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Tisztelt Környeiek!
A napokban valamennyien kézhez vehetik a Környe Kártyát, amelyet a reményeink szerint a jövőben az élet számos 
területén hasznosíthatnak majd. 

Önkormányzatunk munkájának egyik legfontosabb része, hogy a környeiek életét könnyebbé, tartalmasabbá 
tegyük. Nagyon sok olyan intézkedést hoztunk, amely a fent említett célt szolgálja, a kedvezménykártya ezeket az 
intézkedéseket fogja össze: a környeiek például kedvezményesen vehetik bérbe az önkormányzati tulajdonú intéz-
ményeket. A tavalyi esztendőtől rendszeresen és nagy sikerrel tartunk színházi előadásokat a Művelődési Házban, 
melyre az önkormányzati támogatás révén a Környe Kártyával rendelkezők továbbra is kedvezményes, 50 százalékos 
áron vásárolhatják meg a belépőket.

A kulturális kedvezmény mellett még számos lehetőséget rejt magában a Környe Kártya, ezért kérjük, figyelmesen 
olvassa el azt a tájékoztatót, melyet mellékelünk hozzá.

Beke László polgármester

Koncert a 150 éves környei templomban
Nagy sikerrel adott koncertet április 12-
én a környei Római Katolikus Templom-
ban a Kispesti Gyöngyvirág Vegyeskar. 
A Környe Község Önkormányzata, 
Háromkirályok Alapítvány és a Környei 
Római Katolikus Egyházközség által 
rendezett eseménnyel a templom 150 
évvel ezelőtt megkezdődött építkezé-
sére is emlékeztek a szervezők és a 
vendégek.

A z idei esztendő kiemelt jelentő-
ségű az Ybl Miklós tervei alap-
ján átépített környei templom 

életében, hiszen 150 esztendővel ezelőtt 
kezdődött meg az a munka, melynek 
köszönhetően elnyerte jelenlegi külső 
megjelenését, s vált a település egyik 
szimbólumává.

Környének már a középkorban önálló 
temploma volt. Fellner Jakab, korának 
kiváló építésze, 1757-ben Esterházy József 
kegyúr megbízása alapján épített új 
templomot barokk stílusban, mely száz 
esztendővel később tűzvész áldozata lett. 
Ennek helyén építette fel 1865-66. között 
Ybl Miklós – a korábbihoz mérten feltű-
nően nagyobb méretű – Környe jelenlegi 
templomát romantikus stílusban a Három 
királyok tiszteletére, mivel a szakrális 
épület régi „titulusa” is ez volt. A kegyúr 
családjának a címere az Esterházy címer, 
a griffmadár, ma is látható a templom 

homlokzatán. Az újjáépített templomot 
1866. augusztus 7-én szentelte fel Bán 
József püspöki kormányzó.

Erre, a 150 évvel ezelőtt megkezdett 
építkezésre emlékeztek – a többi között 
– a Kispesti Gyöngyvirág Vegyeskar 
hangversenyével is, amely során az egy-
házi kórusművek mellett Kodály Zoltán, 
Szokolay Sándor, ifjabb Somorjai József, 
Kalmus Péter kompozíciói és népszerű 
spirituálé feldolgozások is felcsendültek.

Az együttes első helyezést ért el 1991-
ben a Budapesten rendezett Musica 
Sacra egyházzenei kórusversenyen, 
sokoldalúságát bizonyítva 1993-ban 
Arany minősítést szerzett a budapesti 
Nemzetközi Kórusversenyen jazz kate-
góriában. Kiemelkedő szakmai teljesít-
ményéért 2004-ben és 2010-ben Hang-
versenykórus, a Keszthelyi Dalünnep 
kórusfesztiválon 2013-ban Fesztiválkórus 
minősítést szerzett.
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Svábok élete fába vésve
Március végén két napig volt látogatható a környei Művelődési Házban Moser Ernő fafaragó, a „Svábok élete fába vésve” című 
kiállítás a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe szervezésében. 

A művész e témájú tárlata pontosan 15. alka-
lommal mutatta meg az érdeklődők számára 
az elődök mindennapjait fába vésve, az al-

kotásokat a megnyitón Tirhold Kármen, a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke ajánlotta a vendégek, köztük a 
vértessomlói általános iskola hetedikes diákjainak figyel-
mébe. Moser Ernő az alkotásokat bemutatva egy tévhi-
tet is eloszlatott. Mint mondta, sokan úgy tartják, hogy az 
1700-as években azért szállították ide az ősöket, mert itt 
kaptak munkát. Ezzel ellentétben a valóság az, hogy a 
hajót, amivel ideutaztak, meg kellett venniük, az út árát 
ki kellett fizetniük és a felszereléseiket is maguk hozták. 
Amikor pedig itt kikötöttek, a hajót szétbontották, s a fa-
anyagból építették meg a házaikat.  A kiállított tárgyak 
bemutatták a valamikori disznóvágást, báli mulatságot, 
aratást, különböző foglalkozásokat is megelevenítenek, 
s egyetlen cseresznyefába faragva a „svábsors” is 
megjelenik: a németek hajón való megérkezésétől a 
tragikus és fájdalmas kitelepítésükig. 

Segítség a rászorulóknak
Ötvenhárom, többnyire nagycsaládos 
rászorulóhoz jutott el március utolsó 
napjaiban egy-egy tartós élelmisze-
rekből összeállított csomag, benne a 
Környei Katolikus Karitász hagyományos 
húsvét előtti felhívására jelentkezők 
adományaival. 

A húsvétot megelőző nagyböjti 
gyűjtés általában szerényebb 
eredménnyel zárul, mint az ad-

venti időszaki, jó hír viszont, hogy idén 
az egy évvel ezelőttihez mérten többen 
kopogtattak be a Védőnői Szolgálathoz 

március 23-a és 25-e között. Az ado-
mányozóknak köszönhetően a Karitász 
önkéntesei 60 kg. lisztet, 70 kiló cukrot, 40 
kiló tésztát, 25 kilónyi rizst, kicsivel több 
babot, borsót, lencsét, 57 liter étolajat, 
negyven darab konzervet és teát, 50 
csomag pudingport, 15 kilónyit krumplit 
oszthattak szét, s a gyerekeknek is jutott 
több mint 5 kilónyi édesség.  A Környei 
Katolikus Karitász köszönetét fejezi ki 
valamennyi adományozó számára, akik 
segítettek a szegényebb sorsú rászorulók 
húsvéti ünnepének könnyebbé, szebbé 
tételében!

