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Hagyományfelelevenítő, hagyományőrző tollfosztás
Kinek a stafírungját készítjük? Hangzott el 
többször is humoros felütéssel a kérdés a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
által szervezett hagyományfelelevenítő, 
hagyományőrző tollfosztás során a Közös-
ségi és Tájházban február 14-én. Merthogy 
annak idején a tollfosztás kimondottan 
lányos házaknál volt fontos, hiszen ott ké-
szítették elő a majdan eladó sorban lévő 
leány stafírungját... 

T irhold Kármen elnök négy eszten-
deje gyűjtötte szomszédoktól, isme-
rősöktől a fosztásra váró libatollat, 

s szombaton régi terve vált valóra. Már 
jó ideje szerette volna feleleveníteni a 
régmúlt idők téli foglalatosságát, a hoz-
zá kapcsolódó emlékeket, történeteket, 
hagyományokat. Eleinte úgy tűnt, hogy 
a múltidézésben leginkább az idősebb 
korosztály vesz szívesen részt, aztán több 
fiatal és egészen aprócska gyermekek is 
érkeztek édesanyjukkal, s végül nagyjából 
hatvanra dagadt a tollfosztók létszáma. 
Többen már nem is férhettek volna hozzá 
az asztalhoz, a tollakhoz… 

Fábián Józsefné, Annus 
néni maradéktalanul 
ragaszkodva hagyo-
mányőrzéshez, érke-
zésekor jelezte, hogy 
annak idején nem volt 
szokás fehér sopf-ban 
tollat fosztani, hiszen 
az ünnepi viselet volt a 
nőknél, amit mindig ke-
ményítettek és nagyon 
csipkés volt.

Annus néni elmond-
ta, hogy általában ken-
dőben fosztottak, amit 
elől kötöttek meg, hogy 
ne menjen tele a hajuk tollal. Ha nagyon 
meleg volt, akkor hátrakötötték a kendőt. 

A téli elfoglaltságot Feder-ball-nak, tollas-
bálnak hívták, amely még véletlenül sem 
jelentette, hogy ilyenkor táncoltak, sokkal 
inkább azt, hogy az asszonyok hetekig fosz-
tották a tollat előre ütemezve az utcákban 
a lányos házakat. Amikor a végére érkeztek, 
a házigazdák zsíros kenyérrel, disznósajttal, 
kolbásszal, legfeljebb 1-2 féle süteménnyel, 

s boros teával köszönték 
meg az asszonyok mun-
káját.

Régen a tollfosztás-
nál külön gyűjtötték a 
párnákba, dunnákba, 
paplanokba kerülő pihe 
tollat és külön a tolltus-
kót. Ez utóbbit, ha eladó-
sorba került egy lány, 
elszórták a neki udvarló 
legény házáig, vagy 
fordítva: a fiús háztól a 
lányosig. A tolltuskók be-
letapadtak a hóba, így 

sokáig lehetett látni, hogy ki kinek udvarol.
A tollfosztás annak idején csak az asz-

szonyok, lányok téli estét színesítette meg 
a munka mellett beszélgetéssel, pletykál-
kodással, de azért a fiatalemberek is meg-
találták a módját, hogy ne maradjanak ki 
belőle, hogy csibészkedjenek: a fosztás 
végéhez közeledve fogtak egy verebet, el-
rejtették a kupac toll alá és elengedték… a 
veréb össze-vissza csapdosott, a toll pedig 
össze-vissza szállt…

S ha már múltidézés, akkor a móka és vi-
dámság így, jó pár esztendővel, évtizeddel 
később sem maradhatott el. A viccek kö-
zött ez is elhangzott: Tudjátok hogyan lettek 
a skótok? Úgy, hogy a svábok kiközösítették 
maguk közül a pazarlókat...

Az első hagyományfelelevenítő környei 
Feder-ball résztvevői nagyjából három 
kispárnára való tollat fosztottak ki, s töl-
tötték meg vele az angin-t. A szervező 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
a Márton napi bálra díszhuzatot készít 
a párnákra, s a szerencsések tombolán 
nyerhetik meg.

Közmeghallgatás és falugyűlés
Környe Község Önkormányzatának, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe képviselő-testülete értesíti 
a lakosságot, hogy március 9-én hétfőn, 16 órától a Polgármesteri Hivatalban közmeghallgatást (nemzetiségi köz-
meghallgatás: 1. sz. terem, önkormányzati közmeghallgatás: Horváth Miklós terem), 17 órától a Művelődési Házban 
falugyűlést tart, melyre tisztelettel várja az érdeklődőket. A falugyűlésen tájékoztató hangzik el a tavalyi évben elvég-
zett feladatokról, az idei tervekről, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke is beszámol az elmúlt 
esztendőben végzett munkáról. 
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Megemlékezés az I. világháború hőseiről és áldozatairól
A környei Feszty Árpád Polgári Kör március-
ban szeretne méltó módon megemlékezni 
az I. világháború hőseiről és áldozatairól, 
ebben a falubeliek segítségére is számí-
tanak. A szervezet azt kéri, ha valakinek 
a birtokában van ebből az időszakból 
(1914-1918) megmaradt dokumentum: 
levelezőlap, fotó, ruhadarab, ill. bármi-
lyen tárgyi emlék, jelezze a 473-512-es 
telefonszámon Bánáti Istvánné, nyugdíjas 
tanítónő számára, s járuljon hozzá, hogy a 
március 13-án nyíló kiállításon – féltve őr-
zött kincsként – bemutathassa a szervezet 
az emléktárgyakat. A gyűjtésben a környei 
iskolások is a kör segítségére lesznek. 

A kiállítás megnyitó előtt, március 13-
án, (péntek) 16.40-kor az emléke-
zők koszorút helyeznek el a Római 

katolikus templomban az 1921. augusztus 
1-jén, a környei áldozatok tiszteletére ké-
szíttetett emléktábláknál. (A Feszty Árpád 
Polgári Kör kérése, hogy mécsest vigyenek 
magukkal a kegyelettel emlékezők.) 

