott 
segítségért.

S végül köszönet mindazoknak, akik 
megértették, hogy ebben a rendkívüli 
helyzetben önkormányzatunk számára 
az elsődleges és legfontosabb feladat a 
hóban rekedt emberek, autók kimentése, 
a falu megközelíthetőségének biztosítá-
sa volt, nem pedig a község utcáinak 
rendbetétele.

Kedves Környeiek!

A szívet melengető összefogás mellett 
sajnos voltak rossz érzést keltő percei is 
ezeknek a napoknak. A mentést március 
14-én este 8 órakor kezdtük meg, s a leg-
keserűbb pillanat 17-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor érkezett el: ekkor kértünk 
első alkalommal segítséget egy állami 
társaságtól. Az ipari parkban úgy tűnt, 
hogy már a munkálatok végéhez érkez-
tünk, ám azzal szembesültünk, hogy az 
egyik nagyon veszélyes és beláthatatlan, 
egy sávon járható útszakasz kiszélesítésé-
vel önkormányzatunk munkagépei nem 
tudnak megbirkózni. Ekkor fordultunk 
a járási védelmi bizottságon keresztül 
a megyei közútkezelőhöz, ahonnan 
először az a válasz érkezett, hogy nem 
az ő feladatuk, mivel az út nem állami 
tulajdonban van. Később a közútkezelőt 
leginkább az foglalkoztatta, hogy ki fogja 
kifizetni a munkagép költségeit…

A válaszok sokkolóan hatottak… 
A környei önkormányzat és a sok 

száz önkéntes – más településekhez 
hasonlóan – végezte három napon 
keresztül a kármentést és a hó el-
takarítását az országos közutakon 
is, egyetlen pillanatig sem gon-
dolkodva azon, hogy kinek lenne 
a feladata, s vajon a vis maior alapból 
megtéríti-e az állam a költségeit… 

Beke László polgármester

Idézetek a legnagyobb közösségi portálról:

Krisztián Lágler: Le a kalappal Környe polgárai előtt!

Zsuzsanna Pfiszterer: Én is úgy érzem, fejet hajtok mindenki előtt, aki 
tette a dolgát csendben, kérdések nélkül. Vatikáni fizetőeszközért.

Kolbe Gábor: Respect!

Éva Horváthné Presser: Nem ismerem személyesen Környe polgármes-
terét, de nagyon tetszik ahogy a dolgokhoz hozzá állt, nem mutogatott 
senkire, elismerte, megköszönte a segítséget és csupán tárgyilagosan 
megjegyezte a tényeket. 

Mária Molnárné Bús: Ezt érdemes végig olvasni! Kiderül Ki nem késle-
kedett és ki az, aki igen!!!

Bacsányi Ibolya: Sajnos a közútkezelő ismét levizsgázott, de nem jelesre 
:((((

László Böröcz: …KÖSZÖNET A SOK LELKES EMBERNEK KI EGYKÉNT MEG-
MOZDULT A BAJBAN…

Transintertop Kft:
Ezen a fórumon is szeretnénk hálánkat és köszönetünket kifejezni minden 
embernek, aki az elmúlt napok borzasztó időjárási körülményei között 
energiáját nem kímélve, szabadidejét feláldozva segített autóink menté-
sében és sofőrjeink elhelyezésében. Továbbá köszönetünket szeretnénk 
még kifejezni munkatársainknak, akik ezen szörnyű helyzetben is kitartóan 
és lelkiismeretesen végezték munkájukat, valamint azoknak a kollégáink-
nak, akik szolgálaton kívül vettek részt a rendkívüli helyzet megoldásában. 
Köszönettel: Selmeczi Attila és a cégvezetés.

És végül egy bejegyzés március 14-e estéjéről egy környeitől, 
akiknek a nevét szándékosan nem jelenítjük meg:
A faluban tólják a havat ?Mert mi itt a dűllőben úgy el vagyunk havazva, 
hogy ne agyj isten, hogy valakinek valami baja történik ,mert az meg is 
purcan az biztos. De hogy mire fizetjük a kommunális adót, azt nem tudom. 
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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény programjai
Kisfaludy-napok

Április 24-én kezdődik a Kisfaludy Mihály egykori tanító, iskolaigazgató emléke előtt is tisztelgő 
rendezvénysorozat a környei általános iskolában. A tanulók számára összeállított programok sorát 
kistérségi tanulmányi verseny nyitja, másnap sportos feladatok várják a diákokat, míg április 26-án, 
pénteken lesz a rendhagyó tanítási nap, melynek részeként virágot helyeznek el Kisfaludy Mihály 
emléktáblájánál és sírjánál, majd a programsorozatot a hagyományos gálaműsor zárja.