Hatvan év együtt, egymás mellett 

 Micimackó! Mi van, ha egyszer elkövetke-
zik egy olyan nap, amikor el kell válnunk?
– Ha együtt válhatunk el, akkor semmi 
kifogásom ellene.
– Na, igen-igen, úgy könnyű. De... ha nem 
lennénk együtt? Hogyha én máshol len-
nék?
– Jaj..  de te nem lehetsz máshol, hiszen 
nélküled egészen elvesznék. Kinek szólnék 
egy olyan bizonyos holnapon, amikor épp 
nem vagyok elég erős, vagy elég bátor? 
És kitől kérnék tanácsot, amikor nem tud-
nám, hogy merre tovább?
– Micimackó, mi van, ha mégis?
– Mégsem, az nem fordulhat elő... 
– Ha mégis eljön az idő, amikor nem le-
szünk együtt, akkor nagyon fontos, hogy 
megjegyezz valamit!
– Mi az a nagyon fontos megjegyezniva-
ló?
– Hogy bátrabb vagy, mint hiszed, erő-
sebb vagy, mint sejted és okosabb, mint 
véled. De a legfontosabb az, hogy ha 
el kell válnunk, én akkor is mindig veled 
leszek

(Alan Alexander Milne)

T alán picit furcsa a fenti idézet egy 
gyémántesküvő kapcsán, de az író 
nagyon szépen, kifejezően fogal-

mazta meg a szeretet érzését Malacka és 
Micimackó történetében. Mert a legfonto-
sabb két ember szeretetteljes kapcsolatá-
ban, hogyha valamiért el kell szakadniuk 
egymástól és távol vannak akárcsak fél 
napra vagy esetleg hosszabb időre a másik 
mellől, akkor is ott hordozzák egymást a 
szívükben, hiszen összetartoznak láthatat-
lanul is egy életre, mert a másik nélkül csak 
félemberek lennének.

A mai rohanó, gépiesített világunkban 
vannak még olyan pillanatok, melyek 
elgondolkodtatnak és csodálatra adnak 
okot. Mi más lenne, mint csoda, hogy akkor, 
amikor szétesett családokról, hosszú házas-
ságok felbomlásáról, csonka családban 
élő gyerekekről hallunk, olvasunk, van 
olyan házaspár, akiknek 60 hosszú éven át 

sikerült megőrizni az egymás 
iránti szeretetet, türelmet és 
megértést. 

Hoffart  Pista bácsi és kedves 
felesége Eck Kati néni, amikor 
életükről meséltek is igazolták 
a fentieket. Már az óvodába 
együtt jártak, és mivel abban 
az időben nem volt lehetőség 
világot látni, máshol ismerked-
ni, hát szinte minden fiatal a 
faluban nézte ki szerelmét, le-
endő társát, így történt velük is. 
1955. április 16-án egy nagyon 
fagyos, viharos napon tartot-
ták esküvőjüket együtt Kati néni testvérével 
Eck Erzsébettel, aki Rácz János oldalán állt 
az oltár előtt.  Akkora jeges eső volt, hogy 
agyonfagyott a násznép a templomba 
menet és onnan hazafelé, de a szeretet 
mindent feledtetett velük. 

A közös életet rokoni segítséggel kezdték, 
majd rövidesen belefogtak a saját fészek 
építésébe. Két gyermekük született, István 
és Kati. Egész életüket a becsületes munka, 
kitartó szorgalom, a szeretet jellemezte, 
amit megpróbáltak gyerekeiknek is átadni.  
Többször szólt közbe sajnálatos betegség a 
hosszú évek során, de jelképesen egymás 
kezét fogva, mindig átsegítették a másikat 
a nehéz időszakokon. Az együvé tartozás 
szép példája az övék, ahogy számíthatnak 
a másikra. Pista bácsi nevetve mondta, 
hogy már ilyen korban itt fáj, ott fáj, vannak 
jobb és rosszabb napok, de mindenben 
segíti a feleségét, aki ha beveszi a fájda-
lomcsillapítót a nyavalyákra, megállítha-
tatlan a kertészkedésben, házimunkában. 
A takarosan rendben tartott porta kettejük 
fáradhatatlanságát dicséri. Ők azok közé 
tartoznak, akik akaraterejükkel próbálnak 
megoldani mindent, minthogy segítséget 
kérjenek. Kati néni is őszintén vallotta férje 
jelenlétében, hogy nagyon jó emberre ta-
lált annak idején személyében, hiszen soha 
egy veszekedés, rossz szó nem volt köztük, 
mindig egyetértésben, tisztelettel voltak a 

másik iránt. Én pedig csodáltam őket, hogy 
életük 82. és 85. évében járva ilyen módon, 
együtt megöregedni csakis úgy lehet, hogy 
ott vibrál a szeretet és a kölcsönös tisztelet 
két ember között.

Pista bácsi és Kati néni április 11-én az 
esti szentmise keretében újítot ta meg 
fogadalmát gyerekeik, unokáik, rokonaik 
jelenlétében. Meghatóan szép szavakkal 
köszöntötte őket Sándor Atya. Gondolatain 
elmerenghettek az egybegyűltek, hogy 
a szeretet és az őszinteség milyen erő az 
ember életében. Mert ha őszinte szeretet 
van az emberben a társa iránt, akkor van 
türelem, megértés, megbocsátás, minden 
nehézségen való továbbjutás. Sajnos a mai 
világban már egyre ritkábban lehetünk ta-
núi egy gyémántesküvőnek, egyre kevésbé 
tudjuk átmenteni szüleink, nagyszüleink 
ötven, hatvan évig tartó házasságainak 
szellemét a mi életünkben. Bizonyára nekik 
is voltak gondjaik, problémáik, talán na-
gyobbak, mint a mai kor fiataljainak, hiszen 
megéltek háborút, forradalmat, szegénysé-
get, nélkülözést. És mégis valahogy más volt 
az értékrend, volt türelem, megértés, egy-
egy jó pillanatban tett simogatás, kedves 
szó a másik felé, pedig akkor is egyszerűbb 
lett volna a gondok mellől megfutamodni 
és egy másik karjaiban vigasztalódni. Ezzel 
szemben tudták kezelni a konfliktusokat, és 
tudtak egymást óvva, figyelve méltósággal 
megöregedni, mert összetartotta őket a 
sok-sok évtized, a közösen megélt gondok 
és boldog percek emléke. 

Kati néni és Pista bácsi meghatottan 
fogadták a szentmise végeztével a jókí-
vánságokat, gratulációkat az egybegyűl-
tektől. Családjuk felejthetetlenné tette szá-
mukra házasságkötésük 60. évfordulóját. 
Már hetekkel előtte szervezésbe fogtak, 
hogy méltóképp ünnepelhessék szüleiket, 
nagyszüleiket ezen a ritkaságszámba 
menő szép napon. Az ünnepi vacsorán is 
kattogtak a fényképezőgépek, készültek 
a fotók, felvételek, hogy még sok-sok évig 
emlékezhessenek vissza erre a különleges 
eseményre. 