A március 20 -áig látogatható tárlat  
17 órakor nyílik a környei Művelődési 
Házban, ahol Horváth Gábor, a Tapolcai 
Honvéd Kulturális Egyesület elnöke „Szara-
jevótól Trianonig” című előadásával ajánlja 
a tárlatot az érdeklődők figyelmébe. Köz-
reműködik: Petrozsényi Eszter színművész.

A kiállításon a Tapolcai Honvéd Kultu-
rális Egyesület dokumentumanyaga, egy 
korabeli, eredeti levelező- és képeslap 
összeállítás (Varga Erzsébet budapesti 
gyűjtő tulajdona), valamint a remények 
szerint a Környén fellelhető tárgyi emlékek 
lesznek láthatóak.

Az I. világháború 19,7 millió halottat, 21,2 
millió sebesültet és rokkantat követelt, er-
kölcsi, gazdasági, kulturális, politikai össze-
omlást hozott. Magyarország is hatalmas 
árat fizetett: bevonult 3.381.785 fő. Elesett 
530.965, sebesült 524.850, fogságba esett 
833.570 ember... És jött Trianon, Magyaror-
szágot feldarabolták.

„Hűséggel szolgáltunk fegyverrel a kézben, 
elestünk, meghaltunk, hogy a haza éljen. 
Testvér, aki élsz, mert érted adtuk éltünk, 
hogy örökké éljünk, imádkozzál értünk.”

1914 és 1918 között elhunyt  
környei hősi halottak:

Golda György
40 éves kisgazda – elhunyt  

1914. szeptember 5-én, orosz harctéren

 Wiszt Ádám
40 éves napszámos – elhunyt  

1914. szeptember 6-án, orosz harctéren

Baranyai Károly 
38 éves muzsikus cigány – elhunyt  

1914. szeptember 6-án, orosz harctéren

Haják Andor 
23 éves joghallgató – elhunyt  

1914. szeptember 12-én, Galíciában

Kisfaludy Pál 
30 éves állami tisztviselő – elhunyt  

1914. november 6-án, szerb harctéren

Goldschmied György 
24 éves napszámos – elhunyt 1914. novem-

ber 17-én, a bielitzi katonai kórházban

Neuberger János 
31 éves hivatalszolga – elhunyt  

1914. november 26-án, moszkvai kórházban

Márkus Márton
22 éves mezőgazdasági cseléd – elhunyt 

1914. december 6-án, szerb harctéren

Encz György 
23 éves napszámos – elhunyt  

1915. február 9-én, szerb hadifogságban

Hoffart János 
23 éves földműves – elhunyt  

1915. március 10-én, a kárpáti harcokban

Bokovics György 
27 éves kisgazda – elhunyt  

1915. március 25-én, Premizyl ostrománál

Szűcs István 
22 éves mezőgazdasági cseléd – elhunyt 
1915. március 27-én, a kárpáti harcokban

Horváth Pál 
26 éves mezőgazdasági cseléd, elhunyt 1915. 

március 29-én, a wieni katonai kórházban

Golda György
 37 éves napszámos – elhunyt  

1915. augusztus 27-én, orosz harctéren

Haas Ferenc 
23 éves napszámos – elhunyt  

1915. augusztus 28-án, orosz harctéren

Schmied István 
29 éves napszámos – elhunyt 1915. augusz-
tus 30-án, a péterváradi katonai kórházban

Hoffart György 
27 éves földműves – elhunyt  

1915. október 1-jén, orosz harctéren

Jordán István 
36 éves iparos – elhunyt  

1915. október 12-én, orosz harctéren

Gálig Ferencz
36 éves mezőgazdasági cseléd  

– elhunyt 1915. október 16-án, szerb harc-
téren

Prekop József 
 19 éves földműves – elhunyt  

1916. január 24-én, orosz katonai kórházban

Meier Márton
 28 éves földműves – elhunyt  

1916. április 3-án, orosz harctéren

Lincmeier József
19 éves földműves – elhunyt  

1916. május 9-én, galíciai harctéren

Eichhart Jakab 
18 éves földműves – elhunyt  

1916. június 28-án, galíciai harctéren

Lévai János
30 éves muzsikus cigány – elhunyt  
1916. július 3-án, családja körében

Wéber Ádám 
40 éves iparos – elhunyt  

1916. július 7-én, orosz harctéren

Encz József 
41 éves napszámos – elhunyt  

1916. augusztus 16-án, olasz harctéren

Eck György 
33 éves vendéglős – elhunyt  

1916. szeptember 1-jén,  
a kassai katonai kórházban

Bokovics József 
22 éves földműves – elhunyt  

1916. szeptember 15-én, Lupény mellett

Kerner Antal 
20 éves földműves – elhunyt  

1916. szeptember 28-án, orosz harctéren

Altman Mihály 
24 éves mezőgazdasági cseléd – elhunyt 

1916. október 4-én, olasz harctéren

Labancz István 
21 éves mezőgazdasági cseléd – elhunyt 

1917 januárjában, Doberdónál

Hoffart István 
20 éves főgymn. tanuló – elhunyt  

1917. augusztus 26-án, Doberdónál

Eichhart Pál 
22 éves főgymn. tanuló – elhunyt  

1917. szeptember 17-én, Piave mellett

Pachl Sándor 
28 éves iparos – elhunyt  

1917. december 19-én, olasz harctéren

Hoffart József
22 éves földműves – elhunyt  

1918. június 22-én,  
a laibachi katonai kórházban

Rohrbacher Mátyás 
37 éves kisgazda – elhunyt  

1918. augusztus 18-án, orosz harctéren

Weisz József 
23 éves földműves – elhunyt  

1918. szeptember 16-án, olasz harctéren

Muschitz György 
18 éves mezőgazdasági cseléd – elhunyt 

1918 szeptemberében, Albániában

Wéber István 
27 éves kisgazda – elhunyt  

1918. október 11-én, olasz harctéren

Huber Albert 
36 éves napszámos – elhunyt  

1918. december 26-án, családja körében

 
 
 
 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
tisztelettel meghívja községünk polgárait 

Nemzeti ünnepünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója, március 15-e  

alkalmából megrendezésre kerülő helyi ünnepségünkre. 
 