Fogadóóra

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény május 7-én, kedden 
17.00 órától várja fogadóórára a szülőket.

Akiknek segített Környe,  
akiknek segítettek a környeiek 

Faxon továbbította a megyei rendőr-főkapitánysághoz köszö-
nőlevelét egy mozgásában korlátozott asszony, aki autóbusz-
szal utazott hazafelé, mikor március 15-én hajnalban Környe 
és Patárpuszta között elakadtak a havas úton. 

Utastársaival gyalog indult el a kijelölt melegedőbe, helyen-
ként combig érő hóban bukdácsolt. Útközben találkoztak a 
bajba jutottakat kereső rendőrökkel, akik felvették szolgálati 
gépjárművükbe, és mint ahogy az asszony köszönőlevelében 
fogalmazott „úgy lelkileg, mint fizikálisan” segítettek rajta. (Ké-
sőbb megtudtuk, hogy a hölgyet Erl Attila körzeti megbízott a 
hátán vitte a járművükig.)   

*  *  * 
Ropoli Gábor az egyik legnagyobb közösségi portálon tette 
közzé, majd az önkormányzathoz is eljuttatta sorait:

Szép napot! Köszönet a környei iskolának, hivatalnak a gon-
doskodásért, a rendőr Uraknak, akik kitartottak mellettünk! 
Kiemelném a környei emberek áldozatos munkáját, akik hóla-
páttal nekiálltak a lehetetlennek!!! Köszönöm! 

Üdvözlettel Ropoli Gábor
u.i. épségben végre hazaértem :D

*  *  * 
Ez a köszönetnyilvánítás e-mailben érkezett:

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazért, amit 
tettek értünk (kaptunk Önöktől) március 14-15-én, abban 
a kiszolgáltatott helyzetben, melybe a szélsőséges időjá-

rás sodort minket és még sok ezer embert az országban. 
Kimondhatatlanul hálásak vagyunk, nemcsak azért amit 
tettek, hanem legfőképp ahogyan tették. Azzal az önzetlen 
természetességgel, ahogyan fogadták az otthonuktól távol 
bajba jutott embereket, azzal a gondoskodással, ahogyan 
biztosították az ellátásukat, hogy a lehetőségekhez mérten 
semmiben ne szenvedjenek hiányt és mindezt tették olyan 
kedvességgel, hogy az ember szinte megfeledkezett arról, 
hogy milyen helyzetbe került valójában.

Kérem Önt, hogy tolmácsolja köszönetnyilvánításunkat 
mindazok felé, akik szabad- és pihenőnapjukat, hétvégéjüket 
feláldozva közvetlenül, vagy akár közvetve részt vettek abban, 
hogy segítsenek. Az általános iskola és a polgármesteri hivatal 
dolgozóinak, akik az otthonaik és családjuk helyett velünk, baj-
ba jutottakkal foglalkoztak és rólunk gondoskodtak, a rendőrség 
helyi KMB irodája két szolgálatot teljesítő rendőrének, akik hely-
zetmegoldásukkal és humoros közvetlenségükkel bizonyították 
rátermettségüket, továbbá azoknak a környei lakosoknak, akik 
személyesen jöttek és ajánlották fel otthonukat és segítségüket.

Nem utolsó sorban köszönjük Önnek, aki mindezt elérhetővé 
tette és biztosította számunkra… és szó szerint megmutatta a 
hazafelé vezető utat.

Talán egyszer, majd alkalmunk nyílik viszonozni mindezt, de 
addig is… KÖSZÖNJÜK!!!

Szívélyes üdvözlettel:

Urbán Zsolt, Kövér Erzsébet és Szabó Ádám, egy 8 éves kisfiú, 
aki számára – Önöknek köszönhetően – egy rossz élmény helyett 
izgalmas emlékké vált mindez.