Mi mást is kívánhatnánk Kati néninek és 
Pista bácsinak, minthogy tartsa meg egy-
másnak őket a Jóisten még sokáig erőben, 
egészségben, szeretetben. 

Varga Katalin

Húsvéti kézműves készülődés
Húsvétkor bőven jutott a locsolóknak azokból a betű és mese-
tésztával díszített, hagymahéjában főtt tojásokból, amelyek 
már március 28-án elkészültek a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe és a Művelődési Ház közös programján. 

D e az ünnepi asztalok, ablakok sem maradtak dísz 
nélkül, hiszen az aprócska és nagyobb lányok, fiúk, 
a szervezők, no meg a segítő anyukák, nagymamák 

kézműveskedésének eredményeként megannyi pillangó, moz-
gószárnyas tyúk, vatta és csipesz nyuszi, pamacspipi, festett gipsz 
ugrifüles, szalvétakép született, természetesen egytől-egyig a 
húsvét jegyében, de színes-hímes hungarocelltojásból, s a Gru 
mesefilm Mignon figurájából sem volt hiány. Fogták is a fejüket 
mosolyogva egy idő után a felnőttek, hiszen az alapanyagok 
bőségének zavara, s a gyerkőcök lelkesedése rövid idő alatt 
nem kis kuszaságot okozott a kézműves asztalokon, de végül 
mindig mindenki rátalált a keresett ollóra, ragasztóra, festékre, 
színezőre, hogy szó szerint megszínesítsék velük a húsvéti ünnepet.
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Az iskolaérettség feltételei
Négyrészes cikksorozatban szeretném 
közzé adni gondolataimat a témával 
kapcsolatban. Tanulmányaim és sok 
éves tapasztalatom összegzése, amivel 
segíteni szeretném a szülőket a gyerekeik 
iskolakezdésében.

2. Az iskolaérettség

A megszületéstől a felnőtté válásig 
hosszú fejlődési folyamaton me-
gyünk át. Minőségi és mennyiségi 

változások történnek az ember életében. A 
változás szakaszos, egyénileg eltérő a ritmu-
sa és az ideje. A leglátványosabb mennyi-
ségi változások egy éves korig történnek. 
Előfordul, hogy egy hónap alatt több mint 
1kg-ot hízik a baba. Szembetűnő minőségi 
változás, mikor feláll, kapaszkodva totyog, 
majd elindul, megtanul járni. A kisgyermeki 
testalkat fokozatosan változik, kialakulnak a 
kisiskolásra jellemző testarányok. 

Az óvodás kor végére megtörténik a 
második alakváltozás.  Míg születéskor a fej 
1/4-e a testhossznak, 7 évesen kb. az 1/6-
a. Az óvodásból egy nyúlánkabb iskolás 
lesz. Nőnek a csontjai, erősödnek az izmai. 
Harmonikusabbak, összerendezettebbek 
mozgásai, megtanulja helyesen fogni a ce-
ruzát, fejlődik kézügyessége. Laza, teljes kört 
bezáró csuklómozgás szükséges ahhoz, 
hogy a kis vonalközökbe tudja kanyarítani 
a betűket, számokat. A kéztőcsontok fejlőd-
nek, de ez a folyamat csak 12 éves korra 
fejeződik be. Minél előbbre tart a csonto-
sodás folyamata, annál hosszabb ideig 
képes írni anélkül, hogy elfáradna a keze.  
Csökken alvásigénye, ritkábban betegszik 
meg. Teherbírása felkészül az iskolatáska 
cipelésére, a komolyabb szellemi igény-
bevételre. Fogai potyognak, egyre több 
tejfogat váltanak fel a nagyobb méretű, 

maradandó csontfogak. Míg a kiscsopor-
tos rövid karjai miatt nem tudja önállóan 
használni a WC papírt, nagycsoportra a 
fizikai adottságai alkalmassá teszik erre is. 

Az iskola nagyobb önállóságot követel, 
nincsenek minden pillanatban felnőtt 
felügyelete alatt. Sok viselkedésbeli illem-
szabályt megtanulnak, fejlődik erkölcsi 
érzékük. Elsősorban a család értékrendje 
szerint ítélnek meg történéseket. Egyre 
szorosabb baráti kapcsolatokat képesek 
kialakítani. Tekintettel tudnak lenni mások 
érdekeire, megtanulják egyéni vágyaikat 
késleltetni, ki tudják várni a sorukat, ha mon-
dani szeretnének valamit. Megjegyzik, mit 
kell vinniük másnapra, növekszik a figyelem 
időtartama. Az önkéntelen figyelmük mel-
lett, fejlődik a szándékos figyelmük. Egyre 
gazdagabb a fantáziájuk, el tudják képzel-
ni a hallott információt. Logikai összefüggé-
seket, időrendi, ok-okozati kapcsolatokat 
látnak át. Érdeklődnek a számok, betűk 
iránt. A cipőkötés, a kétkerekű biciklivel 
közlekedés, a hinta önálló hajtása, mind 
jelzése az iskolára való felkészültségnek.

Játékában egyre több szabályjáték, 
alkotó, konstruáló játék, egyre pontosabb 
színezés, fantáziadús rajz jelenik meg. A 
társasjáték szabályait betartja, van türelme 
kivárni a végét, képes veszíteni is. Kitalálja 
a találós kérdéseket, megtanul labdát 
pattogtatni.

Ideális esetben befejeződik a logopédus 
munkája. Kommunikációs készsége alkal-
massá teszi gondolatai megfogalmazásá-
ra, az utasítások értelmezésére, kérdések 
feltevésére.

Önbizalma növekszik, Bizalommal fordul 
a felnőttekhez segítségért, ha helytelen 
eseményt lát vagy segítségre van szüksé-
ge. Erősödik benne a kötelességtudat, ha 
valamit elkezd, azt be is fejezi. Ilyenkor már 

érdemes életkorának megfelelő feladattal 
megbízni, amiért felelősséggel tartozik 
a család felé. Fontosnak érzi magát, nő 
önbecsülése, feladattudata.

Az érési folyamat nem ugyanabban az 
időben zajlik mindenkinél. Egyéni eltérések 
lehetnek. 6 és 7 éves kor között a legideáli-
sabb az iskolakezdés. Amikor szépen fejlő-
dik gyermekünk, csak egy kicsit lassabban, 
nincs más dolgunk, csak időt adni, nem 6, 
hanem 7 évesen iskolába íratni.

Amikor idegrendszeri éretlenség a 
probléma, akkor a mozgásterápiával se-
gíthetünk. Az éretlenséget jelzik: az össze-
rendezetlen nagy mozgások, bizonytalan 
dominanciák, fejletlen finom motorika, 
figyelemzavar, térérzékelési gondok, 
egyensúlyzavar. Érdemes szakember ta-
nácsát kikérni.