Megemlékezésünk időpontja: 
 

 
 
 

 
AZ ÜNNEPI MŰSOR PROGRAMJA: 

 
17:00   Ökumenikus istentisztelet a Környei Római Katolikus 

Templomban 
 
17:30  Ünnepi program a Művelődési Házban: 
 

 köszöntőt mond Beke László polgármester 
 a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjainak műsora 

 
A műsor után gyertyás átvonulást követően koszorúzás a Kegyeleti 
Parkban. 

 
Szeretettel várjuk községünk lakosságát! 

 
Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
 
 
 

Gombaismerő tanfolyam

Alapfokú gombaismerő tanfolyam in-
dul március 17-én a környei Művelődési 
Házban Fél Attila gomba-szakellenőr 
vezetésével.

A 34 órás tanfolyam 4×2,5 óra elméleti, va-
lamint 4×6 óra gyakorlati oktatásból áll, a 
résztvevők több mint 100 tavaszi gomba-
fajjal és azok élőhelyeivel ismerkedhetnek 
meg. Az elméleti oktatások keddenként 
17 órakor kezdődnek, a terepgyakorlatok-
ra várhatóan szombatonként kerül sor, az 
időpontokat és a helyszínt előzetes egyez-
tetés alapján jelöli ki a tanfolyamvezető. 
A tanfolyam díja 9600 forint, érdeklődni 
és jelentkezni március 10-éig lehet a 
gombasztanfolyam@gmail.com e-mail 
címen, vagy a 06 20 5610267-es telefon-
számon.

A tanfolyam elméleti  
oktatásának tematikája:

Március 17.
Ismerkedés, toxikológia (megismerjük 
a méreganyagokat és mérgezéstípu-
sokat).

Március 24. 
Gombaismeret (csészegombák, kucs-
magombák, papsapkagombák, pe-
reszkefélék, pénzecskegombák, töl-
csérgombák).

Március 31.
Gombaismeret (fülőkék, galócák, őz-
lábfélék, tarlógombák, kígyógombák, 
susulykák, tőkegomba félék, csiperkék, 
tintagombák).

Április 7.
Gombaismeret, gombaspórák vizs-
gálata mikroszkóppal (döggombák, 
tinórúfélék, galambgombák, tejelő-
gombák, pöfetegfélék).

HAIR
A HAIR (musical két felvonás-
ban) tekinthető meg március 
19-én 19 órától a környei Műve-
lődési Házban a Sziget Színház 
előadásában. A belépőjegyek 
1000 Ft-os áron március 2-ától, 
hétköznaponként 13 és 16 óra 
között vásárolhatóak meg a 
Művelődési Házban. (telefon: 
06 30 646-2147).

 
A musical a hatvannyolcas 
életérzést tükrözte, a hippik, a 
„virággyermekek” életstílusát 
vitte színpadra. Lázadásukat a szexuális szabadságért, tiltakozásukat a vietnámi 
háború, és harcukat a társadalmi kötöttségek ellen. Mindez ma már történelem, 
azonban a musical azóta klasszikussá és világsikerré lett. A zseniális zene átmen-
tette a Hair-t az „utókornak”. 

Programok

Nőnapi karaoke  
és retro party 

március 6-án,  
pénteken 20 órától  

a környei Művelődési Házban. 

Belépőjegy: 500 Ft/fő

Asztalfoglalás:  
06 34 478-578, 06 30 382-2817

Szeretettel várunk minden kedves 
mulatni vágyó vendéget!

„Tedd méltóvá nemzetünket elesett 

hőseinkhez, árváikat karolja fel a 

megmaradt nemzedék, nevüket  

áldják az unokák.” 
gr. Tisza István
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Bohócok és maskarás mulatság az oviban

Elkergették a környei ovisok a telet
Bár az eddig lehullott hóból már február 
közepén is egyre kevesebbet lehetett 
felfedezni foltokban, mivel a tél is 
kezdte megadni magát a természet 
rendjének, a környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde apróságai – biztos, ami biztos 
– elkergették.

A kicsik ezúttal is hamvazószerdán 
zárták a farsangi időszakot, s 
követték ámulva, amint lángra 

lobban, s hamuvá izzik a telet jelképező 
nagy kiszebáb, amely köré ezúttal sok-
sok kisebb is került a csoportok szorgos-
kodásának köszönhetően.

A nagyobbacska lánykák, fiúk jól 
megjegyezhették, amit az óvodapeda-
gógusoktól a hagyományról hallhattak, 
hiszen még lángra sem kapott a báb, 
amikor már többen hangosan „követel-
ték”: menj el tél! 

„Maskarások, bolondok, rázzátok a 
kolompot! Takarodjon el a tél, örvendez-
zen, aki él.” – hangzottak a tavaszváró 
mondókák és énekek, bár elnyomta a 

hatalmas ricsaj, hiszen dobban, csör-
gőben, sípban, fedőben és mindenféle 
zajkeltő eszközben ezúttal sem szenved-
tek hiányt a kicsik: élvezettel, zajongva, 

tapsolva, kiabálva űzték jó messzire a 
telet, hogy végre a szekrények mélyére 
kerülhessenek a vastag kabátok, sapkák, 
sálak, csizmák.

Hagyományosan bolondozással, farsangi 
készülődéssel telt február második hete 
a Vackor Óvoda és Bölcsődében: min-
den napra bőven jutott mókából, tréfás 
játékokból. 

M egkoronázva a hét eleji progra-
mokat, február 12-én Lili és Lali 
kopogtatott be az apróságok-

hoz, másnap pedig igazi maskarás kaval-
káddal zárult a télűző időszak. 

Lilinek és Lalinak, a két bohócnak olyany-
nyira sikerült elvarázsolni a kicsiket, hogy 
a „ki szereti a cukorkát?” „ki szereti a cso-
koládét?” követő beugratós kérdésükre, 
miszerint „ki szereti a tökfőzeléket?”, kórus-
ban zengték: éééééééééén! Az elbűvölés 
mellett természetesen az „igazi” varázslás 
sem maradt el: a legszerencsésebbek 
varázspálcával körözve mormolták, hogy 
csiribííí, csiribááá, de aztán Lili és Lali 
elárulta, hogy a bűbájhoz elegendő az 
apróságok mutatóujja is, amely szintén 
mágikus erővel bír.