Hit az összefogásban
Vannak az életben olyan dolgok, 
amiért felesleges idegeskedni, hiszen 
akaratunkon kívül történnek, ilyen az 
időjárás is. Mindaddig igaz ez a tézis, 
ameddig nem tapasztaljuk meg az 
igazi hatalmát, mint az elmúlt hét pár 
napjában. Az idős, bölcs öregek emlé-
kei szerint sokszor volt rá példa, hogy 
mezítláb jártak már március 15-én. 

K i-ki a maga történetét fogja majd 
évek múlva mesélni a rémálom-
ba illő napokról, hiszen valami-

lyen módon mindenki megtapasztal-
hatta a természet erejét. Szerencsés volt 
az, aki épségben hazaért, otthon tudta 
magát, családját, autóját. 

A kevésbé szerencsések, és az igazi 
szenvedői ennek a zord időnek azok 
voltak, akik kénytelen-kelletlen, de az 
autóikban, a hóviharban tehetetlenül 
várták a segítséget gyerekekkel, bete-
gen, vagy éppen holtfáradtan. 

A hírekben hallhattuk, hogy min-
den szervezett volt és senki nem volt 

veszélyben, ugyanakkor az internetes 
portálokon elég sok rémtörténetet olvas-
hattunk, és egy kis empátiakészséggel 
el tudtuk képzelni, hogy mit élhettek át 
a hó fogságában az elszenvedői. Való-
színű „nagyon megörülhettek” az érkező 
sms-nek, miszerint a segítség már nincs 
messze, ne hagyják el autóikat…

Nem tisz tünk minősí teni a nagy 
erőket, egyet tudunk, ami tény, hogy 
nincs addig veszve a világ, ameddig 
vészhelyzetben mindenféle kötele-
zettség nélkül elindulnak az első hívó 
szóra, vagy éppen maguktól az. „ön-
kéntesek”, és semmilyen okos, nagy 
háttérapparátus nélkül, helyi erőből 
megoldva és megszervezve kiszaba-
dítanak embereket, autókat, falut a 
hó birodalmából, gondoskodnak több 
tucat számukra idegen, bajbajutott 
honfitársukon.

Személy szerint, többedmagammal 
talán, meghatódtam azon az össze-
fogáson, mely falunkat jellemezte a 
ritkán látott hóvihar kapcsán. Eszembe 

jutot t, amikor a hatalmas esőzések 
után a csordogáló Által-ér megzabo-
lázott folyamként, tengerré duzzadva 
hömpölygött; micsoda példamutatás 
volt akkor is a helyiekben. Zuhogó 
esőben, átázva, kimerülten csak egy 
dolog lebegett előttük, segíteni, hogy 
nagyobb baj ne legyen.

Kicsit szégyellem is magam, hogy 
személy szerint nem tudtam lapátot 
ragadni, és részt venni a mentésben, 
vagy csak egy forró teával erősíteni 
a kitar tást az önfeláldozó sokada-
lomban. 

E sorokon keresztül szeretném meg-
köszönni erőfeszítését a falu vezeté-
sének, a lelkes környei és környékbeli 
önkénteseknek, mindazoknak, akik a 
kaotikusnak tűnő helyzetben is higgad-
tak tudtak maradni, fáradhatatlanok 
voltak, hogy úrrá legyenek a váratlan 
helyzeten. Emberségből és példamu-
tatásból önmaguk és a közösség előtt 
kitűnőre vizsgáztak.

Molnárné Varga Katalin

Reneszánsz falatok az iskola vetélkedőjén
Nem mindennapi, reneszánsz lakomá-
nak lehettek részesei az általános iskola 
diákjai és pedagógusai az intézmény 
hagyományos, március 15-e alkalmából 
rendezett vetélkedő során az ünnep 
előtti csütörtökön. Igaz, az ínycsiklandó 
falatok nem fogytak el percek alatt, hi-
szen ki vágyott volna például a szőrös, 
plüss vadmalac pecsenyére… 

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

évfordulóját nem csupán ünnepi mű-
sorral, hanem nemes vetélkedéssel is 
köszöntik.

Az alsó tagozatosok feladatsora ezúttal 
is a tavaszváráshoz és az 1848-49-es ese-
ményekhez kapcsolódott, míg a felsősö-
ké a reneszánsz kor alakjait, eseményeit, 
jellegzetességeit idézte. Ezért „sütötték, 
főzték”, no meg ajánlották ételeiket korhű 
jelmezben a diákok, de mellette alkími-
ával kapcsolatos totó, művészettörténet, 
zenei feladatok, s a bölcsek kövének 
elkészítése is várt a diákokra.

