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Megkezdődik a multifunkcionális  
csarnok építésének előkészítése 

Március 9-én, hagyományosan a költ-
ségvetés elfogadása után tar tották 
meg a közmeghallgatást és falugyűlést 
községünkben. Beke László polgármes-
ter a tavalyi beszámoló és a tervezett 
beruházások ismertetése előtt arról a 
halálos kimenetelű közúti közlekedési 
balesetről szólt, amely március 7-én kö-
vetkezett be a vasúti átjáró közelében. 
A rendőrség rendelkezésére álló ada-
tok szerint egy személygépkocsi eddig 
tisztázatlan körülmények között elgázolt 
egy, a kijelölt gyalogos átkelőhelyen 
áthaladó gyalogost. 

A településünkön áthaladó forgalom 
sok esetben meghaladja az első-
rendű főútvonalakon mért értéke-

ket, még egyes autópálya szakaszokét is. 
Ezt számtalan módon és formában jeleztük 
az út fenntartója felé, önkormányzatunk 
– sajnos – jogosultság hiányában mást 
nem tehet. A fenntartótól kapott informá-
ciók szerint a legtöbb esetben az egy- és 
kétszámjegyű utak esetében biztosítanak 
számukra olyan forrásokat, amelyek igény-
bevételével lámpás gyalogátkelőt lehet 

kialakítani – hangzott el a polgármestertől, 
aki emlékeztetett: az Alkotmány utcán 
lévő lámpás gyalogátkelővel is csak akkor 
foglalkozott érdemben a Közút, amikor a 
balesetek száma elérte azt a mértéket, 
amelyet rendelet határoz meg, és utána 
köteles lámpás gyalogátkelőt létesíteni az 
út kezelője. 

Az az útszakasz, ahol a március 7-ei halá-
los baleset történt, a 8119. sz. országos közút. 
Tulajdonosa a magyar állam, kezelője a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kezdeményez-
tük a rendőrségen az említett útszakasz 
baleseti statisztikájának kigyűjtését, és 
az eredmények ismeretében ismételten 
jelezni fogjuk az út üzemeltetőjének, hogy 
a lehető legrövidebb idő alatt tegyék biz-
tonságosabbá az átkelést a gyalogosok 
számára. Bármennyire is szeretnék most 
biztató ígéretet megfogalmazni, az önkor-
mányzat jogosultságai alapján csak azt 
ígérhetem, hogy mi továbbra is minden 
eszközzel azon leszünk, hogy mielőbb 
meggyőzzük a tulajdonost és a kezelőt az 
itt élők biztonsága érdekében az igényünk 
jogosságáról – fogalmazott. Arról is biztosí-
totta a falu valamennyi lakóját, hogy bár 

nem a környei önkormányzat tulajdona és 
feladata az országos közutak üzemeltetése, 
és ha a statisztikák nem is teszik kötelezővé 
a gyalogátkelő létesítését, igyekeznek 
elérni, hogy a tulajdonos állam és a keze-
lő Közút mielőbb vizsgálja felül a község 
gyalogátkelőit és tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a biztonságosabb közleke-
dés érdekében.

Beke László a továbbiakban a tavalyi 
esztendő sikereiről, olykor fél-sikereiről 
számolt be az érdeklődőknek. Mint – a 
többi között – elhangzott, 2014 áprilisában 
a Magyarországi Falumegújítási Díj kiváló 
minősítése mellett Környe vehette át a 
Vidékfejlesztési Minisztérium különdíját is.  
Az önkormányzat a Rózsa utcában a Petőfi 
Sándor utca sarkától egészen az iskoláig 
kiépítette a házak előtt a járdát, így téve 
biztonságosabbá az iskolába járó gyere-
kek gyalogos közlekedését. 

Bár az iskola fenntartója már az állam, 
az önkormányzat továbbra is sajátjaként 
tekint az intézményre, hiszen a község 
gyermekeinek neveléséről, oktatásáról 
gondoskodik.

Tükör állott, most…
Alig három hónapja helyeztette ki az önkormányzat a Tatai és a 
Gagarin utca sarkához azt a közlekedési tükröt, amely biztosította 
a rálátást az addig beláthatatlan útszakaszokra. Azokon az útrésze-
ken már több kisebb és súlyosabb baleset is történt, ezért az arra 
közlekedők örömmel fogadták az anyagi értékben nem túl jelentős, 
ám a közlekedés biztonságát annál inkább elősegítő fejlesztést.

V alakinek, de inkább valakiknek azonban mégis bánthatta 
a tükör a szemét, mivel március közepén ellopták. A többes 
szám azért feltételezhető, mert nem lehetett egyszerű mutat-

vány a mintegy 2,5 méter magas oszlopról leszerelni. Az önkormány-
zat természetesen feljelentést tett ismeretlen tettes ellen és a tükröt 
is igyekszik mielőbb pótolni. 

Az esetet Beke László polgármester elgondolkodtatónak tartja, 
hiszen a közlekedési tükör magánfelhasználásban nemigen hasz-
nosítható, az elkövetőknek annyit azonban sikerült elérniük, hogy 
az újabb kihelyezéséig a környéken lakók és arra közlekedők ismét 
bosszankodhatnak a beláthatatlan szakaszok miatt.

Õ 2. oldal
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Megkezdődik a multifunkcionális 
csarnok építésének előkészítése
…folytatás az első oldalról.

Az iskolának tavaly az önkormányzat 25 új 
számítógépet vásárolt, jelentősen támogat-
ta a gyerekek tankönyvvásárlását, a tanul-
mányi kirándulásokon való részvételét, a 
taneszköz-vásárlásokat, valamint továbbra 
is forrást biztosított a szakkönyvek beszerzé-
séhez, az iskolában tanító pedagógusok 
útiköltség térítéséhez, a tanulók versenyre, 
kirándulásra való eljutásához, illetve a 
KLIK által nem támogatott versenyekre a 
nevezési díjhoz – emelte ki. 

A Székesfehérvári Egyházmegyével kö-
tött megállapodás tartalmazta a plébánia 
külső felújítását, a ravatalozó búcsúztató 
térrel való bővítését és a katolikus temető 
utcaoldali kerítésének cseréjét. Minden-
szentekre elkészült a ravatalozó előtti félte-
tő, a katolikus temető utcaoldali kerítése és 
a hozzá tartozó kapuk kicserélése, valamint 
lezárult a ravatalozó lépcsőjének felújítása. 
Ezekkel a munkákkal párhuzamosan készült 
el a térköves parkoló a temető Rózsa utca 
felöli oldalán. 

Az viszont kevésbé örömteli, hogy a 
plébánia felújítása az engedélyeztetési 
eljárás elhúzódása miatt a mai napig nem 
kezdődhetett meg, hiába állnak rendel-
kezésre évek óta a tervek és önerőből a 
kivitelezéshez szükséges forrás. 

Környén a tavalyi esztendő legnagyobb 
beruházása az óvoda játszóudvarának 
megépítése és a faluközpont kialakításá-
nak folytatása volt. Az óvodaudvar szám-
talan olyan funkcióval rendelkezik, amely 
alapján méltán mondhatják a falubeliek, 
hogy az ország egyik szakmailag legjob-
ban megtervezett létesítményévé emeli 
az intézményt, hiszen a számtalan, az élet-
kori sajátosságoknak megfelelő fejlesztő 
játékon kívül rendelkezik veteményes- és 
virágoskert tel, füves labdázó rétekkel.  
Az intézmény udvara szervesen kapcsoló-
dik a tóparti sétányhoz, ahol lehetősége 
van a kisgyerekeknek arra, hogy óvónőik 

és gondozónőik vezetésével jobban meg-
ismerhessék közvetlen környezetüket is.  
Az épület a tavalyi esztendőben közintéz-
mény kategóriában Komárom-Esztergom 
megyében az Év Háza díjat nyerte el. A 
kivételes környezeti adottságokat az in-
tézmény is kiaknázza: a szülőkkel közösen 
odúkat alakítottak ki, rendszeresen etetik a 
madarakat, s olyan idelátogatókat figyel-
hetnek meg a kicsik, mint a cinege, zöldike, 
tengelic, rozsdafarkú, vagy fakopáncs, 
s a tó partján még további ritka fajokat.  
A Vackor Óvoda és Bölcsőde tavaly nyá-
ron elnyerte a Madárbarát Óvoda címet, 
melyhez ezúton is gratulálunk! – hangzott 
el a polgármesteri beszámolóban, amely a 
2019-ig tartó ciklus önkormányzati fejlesztési 
tervei között hangsúlyosan emelte ki a bel-
területi utak állapotának javítását, s a kör-
nyező településekkel együtt folytatott lobbit 
annak érdekében, hogy a térségi elkerülő 
utak minél hamarabb elkészülhessenek, 
miután a Környén áthaladó forgalom már 
rendkívül megterhelő az itt élők számára. 
Ennek a mihamarabbi megvalósulására 
egy kis reménnyel kecsegtet, hogy Tatabá-
nya nagyon szeretné elkészíteni a város déli 
elkerülő útját. A tervek megvalósításához 
önkormányzatunk azzal a feltétellel járult 
hozzá, hogy a Környét érintő szakasz csak 
akkor épülhet meg, ha ezzel egy ütemben 
elkészül a községünket elkerülő is – tette 
hozzá a polgármester, aki bejelentette: a 
falu egyre sokrétűbb sportélete, rendezvé-
nyei számának és méretének növekedése 
miatt felmerült multifunkcionális csarnok 
megépítésére vonatkozó igény alapján a 
beruházás előkészületeit még idén meg-
kezdi az önkormányzat. 