Talán a varázslatos bohócélmények-
nek is köszönhető, hogy az intézmény 
következő napi farsangi mulatságán 
bőven akadt a kisleányok között bájos 
boszorkány és minden kívánságot telje-
sítő csodaszép tündér is. Ekkor ugyanis 
végre elérkezet t a nap, amikor a hét 
zárásaként az anyukáknak, apukáknak, 
nagyszülőknek köszönhetően magukra 
ölthették a kicsik a jelmezüket, s változ-
hattak át hercegnővé, katonává, tűzoltó-
vá, zsiráffá, katicabogárrá, íjásszá, maci-
vá, méhecskévé, szobalánnyá, nyuszivá, 
gombává, gésává, s a fiúk körében oly 
népszerű pókemberré…

A kicsik a csoportszobákban rögtönzött 
felvonulást tartottak, tomboláztak, sorra 
készültek a pillanatokat megörökítő fotók, 
s az önfeledt tánc, no meg a finomabbnál-
finomabb sütemények, édes falatok sora – 
stílszerűen – már „csak” a hab volt a tortán…
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Hiába várta Nagymama a Piroskát
Úgy tűnik, hogy a régi, klasszikus mesék 
figurái mára kevésbé népszerűek a farsan-
gi maskarát öltő gyerekek körében. Míg 
évekkel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt 
a bolondozós felvonulás legalább három 
Piroska nélkül, addig a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola idei programján hiába várta – egyre 
kétségbeesettebben – a Nagymamának 
maszkírozott „műsorvezető” az unokáját, 
ő csak nem „kopogtatott be”. 

P edig a téltemető maskarások több 
mint egy órán keresztül sorjáztak. 114 
diák öltött jelmezt, a szervezők és a 

zsűri örömére nagyon sokan saját készítésűt, 
melyek minden bizonnyal a szülők, nagyszü-
lők keze munkáját is dicsérték. A kivitelezés 
mellett az ötletek is dicséretet érdemelnek, 
hiszen igen kreatív megoldásokat láthatott 
a nagyérdemű, még ha olykor porszem is 
került a gépezetbe: a kisdobosnak öltözött 
gyerkőc láthatóan nemigen tudott mit kez-
deni a 6 pontot firtató kérdéssel, a strucc 
pedig rendre „elveszítette a fejét”.

Az ítészek „meggyőzésének” is változatos 
formáját választották a diákok: a kedves, 
tavaszt idéző Kertész egy-egy szál tulipán-
nal ajándékozta meg a hölgyeket a sikerért 
lobbizva, míg egy zord kommandós egy-
szerűen tüzet nyitott rájuk, az „iskola rabja” 
pedig a hátán viselt felirattal azt hirdette, 
hogy soha nem szabadul.  

A cicák, cowboy, zom-
bi, balerinák, gésa, has-
táncosok, hóember és 
Shrek a szamárral formá-
ciók mellett a való élet 
is alaposan megmutat-
ta magát a jelmezeken 
keresztül, hiszen „testet 
öltött” egy akciós sajt, egy 
gyógyszerkészítmény, de 
még a környei szökőkút is.

A zsűri számára tehát 
ezút tal is komoly fejtö-
rést okozot t a rangsor 
felállítása, ám valójában 
mindenki nyert, hiszen 
valamennyi jelmezesnek 
jutot t kisebb-nagyobb 
torta, a vendégek pedig 
ismét lelket mosolyogtató élményekkel, 
emlékekkel gazdagodtak.

Az ítészek végül úgy döntöttek, hogy az 
alsós diákok csoportos kategóriájában a „Vi-
har bogár és a sárkány” vitte a prímet. Máso-
dik helyen végeztek a „Pancsoló kislányok”, 
míg harmadikon a „Stewardess és utasa”. 
Ugyanezen korosztály egyéni jelmezesei 
között az első helyet a „Környei szökőkút” 
érdemelte ki, második lett a „Robot”, míg a 
harmadik helyezésen a „Kertész” osztozott – 
szinte stílszerűen – a „Margarétával”.

A felsősök csoportos produkciói közül 
a „Nagy az Isten állatkertje” (8.b) nyerte 

el leginkább a döntnökök tetszését, majd 
következtek a „Reklámőrültek” (6.b), har-
madikként pedig az „Egér és a sajtja”. 
A legnagyobbak egyéni produkcióinak 
rangsorolásánál a zsűri nem kért sem 
gyógyszerészi, sem kezelőorvosi tanácsot, 
hanem minden mellékhatás nélkül repítet-
te élre a „Quamatel-t”, másodikra pedig a 
„Zsiráf bébit”.

Az első helyezettek a legnagyobb juta-
lomtorták mellett hagyományosan egy-
egy mozijegy vagy fürdő belépő között 
választhattak a Szülői Munkaközösség 
jóvoltából.

Középpontban az egészség
A januárban alakult Szabadidő Klub há-
rom februári programja szinte egymásra 
épülve követte egymást, hiszen 2-án 
egészségfelmérő szűréseken vettek részét, 
egy héttel később Várgesztesen, a Pilates 
Klubnál vendégeskedtek, 16-án pedig 
az idősödők egészséges táplálkozásáról 
hallhattak előadást.  

