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Környe díszpolgára idén Béres Bence 
Béres Bence vehette át Környe Díszpolgári 
Címét a község március 15-ei ünnepsé-
gén. Az 1848-49-es Forradalom és Szabad-
ságharc emlékére rendezett program ha-
gyományosan ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött, majd az ünnepi műsor után a 
Kegyeleti Parkban koszorúzással zárult.

B edy Sándor plébános, és Nagy Péter 
református tiszteletes tartott ökume-
nikus istentiszteletet március 15-én a 

környei önkormányzat 1848-49-es Forrada-
lom és Szabadságharc emlékére rendezett 
ünnepségének első helyszínén, a római 
katolikus templomban. A megemlékezés a 
Művelődési Házban folytatódott, ahol Beke 
László polgármester azon alapvető jogok 
fontosságára hívta fel a figyelmet, melyek 
összefogták 1848 tavaszának ifjúságát: 
sajtószabadság, törvény előtti egyenlőség, 
közteherviselés, népképviselet az állandó 
országgyűlés által, pénzügyi, gazdasági 
önállóság, szabad politikai véleménynyil-
vánítás, felelős és önálló kormányzás. 

Ők nem kevesebbet áldoztak fel a hazá-
jukért, a törvény előtti egyenlőségért, mint 
a biztonságukat, szabadságukat és bizony 
sok esetben az életüket is. Nekünk már nem 
kell az életünkkel áldozni. A sok kiontott 
vér és hősök előtt tisztelegve ugyanakkor 
kötelességünk az egyszer már életek árán 

kivívott értékek megőrzése és továbberősí-
tése. Nekünk a munkánkkal, a közösségben 
vállalt feladatainkkal kell gondoskodnunk 
arról, hogy ezek az értékek ne elvesszenek, 
hanem tovább erősödjenek. Hogy telepü-
lésünk, és ez által országunk és nemzetünk 
büszke lehessen mindarra, amit elértünk, 

hogy mi környeiek is büszkék lehessünk a 
gyarapodásunkra, erősödésünkre, s hogy a 
kitűzött céljainkat sikerül megvalósítanunk 
úgy is, hogy gyakran csak a saját erőnkre, 
a saját közösségünk összefogására és tenni 
akarására számíthatunk – hangzott el az 
ünnepi beszédben. 

920 milliós fejlesztés a tavalyi esztendő mérlege
Zömmel járdák állapotával kapcsolatban 
fogalmazódtak meg lakossági észrevé-
telek az idei falugyűlésen. A problémák 
egy része orvosolható, a felvetések között 
azonban olyan is akadt, melyet hatáskör 
hiányában nagy valószínűséggel nem tud 
teljesíteni az önkormányzat. A falugyű-
lésen az is elhangzott: a község tavalyi 
fejlesztéseinek értéke 920 millióra rúg.

H agyományosan az eltelt esztendő 
eredményeit, beruházásait, törté-
néseit ismertette elsőként március 

10-én este a Művelődési Házban Beke 
László. A polgármesteri beszámolóból – a 
többi között – kiderült, hogy egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően idén napelemeket 

telepítenek a Polgármesteri Hivatalra és a 
Művelődési Házra, a fejlesztéssel jelentős 
energia- és pénzmegtakarítás érhető el. 
Szintén a költségtakarékosság jegyében 
bonyolítot t le az önkormányzat tavaly 
novemberben villamos energia tendert, 
majd kötött új szolgáltatóval szerződést. 
A falu költségvetését éves szinten ugyanis 
több mint 7,5 millió forinttal terhelte intézmé-
nyei és a közvilágítás működtetése során 
keletkező villamos energia költség, az új 
szolgáltató ajánlata pedig 31,54 százalékos 
mérséklést tartalmazott, ami évi 2 millió 377 
ezer forintos megtakarítást jelent.

Majdnem pontosan egy esztendeje 
zárta el a hó községünket is a szomszédos 
településektől. Március 14-én éjszaka több 

mint 42 gépjármű akadt el településünk 
be- és kivezető útjain. Az első éjszaka kb. 
170 ember számára kellett melegedő he-
lyiséget biztosítani, a második nap estére a 
település útjain sikerült az összes járművet 
kiszabadítani, így aznap éjszaka már csu-
pán 20 fő élvezte vendégszeretetünket. Egy 
év távlatából is nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek az önzetlen segítséget, amit 
ezalatt a néhány nap alatt nyújtottak a baj-
ban lévőknek – idézte fel a polgármester.

Épp a hóvihar miatt késett a felújított 
Művelődési Ház átadása. A 128 millió fo-
rint értékű rekonstrukció során az épület 
teljesen megújult, megnyitása óta állan-
dó és időszakos programokkal várja az 
érdeklődőket. Õ 2. oldal
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Környe díszpolgára idén Béres Bence
… folytatás az első oldalról.

A polgármester gondolatait a Szivárvány 
Táncegyüttes, az általános iskola énekka-
ra és a hetedikes diákok ünnepi műsora 
követte, majd elérkezett a Díszpolgári Cím 
átadása, melyet 1994-es megalapítása óta 
tizenöten vehettek át. Idén a képviselő-tes-
tület döntése alapján a 2009-ben „Év spor-
tolója” községi elismeréssel kitüntetett Béres 
Bence részesült a Díszpolgári Címben.

A 21 esztendős gyorskorcsolyázó olimpi-
konként képviselte hazánkat és Környét az 

idei téli olimpián, melyre magyar színek-
ben csupán 16 sportoló utazhatott. Béres 
Bence juniorként tíz, felnőttként két alka-
lommal szerezte meg a Magyar Bajnoki 
címet. 2007-től a magyar válogatott tagja, 
2008-ban és 2013-ban Európa Bajnoki 
bronzérmet szerzett a magyar váltóval. 
2013-ban a Téli Universiade-n tagja volt az 
aranyérmes magyar váltónak, egyéniben 
az 5. helyen végzett. Idén Szocsiban, a Téli 
Olimpián 1500 méteren 33., 1000 méteren 
26. helyezést ért el. 

Béres Bencét az országos és nemzet-
közi szinten elért kimagasló sportered-

ményei méltóvá tették 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, majd a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
pártok, civil szervezetek képviselői, vala-
mint a jelenlévők helyezték el a kegyelet 
virágait, s gyújtották meg mécseseiket az 
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
hősei emlékére.

920 milliós fejlesztés a tavalyi esztendő 
mérlege
… folytatás az első oldalról.

Jogszabályváltozás miatt tavaly öt utcát 
kellett átnevezni (Rózsa Ferenc, Április 
4., November 7., Ságvári Endre, Kun Béla 
utcák). Az önkormányzat eseti bizottságot 
hozott létre, amely lakossági fórumot tartott, 
majd az egyeztetések után a következő 
elnevezéseket választotta az önkormány-
zat képviselő-testülete: Április, November, 
Régiposta, Rózsa és Szőlődomb utca.

Mivel az elmúlt esztendő legjelentősebb 
beruházása volt és régóta dédelgetett terv 
vált valóra az új óvoda és bölcsőde, és az 
ahhoz kapcsolódó tér megépítésével, Beke 
László részletesen ismertette az előkészítést 
és előzményeket, illetve az építési folyama-
tot, a létesítmény jellegzetességeit.

A tavalyi esztendőben a beruházások, 
felújítások, eszközbeszerzések összesen 
920 millió forint tal növelték községünk 
vagyonát, s mindezt csupán 52 millió 
forint pályázati támogatással valósítottuk 
meg, a különbözet 868 millió forint tehát 
önerő volt – emelte ki a polgármester, aki 
köszönetét fejezte ki az adófizetők, környei 
vállalkozások, az ipari park cégei számá-
ra, hogy munkájukkal megteremtették a 
település ilyen mértékű gyarapodásának 
lehetőségét.