A további tervek között szerepel – a 
többi között – kerékpáros ügyességi pálya 
alapzat készítése a sportpályán a játszótér 
mellett, a „Bajcsy lakópark” fejlesztési terv 
készítése, közművesített utca kialakítása 
a „Bajcsy lakóparkban”, Beloiannisz úti 
buszmegálló újratervezése és megépítése, 
Járdaépítés és felújítások (1. Alkotmány út 
páros oldala, 2. Beloiannisz u. páros oldala, 

3. Somlói út benzinkút sarok, 4. Alkotmány u. 
páratlan oldala), ÖNO melletti park felújítá-
sa (szalonnasütő és környéke, járdaépítés), 
civil szervezetek támogatása, Környe kártya 
bevezetése, ravatalozóhoz harang készít-
tetése, az iskolai parkoló melletti kerítés 
zárttá tétele, nyilvános toalett kialakítása 
a faluközpontban, a sport épületének és 
a gyermekorvosi rendelőnek komplett 
energetikai korszerűsítése.

Az is elhangzott, hogy azok a környei civil 
egyesületek, melyek aktívan részt vesznek a 
falu kulturális- és sportéletében, az idei esz-
tendőben is pályázhatnak önkormányzati 
támogatásra. A civil pályázatok kiírására, 
mint minden évben, márciusban kerül sor. 

Beke László tájékoztatóját követően 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe tavaly októberben megválasztott 
elnöke, Tirhold Kármen köszönte meg a 
bizalmat maga és képviselőtársai nevé-
ben is, s tett ígéretet arra, hogy igyekez-
nek mindent megtenni a településért, s 
minden ember javát szolgálni. „A német 
nemzetiségi rendezvények szervezésén 
és a hagyományok ápolásán túl arra 
törekszünk, hogy a nemzetiségi kultúrát 
minél egyetemesebben és elképzelé-
seinket tágabban értelmezve valósítsuk 
meg. A zene és tánc hagyományain túl 
- amik természetesen igen fontosak fenn-
maradásunk és identitásunk megőrzése 
céljából –, hangsúlyt kívánunk fektetni a 
mindennapi életben felmerülő nemze-
tiséghez kötődő dolgokra, mint például 
a gazdasági hagyományok, a tradíciók 
ápolása és a közösségi élet.” – emelte 
ki az elnök. A tavalyi rendezvények ösz-
szegzését követően azt is bejelentette: a 
Nemzeti Erőforrások Minisztériumához két 
pályázatot is benyújtottak: a kitelepítési 
megemlékezés lebonyolítására, valamint 
sváb süteményes füzet/naptár készítésére 
szeretnének támogatást elnyerni. (A pol-
gármesteri tájékoztató, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnö-
kének tájékoztatója teljes terjedelmében 
olvasható Környe internetes oldalán.) 

Báthory Erzsébet vérvörös színben „pompázott”
Nádasdy Ferenc, az „erős fekete bég” és 
a szűzlányokat kínzó felesége, Báthory 
Erzsébet is „többszörös tiszteletét tette” 
a környei Kisfaludy Mihály Általános is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolában a 
hosszú évek óta hagyományos, március 
15-e alkalmából rendezett program egyik 
feladatának teljesítése során. 

A z intézményben ezúttal is művelt-
ségi vetélkedéssel köszöntötték az 
1848/49-es Forradalom és Szabad-

ságharc évfordulóját, majd pedig ünnepi 
műsorral a Művelődési Házban.

A legkisebbek, az első és második osztá-
lyosok reggel felelevenítették a 167 évvel 
ezelőtti eseményeket, majd következett 
a nemes versengés résztvevőnek bemu-
tatkozója verssel, dallal, később pedig a 
március 15-éhez és a tavaszhoz kapcso-
lódó feladatok megoldása: huszárszínező, 
keresztrejtvény, titkosírás, virágfelismerés.

A 3-4. évfolyam diákjai már előzetes 
feladatok teljesítésével, huszárszínezéssel, 
kokárdavirággal érkeztek az iskola ebédlő-
jébe, s a Nemzeti Dal lelkesítő előadásával 
is készültek, hogy harcba hívják a jelenlé-
vőket. S ha huszárok és harc, akkor játékos 
kardforgatás is várt rájuk, s az ellenség titkos 
hadüzeneteit is megfejtették.

A felső tagozatosoknak már-már igazi 
kutatómunkát kellett folytatniuk, s alaposan 
fel- és előkészülniük ahhoz, hogy a vetélke-
dő végére minél több pontot gyűjthesse-
nek össze. A magyar főúri családok közül 
Nádasdy Ferenc báró, Andrássy Gyula 
gróf, Széchenyi István gróf és Esterházy 
József gróf és családjaik voltak az igencsak 
izgalmas feladatok „főszereplői”. A feladvá-
nyok között szerepelt plakát-, címerkészítés, 
totó a Hídember című filmről, kastélypark 
rajzolása, párkereső, keresztrejtvény, várak 
felismerése, s legvégül egy kiválasztott csa-

lád férfi és egy női tagjának bemutatása, 
korhű ruhában történő megelevenítése.

Ekkor tette tiszteletét Nádasdy Ferenc és 
Báthory Erzsébet több „hasonmása” is az 
intézmény tornatermében, ahol például a 
8.a-s produkciót a Balaskó Réka soraival 
kísérték: 

Nádasdy a férjem,
Ki hadvezér innen.

Nagyon sokat olvasott,
S nyelveket is tanulgatott.

Elért dolgokat itt-ott,
A politikában fiatalon.

Művészet egy kedvence
Apja nyomdokaiba lépe.

Feleségem már vagy 30 éve enyim,
Mendemondák, legendák mesélik életim.

Szűzlányokat kínzott, szóltak ezek erről,
Aranyserleg, itta vérük ebből.
Szüzeket lógatott a kád felé,

S vágta el a torkukat elé.
Engedte vérüket víz helyett a tálba,

Majd ült bele, s fürdött a kádba.

A szintén végzős 8.b-sek sem „kímélték” 
a párt. Ahogy fogalmaztak, a remények 
szerint Báthory Erzsébet stílusosan vér-
vörös színben pompázó öltözéke csak a 
burgundi vörösbor selymes csillogását 
juttatja mindenkinek eszébe… S bár daliás 
kiállású férje, Nádasd y Ferenc a törökök 
felet t aratot t győzelmei miat t méltán 
érdemelte ki az „erős fekete bég” nevet, 
a felesége által kevert italok némi kárt 
tettek az agyában… 

A vetélkedő után ünnepi műsorral 
folytatódott az iskolások programja a 
Művelődési Házban, ahol 1848. március 
15-e eseményei, helyszínei elevenedtek 
meg a hetedik osztályosok, énekkarosok 
és táncosok előadásában. A táncot László 
Márta tanította be, a diákokat és énekka-
rosokat Szarka Katalin és Rácz Gabriella 
osztályfőnökök készítették fel, az emlék-
műsorban bemutatott kisfilm Beke László 
és Németh Ákos hetedikes tanulók keze 
munkáját dicséri.

Az emlékező műsor alatt szinte alig-alig 
lehetett pisszenést hallani, ám annál du-
ruzsolóbbá váltak a gyerekek, amikor a 
színpadra lépett Trézlné Staudinger Csilla 
igazgató, hogy ismertesse a délelőtti ve-
télkedő eredményét, s átadja a dobogós 
helyezést elérőknek járó jutalmat.

Az elsősök vetélkedésének legjobbjának 
az Aranyvessző (1.a) bizonyult, második 
helyen végzett a Napsugár (1.a), harma-
dikon a Lányhuszárok (1.b). A második év-
folyamon a Feketelovagok (2.b) szerezték 
a legtöbb pontot, mögöttük végeztek a 
Honvédek (2.a), a harmadik helyen pedig 
a Forradalmárok (2.a).

A harmadik-negyedikesek között a Már-
ciusi lányok (4.b) vehették át a legjobbnak 
járó elismerést, második lett a Forradalmá-
rok (4.b) elnevezésű csapat, harmadik a 
Forradalmi utódok (4.a). 

Az 5-6. évfolyam „aranyérmese” a 6.b lett, 
második helyen végzett az 5.b, harmadikon 
az 5.a. 

A legnagyobbaknál az első helyezést 
a 8.b szerezte meg, második lett a 8.a, 
harmadik a 7.a.