A Tatabánya Járási Népegészség-
ügyi Intézet munkatársai érkeztek 
február elején a Szabadidő Klub 

tagjaihoz, s mérték fel különböző szűrések-
kel egészségi állapotukat: a testtömeg, 
BMI index, testzsír százalékmérésen és 
kiértékelésen 24-en vettek részt, többsé-
gében hölgyek. A klub tagjai elmesélték, 
hogy rendszeresen járnak torna órákra, 
ami nagyon jó mert a fizikai terhelés, a 
rendszeres mozgás, vagy sportolás kedvező 
hatású, mivel csökkentve a testsúlyt, javítja 
a testtömeg indexet, kedvező hatása van 
a cukoranyagcserére, csökkenti a magas 
vérnyomást. A mérsékelt, vagy viszonylag 
csekély fizikai tréning is csökkenti a szív- és 
érrendszeri események rizikóját és javítja 
az életkilátásokat. A szakemberek arra is 
felhívták a figyelmet, hogy aki a testzsír-
százalékát figyelembe véve  túlsúlyosnak 
számít, nem csupán esztétikai problémával 
néz szembe, de jelentősen nő a kockázata 
a szív-és érrendszeri betegségeknek, a 
magas vérnyomásnak, a mozgásszervi- és 
a cukorbetegségnek, a depressziónak, sőt, 
bizonyos daganatos betegségeknek is.

A hó elején született eredmények, kiér-
tékelések minden bizonnyal jó támpontot 
nyújtottak a klub tagjai számára a február 
16-ai programhoz, Barnáné Susa Éva die-
tetikus előadásához. Az okleveles táplál-
kozástudományi szakember az idősödők 
táplálkozásáról, a gyakoribb betegségek 

étrendjéről tájékoztatott, 
kiemelve, hogy nincs til-
tott étel, csak kerülendő 
mennyiség. 

Változatosan étkezzünk 
és teljes értékűen, tehát 
legyen benne fehérje, zsír 
és szénhidrát a megfelelő 
arányban. Ne dőljünk 
be mindenféle alternatív 
irányzatnak, mert min-
dig az a fontos, hogy az 
adott élelmiszercsoport-
ból mennyit eszünk és 
milyen minőségűt? Mi 
azt ajánljuk, hogy gyak-
rabban együnk zöldséget, gyümölcsöt és 
ritkábban zsírosabb, füstölt dolgokat, de 
ettől ugyanúgy helye van az almának az 
étrendünkben, mint néha egy szalonnás to-
jásrántottának – hangzott el a szakembertől. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nézzük 
meg a termékek címkéjét, amely nagyon 
sok információt tartalmaz. Az első és legfon-
tosabb maga a termék elnevezése, hiszen 
például jelentős különbség van a tejszín és 
habspray, a sajt és pizza-feltét, a csoki és 
tejbevonó, a tejföl és frissföl között.

Az előadó a három leggyakoribb beteg-
ség, a cukorbetegség, magas vérnyomás és 
magas koleszterin, illetve triglicerid (magas 
vérzsírszint) kapcsán elmondta: sokszor ab-
ban a hitben vannak az emberek, hogy ez 
utóbbiban nem lehetnek érintettek, hiszen 
nem esznek zsírosat. A tévhitet cáfolva a die-
tetikus így fogalmazott: nagyanyáink is azért 
tömték kukoricával a kacsát, hogy zsírósod-
jon, tehát a túl sok szénhidrát beviteléből 
ugyanúgy zsír lesz. Koleszterin csak az állati 
eredetű élelmiszerekben van, tehát ha vala-
kinek magas a koleszterinszintje, akkor arra 
érdemes figyelni, hogy az általa fogyasztott 

állati eredetű élelmiszereknek mennyi a 
zsírtartalma – hangzott el. A cukorbetegek 
figyelmét arra hívta fel, hogy cukrot, mézet 
semmiképpen ne fogyasszanak, s biztosított 
legyen a napi 5-6 étkezés. A magas vér-
nyomással küszködőknek a sóbevitelre kell 
nagyon ügyelni, ráadásul Magyarországon 
az alapélelmiszerek a kenyerünk, a felvá-
gottunk, a sajtunk sós. Étkezzünk mértékkel, 
igyekezzünk minél kevésbé feldolgozott 
élelmiszereket fogyasztani és próbáljuk az 
ebéd készítésénél is csínján bánni a sóval 
és inkább fűszerezni – ajánlotta, s az alko-
holfogyasztás kapcsán is hasonló tartalom-
mal fogalmazott: egy-egy pohár bort, sört, 
pezsgőt, alkalmanként féldeci pálinkát meg 
lehet inni. Tehát nem arról van szó, hogy ab-
szolút ne igyunk alkoholt, de azt mértékkel 
és gasztronómiai megfontolásból tegyük.  

A környei Szabadidő Klub márciustól két-
hetente keddenként, legközelebb 3-án 15 
órától tartja összejövetelét a Művelődési 
Házban. Ha valaki telefonon szeretne ér-
deklődni, Fazekas Mária a 20/256-4732-es 
számon érhető el. 

Szeret főzni hagyományos receptek szerint?  
Ossza meg másokkal is!

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség a 
LEADER Nemzetközi Együttműködések jogcím-
ben elnyert támogatás kapcsán olasz-magyar 
helyi termékfejlesztés, gasztronómiai kalan-
dozás témában kiadvány készítését tervezi a 
LEADER HACS területén lévő 37 településéről, így 
Környéről is gyűjtve, hagyományos nemzetiségi 
receptekből összeállítva.

A 28-32 oldalas kiadványban a környei 
lakosoknak is lehetőségük nyílik arra, hogy a helyi termé-
kekből készült, hétköznapi élethez kötődő vagy a népi 

hagyományok és ünnepkörök meghatározó ételeit bemutassák. 
A kiadvány célja, hogy felkeltse az érdeklődést a különböző 

települések nemzetiségi konyhája iránt, és kedvet hozzanak ezek 
felkereséséhez a turisták körében. Segítsék a régi ízek fennmara-
dását, s biztosítsák a fiatalok számára a hagyományos konyha 
megismerését. A tervezett kiadvány elősegíti a gasztronómiai 

turizmus fejlődését, azzal hogy a látogatók 
a helyi ételkülönlegességeken kívül a vidéki 
életet, hagyományokat és helyi termék előál-
lítást is megismerhetik, élénkítve ezzel a falusi 
turizmust.