A tájékoztató további részében az idei 
tervekről, elképzelésekről szólt. A község 
költségvetését a képviselők 976 687 000 
bevételi és ugyanekkora értékű kiadási 
oldallal tervezték, a tartalékot majdnem 
82,5 millió forintban határozták meg.

Utak építésére, felújítására 12, járdákra  
7 millió forintot különítettek el, idén meg-
épül a járda a Rózsa utcában a Régiposta 
és a Petőfi utca közötti szakaszon.

Az önkormányzat a katolikus egyházköz-
séggel közösen felújítja a ravatalozó előtti 
teret, illetve a katolikus temető kerítését is 
szeretnék megépíteni. A plébánia felújí-
tásához a tavaly átadott 3 millió forintos 
támogatást 4 millióval egészíti ki a helyha-
tóság, így idén megvalósulhat a nyílászárók 
cseréje és a külső felújítás. 

A református egyházközséget 1,5 millió 
forint tal támogatja az önkormányzat.  
A támogatásból a gyülekezet a református 
templom nyílászáróit cseréli ki, a templom 
tetőszerkezetére ereszeket szerelnek fel és 
egy közösségi helyiséget alakítanak ki, 

valamint fél millió forint érték-
ben bútorokat vásárolnak a 
tagyospusztai ifjúsági konfe-
rencia központ számára.

A sportegyesület részére az 
idei esztendőben a sportte-
lep és az iskola tornatermé-
nek ingyenes használatán 
felül (értéke meghaladja a 
4,5 millió forintot) 10,5 millió 
forint támogatást biztosít az 
önkormányzat. 

Az iskolában a szokásos 
karbantartás, felújítás mellett 
tervezik az ebédlő nyílászá-
róinak cseréjét. A kötelező, működtetői 
feladatokon felül vállalta az önkormányzat 
könyvek, folyóiratok beszerzését, tantár-
gyak segédanyagainak biztosítását, gyere-
kek kirándulásainak, versenynevezéseinek 
támogatását, az egyik informatika terem 
valamennyi számítógépének cseréjét, 
hátrányos helyzetű tanulók támogatását, 
az esetleg szükségessé váló szakértői díjak 
megfizetését. Bár 2013 januárjától az állam 
az általános iskolák fenntartója, az önkor-
mányzat a számára nem kötelező felada-
tok ellátására több mint 9,5 millió forintot 
fordít, hogy a falu gyermekei továbbra is 
színvonalas oktatásban részesülhessenek.

Az idei év legnagyobb beruházása az 
óvodai játszóudvar építésének második 
üteme lesz 68 millió forint értékben. A be-
ruházás tartalmazza a terület feltöltését, 
járdák építését, játszóeszközök beszerzé-
sét, növények vásárlását, öntözőrendszer 
építését. 

Az óvoda melletti tér fejlesztése is foly-
tatódik. A tervezett 50 millió forintból a 
bölcsőde melletti részen megépül a sétány 
következő szakasza, amely biztosítja a 
közvetlen eljutást a tópartra. Az idei beru-
házások, felújítások értéke meghaladja a 
270 millió forintot – zárult a polgármesteri 
tájékoztató.  

Ezt követően a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke, Menoniné 
Pillmann Teréz számolt be a mögöttük 
álló évről, amely során számos programot 
valósítottak meg az állami feladatalapú 
támogatással és az önkormányzat 1 millió 
forintos, szintén feladatellátáshoz biztosított 
hozzájárulásával. 

A lakossági észrevételek sorát Erdelics 
Ernő nyitotta, aki azt kifogásolta, hogy az Al-
kotmány útról, a templom felől a sportpálya 

felé haladva még mindig nem megoldott 
a hídra való feljutás, a gyalogosoknak ki kell 
menniük az úttestre. Beke László válaszából 
kiderült, hogy amit a környei köznyelv a 
hídon „járdának” hív, az valójában szerviz-
rész és hiába fordultak a kéréssel a közút-
hoz, az a válasz érkezett, hogy oda nem kell 
tudni feljutni gyalogosan. A polgármester 
ennek ellenére ígéretet tett, hogy ismét 
„nekifutnak” a kérdésnek. 

Az új óvoda előtti tér templom felőli kijá-
ratától a tópartig tartó járdaszakasz igen 
rossz minőségére is érkezett panasz, s ha-
sonló kritika fogalmazódott meg a Beloian-
nisz utca páros oldalán az orvosi rendelőtől 
a régi házak végégéig futó rész kapcsán 
is a balesetveszélyes gödrök miatt. A pol-
gármester megköszönte a felvetéseket, hi-
szen – mint mondta – idén a korábbiakhoz 
képest lényegesen magasabb összeget,  
7 milliót terveztek járdafelújításra, s így lehe-
tőségük nyílik a lakossági jelzések alapján a 
konkrét igények felmérésére. Egy hozzászó-
lásra reagálva arra is ígéretet tett, hogy a 
tavalyihoz hasonlóan idén is felmérik, mely 
utcákban, ingatlanoknál akadályozza 
a növényzet, vagy más kihelyezett tárgy 
közterületen a közlekedést és megteszik a 
szükséges intézkedéseket. Arra a felvetésre 
azonban, amely buszmegálló létesítését 
szorgalmazta a település Tatabánya felé 
eső végén a megyeszékhely irányába, 
nem adott biztató választ. Megkeressük a 
kéréssel a közutat, de nem sok esélyt látok 
a megvalósításra – fogalmazott, hiszen 
– ahogy elhangzott – sok helyen már az 
árkok is magántulajdonban vannak.  

A polgármesteri és elnöki beszámoló 
teljes terjedelmében elolvasható a  

www.kornye.hu oldalon a falugyűlésről 
készített tudósításban.

A község második olimpikonja, tizenhatodik díszpolgára
A magyar rövidpályás gyorskorcsolya 
válogatott tagjaként a környei Béres 
Bence is jégre lépett a Téli Olimpián. 
A szereplése végül nem a tervei szerint 
alakult, hiszen pontszerzésért utazott 
Szocsiba, ahol az 1500 méteres távon a 
33., 1000 méteren a 26. helyen végzett. 
A 21 éves Bencével a hazaérkezését 
követő napon beszélgettünk. Akkor, 
amikor még egyikünk sem sejtette, hogy 
március 15-én a község legmagasabb 
szintű elismerését, a Díszpolgári Címet 
veheti át.

– Számtalan csillogó érem lóg a 
szobája falán, s a darabszámot firtató 
kérdésemre maga sem tudja a pontos 
választ: talán 80-100… A fotó kedvéért 
sikerül „kipréselnem” belőle egy-egy 
mosolyt, aztán a beszélgetésünk során 
kiderül, hogy nem csupán fáradt, rend-
kívül csalódott is...  

– Mielőtt kimentünk, nagyon-nagy 
álmaim voltak. És reálisak. Pontszer-
zésért mentem, s az it thoni formám 
alapján elérhető lett volna… Van egy 
kínai edzőnk és nem tudjuk, mi történt 
vele, kint teljesen megváltozott… Ed-
dig nagyon jó volt a kapcsolatunk, s 
Szocsiban mintha minden szálat meg-
szakított volna velünk, ami érthetetlen. 
Nemcsak velem, senkivel nem beszélt 
tulajdonképpen… Igazából teljesen 
magunkra voltunk hagyatva. Például 
felmentünk a jeges edzésre a verseny 
előtt, amikor az edzőnek az a feladata, 
hogy elmondja, mit, hogyan csináljunk, 
hogyan leszünk a legjobb formában. 
Tőle azt az utasítást kaptuk, hogy csi-
náljunk, amit akarunk… Számomra ez 
egy nagyon-nagy pofon volt. Én nem 
így szerettem volna végezni az olimpi-
án. Mert ha a versenyző négytizedre 
korcsolyázik a saját egyénijétől, akkor 
kimondható, hogy az ő felelőssége és 
fejben volt valami probléma. De ha két 
teljes másodperccel marad el, s olyan 
szintet hoz, mint két évvel korábban, az 
súlyos hiba, amiért a felelősség nem 
csak és kizárólag a versenyzőt terheli. 
S ezt nem is akarom felvállalni. Egy 
világot törtek össze bennem, hogy így 
sikerült… négy év munkája…

– MOB vezetők felé fogod jelezni?