A vetélkedő után ünnepi műsorral 
folytatódott az iskolások programja, 
hagyományosan a hetedik évfolyam 
főszereplésével, de természetesen az 
énekkar és a táncos tagozat diákjai is 
emlékeztek a márciusi ifjakra. Az iro-
dalmi műsort Menoniné Pillmann Teréz 

és Kollárné Paragi Éva szerkesztette és 
tanította be, a tánccsoport koreográfi-
áját László Márta és Keltai Gábor szer-
kesztette, míg az énekkart Szarka Katalin 
készítette fel, a díszlet Soltész László keze 
nyomát dicsérte. 

A művelődési ház színháztermében az 
emlékező műsor alatt szinte pisszenést 
sem lehetett hallani, ám annál duruzso-
lóbbá váltak a gyerekek, amikor elér-
kezett a délelőtti vetélkedő várva-várt 
eredményhirdetése.  

A két legkisebb évfolyam tavaszi ve-
télkedését a 2.b nyerte meg, második 
helyen végzett az 1.b, harmadik lett a 
2.a, míg negyedik az 1.a. A harmadik-
negyedikesek között a 4.b-s diákok ve-
hették át a legjobbnak járó elismerést, 
második lett a 3.b, harmadik a 3.a, s 
negyedik a 4.a. 

Az 5-6. évfolyam legjobbja a 6.b lett, 
második helyen végzett a 6.a, harma-
dikon az 5.a, míg a negyediken az 5.b.

A legnagyobbaknál az első helyezést 
a 7.b szerezte meg, második lett a 8.b, 
harmadik a 8.a és negyedik a 7.a. 
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Megye kettőből az NB kettőbe… és még tovább
Herczeg István, a rangado.hu munka-
társa készített Járóka Mátyással, a Kör-
nyéről induló és jelenleg Veszprémben 
játszó labdarúgóval riportot, melyet 
lapunk hasábjain a portál hozzájárulá-
sával olvashatnak.

	Először is kezdjük veled. Mikor 
döntötted el, hogy labdarúgó le-
szel?
 2004-ben, amikor Cristiano Ronaldot 
először láttam Manchester United mez-
ben játszani, akkor döntöttem el, hogy 
focista szeretnék lenni, és egyszer eljutni 
Manchesterbe!
 Hogy alakult az eddigi pálya-
futásod? Mi volt a legemlékezete-
sebb pillanatod?
 A pályafutásom 2006-ban az akkori 
tesitanáromnak Schweininger Ferenc-
nek köszönhetően Környén kezdődött, 
ugyanis akkoriban ő ott volt edző, elvitt 
a csapathoz és azt mondta, hogy látott 
bennem fantáziát, amikor tesiórán fociz-
tam, és szeretne velem komolyabban 
foglalkozni! Tisztán emlékszem, hogy 
amikor az első bajnoki mérkőzésem ját-
szottam volna, előtte lévő este annyira 
izgultam, hogy rosszul lettem és beláza-
sodtam, ezért sajnos azt a mérkőzést ki 
kellett hagynom, de a következőn már 
minden rendben volt. Az első szezonom 
(2006/2007) a tanulással telt. A második 
(2007/2008) már nagyon jól sikerült, 
34góllal U14es megyei gólkirály lettem. 
A bajnokságot a 3. helyen fejeztük be. 
A 2008/2009-es szezon volt egy nagy 
mérföldkő számomra, hiszen rendes 
méretű pályára kerültem. A 2009/2010-es 
szezonomat már Fischer László kérésére 
Tatabányán kezdtem NB I-es utánpótlás 
bajnokságban.
Ezek után kezdődött minden… Schäffer 
Antal, a Környe edzője számított rám, 
és a 16 évesek korcsoportjában rúgtam 
tovább a bőrt. A csapat bajnok lett, 
én pedig 63 góllal gólkirály. Ezek után 
2011/2012-es bajnokságban az egész 
csapatot kölcsönadták Csákvárra, hogy 
miután megnyertük a bajnokságot tud-
jon a csapat NBII -ben indulni. Ebben az 
idényben ismét jó teljesítményt tudtam 
nyújtani, és gólt lőttem a Paks kapujába, 
ami életem egyik legfontosabb gólja 
volt. Az utánpótlás csapatban 41 gólt 
szereztem, és felkerültem a felnőtt csapat 
keretéhez is.
 Hogyan látod magad tíz év múl-
va? Mit gondolsz a jövődről?
 Tíz év múlva már szeretném, hogyha 
világszerte ismert lenne a nevem, és 
bemutatkozhatnék a válogatottban, ezt 
persze egyszerű mondani, de mindent 
megteszek, hogy teljesülhessen! Hogy 