Amennyiben szeretné, hogy az Ön receptje 
is bekerüljön a kiadványba, a szervezők kérik, 
hogy a következő szempontok alapján készít-
sen egy rövid ismertetőt:

A receptet beküldő adatai: Név, címe, elér-
hetősége (telefon, email cím). Recept bemutatása a) recept rövid 
története, milyen nemzetiségi hagyományhoz, népszokáshoz, 
ünnephez kapcsolódik. b) milyen helyi terméket (alapanyagot) 
tartalmaz. c) hozzávalók, elkészítési folyamat. d) 1-2 jó minőségű 
digitális kép (ha van).
A receptet és a fenti adatokat tartalmazó dokumentumot a 
munkaszervezet@vercse.hu e-mail címre várják legkésőbb 2015. 
március 1-ig. 
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Öt meccs, négy győzelem  
– az utánpótlás is ragyogóan szerepelt

Február 7-én rendezte meg a már ha-
gyományos téli teremlabdarúgó tornát 
a Fejér megyei Labdarúgó Szövetség 
Székesfehérváron. Ezúttal a felnőtt höl-
gyek mellett már az U15-ös lányok is 
képviselték községünket a nívós tornán.

A mieink mellett a „nagyoknál” a 
bajnokságban részt vevő Tata-
bánya, Csetény, Nádasdladány, 

Baracs mellett az NB2-es Dunaújváros 
képviselte magát, míg az U15-ös tornán 
ott volt a Dunaújváros, Fehérvárcsurgó, 
Nádasdladány, Gárdony és a Csákvár 
csapata. 

Míg a felnőtteknél a dobogó volt a cél, 
a fiataloknál a tisztes helytállás, mivel 
nekik ez az első idényük, a többi együttes 
pedig már évek óta szerepeltet utánpót-
lás korosztályt. Az elvárásokat nemhogy 
teljesítette mindkét környei gárda, de 
felül is múlták azokat… A „nagyok” az első 

mérkőzésen „iskolajátékkal” 5-1-re verték 
a bajnokságban addig veretlenül vezető 
Csetény csapatát, majd a 2. találkozón a 
Baraccsal szemben egy utolsó percben 
esett góllal 1-0-ra alulmaradtak a környei 
lányok, ez azonban helyrerázta őket. 
A továbbiakban már nem hibáztak: a 
Nádasdladányt 2-1, a Tatabányát 2-1, a 
Dunaújvárost 3-0 arányban múlták felül, 
így az 5 meccsből elért 4 győzelem a do-
bogó legfelső fokára repítette a KÖRNYE 
SE csapatát. Mögötte végzett a Tatabá-
nya, harmadik lett a Baracs, negyedik a 
Dunaújváros, ötödik a Csetény és hatodik 
a Nádasdladány.

A torna legjobb kapusának járó címet a 
környei Terdik Tamara nyerte el, valamint 
a torna csapatába választották a szintén 
környei Eignerné Schlapak Brigittát is.

Raffai Sándor edző így értékelt: – a 
lányok, ha a gólok számában nem is, de 
mutatott játékban a többiek felé emel-

kedtek. A kondíciónkkal 
nem volt baj, amit az is 
bizonyít, hogy az utolsó 
mérkőzésen is ugyan-
olyan elánnal mentek, 
mint a legelsőn. Ha kel-
lett türelmesen, ha kel-
lett harcosan játszottak, 
szinte nem volt gyenge 
pontunk, s ezek nagyon 
bíztatóak a szezonra 
nézve. Gratulálok a lá-
nyoknak, és az U15-ös 
csapatunknak is! És az 
utánpótlásnak is gratu-

lálhatott az edző, hisz a kisebbek pedig 
talán a „nagyoknál” is kellemesebb meg-
lepetést okoztak. Bár ez volt az első ilyen 
tornájuk, cseppet sem voltak megilletőd-
ve: nagyon harcos, küzdős mérkőzéseket 
játszottak.

Első győzelmüket a Gárdony ellen ér-
ték el 4-1 arányban, majd következett a 
Csákvár elleni 1-0. A Nádasdladánnyal 
1-1-re egalizáltak, a Dunaújvárostól 5-0-s, 
a Fehérvárcsurgótól pedig 2-0-s vereséget 
szenvedtek el, így a torna győztes Duna-
újváros és a második helyezett Fehér-
várcsurgó mögött bronzérmet szereztek.  
A környeiektől a torna csapatába Somo-
gyi Klarissza került be.

Edzőjük, Raffainé Békefi Alexandra 
joggal lehet büszke a lányokra és az elért 
eredményre, melyet ráadásul egyetlen 
cserével küzdöttek ki maguknak. Har-
cosan játszottak, amikor már a fáradt 
lábak nem vitték őket, akkor is merítettek 
erőt és szívből lehoztak minden meccset, 
roppant tisztességes eredményeket értek 
el. Ha így folytatják, hamarosan a felnőtt 
csapatban találhatják magukat páran. 
Gratulálok nekik! – fogalmazott az edző.

A felnőtt csapat tagjai voltak: Balatoni 
Dóra, Cserháti Renáta, Eignerné Schlapak 
Brigitta, Fábián Zina, Keliger Lilla, Molnár 
Zsuzsanna, Németh Zsófia, Pécsváradi 
Dorina, Raffainé Békefi Alexandra, Terdik 
Tamara.

Az U15 tagjai voltak: Kerék Imola, Lend-
vai Eszter, Magyari Katalin, Somlói Anett, 
Somogyi Klarissza, Somogyi Mária, Szabó 
Laura. 

Hetvenen az év első környei véradásán
Pontosan hetvenen vettek részt az idei év első környei véradá-
sán januárban a Művelődési Házban. A donorok között ezúttal 
is akadtak debütálók, négy új név került fel a véradók listájára: 
Dobiová Miriama-é, Kelemen Attiláé, Nagy Józsefé és Vida 
Bálinté.