– Még ezen nem gondolkodtam. 
A futam után is elmondtam, hogy mi 
volt a problémám, ott nem tudtak rá 
igazán mit válaszolni. Az edzőnőnek is 
elmondtam a véleményem, ő közben 
mosolygott… az a mosoly nagyon szíven 
ütött.

– Vele kell a további-
akban is dolgoznod?

– Igen, hiszen ő az 
edzőnk. Annyi biztos, 
hogy nem fogom inni 
minden szavát… 

– De ez így nagy 
teher…

– Sokszor kerültem 
már megpróbáltatások 
elé, s túltettem magam. 
Remélem, most is si -
kerül. A következő feladat, hogy a férfi 
váltóval, aminek szintén ott kellett volna 
lennie az olimpián (a szakvezetés szerint 
a sikertelen kvalifikációnak hibás bírói 
döntések voltak az okai – szerk.) a világ-
kupákon a TOP 4-be emeljük magunkat, 
vagy akár dobogóra.

– A váltóban szerinted benne vannak 
ezek a lehetőségek?

– Teljes mértékben! Olyan csapatokat 
követtünk le, mint Amerika, megvertük 
Koreát. Igaz az olimpián nekik is rosszul 
jött ki a lépés, de világcsúcstartók és 
sikerült megvernünk őket. Az olimpián 
az amerikai válogatott a második lett és 
mi korábban végig mögöttük mentünk, s 
volt olyan kvalifikációs verseny is, amikor 
meg is előztük őket. 

– Egyéniben mi a célod?

– Az 500-at szeretném megnyomni, 
mert nagyon szeretem a rövidtávot. A 
rajttal van egy kis problémám, de utána 
elég gyors vagyok. Szeretnék ott is minél 
jobb helyen szerepelni, 10-12-helyen, vagy 
előrébb. 1000 méteren pedig 8-10 között.

– S gondolom, azért a következő olim-
pia is szerepel a tervekben.

– Igen, természetesen! Beszéltük, hogy 
a jelenlegi váltónak még négy éve van 
az alapos felkészülésre, hogy ne hibáz-
zunk, szinte tudjuk olvasni egymás gon-
dolatait. S olyan eredményért menjünk, 
amely „kárpótol” minket Szocsiért.

– Benned még hány olimpia van?

– Tőlem függ. Egy orosz fiú váltóban 
olimpiai bajnok let t, 1000 méteren 
második. Ő 31-32 éves és most ért el 
az ereje csúcsára. Az embertől függ, s 
hogy mennyi benne az akarat, a kitar-
tás, hiszen ezt bármeddig lehet csinálni. 
Mindig lesznek új módszerek, technikák, 

technológiák, amikkel lehet fejlődni. 
Kérdés, hogy mennyire akar? Számomra 
a következő olimpia biztos, és ha nem 
lesz bennem ez a fájó szégyenérzés 
a szereplésem miatt, akkor jöhet az 
újabb és az azutáni is... Nekem az volt a 
szerencsém és az a mai napig is, hogy 
a szüleim soha nem várták el az ered-
ményt. Így viszont nagyon „könnyű” volt 
teljesíteni. Kicsinek sok helyen nyertem, 
de ha nem, én azokra a versenyekre is 
úgy emlékszem, hogy igen – hála nekik! 
– mert annak az eredménynek, amit el-
értem, mindig tudtam örülni. És nagyon 
büszke voltam, hogy olyan családom 
van, akiknek nem számít a helyezés, 
csak az, hogy én élvezzem a sportot. És 
szerintem ez tette tökéletessé.

– De most mégiscsak van benned 
rossz érzés…

– Igen, mert azt éreztem, hogy elju-
tottam oda, ami közös álmunk volt: az 
olimpia. És tudtam, hogy jó formában 
utazom ki és úgy készültem, hogy az eltelt 
évek buzdítását, tervezgetését meghálá-
lom nekik, megmutatom, milyen jól is tud 
menni a kisfiúk. Ők nagyon büszkék rám, 
hogy kijutottam, hiszen az már egy nagy 
eredmény. Én viszont többet szerettem 
volna nekik adni, mert én többet kaptam 
tőlük, mint amit most tudtam nyújtani…

– Tettél már „kört” a faluban?

–  Most értem haza igazából tegnap. 
Ma délelőtt a Mamánál voltunk.

– Tehát még nem árasztottak el gra-
tulációkkal.

– Igazából Apa járt a faluban és ő 
mondta, hogy az emberek gratuláltak 
és büszke volt. Legalább ennyit sikerült 
neki adnom, hogy mások odamennek 
hozzá és tudják, hogy ő az én Apukám 
és gratulálnak neki…

esgyé
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Kokárdák, párták és csákók az óvodában
Az aulában, a folyosókon, a csoportszobákban és természete-
sen az ingecskéken, blúzokon is kokárdák, a lányokon párták, 
a fiúkon csákók jelezték március 14-én a Környei Vackor Óvoda 
és Bölcsődében, hogy elérkezett az az ünnep, amelyről már oly 
sokat hallottak az óvónéniktől az eltelt napokban.   

M it ünnepelünk ma? – szólt a kérdés, s valamennyien kórus-
ban válaszoltak: a forradalmat! A szabadságharcot! És 
mit viselünk a szívünk felett? – kokárdát! Az ünnepségre 

hagyományosan a legnagyobbak készültek toborzós, táncos, 

verses előadással, amely ezekkel a sorokkal zárult: „Az én népem 
neve magyar, jelünk piros, fehér, zöld. Hogy én magyar gyermek 
vagyok, engem büszkeséggel tölt. Az én édes anyanyelvem édes-
anyám bízta rám. A nagyvilág legszebb nyelve. Bízzál bennem, 
kis hazám!” A műsoruk után a többi csoport apróságai is verselve 
emlékeztek az 1848-as Forradalom és Szabadságharcra, majd a 
kis vackorosok csoportonként a Kegyeleti Parkba sétáltak, ahol 
a zászlócskák elhelyezése közben az óvodapedagógusok elme-
sélték a gyerekeknek, hogy bár a hősök nem ott nyugszanak, a 
Kopjafa azért készült, hogy minden évben ott emlékezzünk rájuk. 

Ha rövidke is volt, az ovisok elkergették a telet
Percekig zengett a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde tornaterme az újrázást követelő 
„vissza! vissza!” skandálástól és vastapstól 
február utolsó napján, miután a tisztelt 
nagyérdeműt nem mindennapi attrakci-
ókkal lepte meg a Nyuszi csoport. A gyere-
kek és óvodapedagógusaik a Szivárvány 
Cirkusz előadására invitálták társaikat, 
akik izgatottan várták már az oroszlánok, 
bűvészek, artisták színre lépését.

M inden egyes csoport minden 
egyes napja bolondozással telt 
azon a héten az oviban, hiszen 

hagyományosan így várják a farsangi mu-
latságot. Idén azonban első alkalommal 
közösen zárták a „bulis, bolondos” hetet: a 
Nyuszi csoport parádés cirkuszi mutatvá-
nyokkal kápráztatott el mindenkit. 