mit gondolok a jövőmről, nos, ahogy 
eddig is, hiszek magamban és bízok az 
edzőimben, hogy megkapom a meg-
felelő edzéseket ahhoz, hogy minden 
edzés után egyre jobb és jobb legyek! 
Szeretnék legalább olyan karriert, mint 
Szalai Ádám!
 Mit gondolsz a megyénk labda-
rúgásáról? Miben lehetne fejlődni?
	Megyénk labdarúgása ha nem is a 
legerősebb, de erős/kemény bajnokság-
nak számít megyei szinten, szerencsére 
volt lehetőségem a bőrömön tapasztalni 
azt, hogy mennyire komolyan veszik a 
bajnokságot azok a csapatok akik az 
első öt helyet foglalják el a tabellán. 
Vannak csapatok, akik különösen rivali-
zálnak egymással, ezeket a meccseket 
szerettem különösképpen figyelni! Ami-
ben fejlődni lehetne elsősorban az az, 
hogy a játékvezetők figyelmesebben és 
megfontoltabban vezessék a mérkőzése-
ket és ne úgy fogják fel, hogy ez csak egy 
megyei bajnoki. Emellett szigorúbban 
ellenőrizném a pályák minőségét is.
 Van-e kabalád, szokásod a mér-
kőzések előtt? 

	Olyan különös kabalám nincs, de 
minden mérkőzés előtt keresztet vetek, és 
köszönöm istennek, hogy ismét pályára 
léphetek és kérem, hogy vigyázzon rám 
és óvjon a sérüléstől!
 Ki a példaképed?
	Példaképem, hát szerintem könnyű 
kitalálni, persze, hogy Cristiano Ronaldo, 
hiszen miatta kezdtem el ezt a gyönyörű 
sportágat, ami az életem egyik fontos 
részévé vált!
 És végezetül. Mi a célod, elvárá-
sod a jelenlegi szezonban? Hogy 
érzed, mennyire tudsz beilleszked-
ni az új csapatodba?
 Minden bajnokságot úgy kezdek el, 
hogy a csapatom a tabella legfelső 
fokát elérje vagy legalább minél köze-
lebb legyen hozzá, ezek mellett célom 
minél jobban játszani és minél több gólt 
lőni, ugyanis csak így segíthetek a csa-
patomnak, hogy a tabellán kimagasló 
helyet foglaljon el! Szerintem nem lesz 
probléma az új csapatba való beilleszke-
dés, hiszen egy hullámhosszon mozgunk 
a srácokkal, és mindenkinek az a célja, 
hogy megnyerjük a bajnokságot!

Vackor Óvoda hírei

Ünnep az óvodában
A Vackor Óvodában március 14-én délelőtt emlékeztek meg nevelők és óvodások nemzeti ünnepünk-
ről. Ezen a reggelen mindenki ünneplő ruhában érkezett az óvodába, s a fehér blúzokra, ingekre az 
óvónénik feltűzték a nemzeti színű kokárdát. A nagycsoportos gyerekek nagyon szép műsorral készül-
tek, a kisebbek is énekkel, verssel köszöntötték az ünnepet. A műsor végén az óvónők is alkalomhoz illő 
dalokat adtak elő, de a kedvezőtlen időjárás miatt ezúttal sajnos elmaradt a séta a kopjafához és a kis 
zászlócskák elhelyezése.

Óvodai beíratás

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2013/2014.  nevelési év óvodai beíratására április 8-án és 9-én 8 órától 16 óráig kerül 
sor az I. sz óvodában (Alkotmány u. 55.)

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló kártya, illetve a  TAJ kártya. (Beíratni 
azokat a gyermekeket lehet, akik 2013. október 1-jéig betöltik a 3. és életévüket. Előjegyzésbe vesszük azokat a gyermekeket, 
akik 2013. október 1-je után töltik be a 3. életévüket.