Párták és csákók 

A Vackor Óvoda és Bölcsőde valamennyi csoportszobája, kö-
zösségi tere ünneplőbe öltözött március 13-án, s természetesen 
a fiúk ingecskéiről, a lányok blúzairól sem hiányozhattak a 

kokárdák. Sőt, a legnagyobbak pártákat és csákókat viselve adták 
elő ünnepi műsorukat. Előtte azonban kisebb társaikkal megosztották, 
hogy mi mindent hallottak az eltelt napokban március 15-éről, s hogy 
ilyenkor mit ünnepelünk. Kórusban zengték, hogy a szabadságharcot, 
amit azért vívtak az emberek, mert szabadok akartak lenni. Nagyon 
sokat dolgoztak, mégis sanyarú sorsuk volt, a szegény gyerekek nem 
járhattak iskolába és az emberek nem beszélhettek magyarul saját 
hazájukban. Egy fiúcska azt is hozzátette, hogy bizony még a magyar 
király is németül beszélt. 

A gyerekek azt is jól megjegyezték az óvónéniktől hallottakból, 
hogy bár a forradalom elbukott, a jelentős túlerő tudta csak legyőzni 
a magyarokat, mert a hősiesség és lelkesedés nem hiányzott belőlük. 

Az ünnepségre hagyományosan a nagycsoportosok készültek 
toborzós, táncos, verses előadással, amely a Nemzeti Dal közös szavalatával zárult, majd a többi csoport apróságai is verselve emlé-
keztek az 1848-as Forradalom és Szabadságharcra.
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„Jottányit se a ’48-ból”
Bedy Sándor plébános és Nagy Péter 
református tiszteletes tartott ökumenikus 
istentiszteletet március 15-én a környei 
önkormányzat 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére rendezett ün-
nepségének kezdetén a Római Katolikus 
Templomban. 

1 848. március 15-e Isten csodálatos 
kegyelmének a napja a magyar 
nép életében. Hosszú évekig hor-

dozta a magyar nép a Habsburg-igát és 
ez nap ékes bizonyítéka annak, hogy Isten 
nem hagyott el minket, hanem erőt és bá-
torságot adott a márciusi ifjaknak, hogy a 
szabadságért és a társadalmi haladásért 
harcoljanak – hangzott el Nagy Pétertől, 
majd feltett kérdésére, hogy „mi ma élők, 
hogyan vihetjük tovább a magyar nemzet 
forradalmának és szabadságharcának az 
eszméit?” így fogalmazta meg a választ: 
úgy hogy erkölcsileg és szellemileg meg-
újulunk, fiatalok és idősebbek egyaránt, 
hogy legyen jövője nemzetünknek, s ne 
álljunk be az önpusztító nemzetek sorába. 
Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha 
valóban Krisztus követőiként szeretetben 
és békességben élünk.

A megemlékezés a Művelődési Házban 
folytatódott, ahol Beke László polgármester 
a forradalom és szabadságharc törté-
netéből 1849 tavaszának eseménysorát 
ragadta ki, mert – idézte Móricz Zsigmon-

dot – „az emlékezet olyan, mint amikor egy 
kukoricaszárat húzunk ki a földből. A szárral 
együtt jön a gyökér is, és a gyökerek között 
egy jókora darab föld”. 

Történelmi emlékezetünk is így hívja elő 
a jót és a rosszat, a dicsőséget és a bukást 
egyszerre, így keverednek az emlékeink 
az örömmel és a gyásszal. Mintha nem 
is lennének ragyogó pillanataink, fényes 
diadalaink, mert nyomukban rögtön ott a 
vereség, a fegyverletétel, a megszállás és 
megtorlás. Ezért kell hát kiemelni 1848/49 
történetéből 1849 tavaszát, mert ezekben 
a hetekben, hónapokban valóban győzött 
a szabadságharc, és mi, magyarok elértük 
azt, amit Európa nemzeteinek nem sikerült: 
a szabadságot, függetlenséget – szóltak 
az ünnepi gondolatok, melyek közül a pol-
gármester kiemelte: a szabadság ma sem 
eladó. A „jottányit se a ’48-ból” gondolata 
ma is ugyanazt jelenti: nem engedünk a 
kivívott szabadságból, mindazokból az 

értékekből, melyet a magyar szabadságért 
áldozatot hozó hősök hagyományoztak 
ránk, akik szorgos építőmunkásként dolgoz-
tak azon, hogy Magyarország, független 
és igazságos, az emberi jogokat tisztelő 
ország legyen.

Az általános iskolások a forradalom és 
szabadságharc, a hősök előtt tisztelgő 
ünnepi műsorát követően az emlékező 
közösség a Kegyeleti Parkban található 
Kopjafánál rótta le tiszteletét, s gyújtotta 
lángra az örök tisztelet és emlékezés 
mécseseit. Az önkormányzat nevében 
Beke László polgármester, s Orlovits Tí-
mea jegyző, a szlovákiai testvértelepülés, 
Tardoskedd képviseletében Veres Judit 
hivatalvezető, Mészáros Imre képviselő 
és Szvetkó Judit helyezte el a kegyelet 
virágait, mellettük a német nemzetiségi 
önkormányzat, pártok, civil szervezetek, 
s az általános iskola diákönkormányzatá-
nak képviselői hajtottak fejet.

Óvodai, bölcsődei beíratás
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 
2015/2016. nevelési év óvodai beíratására április 14-én és 15-én 8-16 óra 
között kerül sor az intézményben. A beíratáshoz szükséges a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata, a lakcímet igazoló kártya, illetve a TAJ kártya.

Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. 
Az érdeklődő szülők az intézményt előzetes egyeztetés alapján megtekinthetik, megis-
merkedhetnek az óvodapedagógusokkal és a dajkákkal. Érdeklődni a 34/473-089-es 
telefonszámon, vagy személyesen az óvodában lehet 7-től 14 óráig.
Az intézmény bölcsődei beiratkozása április 21-én és 22-én 8-16 óra között lesz.
A bölcsőde 2 éves kortól 3 éves korig látja el a gyermekeket, napközbeni ellátást, 
szakszerű gondozást biztosít.
Amennyiben a szülők a 2015/2016-os gondozási évben szeretnék igénybe venni a 
szolgáltatást, írassák be gyermeküket. Az intézményben a felvétel folyamatos.
A beíratáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a lakcí-
met igazoló kártya, a gyermek oltási könyve, TAJ kártya.

Nikáné Vadász Erzsébet óvodavezető

AZ ISKOLAÉRETTSÉG FELTÉTELEI

Tisztelgés az I. világháború hősei és áldozatai előtt
Március 13-a és 20-a között volt megte-
kinthető a Művelődési Házban az a tárlat, 
amely a környei Feszty Árpád Polgári Kör 
szervezésében tisztelgett az I. világhá-
ború hősei és áldozatai előtt. A kiállítás 
a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 
dokumentumanyagát, egy magángyűjtő 
tulajdonában lévő korabeli, eredeti leve-
lező- és képeslap összeállítást és Környén 
fellelt tárgyi emlékeket tárt a látogató elé.

A kiállítás megnyitója előtt az emlé-
kezők koszorút helyeztek el a Római 
Katolikus Templomban az 1921. au-

gusztus 1-jén, a környei áldozatok tiszteletére 
készíttetett emléktábláknál. 1914 és 1918 kö-
zött 39 környei szenvedett hősi halált, köztük 
legfiatalabbként Eichhart Jakab és Muschitz 
György, akik 18 esztendős korukban vesztet-
ték életüket a harctéren, de a legidősebb 
áldozat, Encz József is 41 éves volt. 

Az igazak emlékezete áldott – kezdte a 
hősökről való megemlékezését a temp-
lomban Szemeti Ferenc. A tábori lelkész az 
I. világháború legfontosabb mozzanatait, 
eseményeit idézte fel: a szarajevói me-
rényletet 1914 nyaráról, amikor egy szerb 
nacionalista diák lelőtte az Osztrák-Magyar 
Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinán-

dot és feleségét. 1914. augusztus 4-én kitört 
az első világháború, az Osztrák-Magyar 
Monarchia 1918. november 6-án letette 
a fegyvert, a németek november 11-én 
kapituláltak, ezzel véget ért a háború. Pusz-
títását jelzi, hogy a katonai és civil elesettek 
száma majdnem elérte a húszmilliót, míg a 
sebesülteké meghaladta azt. Visszaemlé-
kezését így zárta: mindent meg kell tennünk 
azért, hogy unokáink egy olyan világban 
nőjenek fel, amelyben érvényes lesz és 
megvalósul, én hiszem, hogy megvalósul 
Isten igéje, hogy a jövő a béke emberéé.

Bedy Sándor plébános, akinek nagy-
apját az I. világháborúból hét évre orosz 
fogságba hurcolták, azért fohászkodott, 
hogy a világon béke legyen, felváltsa a 
gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a 
megértés, a közönyösséget az összefogás.

A koszorúzást követően a Művelődési Ház-
ban Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd 
Kulturális Egyesület elnöke „Szarajevótól 
Trianonig katonaszemmel” című előadá-
sával ajánlotta a tárlatot az érdeklődők 
figyelmébe. A korabeli fotók, térképek, 
hadi események vetítésétől még érzék-
letesebbé váló előadás során nemcsak 
az első világégéshez vezető út okaira és 
következményeire világított rá, de szólt 
a Monarchia haderejének felépítéséről, 
valamint arról is, hogy mekkora szerepe 
volt a franciáknak, az USA-nak, valamint 
a Tanácsköztársaság politikusainak ab-
ban, hogy a történelmi Magyarországot 
feldarabolták. 

A Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület 
dokumentumanyagából, katonai öltö-
zékekből, felszerelésekből és a korabeli, 
eredeti levelező- és képeslapokból ké-
szült összeállítást a Művelődési Házban 
három környei felajánló tárgyi emlékei is 
bővítették. Mosoni Emánuel és felesége 
hagyatékából Sinkovits Katalin ajánlott fel 
dokumentumokat, Erdei Józsefné nagy-
apja, Vitéz Erdei Ferenc tűzmester katona-
portréját, Lieser János szintén nagyapja, 
Baumgartner János katonaképét bocsá-
totta rendelkezésre. 

Négyrészes cikksorozatban szeretném 
közzé adni az óvodában elhangzott 
gondolataimat e témával kapcsolatban. 
Tanulmányaim és sok éves tapasztalatom 
összegzése, amivel segíteni szeretném a 
szülőket az iskolakezdésben. 

1. A tanulás öröm

G enetikailag programozot t tu -
dásvággyal születünk. Ideális 
esetben ez végigkíséri életünket. 

A pici baba mindent a szájába vesz, ismer-
kedik az őt körülvevő tárgyakkal. 1,5-3 éves 
korban az önállósodás vágya felerősödik, 
mindent szeretne megfogni, szétszedni, 
egyedül csinálni.

A dac-korszak egy nagyon fontos szaka-
sza az életének, ekkor keresi a határokat. 
Következetes, átgondolt nevelést igényel, 
mert ekkor tanulja meg a szabályokat. 
A szabályok a későbbi mankók. Tisztázni 
kell vele, mi az amiben ő dönthet, mi az 
amiben a felnőtt. Mi az amihez baj nélkül 
hozzányúlhat, mi az, ami veszélyes. Mi az 
amit szétszedhet, megnézheti belülről is, 
mi az amivel kárt okoz, vagy nem lehet 
többé összerakni. Az irányítást soha nem 
engedheti ki kezéből a felnőtt! Éreznie kell, 
hogy a felnőtt komolyan veszi. 

A hiszti a meg nem értettség jele, nem 
érti, mit akarnak tőle, vagy nem tudja vá-
gyait megértetni. A türelmes, szeretetteljes 
követelményrendszer felállítása, annak 
következetes betartása és betartatása 
segíti át ezen az időszakon. Úgy alakítsuk ki 
a kicsik környezetét, hogy ne kelljen sokszor 
tiltani, de amit nem szabad, azt fél óra hiszti 
után sem engedünk meg. Ha következete-
sek vagyunk, akkor hamar túljutunk ezen 
a korszakon.

Fontos hogy próbálkozhasson, ne törjük 
le kezdeményező kedvét. Ha kipróbálhat 
új dolgokat, fejlődik problémamegoldó 
gondolkodása is. Az önállóan elvégzett 
tevékenységek során nő önbizalma, 
kompetencia érzése. Bátran mer nekiállni 
nehéznek tűnő feladatoknak is. Ezt bizalom-
mal teszi, elhiszi, hogy képes rá.

A „miért” korszakban rengeteget tanul, 
ha választ kap kérdéseire. Nem túl sokat, 
és nem bonyolultan, ami kedvét szegheti, 
de az elbagatellizált, vagy valótlansá-
got tartalmazó válasz is helytelen irány. 
Kipróbálja akaratát, ezzel a felnőt tek 
türelmét is.

A túlóvott, féltett, vagy mindentől eltiltott, 
az óvodáskorú kisgyermeket is babaként 
kezelő nevelés is téves út. Elvesszük a kezde-
ményezőkészséget tőle. El sem hiszi, hogy 
ő képes dolgokra, kialszik a megismerés 
vágya. A családban és a pedagógiai 
intézményekben is elkövethetünk nevelési 
hibákat, amitől „elromlik” a gyermekben 
a tudásvágy.

A korai tévénézés legátolja az ösztönös 
érdeklődés fejlődését. A média bűvöletébe 

esve, unalmassá válhat a gyerekszoba, 
a kreativitást fejlesztő játékok. Magában 
hordozza a függőség kialakulásának 
veszélyét.

A tanulás, új ismeret megszerzése, új 
cselekvés megtanulása örömet okoz. Ha 
ez nem így van, akkor azt meg kell javítani.  
Az evés is örömforrás. Az étvágytalanság 
betegségre utal, akár testi, vagy lelki okai 
lehetnek. Ép intellektusú, egészséges gyer-
mekben az érdeklődés hiánya is rendelle-
nességre utal.

Az óvodában nem történik oktatás, 
ennek ellenére – vagy talán pont ezért?! – 
nagyon sokat tanulnak a gyerekek. A 3-6 
éves korosztály utánzással tanul. Az óvó 
nénik példamutató magatartásukkal, vi-
selkedésbeli szabályokat tanítanak. Mintát 
adnak a kommunikáció, a konfliktushelyze-
tek kezelése, az étkezési szokások, a vizuális 
technikák, a várépítés stb. területén. Hogy 
kell viselkedni, ha nem győzött a társasjá-
tékban, hogy közlekedünk az utcán.

Az önkéntelen figyelmet érdekes kezde-
ményezésekkel keltik fel az óvodapedagó-
gusok. A gyerekeket körülvevő természeti 
és társadalmi környezet adta lehetőségek 
adják az ötleteket. Például, amikor halat 
telepítettek a tóba, akkor a vízről, halakról 
sokat beszélgettek. A vizuális technikákat 
és az irodalmi alkotásokat is e témából vá-
lasztották. Az ünnepekre készülve a család, 
a szeretet, az ajándékozás a fő téma.

Ez a sok tapasztalat elraktározódik a gye-
rekek memóriájában. Amikor az iskolában 
például a mértékváltásról tanulnak, akkor 
az emlékekből előkerülnek a mézeskalács 
sütésekor látott cukor, liszt, vagy tej kimé-
résének mozzanatai. Ha nincsenek meg 
ezek a lenyomatok a buksijukban, akkor 
tartalom nélkül csak rövid ideig tudják 
memorizálni a tanultakat.

Mi a feltétele az egészséges  
tudásvágy megmaradásának? 

•	A	minket	körülvevő	világ	szépségeire	 
 való rácsodálkozás 
•	a	válaszok	a	kérdésekre,	
•	a	határok	kijelölése	a	szabályokkal,	
•	a	kezdeményezőkészség	értékelése,	
•	az	önbizalom	kiteljesítése,	
•	sok-sok	lenyomat	képzése	a	fejben.	

A sikerélmény a legjobb motiváló erő az 
iskolás korban is. Ha elakad a tanulásban, 
vissza kell menni oda, amit tud, sikeres az 
elvégzésében. Innen kell fokozatosan ha-
ladni a nehezebb felé.

A túl korán, túl sok ismeretanyag erő-
szakos tanítással párosítva elronthatja a 
tudásvágy egészséges fejlődését.

Ha egy kisgyermek nem kíváncsi, nem 
kérdez, nem akar új dolgokkal megismer-
kedni, az iskolás nem akar tanulni, hiba 
csúszott a nevelésbe. Előzzük meg, hogy 
idáig jusson!

Az iskolakezdés egyik legfontosabb pil-
lére a tudásszomj, ha kíváncsi, motivált a 
tanulásra, akkor könnyebben, gyorsabban, 
élvezetesebben indul az iskola.

„Az ismeretlen megismerési vágya, az új megismeré-
sének kiindulópontja a csodálkozás. Minden érdeklő-

dés az érzelmekben gyökeredzik.” (Platón)

Folytatás következik:
2. Az iskolaérettség
3. Az iskolaképesség
4. Mit tehetek én, mint szülő

Vanyáné Kalocsai Mária fejlesztőpedagógus
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Negyven környei diák a Bolyai versenyen
A megyeszékhely mellett Várgesztesről, Kecskédről, Tarjánból, 
Vértessomlóról, Kömlődről, Vértesszőlősről és Környéről is érkeztek 
megoldások az idei Bolyai matematika versenyre. A nemes és 
rangos megmérettetésre pontosan negyven környei diák készült 
szorgalmasan. 

A z idei tanévben immár 24. alkalommal mérték össze 
tudásukat hat évfolyam kis és ifjú matematikusai a 
tatabányai szervezésű hagyományos levelezőverseny 

során. Ezúttal 856 tanuló nevezett, közülük 201-en jutottak el a 
döntőbe, ahol a Kisfaludy Mihály Általános Iskolát és Alapfokú 
Művészeti Iskolát 14 diák képviselte, s oldotta meg a játékos és 
gondolkodtató feladatokat.

A döntő során a környei tanulók közül a legkiválóbban a 
nyolcadikos Varga Ágnes teljesített, aki évfolyamán egy másik 

versenyzővel együtt a 4. helyen végzett. A negyedikeseknél is 
holtverseny alakult ki az ötödik helyezés tekintetében, ráadásul 
mindketten környeiek: Bottyán Zsófia és Karnuts Ferenc is 33-33 
pontot gyűjtött össze. Három diák is 31 ponttal zárt az ötödik osz-
tályosoknál, így Szűcs Kinga is osztozott kis matematikus társaival 
a hetedik helyezésen. Rajtuk kívül még Fóthi Norbert végzett az 
első tízben, ő a hatodikosok között a 9. legjobb eredményt érte 
el. A döntő igen népes, 201 fős mezőnyében is kiválóan helytállt 
Mosberger Tamás (11.), Virga Réka (12.) Labossa Luca (17.), Nagy 
Lilla (17.), Aknai-Mike Panna (25.), Tóth Hunor (25.), Hartmann Vivien 
(28.), Szűcs Anna (29.), Tóth Szabolcs (39.). 