A gyerekek mintha valóban porondra 
születtek volna: Mira, a bájos kisbohóc 
lépten-nyomon a manézs körül csintalanko-
dott, Lilla zsonglőr két hullahopp karikával 
ügyeskedett, Bálint bohóc rollerezett és hi-
hetetlen hajlékonyságát is megcsodálhat-
ta a közönség, majd érkezett Viktor, a világ 
legerősebb embere, aki nemcsak szigorú 
tekintetével parancsolt tiszteletet, hiszen a 
svédacél láncot játszi könnyedséggel tépte 
szét a mellkasán. 

Hangos moraj hallatszott a vendégek 
soraiból, amikor kiderült, hogy félelmetes 
afrikai oroszlánok következnek, de szeren-
csére Bendi, az idomár féken tartotta őket. 
A vadállatokat újabb izgalmas percek 
követték Dorina és Kitti, a levegő utánoz-

hatatlan csillagainak, a két kötéltáncosnak 
köszönhetően, később pedig Marci adott 
ízelítőt abból, milyen tanulékony és kedves 
állatok a fókák.

De ügyes! – ámult el egy kisfiú Erik mutat-
ványai végén, ami nem is csoda, hiszen a 
művészetével Amerikában is hírnevet szerző 
zsonglőr egyszerre két tányért is a leve-
gőben tartott. Nemcsak az egyensúlyozó 
művész produkcióját, de Péter kígyóbűvölő 
furulyaszavát sem zavarta meg még pisz-
szenés sem, hiszen a gyerkőcök is tudják, 
hogy a kígyó igen veszélyes. A sziszegős 
hüllőt sokkal kedvesebb állatok váltották 
a porondon: idomított kutyusok Dalma és 
Lili művésznők irányításával, majd Ádám 
bűvész segédje, Zsóka közreműködésével 
varázsolt nyulat, virágot a cilinderéből, 
végül pedig Krisztina és Kiara műlovarnők 
léptek színre gyönyörű, kecses mozgású 
lovaikkal.

De nemcsak a Nyuszi csoport tagjai 
készülődtek és ajándékoztak, őket is várta 
meglepetés: mindenkit egy-egy nyuszis 

kendőcske, amit a cirkuszi előadás után 
büszkén viseltek. Az óvodapedagógu-
sok ezúton köszönik a szülők hozzá-
járulását a kendők elkészítéséhez és 
Andor Ildikó segítségét!

A vackoros apróságoknak a cirkusz után 
csak hármat kellett aludniuk, március 3-án 
máris újabb móka várt rájuk: a farsangi 
mulatság, két nappal később pedig a 
kiszebáb égetés.

Alig győzték kivárni az ovisok és bölcsisek, 
hogy végre magukra ölthessék a jelmeze-
iket, hiszen melyik kislány ne szeretne – ha 
csak pár órára is – hercegkisasszonnyá, 
pillangóvá, bájos méhecskévé, törékeny 
tündérré válni, s vajon melyik kisfiú ne 
bújna szívesen a hős lovag, a harcedzett 
katona, vagy éppen a pókember bőrébe? 
A kicsik örömére ez a perc is elérkezett 
harmadikán: a gyerekek a csoportszo-
bákban jelmezes kavalkádban táncoltak, 
játszottak, falatozták a szülők által készített 
finomabbnál-finomabb süteményeket, 
majd a nap fénypontjaként valamennyien 
igazi bohócokkal mókáztak, nótáztak a 
tornateremben.

Bár a mögöttünk lévő hónapok ezúttal 
nem hoztak hosszú, fagyos telet, s bár a hi-
edelem szerint a farsangi időszak maskará-
ival is elijeszthető a zimankó, az intézmény 
apróságai hamvazó szerdán kiszebábot 
is égettek. A gyerekek ámulva követték a 
bábok lángra lobbanását és a téltemetés 
régi népszokása szerint mindenféle csörgő, 
zörgő eszközzel hangos zajt keltve – biztos, 
ami biztos – jó messzire elzavarták a telet.

Vetélkedtek és megemlékeztek a környei iskolások

Hosszú évek óta hagyomány, hogy a 
környei Kisfaludy Mihály Általános Iskolá-
ban az 1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc évfordulóját nem csupán ünnepi 
műsorral, hanem nemes vetélkedéssel is 
köszöntik. Így történt ez március 14-én is, 
amikor nemcsak a diákok tudását, de 
fantáziájukat is próbára tették a szervezők. 

A legkisebbek feladványai ilyenkor 
a forradalmi eseményekhez, a 
tavaszköszöntéshez kapcsolódnak, 

az első-második osztályos gyerkőcök ezút-
tal a költöző madarakkal, Petőfi Sándorral 
és a huszárok viseletével kapcsolatos tudá-
sukról adtak számot osztályonként két-két 
csapatot alakítva. 

Szeretlek Magyarország! – e mottó jegyé-
ben készült el a nagyobbak feladatsora. 
A 3-4. évfolyam diákjai – a többi között 
– jellemző, hagyományos magyar ételek-
ből, Környe és Tata nevezetességeiből, 
népszerű magyar rajzfilmzenékből tettek 
játékos vizsgát.

A felsősökre is izgalmas feladatok vártak 
már előzetesen is, hiszen az 5-6. osztályos 
tanulók Magyarország tájegységeiről ké-
szítettek plakátokat, a legnagyobbaknak 
pedig a Hortobágyi 9 lyukú híd makettjét 
kellett elkészíteni. 

Mindezek mellett a délelőtt folyamán 
törhették a fejüket, hogy vajon miként le-
hetne lerajzolni a „frászkarikát”, a „veszett 

fejsze nyelét”, a „fából vaskarikát”, „azt a 
rézfán fütyülőjét”, s hogyan lehet ügyesen 
szétválogatni a mákos guba, lecsó, gulyás-
leves és dobostorta összekeveredett hozzá-
valóit úgy, hogy végül ne kerüljön például 
paprika a desszertbe. Híres magyar költők 
verseinek összekuszálódott részletei között 
is rendet kellett tenniük, nosztalgiázhattak 
Rubik kockával és az is kiderült, mennyire 
ismerik jól a híres magyar sportolókat, nép-
szerű sportágakat, a magyar báb- és rajzfil-
mek zenéit. S ha már elmerültek a rajzfilmek 
világában, következhetett az utolsó, szintén 
előzetesen kisorsolt feladat teljesítése.  
A tornateremben vastapsot és ovációt 
aratva sorjáztak a kedves mesefigurák: Dr. 
Bubó, Pom-pom, Frakk a macskák réme, a 
Mézga család, Vizipók a csodapók és még 
Mekk Elek is betoppant.

A vetélkedőt záró mesés felvonulás után 
ünnepi műsorral folytatódott az iskolások 
programja pénteken. A Művelődési Ház-
ban az énekkar Szarka Katalin felkészí-
tésében és zongorakíséretével korabeli 
katonanótákkal, toborzókkal tisztelgett az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
előtt, majd a megemlékezés rendhagyó 
történelemórával zárult. 1848. március 
15-e eseményei, helyszínei elevenednek 
meg a hetedikesek előadásában, akik 
valójában önmagukat, a múltidéző tanu-
lókat alakították. A lányok táncát László 
Márta tanította be, a diákokat Viskovics 

Andrea és Magyarits Katalin osztályfő-
nökök készítet ték fel. A pedagógusok 
ezúton mondanak köszönetet Virgáné 
Eck Bernadett anyukának a lányok ruhái-
nak megvarratásáért, Soltész Lászlónak a 
díszletért, Vanya Balázsnak a nyomdagép 
elkészítéséért és az előadás technikai 
feltételeinek biztosításáért, valamint Dián 
Ákos hatodikos tanulónak a műsorban 
szereplő kisfilm elkészítéséért.