Előzetes feliratkozás bölcsődei ellátásra

A Vackor Óvoda felvételt hirdet a 2013 őszén megnyíló bölcsődéjébe a 2013/2014. nevelési évre. 

Az intézmény 2 éves kortól 3 éves korig látja el a gyermekeket, napközbeni ellátást, szakszerű gondozást biztosít. A fel-
iratkozás helyszíne: Vackor Óvoda Alkotmány u. 55. A feliratkozás ideje: 2013. április 15. (hétfő) 8-12 óráig • 2013. április 
16. (kedd) 13-16 óráig. A feliratkozáshoz szükséges: • a gyermek születési anyakönyvi kivonata • lakcímet igazoló kártya  
• a gyermek oltási könyve • TAJ kártya.

Nikáné Vadász Erzsébet 

óvodavezető
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Felnőtt hittan
Felnőtt hittan a „hit éve”  

alkalmából Környén, minden 
páratlan hét csütörtökén  

délután fél 6-tól az iskolában. 

Gyűjtés a rászorulóknak
Környe hátrányos helyzetű családjai közül félszázhoz 
jutottak el azok az élelmiszercsomagok, amelyekhez 
március közepén gyűjtött adományokat a Környei 
Katolikus Karitász. A szervezet hagyományos Húsvét 
előtti gyűjtésére szép számmal mozdultak meg a 
környeiek, ismét igazolva, hogy akik tehetik, segíte-
nek embertársaikon.

M árcius 9-én a községünkben található két 
Coop élelmiszer-áruházban várta az ado-
mányokat a karitász, amely köszönetét fejezi 

ki a két áruház kedves, segítőkész dolgozói számára!
A következő héten kedden, valamint a 16-ai, szomba-

ti szentmise előtt a Katolikus Templom sekrestyéjében 
gyűltek a tartós élelmiszerek, majd következett az 
összegzés, amely a Patár Zrt-nek köszönhetően 700 
darab tojással is kiegészült. A karitász végül örömmel 
állapíthatta meg, hogy 50 egységes, főként cukrot, 
lisztet, darát, tésztaféléket, étolajat vagy margarint 
tartalmazó csomagot sikerült összeállítaniuk, s harminc 
kisebbet, amelyekben lekvár, befőtt, konzerv, nyuszi 
csokoládé, édesség, s olyan adományok találhatók, 
melyekből kevesebb mennyiség érkezett. Ezt a har-
minc csomagot a legrászorulóbb, sokgyermekes családok kapják az alapvető élelmiszerek kiegészítéseként. Környei Katolikus 
Karitász nevében köszönet minden adományozó személynek, cégnek és szervezetnek, akik, amelyek segítettek a zömmel kül-
területeken élő rászorulók Húsvéti ünnepének könnyebbé, szebbé tételében!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget  
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

Márciusban két kisleánnyal és három kisfiúval gyarapodott közsé-
günk, így sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Handl Gábor és Dr. Ács Andrea 
kisfiát Lorándot,

Szemethi Dezső és Szilágyi Judit  
kislányát Alizt,

Riezing Norbert és Gáspár Tímea  
kisfiát Bencét,

Jordán Károly és Holló Mónika  
kisfiát Dávidot, valamint

Jakab Norbert és Kovács Ibolya Éva  
kislányát, Adelina Zoét.

A gyermekeknek és szüleiknek 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, s a 31. születésnapjáig veheti 
fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha 
már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szak-
mai végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja 
a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

80 esztendős

Varga János (1933. 03. 16.) 
Kolozsvári József (1933. 03. 24.)

75 esztendős

Vucsits Anna Mária (1938. 03. 14.) 
Borsodi Ferencné (1938. 03. 02.) 

Papp Lajosné (1938. 03. 13.)

70 esztendős

Staudinger Jánosné (1943. 03. 25.) 
Bors Jenőné (1943. 03. 17.) 

Czettisch Józsefné (1943. 03. 25.) 
Frech Lőrincné (1943. 03. 15.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

Magunkat köszöntjük, mivel egy férfi sincs közöttünk…
Már második alkalommal köszöntötték 
önmagukat a környei Nő Klub tagjai 
március 8-án, s már tavaly is megálla-
pították: egyáltalán nem bánják, hogy 
az erősebb nem képviselői nemük okán 
nem lehetnek a közösség tagjai, s ily 
módon a Nőnapon is maguk gondos-
kodnak az ízletes süteményekről, a fi-
nom pezsgőről, s egyáltalán nem utolsó 
sorban a vidám hangulatról.