A szociális éretlenség hátterében ne-
velési problémák is állhatnak. Fontos az 
érzelmi biztonság, életkorának megfelelő 
napirend, szabályrendszer, egyértelmű 
utasítások, sok beszélgetés, példamutatás 
és következetesség.

Ha a gyerekek teljesen éretten kezdik 
az iskolát, akkor is óvodások. Az iskolában 
válnak igazi iskolásokká, 1-2 év alatt.

„Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs 
ugyanakkor érik meg, mint a szamóca, az 
semmit sem tud a szőlőről.” (Paracelsus)

Folytatás következik:

3. Az iskolaképesség
4. Mit tehetek én, mint szülő

Eddig megjelent:

1. A tanulás öröm 

Vanyáné Kalocsai Mária fejlesztőpedagógus

Barangoljunk együtt!
„Barangolások a természetben” címmel 
nyílt április 13-án a Művelődési Házban 
Füzi Sándor tatabányai amatőr festőmű-
vész tájkép festményeiből kiállítás, amely 
május 18-áig várja a látogatókat, s egyben 
sajátos szemszögével csalogat mindenkit 
a természetbe.

K ulisszatitok: Füzi Sándor a tárlat meg-
nyitója előtt pár nappal, a Művelő-
dési Ház nagytermének berendezé-

se során hosszan és igen kritikus tekintettel 
„méregette” a kiállításra felsorakoztatott 
képek egymás mellettiségét. Vajon a téli 
jól mutat-e ott, a naplemente illik-e az őszi 
mellé?... Aprólékos gonddal rendezgette 
a témájában, méretében, keretezésében 
hasonló, vagy éppen eltérő festményeket, 
a vászonra vitt természetet, melyet, ha oly-
kor túl kopárnak és egyhangúnak talált, 
kissé kiszínezett.  

A megnyitóra érkezők minden bizonnyal 
nem is sejtették, hogy a művek nem csupán 

véletlenszerűen vonzzák a tekintetet, csak 
azt érezték, hogy jó ide megérkezni. Ahogy 
Pákai Ernő, a Tatabánya-Kertvárosi Művelő-
dési Ház vezetője is fogalmazott a kiállítást 
megnyitva: Füzi Sándor olyan festményeket 
készít, amelyek a ház falai közé varázsolják 
a természetet, s egyben arra hívnak, hogy 
induljunk az erdőbe, mezőre. Mindez az 
alkotó kivételes tehetségének és annak 
köszönhető, hogy mindig is közel állt hozzá 
a természet, s mindig is csodálattal figyelte 
az élőlényeket. 

Ahogy a megnyitó során el is hangzott a 
27 esztendős fiatalember önvallomásá-
ban: mindig  szeretett rajzolni, de amikor a 
biológusi képzés során egyes tantárgyak 
kapcsán illusztrációkat kellett készíteni, 
ráébredt, hogy valami még lakozik benne. 
A művészi késztetéseinek 2010 végén enge-
dett teret és ragadott ecsetet a készségeit 
autodidakta módon fejlesztő Füzi Sándor.

Alkotásaiban sokszor ábrázol őszi tájat, 
hiszen ilyenkor a természet a színpalet-
ta összes árnyalatát megjeleníti, s neki 
„csak” tudni kell leutánozni. De kedvenc 
évszakai közé sorolható a tél is. Bár sokan 
nem tartják érdekfeszítőnek a kopársága 
és egyszínűsége miatt, számára épp ez 
jelenti a feladatot: megtalálni azokat az 
árnyalatokat, melyekkel igazán varázsla-
tossá lehet tenni…
Füzi Sándor kiállítása május 18-áig, hétköz-
naponként 13 és 17 óra között, valamint 
hétvégeken a rendezvények ideje alatt 
tekinthető meg a Művelődési Házban.

Kismarosi vendégszereplés
A Környei Német Nemzetiségi Dalkör 
március 21-én Kismarosra kapott meghí-
vást, ahol a német önkormányzat sváb 
programot rendezett. Kedves, baráti 
fogadtatásban volt részünk, kiváló volt 
a fellépő csoportok, a Soroksári Férfi 
Népdalkör, a Penci Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Egyesület, a Dunaszent-
miklósi Német Nemzetiségi tánccsoport, 
a Marus táncegyüttes és a Nachtigall 
kórus műsora is. A sváb estről a Kismarosi 
Kikiáltó így írt: békés, kedélyes és frissítő, 
mint egy jó fürdés a Dunában nyáron. 
Mert amikor jó közösségben vagyunk, 
az ilyen. Az együtt éneklés, a tánc és 
a közös vacsora. Szerencsés, akinek 
ilyenben része lehet.

Goór Józsefné

Kedves Sorstársaink!
A környei Cukorbetegek Klubja 1996-ban alakult 80 fővel. 
Annak ellenére, hogy a cukorbetegséggel küzdők száma nőtt 
községünkben, sajnos taglétszámunk jelentősen csökkent. 
Jelenleg 10-12-en látogatjuk rendszeresen a foglalkozásokat.

K lubunk havonta egyszer – a hónap második szerdá-
ján 16.00 órakor – tartja összejöveteleit a Művelődési 
Házban. Az összejövetelek célja a betegségünkkel 

kapcsolatos lehető legtöbb ismeret megszerzése, a cukorbe-
tegek öngondozásra tanítása. Ennek érdekében rendszeresen 
hívunk előadókat, akiktől hasznos tanácsokat kapunk beteg-
ségünkkel, életmódunkkal kapcsolatban. Májusi vendégünk 

13-án Gyenizséné Tolnai Gyöngyi diabetológiai szakápoló, 
júniusban pedig (10-én) Péli Réka dietetikus lesz. Kirándulást 
tervezünk a majki műemlékhez, s a Szent György-vonalakhoz. 
Júliusban és augusztusban nyári szünet tartunk. A Komá-
rom-Esztergom Megyei Cukorbetegek Egyesülete 2009 után 
ismételten felkérte a környei Cukorbetegek Klubját a megyei 
Diabétesz Világnap megrendezésére, mely eseményre 2015 
novemberében kerül sor, majd decemberben ünnepséggel 
zárjuk az évet. Szeretnénk, ha minél többen jönnének el ösz-
szejöveteleinkre, hiszen ezzel saját egészségük megőrzését 
szolgálják.

Handlné Wiszt Terézia klubvezető

Előzzük meg a gombamérgezést!
Az év folyamán, de különösen a tavaszi, 
őszi esős időjárás esetén sokféle vadon 
termő gomba található zöld környeze-
tünkben, melynek egy része mérgező. 
Kiemelést igényel a gyilkos galóca, fo-
gyasztása – a gyors orvosi beavatkozás 
ellenére is – gyakran halálos kimenetelű 
ételmérgezést okoz. A gombatoxin okozta 
legfőbb haláloki tényezők: májelégtelen-
ség, vese- és szívszövődmények.