M int Kissné Ágoston Éva véradó felelőstől megtudtuk, két-
szeresen is irányított véradást tartottak: egy 24 esztendős 
ifjú környei hölgy és egy 62 éves, szintén helybéli férfi 

műtéti beavatkozásához gyűjtöttek vért, sikerrel.
Négy donort az immáron hagyományos, ízletes vendéglátás 

mellett ajándék is várt. A Vöröskereszt tavaly nyáron indított nye-
reményjátékot: a megye valamennyi önkéntes véradásának hely-
színén őszig gyűjtötték a segítők neveit, a sorsolást novemberben 
tartották, s a környei nyerteseknek pénteken – úgymond – házhoz 
szállították a nyereményeiket. A „légy mérvadó – légy véradó” játék 
ajándékaként Oroszné Simon Mária porcelán kínáló tálat és Suzuki 
ajándékcsomagot, Golda Gábor Tupperware ajándékcsomagot, 
Beckl Gábor két palack exkluzív bort, Somlói Jánosné pedig egy 
hajsütővasat vehetett át. Idén legközelebb április 23-án, majd 
július 22-én és október 27-én lesz véradás Környén.

Csatlakozókat vár  
a Schwung Tanzgruppe 
A Schwung Tanzgruppe várja mindazok jelentkezését, akik szeretné-
nek táncolni vagy egyszerűen egy kicsit mozogni. A tánccsoport 2013 
szeptemberében alakult, a hagyományőrzés mellett célul tűzve ki, 
hogy a szürke hétköznapokat vidám órákkal színesítsék.  A próbákat 
hétfőnként 18 órától tartják a Művelődési Házban, ahol minden fiatal 
és idősebb csatlakozni vágyót egy igazi közösséggé kovácsolódott, 
vidám csapat vár.

Sváb Kupa: a kicsiknél győzött a Környe
Január 17-én, Vértessomlón indult 
útjára a Sváb Kupa elnevezésű terem-
labdarúgó-torna 13. sorozata, amelyet 
annak idején gesztesi kezdeménye-
zéssel hívtak életre Várgesztes, Vér-
tessomló, Környe és Kecskéd öregfiúk 
csapatainak részvételével. 2012-től 
már a gyerekeket is bevonták, s mivel 
Gesztes nem rendelkezik önállóan 
utánpótlás együttessel, fiataljai a som-
lói csapatban rúgják a bőrt, a községet 
a kicsiknél hagyományosan a Vértesi 
Erőmű „helyettesíti”.

A z U-11-es korosz tály első két 
fordulóját követően a környei 
gyerekek igen magabiztosan 

álltak az élen, az utolsó várgesztesi 
állomás azonban bőven tartogatott iz-
galmakat. Ekkorra ugyanis lecsappant 
a környeiek előnye, a Vértessomló csu-
pán két ponttal lemaradva követte, s 
a Kecskédnek is csak három hiányzott, 
hogy beérje. 

Egyáltalán nem voltak tehát lefu-
tot tak a mérkőzések február 14-én, 
ráadásul az inf luenza is igencsak 
„megtizedelte” a csapatokat, többen 
a legjobb játékosaikat voltak kényte-
lenek nélkülözni. A hatodik meccsre 
alaposan felborult az élvonal, hiszen 
a Kecskéd 2-1- re megver te a Kör-
nyét, 3 -1-re pedig a Vértesi Erőműt, 
azaz 19 pontjával átvette a vezetést.  
A Vértessomló a Kecskéd felett aratott 
1-0-s győzelméért járó 3 ponttal meg-
őrizte második helyét, ám várt még a 
csapatra a valóban mindent eldöntő 
mérkőzés a Környe ellen, amely addig 
a Vértesi Erőművel egalizált, azaz haj-
szálra ugyanannyi, 17 pontot gyűjtött 
be, mint a Somló. Bár mindkét gárda 
szívvel-lélekkel hajtott a győzelemért, 
ezút tal a környeieknek pat togot t a 
labda, a meccset 1-0 -s győzelemre 
hozták, s ezzel meg is szerezték az idei 
Sváb Kupát. A mérlegük: 12 mérkőzés 
– 1 vereség. A második helyen végzett 

a Kecskéd, harmadikon a Vértessom-
ló, míg a negyedik helyen a Vértesi 
Erőmű. 

A környei U-11-es csapat tagjai voltak: 
Alapi Krisztián, Kugler Milán, Végh Adri-
án, Kerecsényi Ákos, Mucsi Gergő, Bagi 
Martin, Mosberger Tamás, Mészáros 
Máté, Adamek Lili, Nagy Miksa.

  
Délután az öregfiúk összecsapásain az 
elsőség tekintetében nem volt kérdés, 
hiszen a Kecskéd addig behozhatatlan 
előnyre tett szert. Az egyik szurkolójuk 
úgy is fogalmazott, hogy nem hazaviszik, 
hanem otthon tartják a kupát, hiszen a 
krónikák szerint 2013-ban és 2014-ben is 
ők bizonyultak a legjobbnak. A negyedik 
helyezés kapcsán sem volt túl sok ok az 
izgalomra, hiszen a záró fordulóra 5 ponttal 
érkező Környének valamennyi meccse 
után győztesként kellett volna elhagyni 
a pályát, hogy fel tudjon kapaszkodni a 

dobogó harmadik fokára. S bár a csapat 
3-0-ára felülmúlta a Vértessomlót, a Vár-
gesztestől 3-2, a Kecskétől pedig 5-2 arányú 
vereséget szenvedett el, így összesítésben 
meg kellett elégednie a negyedik hellyel, 
bár a fordulót a harmadikon zárta. 

Szinte izzott a levegő a Kecskéd-Vértes-
somló összecsapáson, a somlói játéko-
sokat a győzni akarás mellett a szurkolói 
buzdítás is alaposan felpörgette, „űzte, 
hajszolta”, mígnem a parázs és parádés 
meccset 6-5 arányú győzelemmel ab-
szolválták. A két szomszédvár mérkőzését 
a házigazdák hozták ki győzelemre, hét-
szer rezgették meg a somlóiak hálóját, 
míg az ellenfél csak egyszer volt ered-
ményes. A fordulóban a Várgesztes és a 
Kecskéd 6-6, a Vértessomló és a Környe 
3-3 pontot szerzett.