Gratulálunk a diákoknak és felkészítőiknek, Kubicza Mihályné-
nak, Demeterné Slezák Évának, Kollárné Paragi Évának, Sárköziné 
Kovács Máriának és Benczikné Benkő Editnek! (Az influenzajárvány 
miatt sajnos a csoportképen nem látható valamennyi induló diák.) 

Télbúcsúztató Szépolvasási Verseny
Az idei márciusban is megrendeztük ta-
nítványainknak az általános iskolában, 
a már hagyományos „Télbúcsúztató 
szépolvasási versenyt”. 

A z alsó tagozatosok lelkesen és nagy 
létszámmal jelentkeztek a meg-
mérettetésre. Nagy öröm, hogy 

évek óta már az elsősök közül is vannak 
versenyzők.  A tanító néniknek  nem volt 
könnyű dolguk az előválogatás során az 
osztályonként legjobban teljesítő négy 
kisgyerek megnevezésével. A felsősök mér-
sékelt létszámban képviseltették magukat. 

A verseny első részében Lázár Ervin írá-
saiból kellett felkészülni a tanulóknak egy 
szabadon választott részlettel. A verseny 
második részében szintén Lázár Ervin tör-
ténetet mutattak be a gyerekek. Természe-
tesen néhányszor elolvashatták az idegen 
szöveget a bemutatás előtt. 

Jó volt látni, hallani, hogy milyen ponto-
san, kifejezően tudnak olvasni a gyerekek. 
Reméljük, ez a verseny hozzájárul ahhoz, 
hogy szépen beszélővé és szívesen olva-
sóvá váljanak tanítványaink.

Az is hozadéka a ver-
senynek, hogy számos 
Lázár Ervin írást hallhat-
tak a gyerekek. Bízunk 
benne, hogy felkeltet-
te érdeklődésüket, és 
ezentúl kíváncsian és 
örömmel emelnek le 
egy-egy könyvet az író 
alkotásai közül.

Álljon itt a  
győztesek névsora

Első évfolyam: 1. helye-
zett: Sayah Hani 1.a. 2. 
helyezett: Kakuk Mihály 
1.a. 3. helyezett Bartis 
Gábor  1.b. Második 
évfolyam: 1. helyezett: 
Köpe Adrián 2.a. 2. helyezett: Köpe Adri-
enn 2.a. 3. helyezett: Somhegyi Katalin 2.b. 
Harmadik évfolyam: 1. helyezett: Szász Ale-
xandra 3.b. 2. helyezett: Szűcs Anna 3.b. 3. 
helyezett: Monsberger Tamás 3.b. Negyedik 
évfolyam: 1. helyezett: Bottyán Zsófia 4.b.  

2. helyezett: Lóczi Kata 4.b. 3. helyezett: 
Tirhold Anna 4.b. Felső tagozat: 1. helyezett: 
Szántó Csongor György 5.a. 2. helyezett: 
Pribéli Réka 7.b. 3. helyezett: Csík Ádám 7.b

Gratulálunk a helyezetteknek!
Láng Éva

Négy érem az informatika versenyről
Több évtizedes múltra tekint vissza a megyeszékhelyi Sárberki Általános Iskola 
által rendezett informatika verseny, amely 2007-től szeretett és tisztelt kollégájuk 
emlékére, a család beleegyezésével és támogatásával, Lábas Antal Informatikai 
Emlékversenyként hívja a diákokat. 

A nívós megmérettetést hagyományosan iskolai fordulók előzik meg, így március 
elején a nevező több száz diák legjobbjai, közel 50 tanuló mérte össze tudását 
Tatabányán. A környei gyerekek idén is nagyon szépen szerepeltek, felkészí-

tőjük, Kollárné Paragi Éva örömére szinte majdnem minden kategóriában dobogóra 
állhattak. A második helyezettnek járó oklevelet vehette át Bereczk Zsófia Etelka Power-
Point, míg Muhary Alex György Internetes-keresés kategóriában. Harmadik helyezést ért 
el szövegszerkesztésben Hartmann Vivien és táblázatkezelésben Varga Ágnes. A Paint 
rajzoló program + könyvtárismeret kategóriában Czigle Panna a hatodik helyen végzett.

Ifjú atléták sikerei
Három, Komárom-Esztergom, Fejér, Győr-
Moson-Sopron megye diákjainak részvé-
telével rendezték meg Tatabányán, a TSC-
Geotech pályán a gyermek korcsoportos 
atléták fedett pályás versenyét, melyen a 
környei általános iskola tanulói egy arany 
és négy bronzérmet szereztek.

A z általános iskola hét, 2004-2005-ös 
korosztályú diákja képviselte köz-
ségünket 60 m-es síkfutásban, 40 

m-es gátfutásban és távolugrásban a már 
hagyományos regionális fedett pályás atléti-
ka versenyen, amely elsősorban a gyermek, 
2003-2008-ban született atléták számára 
kíván versenyzési lehetőséget biztosítani a 
téli időszakban is. Az ifjú atléták zsúfolásig 
megtöltötték a TSC-Geotech futófolyosóját, 

majdnem százan versengtek az érmekért, 
így még azok a környei versenyzők is kiemelt 
dicséretet érdemelnek, akiknek nem sikerült 
dobogós hely szerzése, vagy a közelébe 
férkőzés, hiszen ők is – Kugler Milán, Daróczi 
Vivien, Hetzl Panna, Lóczi Katalin – az erős 
középmezőnyben végeztek.

A versenyen korcsoportjában a dobogó 
legmagasabb fokára repítet te magát 
Szemeti Zétény távolugrásban 3,66 méteres 
teljesítményével, Saáry Szabolcs pedig 3,55 
méteres ugrásával bronzérmet szerzett. 
Szintén távolugrásban végzett az ifjú höl-
gyeknél a harmadik helyen Gál Krisztina, 
aki 3,36 métert ugrott.

Szemeti Zétény nyakába a 40 méteres 
gátfutás és a 60 méteres síkfutás után is 
bronzérem került, ez utóbbi számban Saáry 
Szabolcs a negyedik helyen végzett, míg a 
lányoknál Gál Krisztina 17 versenyző közül 
a hetediken. 

Szemeti Zétény az idei esz tendőtől 
Reichnach Ferenc tanítványa, de a falu 
színeiben versenyzett, hat tanuló a környei 
Kisfaludy Atlétika Kör tagja.

Kecskéden is rajthoz áll Szemeti Zétény
Március 11-én rendezte meg a tatabányai diáksport egyesület a már hagyományos városi mezei futóversenyt a Csónakázó-tónál 
I. – IV. korcsoportos tanulók számára, akik közül a két idősebb korosztály első három helyezettje vívta ki a jogot a megyei versenyen 
való részvételre.

J ó hangulatú, közös bemelegítés után, szeles, hűvös időben álltak rajthoz a mezei futóverseny résztvevői, köztük 29 környei diák a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola színeiben. Az eredményhirdetés során tanulóink közül ketten is kezet foghattak Kiss Antal olimpiai 
ezüstérmes gyaloglóval, miután Szemeti Zétény (2. korcsoport) a dobogó legmagasabb, Lopez Vega Hamka Emma (1. korcso-

port) pedig a harmadik fokára állhatott. Bár Zétény korosztálya nem méreti meg magát 
a megyei versenyen, a szabályzat lehetővé teszi, hogy a nála egy évvel idősebbekkel 
rajthoz álljon, így április 24-én, Kecskéden ismét elstartol az elsőségért. Dicséretet érdemel 
Labossa Luca is, aki hatodikként ért célba, de természetesen valamennyi résztvevő fiatal 
sportoló számára jár az elismerés! A versenyen való részvételt Demeterné Slezák Éva 
Benczikné Benkő Edit  ISK vezető segítségével koordinálta, valamint kísérték el a diákokat.
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Szeretetlánc is készült
Locsolás, megújulás, szeretet, tavasz-
várás, Jézus feltámadása, csokoládé… 
– ahogy gyűltek a húsvéthoz kapcsolódó 
kifejezések, úgy vándorolt kézről-kézre 
a fonálgombolyag március 14 -én a 
Tagyospusztán található Vitéz Dinnyés 
Zsigmond Református Konferenciate-
lepen, ahová Nagy Péter tiszteletes és 
Hetyei Mónika lelkész húsvéti kézműves 
foglalkozásra hívta a Környe-Oroszlányi 
Református Missziói Társegyházközség 
hittanos diákjait, gyülekezeti tagjait. 