A gyilkos galóca ismérvei: Kalap-
ja sárgászöld, olajzöld, barnás-zöld, 
de kifakulva fehér is lehet. Lemeze 

mindig fehér, a gombának van gallérja és 
bocskora is. 

Fontos tudnivalók:
1. Csak az szedjen vadon termő gombát, 
aki biztosan felismeri a fajtákat.
2. Aki nem ismeri a gombákat, ne szedje, 

vagy ha igen minden estben gomba-
szakértővel vizsgáltassa meg az összes 
begyűjtött gombát.
3. Ellenőrizetlen (rokontól, baráttól kapott, 
házalótól vásárolt stb.,) gombát ne fogyasz-
szunk.
4. Gyilkos galóca okozta megbetegedés 
esetén eredményes kezelésre házi gyógy-
mód nincs.

Néhány példa a gombákkal  
kapcsolatos téves ismeretekből,  

babonákból
• Forralással, kalapbőr lehúzásával a 
gomba mérgező hatása nem szűnik meg
• A csigarágott, vagy kukacos gomba 
nem garancia arra, hogy a gomba ehető.
• Nem igaz, hogy a mérges gomba rossz 
szagú, élénk színű, csípős ízű és vágáskor 
húsa elszíneződik.
• Az sem igaz, hogy a kutya, macska által 

elfogyasztott gombás étel ehető, mivel a 
gombák mérgező hatása miatti tünetek 
több óra, illetve 1 nap után jelentkeznek 
(pl.: gyilkos galóca esetében a tünetek 
megjelenése kb. 8-24 óra).

Vigyázni kell a kisgyermekekre, kü-
lönösen a tavaszi, őszi időszakban, mivel 
többféle gomba is megtalálható kertes 
házak udvarán. Ezek között mérgező fajták 
is lehetnek, amit a gyermekek előszeretettel 
szednek le, megkóstolhatnak. Ezért fontos 
a gyermekek körében is a gombákról szó-
ló ismeretek bővítése, a kellő óvatosság 
kialakítása.

Összeállította:  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

                         Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

                                   Közegészségügyi Osztály
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Varázstábla és varázstoll is várta a kicsiket
Szeptembertől várhatóan több mint öt-
ven kis elsős lépi át a környei általános 
iskola ajtaját, akkor már iskolatáskával 
a hátukon. A kicsik és szüleik már meg-
kezdték az ismerkedést az intézménnyel: 
a gyerekeket március 20-án különböző 
programok, míg az anyukákat, apuká-
kat tájékoztató várta.

I gencsak megmakacsolta magát 
egy kisfiú, míg anyukáját várta az 
iskola előtt, a nagymama kedves 

unszolására először csak a lépcsőig 
sikerült eljutniuk, de később azért az 
épületbe is bemerészkedett. Nem ő volt 
az egyetlen gyerkőc, aki elpityeregte 
magát az ebédlőben, amikor kiderült, 
hogy anya, apa másik terembe megy, 
ő pedig ott marad az ismeretlen tanító 
nénik között. A könnyek viszont hamar 
felszáradtak, amikor sorra érkeztek 
az ovis társak, s kiderült, hogy mennyi 
mindennel várják az apróságokat az 
iskolában: kézműveskedtek, rajzoltak, 
ragasztottak, a tornateremben élveze-
tes akadálypályán is ügyeskedhettek, s 
megismerkedhettek az interaktív táblá-

val, amely számukra 
még varázstábla, 
amelyen varázstollal 
lehet varázsolni.

Eközben Trézlné 
S taudinger Csi l la 
igazgató a szülők 
számára tartott tá-
jékoztatót az iskolá-
ról, amelyet talán 
már nem is kellet t 
mindenkinek olyan 
nagyon bemutatni, 
hiszen több kis le-
endő elsős nővére, 
bátyja már viseli az intézmény címerével 
ellátott nyakkendőt.

Mint az igazgató tájékoztatójában 
elhangzot t, a szülőknek kötelezően 
választaniuk kell, hogy szeptembertől 
a hit- és erkölcstan, vagy az erkölcstan 
tantárgy szerepeljen a kicsi órarendjé-
ben. Ezen felül szabadon választható 
a gyerekek számára a tánc és mozgás 
foglalkozás, idegen nyelvi szakkörként 
a német, vagy az angol, művészeti 
képzésben a néptánc. 

Trézlné Staudinger Csilla arra kérte a szü-
lőket, jól gondolják át, hogy a kötelező el-
foglaltságokon felül milyen további rend-
szeres foglalkozást, vagy foglalkozásokat 
választanak a kicsik számára, hiszen az 
elsősök órakerete heti 25 órás, s figyelem-
be kell venni a terhelhetőségüket. 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kollektívája 
ezúton köszöni a szülőknek és a gyerekek-
nek, hogy jelenlétükkel, érdeklődésükkel 
megtisztelték az intézményt! 

A mezőny több mint negyede környei volt
Az országban elsőként rendezett Tata városa térségi Diákolimpiai előversenyt a Hegyi- terepfutó szakágban április 9-én. A gyönyörű 
tavaszi időben a nehéz, de futható pályának. összesen 102, köztük 29 környei induló vágott neki, a szervezők külön köszönetüket is 
kifejezték községünk diákjai számára, amiért ilyen szép számmal érkeztek a versenyre.

A sportolók belekóstolhattak a hegyi futás nehézségeibe, rejtelmeibe, s a dobogós helyezettek örömét növelte, hogy az érmeket 
Stépán Zsolt volt válogatott távfutótól, a Magyar Hegyifutó Szövetség elnökétől vehették át. Az első Térségi Hegyifutó Diákolim-
piai előversenyen a környei diákok közül korcsoportjában aranyérmet szerzett Szemeti Zétény Szilveszter és Lopez Vega Hamka 

Emma, a dobogó második fokára állhatott fel Labossa Luca és Kerecsényi Ákos, harmadikként ért célba Adamek Lili, s negyedik helyen 
végzett Kohl Dániel. Valamennyi környei indulónak és felkészítőnek gratulálunk a szép eredményekhez!

Gratulálunk! 184 indulót utasított maga mögé Zétény
Mint arról a Környei Hírhozó előző számában olvashattak, március 11-én 
rendezte meg a tatabányai diáksport egyesület a már hagyományos 
városi mezei futóversenyt a Csónakázó-tónál I. – IV. korcsoportos tanulók 
számára. 