Az ünnepség végén érkeztek el azok a 
percek, amikor kiderült, hogy délelőtt a 
négy korcsoportra bontott vetélkedésben 
kik bizonyultak a legfelkészültebbnek, leg-
ügyesebbnek. 

A két legkisebb évfolyam tavaszi vetél-
kedését a Levendula (2.a) nyerte meg, 
második helyen végzett a Sárgarigók (2.b), 
harmadik lett a Tulipán (1.a). A harmadik-
negyedikesek között a Füstifecskék (4.b) 
vehette át a legjobbnak járó elismerést, 
második lett a Pulik (4.a), s holtversenyben 
harmadik az Erdélyi kopók (4. a) és a Ta-
vaszvárók (4.b). 

Az ötödik-hatodik évfolyamon az 5. b-sek 
szerezték meg az elsőséget, a második 
helyezettnek járó ajándékokat a 6.b diák-
jai vehették át, s tőlük csupán két ponttal 
lemaradva végeztek a harmadik helyen 
a 6.a-sok. A legnagyobbaknál a 8. a 214 
ponttal végzett az élen, a képzeletbeli do-
bogó második fokára a 7. a osztály diákjai 
állhattak, harmadik lett a 7. b. 
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Egy évesek lettünk
A Baba-mama klubunk már egy éve 
működik a környei Művelődési Ház-
ban. Ez egy jó lehetőség volt számom-
ra, hogy kicsit kimozduljak otthonról a 
kislányommal és tapasztalatot cserél-
jek más anyukákkal. De ennél sokkal 
többet kaptam…

N agyon sok szép pillanatot 
éltünk át együtt: gyermekeink 
megtanultak mászni, majd 

járni, kimondták első szavaikat. Meg-
osztottuk egymással nehézségeinket, 

örömeinket egyaránt. Remélem, a 
többiek nevében is mondhatom, hogy 
jó barátok lettünk, akik számíthatnak 
a másikra.

Rengeteg közös programot szervez-
tünk. Kirándultunk együtt. A várgesztesi 
túra nagyon jó csapatépítés lett, nem 
volt könnyű feljutni a várhoz babako-
csival, de együtt sikerült.

Mindig megünnepeltünk a gyerekek 
születésnapját a klubban is. A Mikulás is 
eljött hozzánk egyik apuka segítségével. 
Karácsonyra otthon készült ajándékok-

kal leptük meg egymást. Farsangi bált 
is tartottunk, ahol a gyerekek jobbnál 
jobb jelmezekbe öltöztek. Nemrég ren-
deztünk babaváró bulit az egyik kisma-
mánknak. Legközelebb húsvéti nyuszi 
simogatást és tojáskeresést is tervezünk. 
És még sorolhatnám. Ahogy az egyik 
nagypapa mondta, mi lányok mindent 
kitalálunk, csak hogy szórakozhassunk.

Ezeken az alkalmakon az egész 
család nagyon jól érzi magát. És ha 
belegondolok, mennyi sütit és tortát 
megettünk együtt, nem csoda, hogy 
nem fogytam sokat szülés óta.

Számomra a szerda lett a legkedve-
sebb nap a héten, ami a baba-mama 
klubnak köszönhető és a többieknek, 
akik nélkül nem lenne ugyanaz. Gye-
rekeink összebarátkoztak, nemsokára 
együtt mehetnek bölcsődébe, óvodá-
ba. Azért remélem, még sokáig együtt 
marad a társaság, ha a baba-mama 
klubból ki is „öregedünk”.

Szerdánként 16 órától a Művelődési 
Házban szeretettel várunk mindenkit, 
aki csatlakozna hozzánk, hogy ők is 
megtapasztalják, milyen jó egy ilyen 
közösséghez tartozni.

Jenei Zita

Továbbra is mozgásban a Nő Klub
A Nő Klub fantáziájának, szorgoskodá-
sának és lelkes tenni akarásának – no 
meg Kerecsényi József tiszteletbeli 
tag férfimunkájának – köszönhetően 
gyönyörűen feldíszített tojásfa fo-
gadja a Művelődési Ház előterében 
az odaérkezőket. S ha a látogató az 
olvasóterembe is bepillant, szinte érzi 
a húsvéti kölni illatát.

A lig múlt el a karácsony, a Nő 
Klub tagjai máris megkezdték 
a készülődést a következő ün-

nepre és vásárra: mára az olvasóterem 
polcain sorakoznak a szebbnél-szebb 
horgolt, ragasztott, festett hímes tojá-
sok, tojástartók, tavaszköszöntő asztali 
és fali díszek. Mindemellett a hölgyek 
Szarka Katalin szervezésében továbbra 
is rendszeres színházlátogatók. Olyany-
nyira, hogy már sokakat sikerült meg-
fertőzniük, volt, amikor félszázan ültek a 
fővárosba tartó autóbuszon, s a János 
Vitéz című előadásra tucatnyi gyerek 
is elkísérte a klub tagjait. 

A hölgyeknek, akik egész évben jóté-
kony céllal kézműveskednek, ez adta 

az ötletet: szeretnének 10-12 gyerek-
bérletet vásárolni, s hogy a tanulóknak 
még az utazás se jelentsen kiadást, 
átvállalják a buszköltségüket.

Ha a vásáruk a reményeik szerint 
alakul, nem csupán gyerekeket tud-
nak rendszeresen megajándékozni 
feledhetetlen színházi élménnyel, de 

Tóth Zoé június 7-ei napjára is tartogat-
hatnak meglepetést.

A húsvéti kézműves remekek az ol-
vasóteremben tekinthetők és vásárol-
hatók meg a Községi Könyvtár nyitva 
tartási ideje alatt hétfőn, szerdán, 
csütörtökön és pénteken 16–18 óráig, 
keddenként 13 és 16 óra között.

20. jubileumukra készülnek a táncosok
Ebben az esztendőben ünnepli megalakulásának 20. évfor-
dulóját a környei Szivárvány Táncegyüttes, melynek tagjai 
gyűjtik a faluban még fellelhető régi viseleteket, kalapokat, 
lábbeliket és fotókat is a ruhákról.

K érik, aki ezek közül bármelyikkel rendelkezik, és szívesen 
felajánlaná a hagyományőrző táncosok részére, az 
jelezze a 473-121-es telefonszámon, vagy juttassa el az 

iskolába. A felnőtt és gyermek táncosok nevében az együttes 
vezetője, László Márta előre is köszöni a segítséget, egyben 
mindenkit sok szeretettel hív és vár a május 31-én, 17 órakor 
kezdődő jubileumi műsorukra a környei Művelődési Házba.

Óvodai, bölcsődei beíratás
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde értesíti a Kedves Szülőket, hogy 

a 2014/2015. nevelési év óvodai beíratására 
április 15-én és 16-án 8.00–16.00 óra között kerül sor az intézményben. 

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló kártya, illetve a TAJ kártya.
(Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2014. október 1-jéig betöltik a 3. életévüket.) 

Az intézmény bölcsődei beiratkozása 
április 23-án 8-12 óráig, 24-én 13-16 óráig lesz.

A bölcsőde 2 éves kortól 3 éves korig látja el a gyermekeket, napközbeni ellátást, szakszerű gondozást biztosít.
Amennyiben a szülők a 2014//2015-ös gondozási évben szeretnék igénybe venni a szolgáltatást, írassák be gyermeküket. 
Az intézményben a felvétel folyamatos.

A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló kártya, a gyermek oltási könyve, 
TAJ kártya.