M ire a gyerekek kifogytak a sza-
vakból, elkészült a szeretetlánc, 
amely épp oly kuszára sikeredett, 

mint maga az ünnep, a húsvét.
Az énektanulást követően Hetyei Mónika 

igemagyarázata is ezt a bonyolultságot 
boncolgatta. Mint mondta, sokan nem értik, 
miként kapcsolódik egyazon ünnephez 

számos jelkép, mint a húsvéthoz a tojás, a 
csokoládényúl, a bárányok, a locsolkodás, s 
még sorolhatnánk. A lelkész János evangé-
liumának 14. részéből idézett, amikor Jézus 
a keresztre készülve elköszönt tanítványaitól, 
ám túl bonyolultan fogalmazott, mert annyi 
mindent szeretett volna elmondani. A mon-
danivalójának lényege pedig az volt, hogy 
szeressük egymást és Istent. Még ha kuszák is 
a dolgok időnként, Isten rendet tud teremteni... 

Az oroszlányi, környei gyerekekre ezúttal is 
számos egyszerű, mégis kreatív technikák 
vártak, s a bőséges alapanyagok között vá-
logatva sokszor percekig tartó fejtörést oko-
zott számukra, hogy milyen színű legyen a 
tojás és milyen a tyúk? Így készültek sorra a 
bárány és kiscsibe formájú hűtő mágnesek, 
kreppkakasok, tojásban elrejtett kereszt, 
pamutbárányok, s a legtürelmesebbje 
fülpiszkálóból is varázsolhatott báránykát. 

Bár a szabadba tervezett ajándékke-
resést a kedvezőtlen időjárás beszorította 
a kézműves terembe, a gyerekeknek ez 
egyáltalán nem szegte kedvét: lelkesen 
és sikeresen kutattak, hiszen pontosan 21 
ajándékcsomag lelt gazdára. A program 
zárásaként következett az igazán gazdag 
és ízletes vendéglátás szendvicsekkel, 
ínycsiklandó süteményekkel, melyek a 
gyülekezet hölgy tagjainak szorgoskodását, 
keze munkáját dicsérték.

Tisztelt Környeiek!

M indenekelőtt hálás szívvel kö-
szönjük azokat az adományokat, 
amelyekkel eddig is segítették 

gyülekezetünk épületeinek épülését és 
szépülését. Az elmúlt esztendőben a sok 
segítségnek köszönhetően sor kerülhetett 
a templom ablakainak cseréjére, emellett 
a templom bejárati ajtaja kapott egy szép 
faborítást, illetve az ereszcsatorna is felkerül-
hetett a templomra. De Istennek hála elké-
szülhettünk a gyülekezeti terem és a lelkészi 
hivatal felújításaival, a fűtésrendszer korsze-
rűsítésével és a veszélyessé vált kémény is 
átrakásra került.  Azonban még koránt sem 
értünk a feladataink végére, ugyanis most 

mind a templom mind a parókia esetében 
nagy munkába kell vágnunk a fejszénket. 
Az előttünk álló időszakban mindkét épü-
letünkön időszerűvé vált a tetőszerkezetek 
cseréje. Emellett terveink között szerepel 
a templom külső és belső vakolatának 
javítása és festése, valamint a parókia vizes-
blokkjainak (fürdőszoba, konyha) részleges 
felújítása, továbbá reménységünk szerint a 
tetőszerkezet cseréjével együtt elvégezhet-
nénk a padlás szigetelését is. 

Az önkormányzat továbbra is készsége-
sen biztosít támogatást számunkra, illetve 
a parókia tetőszerkezetének cseréje felől 
reménykedünk egy már benyújtott pályázat 

pozitív elbírálásában. Azonban ezek a tá-
mogatások még önmagukban nem fedezik 
a megújulás teljes költségét, de bízunk ab-
ban, hogy református vagy más felekezetű, 
esetleg felekezethez nem tartozó olvasók is, 
akik fontosnak tartják és szívügyüknek érzik 
és lehetőségeikhez mérten adományaikkal 
támogatják célkitűzéseink megvalósulását.

Az adományokat személyesen a Lelkészi 
Hivatalban várjuk, banki átutalással a Kör-
nyei Református Missziói Egyház 11740061-
20024839-es számlaszámán. A közlemény-
ben kérjük feltüntetni: adomány felújításra.

Testvéri szeretettel a presbitérium nevében:  

Nagy Péter lelkipásztor

Nőtt a tagság száma
Továbbra is szép létszámot tudhat magá-
énak a Vöröskereszt környei szervezete, 
amelynek tavaly 347 tagja volt. Az eltelt 
esztendőben az alapszervezethez tizen-
ketten csatlakoztak, őket külön is üdvö-
zölte a februári évértékelőn Andor Ildikó 
titkár, hozzátéve, hogy reményei szerint 
idén is gyarapodnak új tagokkal.

A szervezet minden esztendeje ha-
gyományosan mozgalmasan telik, 
nem volt ez alól kivétel a 2014-es, 

centenáriumi év sem: az évértékelő tag-
gyűlésüket májusban a Vöröskeresztes Vi-
lágnapi ünnepi követte a jubiláló véradók 
köszöntésével, valamint az alapszervezet 
fennállásának 100. évfordulójára összeál-
lított kiállítással, melyen a megőrzött régi 
relikviákat mutatták be.

A vöröskeresztes munka igen fontos része 
a véradások tartása, Kissné Ágoston Éva 
véradófelelős tavaly négy alkalommal 
szervezte meg. Összességében 250 donor 

érkezett a hívó szóra, tizennyolcan első 
alkalommal, huszonöten pedig jubiláltak. 

Az önkéntesek segítségének, szorgosko-
dásának köszönhetően az októberi Idősek 
Napi programmal ismét felejthetetlen, 
szép élményeket szereztek a falu szép korú 
lakosai számára, decemberben pedig 74 
karácsonyi csomagot készítettek rászoruló 
nagycsaládosoknak, egyedülállóknak. 
Andor Ildikó külön köszönetét fejezte ki 
azok számára, akik segítettek a csomagok 
elkészítésében, elosztásában, az évközben 

végzett adminisztrációban, adatgyűjtés-
ben: Barta Gizella, Bogyó Antalné, Budaházi 
Jánosné, Dein Andrásné, Erdelics Ernőné, 
Erdei Józsefné, Futóné Bánáti Ildikó, Golda 
Andrásné, Hartman Mátyásné, Kaszap 
Nagy Dánielné, Kissné Ágoston Éva, Laki Fe-
rencné, Manczal Vilmosné, Németh Amália, 
Rácz Béláné, Rehoregh Ernőné, Vanyáné 
Kalocsai Mária, Wittmann Istvánné. 

98 pontot ért a környei kolbász
Első alkalommal szerveztek szlovákiai testvértelepülésünkön, 
Tardoskedden március közepén disznótoros fesztivált és kolbásztöltő 
versenyt, melyen községünk önkormányzatát Pákozdi Ferenc alpol-
gármester, Svétecz László képviselő és Wittman Ferenc, a Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja képviselte.

A gasztronómiai megmérettetés kezdetén nyolc csapat vágott 
bele a szervezők által biztosított 5 kilónyi hússal és a saját hoz-
závalókkal, eszközökkel a kolbászkészítésnek, többen vaddal 

„bolondították meg”. A résztvevőknek 4 óra állt rendelkezésükre, majd 
az ítészek nyersen és sütve is megízlelték a végtermékeket, mindkét 
formájában értékelve az állagot és színt.

A zsűri a tardoskeddi „Ne főzzél le” elnevezésű formáció kolbászát 
106 ponttal repítette az élre, a környei csapat tőlük nem sokkal lema-
radva 98 pontot szerzett.

Természetesen a verseny remekei mellett különböző disznótoros 
finomságok is várták a vendégeket, hiszen a helyi termelőszövetkezet és a község 1-1 sertés felajánlásával járult hozzá az első fesztivál 
sikeréhez. Az egyik már március 13-án a böllér áldozatául esett, így másnap reggel már ízletes disznótoros falatok illeték magukat a 
tálakon, majd délelőtt elérkezett a tekintélyes méretű mangalica ideje, melyet a résztvevők hagyományos módon dolgoztak fel közösen 
egy böllér és egy böllérsegéd vezetésével.

Pénzfeldobással dőlt el a Gólkirályi cím
Az idei, immáron 24. környei Farsang Kupán már az első meccs kezdetét jelző sípszó elhangzásakor sem volt kérdés, hogy valamennyi 
csapat dobogós helyezést ér el, miután három formáció csapott össze az elsőségért az általános iskola tornatermében. 

A riválisok kis létszáma azonban egyáltalán nem befolyásolta a meccsek hangulatát és pörgését: a három találkozón 32 gól 
született, a hatalmas kapufák és kihagyott gólhelyzetek számát megsaccolni is nehéz lenne. Az első mérkőzésen az Athletrico 
5-1-es vereséget szenvedett el a Lodzsi Color-tól, majd a következőn 9-3 arányút a Kisház FC-től. A Kisház a Lodzsi Color ellen egy 

góllal megfejelte az előző meccsén elért eredményt, s 10-4-es győzelmével meg is szerezte a Farsang Kupát, a második helyre utasítva 
a Lodzsit, míg a harmadikra az 
Athletricot. A kupagyőztes csa-
pat két játékosa, Szalai Tamás 
és Kiss Sándor is 5-5 találattal 
versengett a Gólkirályi címért, 
melyet végül egy pénzérme 
feldobása után Kiss vehetett 
át Török Mihály képviselőtől, a 
torna szervezőjétől. A legjobb 
kapusnak járó elismerést is 
megőrizte a Kisház FC, miután 
Szemeti Csaba bizonyult a leg-
jobb hálóőrnek.