A megyeszékhelyről a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákja, Szemeti 
Zétény Szilveszter a 2004-2005-ös születésű nevezők között elsősé-
get szerezve szinte „repült” Kecskédre, a megyei versenyre, ahol 

szintén nem talált legyőzőre két héttel később, így következhetett a honi 
megmérettetés. Zétény április 14-én, a Gödöllő megrendezett Mezei Futás 
Diákolimpiai Országos Döntőjében, korosztályában 224 társával mérte össze 
gyorsaságát, s ért negyvenedikként célba, azaz 184 indulót utasított maga 
mögé. Az ígéretes sporttehetséget Pulayné Fekete Magdolna kísérte el a 
futóversenyre.

A területi versenyen is bizonyítottak
A harmadikos Szász Alexandra és a nála 
egy évvel idősebb Bottyán Zsófia képvi-
selte a Kisfaludy Mihály Általános Iskolát 
és községünket a március végi területi 
Kazinczy Szépolvasási és szépkiejtési 
versenyen, miután a házi vetélkedő 
során mindketten korosztályuk élén 
végeztek.

A tatabányai Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában a döntőt két 
kategóriában rendezték meg a 

harmadikos-negyedikes diákok számára, 
akik nagy izgalommal készültek, hiszen 15 
fős mezőny és a zsűri szigorú pontozása 
várt a tanulókra. Zsófi nagy meglepeté-

sére Láng Éva tanító néni is helyet foglalt 
az ítészek között.

Rövid műsor után kezdődött a verseny, 
első feladatként a leíró részt is tartalmazó 
3-4 perces, előzetesen kiválasztott, majd 
pedig 10 perces felkészülés után a hely-
ben kiosztott kötelező szöveg értelmező 
felolvasása.  

A két kisfaludys diák nagyon szépen 
szerepelt és ismét bizonyított, hiszen Boty-
tyán Zsófia a második, Szász Alexandra 
pedig a harmadik helyezettnek járó 
oklevelet és értékes könyvjutalmat ve-
hette át. Zsófiát Demeterné Slezák Éva, 
Alexandrát Kubicza Mihályné készítette 
fel a versenyre. 

Vers mindenkinek
Szikrázó napsütés, tíz forintért megvásárolható verseskötetek, szavalt és megzenésített versek vártak mindenkit április 11-én a 
környei Művelődési Ház és a Községi Könyvtár hagyományteremtő Költészet Napi programján a Főtéren.

A szervezők előzetes felhívására pontosan nyolcvan darab verseskötet gyűlt össze, s várt az asztalokon arra, hogy 
új gazdájának lélekemelő perceket, órákat szerezzen. Volt, aki hagyatékból ajánlotta fel a köteteket, mások azt 
vették számba, mely kiadásokból található két példány is a polcokon, de sokan „bevallották”: a válogatás során 

elmerültek a költészet gyöngyszemei-
ben, emlékeikben, s végül egyetlen 
kötetüktől sem volt szívük megválni. 
A program végére szépen gyűltek 
a t íz for intosok a kalapokban, s a 
könyvek – olykor régóta keresett ritka 
kincsként – a kezekben, táskákban, de 
sokan egyszerűen csak megpihentek a 
ragyogó időben, hallgatták a verseket, 
s – József Attilát idézve – gondoltak a 
bolonddal… A szervezők ezúton mon-
danak köszönetet a felajánlóknak a 
kötetekért, valamint a szavalatokért, 
közreműködésért Debity Gyulánénak, 
Tárkányi Károlynénak  és Maticsné 
Szabó-Kovács Ágnesnek.   
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16 érmet szereztek a kempokák
Kissé balszerencsésen indult a verseny-
szezon a Gyémánt Kempo SE Környe 
számára, mert az utolsó pillanatban 
változott a pécsi Országos Bajnokság 
időpontja, ahová végül négy gyer-
kőccel kevesebben, heten utaztak el 
az egyesület színeiben. A hét környei 
kempoka azonban így is ragyogóan 
szerepelt, összesen 16 éremmel érkeztek 
haza a Pécs Zen Bu Kan Kempo Országos 
Gyerekbajnokságról.

F öldharcban nem talált legyőző-
re korcsoportjában Budai Anita 
és Tóth Hunor, második helyen 

végzet t Pirityi Dominik, harmadikon 
Benkő Mirabella és Tóth Szabolcs. Szink-
ron formagyakorlatban ezüstérmet 
szerzett Budai Anita, Benkő Mirabella 
Niobé, Pirityi Dominik és Varga Levente. 
Formagyakorlata után a dobogó második fokára állhatott Budai Anita és Varga Levente, Adamek Lili a harmadik helyen 
végzett. Lili a hárompontos küzdelemben ezüstérmes teljesítmény nyújtott, míg ugyanebben a számban Benkő Mirabella 
Niobé bronzérmet szerzett. Az érmek számát Budai Anita a „C” viadal után egy arany-, a Chikara Kurabe-t követően pedig 
egy ezüstéremmel gyarapította. Az OB kapcsán Bognár Leventétől azt is megtudtuk: Budai Anita csupán fél ponttal maradt 
le az áprilisi világbajnokságon való szereplés jogáról, ezért Pécsen ismét válogatott kategóriákban indult és megcélozták a 
2016-os portugáliai világbajnokságot.

Megérkeztünk!Születésnaposok

40 mázsa pontyot telepítettek a tóba
Hajrá halak! – zengett az ovisoktól március 25-én a környei tó partján, amikor megérkezett a 40 mázsányi pontyot szállító 
autó Varsádról. A haltelepítés még a felnőttek számára is igazi látványosság, így nem csoda, hogy a kis vackorosok ilyenkor 
elsétálnak a tóhoz, s „buzdítják” a kopoltyúsokat.

A Környei Horgász Egyesület ezúttal 3 millió forint értékben vásárolt 2,5-3 kilogrammos pontyokat, amelyek a tartályokból 
„kiszabadulva” vígan fickándoztak, s vették birtokba új életterüket. Idén legközelebb májusban lesz telepítés, akkor 500 
kilogramm egynyári pontyivadék érkezik, majd szeptemberben ismét pontyot telepítenek, novemberben pedig raga-

dozóhalakat. Az egyesület idén összességében 6 millió forintot fordít haltelepítésre.   

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

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
Szabó Attila (április17.)                      

85 esztendős
Szommer Jakabné (április 11.)                             
Bánáti Istvánné (április 28.)

75 esztendős 
Varga Istvánné (április 17.)                                                        

Stamler Dezsőné (április 17.)                                                         
Tasi Béla (április 23.)

70 esztendős
Linczmaier János (április 11.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. 
Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisfiú született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóját, 

Stark Róbert és Gyurják Viktória  
kisfiát, Dánielt.

Dánielnek 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 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 szakmai 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!

Sajttorta
Fiatalabbtól tanulni nem szégyen, hiszen a jó 
pap is holtig tanul. Ennek a sütinek a elkészítését 
kislányomtól lestem el, aki nagyon szeret sütni, 
főzni, kipróbálni újdonságokat. Bár ez a torta 
kapható a cukrászdákban, gyorséttermekben 
400-500 forintért szeletenként, azért saját 
magunk által készítve nagyobb dicsőség, és 
még mindig olcsóbban örvendeztethetjük meg 
családtagjainkat, vendégeinket, mintha becso-
magoltatnánk a készet.