K öszönet az elmúlt évi rengeteg 
munkáért, aminek eredménye-
ként karácsonykor két családot 

és két férfit támogathattunk az össze-
gyűjtött 100 ezer forintból megvásárolt 
ajándékokkal – kezdte Németh Lajosné, 
a klub vezetője, aki egyben reményét fe-
jezte ki, hogy idén a szorgoskodásaiknak 
köszönhetően még nagyobb összegből 
segíthetik majd a rászorulókat.

A hölgyek pedig láthatóan mindent 
megtesznek a nemes cél érdekében, 
hiszen az ünnepség „kereteként” már 
ott sorjáztak az asztalokon a szebbnél-
szebb, gazdákra váró húsvéti díszek, 
melyek a művelődési ház átadása után 
várhatóan a könyvtárban lesznek meg-
tekinthetők és megvásárolhatók. De a 
március 21-ei átadó ünnepségen az isko-
la táncos diákjai is viselhették az asszo-
nyok ügyes kezeik gondoskodó nyomát, 

hiszen megjavították 
a mellényeket, s László 
Márta néptánc pe-
dagógus kérésére 16 
kikeményített, csipkés 
keszkendőt készítettek. 

A húsvéti kézműves-
kedéseink nagyon 
színesek, ötletesek, s 
nagyon bízom benne, 
hogy az év végére a 
tavalyinál több pénzt 
sikerül összegyűjte -
nünk, s a mai napon 
az t kívánom, hogy 
még sokáig legyünk 
együt t szeretetben, 
békességben – zárta köszöntőjét Marika, 
majd Barta Sándorné saját rímjeivel éke-
sített gondolataival erősítette meg: még 
ezen a napon sem hiányoznak a férfiak 
a klub szövetségéből. 

Nőnapot ünnepelünk ma, 
s mi magunkat köszöntjük,

mivel egy férfi sincs közöttünk,
aminek mi örülünk.

Meglett nők vagyunk mind,
megéltünk már ezt-azt az életünk során,

nőnapot is jó párat, 
de ilyet, hogy saját magunkat köszöntjük.

És ez már a második évad. 

De követi még sok-sok, 
amit szívből remélünk,

hogy az együtt töltött idő 
boldog kikapcsolódást eredményez 

közöttünk. 
Ünnepeljük hát magunkat úgy, 

ahogy azt csak mi tudjuk, 
a nők, anyák, nagymamák, 

feledve minden szomorú éjszakát.

A hosszú tél utáni első tavaszi virágot 
nem kapjátok meg tőlem, 

mivel tiltva van az erdőben. 
De ez minket nem bánt, 

mivel a szívünkben van az igazi virág… 

Nagyböjti lelkigyakorlat

K eddenként nem szokott esti mise 
lenni a környei katolikus temp-
lomban, március 5-én délután 

mégis sok ember igyekezett a templom 
felé. A misét egy vendég pap, Szalai 
Gábor atya, a tatai kapucinus templom 
plébánosa celebrálta. Gábor atya nem 
először járt már nálunk. Az adventi idő-
szakban is eljött közénk, hogy segítsen 

az érdeklődőknek a karácsonyi lelki ké-
szülődésben. Már akkor megígérte, hogy 
máskor is örömmel jön, ha hívjuk. Most a 
nagyböjtben szaván fogtuk. 

Szerencsére sokan voltak kíváncsiak 
Gábor atya nagyböjti gondolataira. Új-
fent meglepte a hívőket, hogy kihasznál-
va a templom jó akusztikus adottságait, 
a szószékről mondta el szentbeszédét. 

Hangsúlyozta az imádság fontosságát, 
majd a bűnbánatról elmélkedett sze-
mélyes példákat felhasználva. Szó került 
még az isteni és az embertársi megbo-
csátásról is. 

Többeknek fontos volt, hogy a gyónás 
lehetőségével élve – bűneitől megsza-
badulva –, megtisztulva lépjenek ki a 
templomból.