A Sváb Kupát tehát otthon tartotta a 
Kecskéd, összesítésben második lett a 
Vértessomló, harmadik a Várgesztes, míg 
negyedik a Környe.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Nagyböjti  
lelkigyakorlat

A Környei Római Katolikus Egyház-
község Nagyböjti lelkigyakorlatra 
hívja és várja az érdeklődőket 
március 18-án, szerdán 17 órától a 
környei Római Katolikus Templom-
ban. A lelkigyakorlatot Vas Lajos 
atya vezeti. A szentmise előtt, 
16.30-tól gyónási lehetőség lesz. 
Minden érdeklődőt sok szeretettel 
vár a katolikus egyházközség!

Laetare Jerusalem...
„Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte,
hogy örökké éljen minden őbenne hívő.” Jn 3,16

A megszentelt élet éve  
első környei eseménye

a nagyböjti zenés áhítat, melyet
2015. március 15-én, 10 órától tartunk

a környei Római Katolikus Templomban.

 Az áhítaton közreműködik: 
•	 Szabóné	Érdi	Mónika	hegedű	művész-tanár
•	 Farkas	Patrik	ferences	szerzetes	jelölt

 Felcsendülnek: Bach: Air, Bach korál:  
 A fényes Isten-arcot, továbbá Caccini, Schubert,  
 Gounod, Marchesi, Tartini művek.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

Környei Római Katolikus  
Egyházközség

„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
Boros Istvánné (február 18.)

85 esztendős
Kocsis Sándorné (február 08.) 
Molnár Lászlóné (február 13.)

80 esztendős
Petró Ernőné (február 10.)

75 esztendős
Hadverő József (február 04.) 
Hack Lajosné (február  22.) 

Varga Józsefné (február 28.)
70 esztendős

Czakó József (február 02.) 
Bagány Jánosné (február 03.) 

Bagány János (február 03.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kisleánnyal és 
négy kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Ruff Zoltán és Kercsmár Éva  
kislányát Evelint,

Takács István és Moharos Katalin  
kisfiát Pétert,

Sztancsik Zsolt és Tremmel Kata  
kisfiát Fülöpöt,

Troll Krisztián és Szőllősi Ágnes  
kisfiát Mátét,

Fóthi Álmos és Szabó Andrea  
kislányát Emmát,

valamint

Juhász Imre és Gaál Gabriella  
kisfiát Ádámot.

A kislányoknak, kisfiúknak és szüleiknek  
hosszú, boldog életet kívánunk!
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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,  

Környebánya telep 9/4

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.

Márciustól  
településünkön is  
bevezeti a szolgáltató  
a szelektív  
hulladékgyűjtést

A Vertikál Nonprofit Zrt-től, Környe hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatójától 
kapott, az elkülönített hulladékgyűjtés 
szabályozásáról készült tájékoztató 
alapján az önkormányzat értesíti a falu 
lakóit, hogy a szolgáltató településün-
kön is kialakítja és bevezeti a papír-, 
műanyag, és fémhulladék házhoz menő 
gyűjtési rendszerét. Az új rendszer már-
cius 1-jén lép életbe.  

M int ismert, Környén az elkülöní-
tett hulladékgyűjtés a szelektív 
szigeteken történő elhelye-

zéssel már évek óta biztosított, a szol-
gáltatónak azonban az idei évtől ki kell 
alakítani és be kell vezetni a települési 
papír-, műanyag, és fémhulladék házhoz 
menő gyűjtési rendszerét. Mivel új szolgál-
tatások esetében az ingatlanhasználók 
általi igénybevétel a bevezetést követő 
időszakban általában alacsony, a szol-
gáltató a házhoz menő gyűjtési rendszer 
mellet t a hulladékgyűjtő szigeteken 
történő elhelyezést rövid átmeneti időre 
(várhatóan 3-6 hónap) még biztosítja, 
azt követően azonban a hulladékgyűjtő 
szigeten történő elhelyezés csak kiegé-
szítő megoldásként, elsősorban társas-
házi településrészeken marad meg, a 
családi házas övezetekben pedig csak 
az üveghulladék gyűjtése történik majd 
gyűjtőpontos kialakítással.

A Vertikál Zrt. márciustól havi egy alka-
lommal, egy adott gyűjtési napon szállítja 
el az átlátszó zsákokban kihelyezett mű-
anyag, fém és papír hulladékot. A házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtésnek nincs 
mennyiségi korlátja, a szelektív hulladék-
gyűjtési napon a meghatározott rend-
szerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

Gyűjtési útmutató

A papírt áttetsző zsákban vagy kö-
tegelve, tisztán, laposra hajtogatva 
kell kihelyezni. Gyűjthető kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai 
cikkek papírdobozai, színes és fekete-
fehér újság, szórólap, prospektus, irodai 
papír, füzet, telefonkönyv stb.

A műanyag- és fémhulladékot 
tisztán, laposra taposva, áttetsző zsákban 

kell kihelyezni. Gyűjthető színes és víztiszta 
PET –palack, kupak (üdítős, ásványvizes) 
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. 
samponos, öblítős, mosogatószeres) rek-
lámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia 
(zsugor, strech) TETRA-PACK dobozok 
(tejes, üdítős) alumínium italos doboz, 
alufólia, fém konzerves doboz. A szelek-
tív gyűjtőzsákba NEM helyezhető 
joghurtos, tejfölös, margarinos 
doboz vagy szennyezett műanyag 
és fém hulladék.
A közszolgáltató előzetes egyeztetést 
követően, kiértesített időpontokban ta-
vasszal és ősszel zöldhulladék gyűjtést is 
végez majd Környén.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselő hagyományosan 
fogadóórát tart minden hónap első 
hétfőjén 17 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselő legközelebb március 2-án 
várja a segítséget igénylőket kéréseikkel, 
kérdéseikkel, problémáikkal.

Tájékoztató hittan  
és erkölcstan oktatásáról

A környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
értesíti a 2015- 2016-os tanévben le-
endő első, második, harmadik, ötödik, 
hatodik és hetedik évfolyamos tanulók 
szüleit, hogy március 4-én 17 órától 
összevont szülői értekezletet tartanak 
számukra az iskola 012-es tantermében 
(földszint). Téma: tájékoztatás a követ-
kező tanév erkölcstan/hit és erkölcstan 
oktatásáról.