Minden, mi szem, szájnak nem ingere
Két 7 köbméteres konténer telt meg már-
cius 20-án azzal a szemétmennyiséggel, 
melyet öt nap alatt gyűjtött össze a köz-
ségbe vezető közutak mentén öt hölgy 
közmunkás. 

Környe önkormányzata 2013-ban határozott 
úgy, hogy nem csatlakozik az országos 
szemétszedő akcióhoz a korábbi, nem 
túl kedvező tapasztalatai miatt, s a Föld 
Napjára készülve önállóan mentesíti a 
hulladéktól a bevezető útjait. A hölgyeknek 
nem volt könnyű dolguk a Tagyospusztától, 
Irtástól, Patárpusztától, a környebányai „két 
háztól” és a kecskédi hídtól Környére vezető 
utak mentén, csupán Tata felé 40 zsáknyi 
szemetet szedtek össze. Amikor a férfiak a 
konténert töltötték meg, az egyikük így fo-
galmazott: mintha csak megérezték volna, 

hogy szemétgyűjtés lesz, volt, aki „batyufor-
mára” rongyba bugyolálva, más eleve zsák-
ban rejtegetve szabadult meg a szemetétől. 
A klasszikusnak nevezhető sörös és üdítős 
dobozok, pet palackok, papírhulladék, 
gyorséttermi tasakok és poharak mellett 
csempe, oltatlan mész, korábbi autóbal-
esetekből származó, el nem szállított törött 
karosszériaelemek és alkatrészek, de még 
szék is hevert az árokpartokon, amelyek 
most megtisztultak. Kérdés azonban, hogy 
a környezet tisztaságára fittyet hányók mikor 
kezdik újra, illetve folytatják a szemétkedést…   

Véradás
Idén második alkalommal várja  

az önkéntes véradókat  
április 23-án, csütörtök  

délután fél 1 és fél hat között  
a környei Művelődési Házban 

a Vöröskereszt. 

Adj vért, életet menthetsz!  
Légy mérvadó – légy véradó!
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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:

80 esztendős
Hoffart Györgyné (március 11.)
Karcub Józsefné (március 11.)
Szántó Jánosné (március 21.)

75 esztendős
Majer Imréné (március 12.)

Mészáros Pálné (március 13. )
70 esztendős

Csongrádi Imre (március 05.)
Auer Józsefné (március 05.)

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, 

Harmati Csaba és Németh Anita  
kisfiát, Kristófot.

Kristófnak 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 elkü-
lönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Hülyeségek Kicsiny Boltja 
Dombóvári István 

önálló estje a környei Művelődési Házban

Kedves Vendégeink! Városnéző túránk következő állomásaként engedjék 
meg, hogy bemutassak egy helyi nevezetességet! Ez a kis üzlet maga a misz-
tikum. Nem régen van nyitva, mégis számtalan generáció tapasztalata gyűlt 
benne össze. A tulajdonos-üzletvezető évszázados bölcsességgel megáldott, 
kortalan, különös szerzet. Átha-
tó tekintete szinte a fejünkbe 
lát, közvetlenül gondolatainkba 
hatol és – segédei segítségével 
– mindig éppen azt a portékát 
ajánlja, amire szükségünk van. 
Dombi. Így hívják őt. Jöjjenek, 
nézzenek szét itt, a Hülyeségek 
kicsiny boltjában!

Időpont: 2015. április 9.  
(csütörtök) 19.00 óra

Jegyek elővételben is  
vásárolhatók. 

Jegyár: 1000 Ft

Információ: 
34/473-091

Programok

HÚSVÉTI BARKÁCSOLÓ
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe és a Művelődési Ház húsvéti bar-
kácsolásra hívja és várja a szülőket, gyere-
keket március 28-án délután fél 3-tól.  
A résztvevők közösen készíthetik el az 
ünnep díszeit, hímes tojást, dekoratív asz-
taldíszt, virágzó tojásfát és még számos 
szép húsvéti kelléket. A szervezők mindenkit 
szeretettel várnak a Művelődési Házban! 

FöLD NAPJA

Községünkben április 22-én, délután  
4 órától a Művelődési Házban ünne-
peljük meg a Föld Napját. A rendezvény 
résztvevőit a Környe-zetünk Jövőjéért Ala-
pítvány elnöke, Pákozdi Ferenc köszönti, 
majd következik a Vackor Óvoda és Bölcső-
de nagycsoportosainak és a Kisfaludy Mi-
hály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kisdiákjainak alkalomhoz illő műsora. 
A Föld Napi rendezvényre mindenkit szere-
tettel várnak a szervezők! 

BARANGOLÁSOK A TERMÉSZETBEN

Füzi Sándor tatabányai amatőr festőművész 
tájképeiből nyílik kiállítás „Barangolások a 
természetben” címmel április 13-án 17 
órakor a környei Művelődési Házban. 
A tárlatot Pákai Ernő, a Kertvárosi Bányász 
Művelődési Otthon vezetője ajánlja az ér-
deklődők figyelmébe. Füzi Sándor 2010 óta 
foglalkozik tájképfestéssel, előszeretettel dol-
gozik olajfestékkel, készségeit autodidakta 
módon fejleszti. Gyermekkora óta közel áll 
hozzá a természet, szabad idejében, amikor 
csak teheti kirándul, miközben megfigyeli a 
környező világ szépségeit. Realista, olykor 
impresszionista stílusú alkotásaiban ezeket a 
szépségeket igyekszik megjeleníteni sajátos 
szemszögből nézve. A kiállítás május 18-áig 
tekinthető meg.  

KERÉKPÁRTÚRA

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
április 4-én kerékpártúrára várják a köz-
ség lakóit. Útvonal: Környe – Környebánya 
– Szarvaskút – Mátyáskút – Vérteskozma 
– Várgesztes – Vértessomló – Környe. Gyü-
lekező az általános iskolánál 8.45-
kor. Előzetes jelentkezés és érdeklődés 
a 30/9853839-es telefonszámon Gubicza 
Istvánnál.

TAVASZI  
DALOSTALÁLKOZÓ

A Környei Német Nemzetiségi Dalkör és 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe minden érdeklődőt szeretettel vár 
április 18-án 15 órától a Művelő-
dési Házba, a már hagyománnyá vált 
Tavaszi dalostalálkozóra. Fellép a Környei 
Hagyományőrző Német Nemzetiségi 
Gyermekcsoport, a Szomódi Vegyeskórus, 
a Vértestolnai Német Nemzetiségi Dalkör, a 
Törökbálinti Német Nemzetiségi Dalkör és a 
Környei Német Nemzetiségi Dalkör.

MEGHíVÓ  
– EINLADuNG

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe szeretet tel meghívja Önöket a 
,,Svábok élete fába vésve” című 
kiállítás megnyitójára. Helyszín: Mű-
velődési Ház. Időpont: 2015. már-
cius 27. 17 óra. Moser Ernő fafaragó 
bemutatja az érdeklődőknek, hogy az 
it t élők ősei hogy érkeztek a környező 
településekre, bányászként milyen ha-
gyományokat őriztek, és miként élték a 
mindennapjaikat. A tárlat március 27-és 
28-án tekinthető meg.

„Ő a természet legcsodálatosabb ékköve…”
Meglett nők vagyunk mind, megéltünk 
már ezt-azt az életünk során, nőnapot is 
jó párat, de ilyet, hogy saját magunkat 
köszöntjük. És ez már a második évad… - 
két évvel ezelőtt ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte Barta Sándorné a Nő Klub 
tagjait, idén pedig már a negyedik közös 
Nőnapi ünnepség érkezett el.

A Művelődési Ház olvasótermében 
feldíszített asztalon hagyományo-
san pezsgő, üdítő, finomabbnál-

finomabb házi sütemények sorakoztak, 
körülötte pedig a mára szinte egy nagy 
családdá kovácsolódott  hölgykoszorú, 
amely ismét igazolta: az erősebb nem 
képviselői híján is gondoskodnak a vidám 
hangulatról, önmaguk köszöntéséről.

Nők voltunk: gyerekként, kislányként, 
kamaszként. Mikor szerelmesek voltunk, 
nők voltunk. Aztán anyák lettünk, aztán 
ápolók lettünk. Unokák jöttek és nagyanyák 

lettünk, de akkor is nők voltunk. És még 
mindig nők nagyunk, de Ti egy kicsivel 
többek vagytok, mert csodákat készíte-
tek… - köszöntötte a hölgytársakat Németh 
Lajosné. Marika felidézte a kezdeteket, az 
egyre ügyesedő mozdulatokat, amelyek 
mára csodaszép remekeket varázsolnak 
papírból, fonalból, üvegből, harisnyából, 
cérnából, fából, műanyagból. A tárház 
kimeríthetetlen, mint ahogy a hölgyek is. S 
a méltatás nem csupán a tehetségüknek 
szólt, hiszen a klub életében is elérkezett 
az idő, amikor úgy érezték, hogy mindez 
forintokra váltható, jótékonyságra, öröm-
szerzésre fordítható – hangzott el Marikától, 
aki a klub tagjaival együtt arra is büszke, 
hogy ténykedésük a tavalyi esztendőben 
két elismerést is kivívott. Tatabányán az első 
Kulturális Piacon Dombi Ildikó, a Nemzeti 
Művelődési Intézet főosztályvezetője figyelt 
fel a hölgyekre és a kézműves csodákra, 
decemberben pedig az önkormányzat Kul-

turális, Oktatási, Sport és Nemze-
tiségi Bizottságának elismerését 
vehette át Németh Lajosné.