A hozzávalók:
• 25 dkg Győri édes zabfalatok keksz • 15 dkg vaj  

• cukor ízlés szerint • 3 tojás • másfél evőkanál liszt 
• vaníliaaroma • 70 gramm tejföl • 75 dkg krémsajt, 

vagy mascarpone sajt, vagy vegyesen a kettő  
• 1 zacskó tejkaramella cukorka
• 20 cm-es kapcsos tortaforma.

Elkészítés:
A kekszet összezúzzuk morzsára, majd beleke-
verjük a 15 dkg felolvasztott vajat. Összegyúrjuk 
és a tortaforma aljába simítjuk, majd 170 fokra 
előmelegített sütőbe tesszük 10 percre. A sajtot, 
a tejfölt, a tojást, a lisztet, vaníliaaromát, a cukrot 
(ki milyen édesre szeretné), összekeverjük és 
rásimítjuk a kekszmasszára, majd visszatoljuk a 
sütőbe Kb. 10 perc sütés után a kockákra vágott 
Boci karamellát beledobáljuk és még 40-45  
percig sütjük. Ha elkészült kissé lágy lesz, de 
kb. egy éjszakás hűtőben történő várakozás után 
kitűnő desszert lesz nyuszira.

Jó étvágyat hozzá!

Varga Katalin

Recept
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Programok A MŰVELŐDÉSI HÁZ AJÁNLJA

Zarándokutak
Rohanó világunkban egyre nagyobb az a belső igény, ami kiszakíthat a hétköznapok-
ból. Ennek szakrális háttere lehet Magyarországon a hagyományok felelevenítése – a 
zarándokutak rendszerének ismerete, rácsodálkozás a környezet természeti szépségére. 
A Vértes Agorája által szervezett előadások eljuttatnak minket a manapság divattá vált 
Szent Jakab sírjához vezető spanyolországi El Camino úttól a közvetlen szomszédságunk-
ban haladó zarándokutakig, például a Mária Úthoz, melynek kiemelkedő eseménye az 
augusztusi 1Úton rendezvény.

Tóth Zsóka előadóművész néhány éve zarándokolta végig a Caminot, a 
„Csillagok Útját” de azok az élmények, tapasztalatok és emberi értékek, melyeket az 
út kínált neki, a sok esemény, ami a zarándoklás során megtörtént vele, egy életre szóló 
lenyomatot hagyott benne. Ezeket az élményeket osztja meg az érdeklődőkkel április 
28-án, kedden 15 órától a Művelődési Házban. 

Uram, nélküled elvesztem volna, de veled úton vagyok még… a Mária út zarán-
dokútról és az 1Úton rendezvényről Fehér Péter, a Vértes Agorája turisztikai 
és térségi munkatársa tart élménybeszámolóval egybekötött, a hazai za-
rándokturizmus témáját körbejáró előadást május 11-én, hétfőn 17 órától a 
Művelődési Házban.

A KÖR

EDDA MUSICAL KÉT FELVONÁSBAN  
A SZIGET SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

MÁJUS 14-én (jelentős érdeklődés 
esetén 13-án is) 19 órától

A 2013 májusában színpadra állított musical az 
Edda Művek 26 slágerét szólaltatja meg, egy 
elképesztően jó forgatókönyvvel megfűszerezve. 
a „Kör” alkotói igyekeztek szórakoztató, érdekfe-
szítő, humorral és életigenléssel telt produkciót 
létrehozni, melynek üzenete szerint mindig van 
lehetőségünk választani a jó és a rossz között. Je-
gyek április 30-ától vásárolhatóak 3000 Ft-os áron a Művelődési Házban hétköznaponként 
13 és 17 óra között.

A Környe Kártyával rendelkezők április 27-étől kedvezményes,  
1500 Ft-os áron vásárolhatják meg a belépőjegyüket (telefon: 34/573-091).  

Egy kártyával egy belépőjegy vásárolható az 50%-os kedvezménnyel!  
Az előadásra a Környe Kártyát és a személyi igazolványát  

is szíveskedjen magával hozni.

PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe május 24-én, 
vasárnap rendezi meg a már hagyományos májfadöntést, 
amelyre minden érdeklődőt szeretettel meghív.

Program: • 17 órakor májfadöntés a Művelődési Ház előtt. 
• Zenés vonulás a Közösségi és Tájházhoz. • Májfadöntés és 
műsor, pünkösdi táncház a Közösségi és Tájház udvarán.

Fellépők: • Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcso-
port. • Német Nemzetiségi Dalkör. • Szivárvány Táncegyüttes.  
• Schwung Tancgruppe. • A zenét a Schwowischi Buam ze-
nekar szolgáltatja.

Belépődíj nincs!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

15 éves a Német Nemzetiségi  
Hagyományőrző Gyermekcsoport

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját a Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Gyermekcsoport 15 éves jubi-
leuma alkalmából rendezett ünnepségre, 
amely 2015. 04. 25-én 15 órakor kezdődik a 
Művelődési Házban.

  Fellépő csoportok:
• Szivárvány Táncegyüttes Környe

• Vértessomlói Gyermek Tánccsoport
• Dunaszentmiklósi Német  
Gyermek Tánccsoport

• Felsőgallai Gyermek Tánccsoport
• Német Nemzetiségi Hagyományőrző 

Gyermekcsoport Környe

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és 
egykori tagot az ünnepségre és az azt 
követő táncházra.

Fúvóskoncert a Főtéren

Harmadik alkalommal érkeznek a Római 
Katolikus Egyházközség és a Háromkirá-
lyok Alapítvány meghívására a Tarjáni 
SHOWHER  fúvószenekar tagjai koncertezni 
Környére.

A rendezvény május 17-én, vasárnap 16 
órakor kezdődik a Főtéren (a Polgármes-
teri Hivatallal szemben), a koncerten a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola énekka-
ra és néptáncosai is közreműködnek. Az 
alapítvány a rendezvényt jótékony céllal 
szervezi, a résztvevők adományaikkal a plé-
bániaház felújítását támogatják. A zenekar 
a műsor megkezdése előtt  fél órával már  
vendégcsalogató műsorral kedveskedik  
a falu lakóinak.

Kérjük, tiszteljék meg rendezvényünket és 
támogassák alapítványunkat!