Nikáné Vadász Erzsébet óvodavezető

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai

Kisfaludy-napok

Április 14-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 16-án, szerdán lesz a rendhagyó tanítási nap, koszorúzás és megemlékezés Kisfaludy 
Mihály emléktáblájánál és sírjánál, majd a programsorozatot a hagyományos gálaműsor 
zárja a Művelődési Házban.

Iskolai beiratkozás

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által a megye általános iskoláira meghatározott beiratkozás idejének 
megfelelően a 2014/15-ös tanévre az első évfolyamos tanulók beiratkozására április 28-án, 29-én és 
30-án 8 és 18 óra között van lehetőség az intézményben. 

Az első osztályosok beiratkozásához szükséges dokumentumok megtekinthetők a www.kornye.hu oldal 
eseménynaptárában az „iskolai beiratkozás” időpontra kattintva.
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Jelentős felújításokat tervez a sportegyesület  
– 10,5 millióval támogatja az önkormányzat

Összességében tízmillió forint értékű 
fejlesztéseket tervez az ún. TAO forrás 
támogatásával az idei esztendőre a 
Környe Sportegyesület. 

A tervek megvalósíthatóságát je-
lentősen segíti, hogy sikeres pá-
lyázat esetén az önkormányzat 

3 millió forintig, de legfeljebb az elnyert 
összeg 30 százalékáig biztosítja az 
egyesület számára az önrészt. A többi 
között ezt is tartalmazza az a megálla-
podás, melyet az önkormányzat kötött 
az egyesülettel. 

Az együttműködési megállapodás 
értelmében idén maximum 10,5 millió 
forint összegű pénzbeli támogatást 
nyújt Környe önkormányzata a sport-
egyesület számára: a civil pályázatok 
forrásából 3 milliót, havi rendszeres 
támogatásként 4,5 milliót (éves szinten) 
és a TAO pályázati önrészt is biztosít-

ja 3 millió, de legfeljebb az elnyert 
pályázati összeg 30 százalékának 
értékében.

A felek arról is megállapodtak, hogy 
a sportteleppel kapcsolatos közüzemi 
díjakat (gáz, víz, áram, kéményseprés, 
szemétszállítás) az önkormányzat fizeti 
meg a szolgáltatók részére, az egyesü-
let ugyanakkor köteles az ingatlant úgy 
használni, illetve mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a közüzemi 
fogyasztások mennyisége ne haladja 
meg az előző évi időarányos fogyasz-
tás mértékét. 

A rendszeres karbantartásról az egye-
sület gondoskodik, az azt meghaladó 
felújítási vagy helyreállítási munkák 
költségei a tulajdonos önkormányzatot 
terhelik. Az önkormányzat munkatársai 
szabad kapacitásuk függvényében 
látnak el fűnyírási, parkgondozási fel-
adatokat a sporttelepen.

Nem pénzbeli támogatásként a 
megállapodás rögzíti, hogy az ingatlan 
bérbeadására kizárólag a helyható-
ság jogosult, viszont az így keletkező 
bevétel önkormányzati kiadásokkal 
csökkentett összegének felét átadja 
további támogatásként az egyesület 
részére, valamint az általános iskola 
tornatermét és öltözőit a közösen 
meghatározott időbeosztásban díj-
mentesen használhatják az egyesület 
szakosztályai, sportolói.

Az egyesület tízmilliós értékű, TAO for-
rás bevonásával és az önkormányzat 
által majdan biztosított önrész segítsé-
gével megvalósítandó fejlesztési ter-
veiben a labdarúgópálya gyepének 
cseréje, a meglévő kutak felújításával 
az öntözőrendszer kiépítése, a nézőtér 
alapjának és ülőhelyeinek rekonstruk-
ciója, valamint eredményjelző tábla 
beszerzése szerepel.

A környei sportegyesület együtteseinek versenynaptára

Ismét az XXL Redőny hódította el a kupát
Mondhatni lemásolták a decemberi 
Karácsony Kupa dobogós helyezéseit 
februárban Környén, amikor a Farsang 
Kupa keretében csapott össze öt helyi 
labdarúgó együttes az általános isko-
la tornatermében.

A z, hogy a maskarás időszakban 
is teremfocizni hívják a falube-
lieket, lassan negyedszázados 

múltra tekint vissza, idén 23. alkalom-
mal rúgták a bőrt, a tíz mérkőzés végé-
re 98 gól született.

A Karácsony Kupát megszerző XXL 
Redőny gárdája már az utolsó két 
meccs végeredményétől függetlenül a 
zsebében érezhette a legfényesebben 
csillogó serleget, s miután a kilencedik 
mérkőzést 3-1-es győzelemmel zárta a 
Vashíd az Athletrico ellen, a decem-
beri ezüstérmes csapat neve ismét a 
második helyre került. Az utolsó össze-
csapás azonban több szempontból 
is „sorsdöntőnek” számított, hiszen ha 
az addig nulla pontos Lodzsi Color 
győzelmet ér el a Kisház FC ellen, akkor 
három csapat is három ponttal zárta 

volna a napot, ha viszont kikap, akkor 
az utolsó helyen végez. Az olyannyira 
áhított siker azonban a Lodzsi minden 
törekvése ellenére elmaradt, így a Kis-
ház FC szerezte meg a harmadik helyet, 
ugyanúgy, mint két hónapja.

Az eredményhirdetésen Török Mihály 
szervező a kupagyőztes XXL Redőny 
gárdájából két játékosnak is külön gra-
tulált: a torna gólkirályi címét Kiss Márk 
nyerte el 9 góllal, míg a legjobb kapus-
nak járó elismerést Kosztelnik Miklós.Holtversenyben második lett a Környe 

Pontosan senki sem tartja számon, 
hogy a Sváb Kupa teremlabdarúgó 
sorozat 12 évvel ezelőtti életre hívá-
sa óta hány alkalommal bizonyult a 
kecskédi gárda a legjobbnak, de az 
biztos, hogy 2012 és 2013 után idén is 
ők hódították el a serleget. Mögöttük 
holtversenyben lett második a Környe 
és a Vértessomló.

A z ez évi fordulók sorát január-
ban hagyományosan Várgesz-
tesen nyitották a csapatok, 

a Kecskéd már akkor az élre tört és 
később Környén, majd hazai pályán is 
ráerősített elsőségére.

Mögötte a Környe és Vértessom-
ló együt tese váltot ta egymást a 
második helyen, de a két csapat 
közötti különbség rendre olyannyira 
minimálisnak bizonyult, hogy akadt 
forduló, amikor csupán a gólarány 
döntött a somlóiak javára. A biztos 
első helyezett Kecskéd mellett szintén 
biztos elemet jelentett a sorozatban 
a Várgesztes, ők rendre a negyedik 
helyen zártak.

Ilyen előzmények után érkezett el 
március 1-jén a vértessomlói finálé, 
amely során a házigazdák mintha 
megtáltosodtak volna. Meg is nyerték 
a fordulót, második helyre szorítva a 

Kecskédet, de még így sem tudták 
megakadályozni a többszörös ku-
pagyőztes újabb hódítását. A végső 
sorrend második-harmadik helyének 
tekintetében akadt némi dilemma, 
majd rövid „osztás-szorzás” után kide-

rült, hogy a Környe és a Vértessomló 
között holtverseny alakult ki, tehát 
osztoztak az ezüstérmen, így a végig 
negyedik helyen tanyázó Várgesztes 
felállhatott a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára.    

Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég:
20. 2014.03.30 Vasárnap 15.00 KÖRNYE SE Ács
21. 2014.04.06 Vasárnap 16.30 Zsámbék KÖRNYE SE
22. 2014.04.13 Vasárnap 16.30 KÖRNYE SE Vértesszőlős
23. 2014.04.20 Vasárnap 17.00 Tardos KÖRNYE SE
24. 2014.04.27 Vasárnap 17.00 KÖRNYE SE Esztergom
25. 2014.05.04 Vasárnap 17.00 KÖRNYE SE Oroszlány
26. 2014.05.11 Vasárnap 17.00 Bábolna KÖRNYE SE
27. 2014.05.18 Vasárnap 17.00 KÖRNYE SE Ete
28. 2014.05.25 Vasárnap 18.00 Bányász KÖRNYE SE
29. 2014.06.01 Vasárnap 18.00 KÖRNYE SE Lábatlan
30. 2014.06.08 Vasárnap 18.00 Tokod KÖRNYE SE

2013-2014 Kézilabda Női versenynaptár:
Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég:

2 2014.03.30 Vasárnap 10:00 KÖRNYE SE TSC
3 2014.04.06 Vasárnap 10:00 KÖRNYE SE ÁCS
4 2014.04.12 Szombat 16:00 TARJÁN KÖRNYE SE
5 2014.04.26 Szombat 17:00 KISBÉR KÖRNYE SE
6 2014.05.04 Vasárnap 11:00 KÖRNYE SE BÁBOLNA
7 2014.05.10 Szombat 16:00 TSC KÖRNYE SE
8 2014.05.17 Szombat 16:00 ÁCS KÖRNYE SE
9 2014.05.25 Vasárnap 10:00 KÖRNYE SE TARJÁN
10 2014.06.01 Vasárnap 10:00 KÖRNYE SE KISBÉR

2013-2014 Kézilabda Férfi versenynaptár:
Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég:

3 2014.03.30 vasárnap 11:00 GYŐRÚJBARÁT KÖRNYE SE
4 2014.04.06 Vasárnap 13:00 KÖRNYE SE GYŐRZÁMOLY
5 2014.04.13 vasárnap 15:00 KISBÉR KÖRNYE SE
6 2014.04.26 Szombat 13:00 KÖRNYE SE BAJ
7 2014.05.10 Szombat 17:00 CELDÖMÖLK KÖRNYE SE
8 2014.05.18 Vasárnap 10:00 KÖRNYE SE MOGAC
9 2014.05.24 Szombat 16:00 SZESE KÖRNYE SE

2013-2014 Labdarúgás Megye I.oszt Felnőtt versenynaptár:
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Megérkeztünk! Születésnaposok
„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 ezekben a napok-
ban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős 
Gergely Jánosné (1924. 03. 25.)

85 esztendős 
Rácz Ferencné (1929. 03. 05.)

80 esztendős
Szőllősi Istvánné (1934. 03. 01.) 

Sebők Dénes (1934. 03. 10.) 
Bakos Dénesné (1934. 03. 22.)

75 esztendős
Geiszt Ferencné (1939. 03. 01.)

70 esztendős
Erl János (1944. 03. 01.) 

Schmidt András (1944. 03. 02.) 
Polovicz Imre (1944. 03. 05.) 
Golda András (1944. 03. 11.) 

Richter Józsefné (1944. 03. 14.) 
Csizmadia János József (1944. 03. 19.) 

Gőgh László (1944. 03. 22.) 
Kazal Józsefné (1944. 03. 22.) 

Varga Sándorné (1944. 03. 22.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„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.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisfiúval 
gyarapodott községünk, így sok szeretettel köszöntjük a falu 
legkisebb lakóját:

Ács Ferenc és Hafner Zsuzsanna 
kisfiát, Noelt.

Noelnek és szüleinek 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 tá-
mogatott 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 szakmai végzettséggel, vagy ha nem a prog-
ramban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített 
pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, 
azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Tisztelt Vállalkozók!

A környei székhelyű vállalkozások 
évente egy alkalommal 

1/8-ad oldalon (90,5×67 mm)  
továbbra is díjtalanul  

tehetik közzé hirdetéseiket. 
Bővebb információ a  

06 30 387-4690-es telefonszámon,  
vagy a hirhozo@kornye.hu  

e-mail címen kérhető.

Programok

A Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár programjai

RETRO DISCO
Március 29-én este 9 órától közkívánatra 
ismét retro disco várja az igényes szóra-
kozásra vágyókat a Művelődési Házban. 
Az elmúlt 30 év legtáncolhatóbb zené-
iből ezúttal is Terbócs Dénes válogat.  
A belépődíj 900 Ft.

Irodalmi est
„Szindbád hazamegy” címmel tar t 
önálló irodalmi estet április 7-én, 17.30 
órától Pálfy Margit. A színművésznő elő-
adásában Márai Sándor költeményei 
hangoznak el négy tételben. A díjtalanul 
látogatható programra mindenkit szere-
tettel hív és vár a környei Művelődési Ház!

Színház 
Április 25-én 19 órától „A padlás” című két 
felvonásos musical tekinthető meg a Szi-
get Színház előadásában a Művelődési 
Házban. A belépődíj 1000 Ft.

Községi Könyvtár

Miért szép?
Április 11-én (péntek) 17 órától "Miért 
szép?" címmel beszélgetés irodalomról 
és versekről gyerekeknek, fiataloknak, 
felnőtteknek a Községi Könyvtár olvasó-
termében.

 
Ki tud többet?

Április 18-án (péntek) 15 órától „Ki tud 
többet és szebbet” címmel locsolóvers 
ismereti program várja a gyerekeket 
szintén az olvasóteremben. 

 
A könyvtári rendezvényekre mindenkit 
szeretettel vár Hajmáné Kalocsai Éva 
könyvtáros.

Nagyböjti koncert 
és lelkigyakorlat

A Környei Római Katolikus Egyházközség 
Nagyböjti koncertre hívja és várja az 
érdeklődőket március 30-án, vasárnap 
10.30 órától a környei Római Katolikus 
Templomban. Közreműködik a Tatabá-

nyai Madrigál Énekegyüttes és Tóka Sza-
bolcs orgonaművész. Vezényel: Saltzer 
Géza karnagy.

A jótékonysági hangverseny bevételét 
az egyházközség a plébániaház felújítá-
sára fordítja.

Március 31-én és április 1-én 17 órától 
Nagyböjti lelkigyakorlatra is várják az 
érdeklődőket a templomban. Az első 
nap szónoka Vas Lajos atya, a másodiké 
Helter István újmisés atya. Mindkét na-
pon gyónási lehetőség is lesz.

A Nagyböjti programokra szeretettel 
vár minden kedves érdeklődőt a Környei 
Római Katolikus Egyházközség.

Gyalogtúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szer-
vezői március 29-én gyalogtúrára hívják 
a község lakóit. Útvonal: Vitányvár – 
Szarvaskút – Mátyáskút. Gyülekező az 
általános iskolánál, indulás 9 órakor.

Bővebb információ Gubicza Istvántól 
kérhető a 06 30 2777 909-es telefonszá-
mon.

A református egyházközség hírei
Tisztelt Környeiek!

A református egyházközség az elmúlt 
esztendőben hozzákezdett a templom 
és parókia épületeinek állagmegóvá-
sához és tatarozásához. 