Marika zárásként azt kívánta, 
hogy az eddigi lelkesedésüket 
megőrizve folytassák munkáju-
kat, legyen az idei évük is sikeres, 
hogy továbbra is szívük legtisz-
tább érzéseivel segíthessék a 
szerényebb sorsú gyerekeket és 
időseket.  

Barta Sándorné előadásában rímekbe 
szedve hangzottak el nőnapi gondolatok, 
amelyekkel a Szentgyörgypusztán élő Var-
ga János ajándékozta meg a hölgyeket. 
A férfi egykoron a TSZ-ben rendszeresen 
verselt nő kollégáinak az ünnepségeken, 
s ezúttal kifejezetten erre az alkalomra, a 
Nő Klub 2015. évi nőnapi ünnepségére 
születtek a strófák:

Az élet nem érne semmit nélküle
Ő a természet legcsodálatosabb ékköve.
Bármerre jársz is a világban,
Mindenhol gyönyörködhetsz e csodában.

Törékeny, ám mégis nagyon erős,
legyen fiatal, vagy akár idős.
Magában hordozza az életet
bearanyozza a múló éveket.

Fiatalon szép és kívánatos,
Idősödve több mint csodálatos.
Miatta jön fel a Nap az égre,
Fényt árasztva a zord sötétbe.

Ám neki is szüksége van rá, hogy szeressék,
csak így múlik el a sok nehézség.
Szíve akkor kap igazán erőre,
mikor végre anya lesz belőle.

Vidámság és jókedv vegye körül,
hisz mindegyikünk ennek örül.
Március 8-a mindenhol az Ő napja,

Sok boldogságot kívánok Nőnapra!

Álláshirdetés
Környe Község önkormányzata 
keres önállóan dolgozni tudó, 

kertész 
szakirányú végzettséggel,  

3 év szakmai tapasztalattal  
és B kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező munkavállalót.

Feladatok:

- a település parkjainak ápolása,  
 karbantartása
- az öntöző rendszerek kezelése,  
 karbantartása
-  a település virágosítása,  
 virágágyások ápolása
-  a térburkolatok karbantartása

Jelentkezni csak  
fényképes önéletrajz  

elküldésével, fizetési igény  
megadásával lehetséges,  

ezek hiányában  
nem tudjuk elfogadni.

Jelentkezés: 2015. március 31-ig a 
jegyzo@kornye.hu e-mail címen.
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Környén koncertezik a Kispesti „Gyöngyvirág” Vegyeskar

ifj. Somorjai József, Szokolay Sándor, Kalmus Péter és Kodály Zoltán alkotásai is szerepel-
nek a Kispesti „Gyöngyvirág”  Vegyeskar környei koncertjének műsorán, amely április 
12-én 17 órakor kezdődik a Római Katolikus Templomban.

A „Gyöngyvirág” 1970-ben alakult a kispesti Ady 
Endre zenei általános iskola végzős zenei tago-
zatos tanulóiból és női karként működött 1985-ig, 
amikor is férfiakkal kibővülve vált vegyeskarrá. 
A kórus a hagyományos kóruséneklés mellett 
kezdettől fogva hivatásának tartja a populáris 
darabok igényes színvonalú, autentikus meg-
szólaltatását is, amely „védjegye” és valamennyi 
hazai kórustól megkülönbözteti. Repertoárján a 
gregorián dallamoktól a jazz világáig szinte mindegyik stílus és zenetörténeti kor megtalálható. 
Az együttes 1991-ben első helyezést ért el a Budapesten rendezett Musica Sacra egyházzenei 
kórusversenyen, 1993-ban Arany minősítést szerzett a budapesti Nemzetközi Kórusversenyen 
jazz kategóriában, kiemelkedő szakmai teljesítményéért 2004-ben és 2010-ben Hangverseny-
kórus, a Keszthelyi Dalünnep kórusfesztiválon 2013-ban pedig Fesztiválkórus minősítést szerzett. 
A koncertre a belépés díjtalan, de a korlátozott férőhely miatt a jegyek előzetes átvétele szük-
séges. Jegyek a templom sekrestyéjében, a Művelődési Házban és a polgármesteri hivatal 
titkárságán igényelhetők. 

VERS MINDENKINEK!
Magyarországon 1964 óta József Attila (1905.) szü-
letésnapján, április 11-én ünnepeljük a Magyar 
Költészet Napját.

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár idén rendha-
gyó és egyben hagyományteremtő közös ünneplésre hívja a falu apraját, nagyját. Ha az 
Ön könyvespolcán található olyan verseskötet, melyet már kevésbé lapozgat, s szívesen 
felajánlaná, kérjük, hozza el március 26-a és április 9-e között a Művelődési Házba. 
Az így összegyűlt kötetek jelképes áron, 10 forintért lesznek megvásárolhatók április 11-én, 
szombaton 11 és 15 óra között a Főtéren, ahol a szervezők nem csupán a „portékákkal”, 
de szavalt, megzenésített versekkel és sok szeretettel várnak mindenkit! 

„A vers valami éteri magány, amit mégis meg lehet osztani.  
Egyetlen pont, melyben benne csillog a világegyetem, mint pupillán a könny.”

Gyurkovics Tibor

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját a húsvéti ünnepek miatt nem április 
első hétfőjén, hanem 13-án tartja 17 és 18 
óra között a polgármesteri hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok fordul-
hatnak, akik segítséget, vagy tájékoztatást 
szeretnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Eredményes együttműködés: 
ősszel tehetségválasztó lesz Környén

Az Agora Tanács 2013 októberi megalakulása 
óta gyümölcsöző együttműködés alakult ki 
Tatabánya járás települései és A Vértes Ago-
rája között. Az Agora Tanács alapítóinak, a 
járási települések polgármestereinek számolt 
be A Vértes Agorája az együttműködés első 
évének eredményeiről hétfőn. A rendezvé-
nyen – melyen Beke László polgármester is 
részt vett – az is elhangzott: ősszel tehetség-
választó lesz Környén.

A rendszeres konzultációknak köszönhető-
en számos közös program valósulhatott meg 
az elmúlt esztendőben. A Vértes Agorája, 
TÁMOP pályázat nyomán alakult alkotó kö-
zösségei elsősorban iskolai eseményeken, 
falunapokon, művelődési házak programjain 
mutatták be tevékenységüket, legtöbbször 
interaktív formában. A Nemzeti Kulturális 
Alap sikeres tájoltatási pályázatának köszön-
hetően, a Forgós ropogós sorozat keretében 
a Dobbantók dobosai és a Bányász Tánc-
együttes tagjai öt településen is felléptek 
közös produkciójukkal, Környén a Pünkösdi 
Vígasságokat színesítették.

Összességében 67 nagy program kere-
tein belül 260 akcióval képviseltette magát  
A Vértes Agorája a térségben. Ezek között, 
a kulturális események mellett, módszertani 
programok, roadshow-k és különlegességek 
is helyet kaptak. A települések kedvezményes 
áron vehették igénybe az Agora magas szín-
vonalú hangtechnikáját.

Salamon Hugó, A Vértes Agorája szakmai 
vezetője 2015-re újabb, színvonalas progra-
mokat eredményező partnerséget ajánlott. 
A térségben élők előtt újra változatos lehe-
tőségek nyílnak meg: részvétel a X. Faszén 
Fesztiválon, a II. Kulturális Piacon és az őszi 
környei tehetségválasztón, amely a környék-
beli települések iskolás diákjait, művészeti és 
sportos csoportjait kívánja megmozgatni. A 
művészet és sport széles palettáját felölelő 
rendezvénynek szeptember 23-án a környei 
sportpálya és környezete, az érdeklődés mér-
tékétől függően a falu egyéb közösségi tere 
biztosít majd helyszínt.

Frohe Osten wünscht Ihnen die Ungarndeutsche 
Selbstverwaltung Kirne.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván  
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe.

Pályázat civil szervezetek részére
A környei képviselő-testület pályázatot hirdet civil szervezetek részére 
támogatás elnyerésére. A pályázaton minden olyan egyesülési jog alap-
ján létrehozott szervezet részt vehet (egyesület, alapítvány, stb.), amely 
alapszabályának, alapító okiratának megfelelően tevékenységét Környe 
községben ténylegesen folytatja, a sport és a kultúra területén kiemelkedő 
munkát végez. Beadási határidő: 2015. április 10. (péntek) 12 óra.  
A határidő elmulasztása jogvesztő! A részletes pályázati kiírás és az adat-
lap letölthető a www.kornye.hu honlapról vagy a polgármesteri hivatalban 
beszerezhető.