Azt gondolom, hogy akik időt szántak 
a kedd délutánjukból erre az együttlét-
re, lélekben feltöltődve és megtisztulva, 
sok értékes és hasznos gondolat tal 
gazdagodva várhatják a keresztények 
legnagyobb ünnepét, Krisztus Urunk 
feltámadását.

Tremmel Kata (hittanár)
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Közérdekű információk

Programok

Felmérik a pályázati igényeket,  
fejlesztési ötleteket

Megkezdődött a LEADER Helyi Akció-
csoportok által elvégzendő Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, 
melynek célja a LEADER pályázatok 
kiírása előtt egy részletesen összeállí-
tott, konkrét célokkal és intézkedések-
kel megfogalmazott terv elkészítése.  
A felülvizsgálat során felmérik a tér-
ségben felmerülő pályázati igényeket, 
fejlesztési ötleteket, melyek legkésőbb 
április 5-éig küldhetők el a munkaszer-
vezet@vercse.hu e-mail címre. A pro-
jektgyűjtéssel kapcsolatos kérdéseket 
a 34/656-652-es telefonszámon várja a 
Vértes-Gerecse Közösség munkaszer-
vezete, az adatlap a www.kornye.hu 
portálon tölthető le. 

Felfüggesztették  
a zártkerti regisztrációkat

Értesítjük a lakosságot, hogy a kormány 
március 14-ei hatállyal felfüggesztette 
a földhivatalok részéről a zártkertnek 
minősülő ingatlanok regisztrációs köte-
lezettségét. Ez azt jelenti, hogy további 
tájékoztatásig a földhivataloknál a 
zártkert-tulajdonosok a földhasználati 
nyilvántartással kapcsolatban sem 
személyesen, sem postai úton ne kez-
deményezzenek ügyintézést!

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselői fogadóórát 
tart előreláthatóan minden hónap 
első hétfőjén 17.00 és 18.00 óra között 
a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselő legköze-
lebb április 8-án várja a segítséget 
igénylőket kéréseikkel, kérdéseikkel, 
problémáikkal.

Kivonul a cég, MÁJUS 31-ÉIG lehet 
az utalványokat levásárolni!

Kivonul Magyarországról és hazánkban 
felfüggeszti értékesítési tevékenységét 
a francia Le Chéque Déjeuner utal-
vány-kibocsátó cég, ezért a bónok az 
azokon feltüntetett határidők ellenére 
csak május 31-éig használhatóak 
fel. Mivel a környei önkormányzat a 
társaság étkezési utalványait ajándé-
kozta – például – Idősek Karácsonya 
alkalmából is az érintetteknek, felhívja 
mindenki figyelmét a május 31-ei fel-
használhatósági határidőre!

Kerékpártúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
szervezői április 13-án kerékpártú -
rára várják a község lakóit. Útvonal: 
Környe – Környebánya 
– Szarvaskút – Mátyáskút 
– Vérteskozma – Várgesz-
tes – Vértessomló – Kör-
nye. Gyülekező az 
általános iskolánál 
8.45-kor.

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

Az 1 százalékos felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, adószáma, címe:     

„Értetek, Nebulókért!”  
Alapítvány

Adószám: 18607932-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Háromkirályok  
Alapítvány

Adószám: 19144830-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 11.

Környe Óvódás  
Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18614330-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 55.

Környei Horgász  
Egyesület

Adószám: 18608524-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környe  
Sportegyesület

Adószám: 19890634-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Szivárvány  
Táncegyüttes

Adószám: 18603921-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Kuglóf 

ahogy Bözsi mama készíti

Hozzávalók:

• 50 dkg liszt • 30 dkg cukor • 4 tojás
• 25 dkg margarin • 1-2 vaníliás cukor

• 1 sütőpor • 2,5 dl tej

A cukrot a tojások sárgájával kikeverjük, 
 belekeverjük a margarint, a vaníliás cukrot, 

majd a lisztet, sütőport és a 2,5 dl. tejet, végül 
a tojások felvert habját. Kizsírozott, lisztezett 
kapcsos, kerek tortaformába töltjük, melynek 

kuglófbetétje is van, és tűpróbáig sütjük.  
Ha kihűlt, olvasztott csokival leöntjük.

Jó étvágyat kívánunk!

Lejegyezte: Molnárné Varga Katalin

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvéből

Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
Közhasznú Egyesület

Adószám: 18603756-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.