A terveink között szerepel a temp-
lom ablakainak cseréje, csa-
tornakészítés, valamint a belső 

és külső vakolat javítása, festése, és a 
kerítés felújítása. A parókia épületén 
belül egy közösségi terem kialakítása 
lenne az elsődleges célunk illetve a 

többi helyiség festése és rendbetétele, 
valamint a későbbiekben a kémények 
felújítása és a fűtésrendszer korsze-
rűsítése. Az önkormányzat biztosított 
támogatást számunkra, ez az összeg 
azonban még önmagában nem 
fedezi a megújulás teljes költségét. 
Ugyanakkor bízunk abban, hogy a re-
formátus vagy más felekezetű, esetleg 
felekezethez nem tartozó olvasók is – 
akik fontosnak tartják és szívügyüknek 
érzik, hogy a gyülekezet rendezvényei-
nek méltó és vonzó helyszínt tudjunk ki-
alakítani – adományaikkal támogatják 

majd e célkitűzésünk megvalósulását.  
Az adományokat a lelkészi hivatalban, 
a Dózsa György u. 17. sz. alatt fogadjuk.
Testvéri szeretettel a presbitérium nevé-
ben: Nagy Péter tiszteletes

Hittanos kirándulás

Bibliai kiállítást rendezett március 
elején a Dadi Református Általános 
Iskola, ahová a környei hittanosokkal 
sikerült ellátogatnunk egy péntek 
délután.

A tárlat bemutat ta a Szent-
írás keletkezésének fázisait 
a szájhagyomány útján való 

továbbadástól a másoláson keresztül 
egészen a könyvnyomatatás folya-
matáig. Lehetőség nyílt különböző 
nyelvű Bibliafordításokba betekinteni, 
kipróbálni az eredeti nyelven való írást 
illetve másolást, és végül a nyomta-
tást is, illetve egyéb játékos feladatok 
vártak a hittanosokra, mint például a 
Biblia könyveinek helyes sorrendbe 
való állítása. A gyermekek élvezték az 
ottlétet és úgy gondolom maradandó 
emlékekkel tértünk haza. Köszönjük 
mindazok segítségét, akik lehetővé 
tették a kirándulást!

Nagy Péter tiszteletes

Vasárnap
óraátállítás

Március 30-án, vasárnap hajnalban kettőről há-
rom órára kell átállítani az órákat - az Európai Unió 
szabályozása alapján a nyári időszámítás minden 
tagállamban március utolsó vasárnapján kezdődik, 
és október utolsó vasárnapján ér véget.

Az alternatív időszámítást első-
ként az Egyesült Államokban 
vezették be 1916-ban, méghoz-
zá energiatakarékossági okok 
miatt. Ugyanebben az évben 
Magyarország is átvette az új 
rendszert: 1958 és 1979 között 
nem alkalmazták, 1980 óta 
azonban évente kétszer át kell 
állítani az órákat.

Új és használt gumi értékesítés.
Szerelés, centírozás, defektjavítás,
defektmentés, 12.00–20.00 óráig.

GUMISZERVIZ

Kecskéd, Vasút u. 12. (bejárat a Kossuth u. felől)

Tel.: 06 20 390 4363
Nyitva: hétfő–péntek 16.00–19.00, szombat 8.00–13.00

4 db gumiszereléshez ill. centírozáshoz

2 liter nyári szélvédőmosót adunk ajándékba!

Kérjük a felesleges várakozás elkerülése érdekében érdeklődjön telefonon!



Közérdekű  
információk

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

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.

Környebányáért  
Alapítvány

Adószám: 18615283-1-11
2851 Környe,  
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Környei Horgász  
Egyesület

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

Környei Németek Baráti Köre  
és Kultúregyesülete 

Közhasznú Egyesület
Adószám: 18603756-1-11

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.

Választási tájékoztató

Környén jogszabályi kötelezettség mi-
at t két szavazókört meg kellet t szün-
tetni. Így a környebányai szavazók a 
Sporttelepen a 4-es szavazókörben, a 
szentgyörgypusztaiak a Közösségi és 
Tájházban (Alkotmány u. 78.) a 3-as sza-
vazókörben tudják voksaikat leadni. 

A választásra jogosultak február 17-ig 
megkapták az értesítést a szavazóköri 
névjegyzékbe vételről, aki mégsem kapta 
meg, a hivatalban pótolható.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik 
otthon, kérheti az átjelentkezést, melyet 
az állandó lakhely szerinti jegyzőhöz kell 
benyújtani. Fontos változás, hogy bárhol 
is él a szavazati jogával az átjelentkező, a 
saját országgyűlési egyéni választókerüle-
tében állított listára szavaz. Átjelentkezési 
kérelem április 4-én 16 óráig nyújtható be. 

Ha valaki a szavazás napján külföldön 
tartózkodik külképviseleten adhatja le 
voksát, ez esetben a kérelemnek március 
29-én 16.00 óráig kell megérkeznie az 
állandó lakhely szerinti jegyzőhöz. 

Mozgó urnát egészségi állapot, fogyaté-
kosság, illetve fogva tartás miatt lehet kérni 
április 4-én 16.00 óráig a helyi választási 
irodánál. A kérelem benyújtása nem jelenti, 
hogy automatikusan jogosulttá válik az 
igénylő, azt a helyi választási iroda elbírálja 
és felveszi a mozgó urnát igénylők névjegy-
zékébe. Aki viszont kérte és a helyi választási 
iroda helybenhagyta igényét, az április 6-án 
már csak mozgó urna igénybevételével 
szavazhat. A választás napján a lakhely 
szerinti szavazókörben a szavazatszámláló 
bizottsághoz nyújtható be még mozgó urna 
kérelem április 6-án 15.00 óráig.

Szavazni érvényes okmányokkal, az 
értesítőn szereplő lakhely szerinti szava-
zókörben lehet április 6-án 6.00 és 19.00 
óra között. 

Szavazókörök:

1. Művelődési Ház  
 – Környe, Alkotmány u. 1.
2.  Általános Iskola  
 – Környe, Beloiannisz u. 1.
3.  Közösségi és Tájház  
 – Környe, Alkotmány u. 78.
4.  Sporttelep – Környe 

Községünkben öt utca neve meg-
változott, ám a szavazásnál nem jelent 
akadályt, ha valaki még nem íratta át a 
lakcímkártyáján az utcanévváltozást. Min-
den szavazókörben a bizottság rendelke-
zésére áll majd egy lista a megváltozott 
utcanevekről és a szavazáskor az azon 
szereplő adatok szerint el kell fogadni 
az esetleges régi utcanevet tartalmazó 
lakcímkártyát.

Tartós élelmiszergyűjtés

A Környei Katolikus Karitász az eltelt évek 
hagyománya szerint Húsvét előtt ismét 
gyűjtést szervez a rászorulók számára. 
A szervezet kéri a híveket és természetesen 
minden jóakaratú embertársat, hogy ter-
mészetbeni adományaikat, tartós élelmi-
szereket április 1-jétől 4-éig szíveskedjenek 
leadni a Gyermekorvosi Rendelőben 
a Védőnői Szolgálatnál. 

Kissné Ágoston Éva védőnő és karitász-
tag az adományozókat 14 és 15 óra között 
várja a fenti négy napon.

A Környei Katolikus Karitász előre is 
köszönetét fejezi ki minden kedves ado-
mányozó személynek, cégnek és szerve-
zetnek a segítségért!

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját április 7-én, hétfőn tartja 17 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok 
fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájé-
koztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához. 

KKTV

A Környei Közösségi Televízió csatornája 
a PR-Telekom kábelrendszerén érhető 
el, már az ALFA (a legolcsóbb) program-
csomagban is megtalálható a C11-es 
kábelcsatornán a 217,25 MHz-es frekven-

cián, a VHF I. sávban. Naponta 06 és 20 
óra között képújság (jelenleg folyamatos 
feltöltés alatt) látható. Hétfőnként és 
csütörtökönként a KKTV műsorait, illetve 
ismétléseit, valamint az adott hónap 
utolsó csütörtökein 16 órától a képviselő-
testület üléseit élő adásban láthatják. Az 
adások tartalmát és idejét, valamint az 
általánostól eltérő időpontokat a Képúj-
ságból ismerhetik meg.