Köszönettel: a kuratórium 

PROGRAM:

08.00– Gyülekező
09.00–13.30 Bográcsos főzőverseny  
 (bármilyen étellel lehet indulni)
09.30– Tai chi, meridián torna
10.00– Családi sportvetélkedő
11.00– Rendőrautó, rabszállító autó kiállítása, totó
12.00 Kempo bemutató
13.30– Ételek zsűrizése
14.30– Lángosevő verseny
15.30 Főzőverseny eredményhirdetése: 
 a Vándor Fakanál és ajándékok átadása
16.00– Liget Line Dance Táncegyüttes műsora
17.00– Zumba bemutató 
18.00– Balaskó István és zenekara játszik
21.00-22.00  Tábortűz gitár- és énekszó mellett

A nap folyamán lufihajtogató bohóclány  
és arcfestés színesíti a programot.

Helyszín:   
Környei Tó part

2015.  
május 1. 

A FŐZŐVERSENYRE jelentkezni a Polgármesteri  

Hivatal 573-100-as telefonszámán lehet  

április 30-án 12 óráig.

A programváltozás jogát a szervező önkormányzat fenntartja!



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

Tájékoztató  
az elektronikus adó  

ügyintézési rendszerről

Környe Község Önkormányzata értesíti 
a Tisztelt Adózókat, hogy az elektronikus 
adó ügyintézési rendszer keretében első 
lépcsőben kialakításra került az ONLINE 
számlaegyenleg lekérdezési rendszer, 
amely lehetőséget biztosít a helyi lako-
sok és vállalkozások számára az adózási 
információk lekérdezésére. 

A programmal a helyi adók befizetései-
ről, az egyenlegről és a kivetési adatokról 
kaphatnak naprakész információt azok, 
akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrá-
cióval.

A rendszerrel kapcsolatos bővebb 
tájékoztató a www.kornye.hu oldalon 
tekinthető meg.

Horgász közgyűlés

A Horgász Egyesület vezetősége értesíti 
tagjait, hogy éves közgyűlését április 
26-án, vasárnap 9 órától tartja a Műve-
lődési Házban. Az egyesület új tervezett 
alapszabálya és fegyelmi szabályzata a 
www.kornye.hu oldalon tekinthető meg 
a hirdetmények között.

2015. évi egységes  
kérelem beadása

Katona Mária falugazdász értesíti a 
termelőket, gazdálkodókat, hogy április 
1-jétől lehetőség nyílt a területalapú, va-
lamint további, több mint 30 jogcímhez 
– beleértve az állatok után járó támo-
gatásokat is – kapcsolódó támogatás 
igénybevételéhez szükséges egységes 
kérelem benyújtására. 

A támogatás feltétele, hogy a mező-
gazdasági termelő június 9-én összesen 
legalább 1 hektár nagyságú támogat-
ható földterülettel jogszerű földhasználó-
ként rendelkezzen. További információk 
a www.kornye.hu oldalon olvashatók.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselő hagyományosan 
fogadóórát tart minden hónap első hét-
főjén 17 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal képviselői szobájában. A képvi-
selő májusban 4-én várja a segítséget 
igénylőket kéréseikkel, kérdéseikkel, 
problémáikkal.

Rendelet az avar és kerti hulladék 
szabadban történő égetéséről

Környe Község képviselő-testülete megalkotta rendeletét az avar és kerti hulla-
dék szabadban történő égetéséről, amely április 10-étől hatályos. Az új 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint belterületen csak abban az esetben lehet 
növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.

Március ötödikén lépett hatályba az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely új 
rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés 
engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Általában tilos szabadtéren égetni, 
kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel meg-
engedik. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet megengedi, ezért szükséges a településeknek megalkotniuk.

A környei képviselők által elfogadott rendelet szerint a komposztá-
lásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belterületen minden 
év március 1-je és április 30-a, valamint szeptember 15-e és november 
15-e között engedélyezett kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton  
8 és 18 óra között. Más napon és más időpontban az égetés tilos!

A rendelet teljes terjedelmében a www.kornye.hu oldalon olvasható el.

Toborzó
Július 1-jétől a honvédelmi tárca jelentős 
illetményemelést tervez, ami része az új 
honvédségi életpályamodellnek. A katonai 
vezetés céljai egyértelműek: elérni, hogy a 
katonai pálya vonzó lehetőség legyen az 
állást keresők körében.

A Magyar Honvédségben a rendszerváltást 
követően gyökeres változások következtek 
be, amelyek az utolsó sorkatona leszere-
lésével teljesedtek ki. Több mint tíz éve ha-
zánkban professzionális haderő működik, a 
katonaság a fiatal nők és férfiak válogatott 
csoportjává vált, ahol kizárólag a legjobbak, 
a legtehetségesebbek, a legelkötelezetteb-
bek szolgálnak. Az elmúlt időszakban a hon-
védségnél régóta nem volt bérfejlesztés, így 
nagyon komoly lemaradások keletkeztek a 
munkaerőpiac többi szereplőjével szemben. 
Ez változhat most meg, hiszen július 1-jén új 
bérezési és előmeneteli rendszer lép hatály-
ba. Ekkor átlagosan 30 százalékos béremelés 
valósul meg, amelyet 2019. január 1-jéig 
évi 5-5 százalékos növekedés követ majd. 
Összesen tehát átlagosan 50 százalékos 
illetményemelés várható, amelynek révén 
minden katona jövedelme nőni fog. Dr. Benkő 
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnö-
ke szerint az illetményfejlesztéssel meg lehet 
célozni azokat a fiatalokat, akikkel feltölthető 
a több ezer fős létszámhiány.

A katonaságra eddig is sokan úgy tekintet-
tek, mint egy megbízható és vonzó munkale-
hetőségre, főképp a járandóságok stabilitása 
és az extra jövedelemmel járó külszolgálat 

lehetősége miatt. A nyártól életbe lépő pozitív 
változásoknak köszönhetően, várhatóan az 
idén sem lesz ez másképp.

A sereg az idei évben is több száz munka-
vállaló jelentkezését várja szerződéses kato-
nai szolgálatra. Elsősorban lövész, felderítő, 
díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjármű-
vezetői engedély megléte esetén – gépjár-
művezetői munkakörök tölthetők be, de a 
legbátrabbak akár ejtőernyős vagy búvár 
beosztásokba is beadhatják pályázatukat. 
A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, 
magyar állampolgárság megléte, belföldi 
lakóhellyel való rendelkezés, legalább 8 álta-
lános iskolai végzettség és büntetlen előélet.  
A hivatásos és szerződéses katonák utánpót-
lása ma már csak toborzás útján történik, 
ezért az érdeklődők Tatabánya, Komáromi 
út 18. alatt lévő toborzó irodában tájékozód-
hatnak a betölthető álláslehetőségekről.”

A tatabányai Toborzó Iroda
elérhetősége:

Cím:  
2800. Tatabánya, Komáromi út 18.

Telefon: 34/310-111
E-mail: komarom.toborzo@regiment.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–18.00

Kedd: 8.00–12.00
Szerda: Zárva

Csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00


