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10 éves a partnerkapcsolat,  
Tardoskedd díszpolgára: Beke László

A környező községek mellett a testvérte-
lepülések, így Környe képviselői is részt 
vettek a felvidéki Tardoskedden rendezett 
Szent István napi események programjain. 

M inden évben ilyenkor, az augusz-
tus 20-án tartott ünnepségeken 
emlékezünk meg Szent István ki-

rályunkról, az államalapításról. Tardoskedd 
életében még ennél is fontosabb szerepet 
tölt be a Szent Király, hiszen ő a templom 
védőszentje és ehhez kapcsolódóan 
ilyenkor rendezik meg a búcsút, és idén 
már 19. alkalommal a falunapot is. Az idei 
események augusztus 18-ai programja 
egy jubileumi ünnepséget is tartogatott a 
résztvevők számára, hiszen Tardoskedd és 
Környe tíz évvel ezelőtt szentesítette hivata-
los partnerkapcsolati együttműködését a 
felvidéki községben.

A 18-ai programokat az ünnepi testületi 
ülés és elismerések átadása nyitotta meg, 
melyen Tóth Marián, a házigazdák pol-
gármestere elsőként a Díszpolgári Címet 

nyújtotta át Beke Lászlónak, Környe polgár-
mesterének a településeik közötti kapcsolat 
ápolásáért, valamint a határon átnyúló 
kulturális, sport- és közéleti együttműködés 
sokéves fejlesztéséért.

Tardoskedd és Környe kapcsolata az 1947-
48-as kényszerű lakosságcseréhez köthető, 
amikor – a többi között – Környére is kitele-
pítettek  tardoskeddi magyarokat. 

Fájdalmas, kitörölhetetlen sebek 
Az 1947. augusztus 27-ei jog-
talan kitelepítés Környéről 101 
családot kényszerített csekély 
ellátással zárt vasúti vagonok-
ba, amely Németországba szál-
lította őket. Előttük tisztelegve 
első alkalommal 1997-ben, az 
50. évfordulón rendeztek meg-
emlékező ünnepséget Környén 
a katolikus templom melletti Ki-
telepítési Emlékoszlopoknál, me-
lyek csonkasága jelzi a környei 
sváb családok, és mellettük 
Európa-szerte a nemzeti kisebb-
séghez tartozók milliói által átélt 
tragédiát. 

A templom mellett ez év júliusától 
egy, a tardoskeddi fafaragó, Buják 
Vince által készített Emlékoszlop is 

tiszteleg a 7 évtizeddel ezelőtti borzalmak 
elszenvedői előtt. 

A vasútállomás mellet ti, egy sínt, egy 
vasúti kocsi kerekét, s egy bőröndöt 
ábrázoló emlékművet 2007-ben, a kite-
lepítés 60. évfordulójára készít tet te el 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 
helyhatósággal együttműködve, azóta 
minden év augusztusában ott emlékez-

nek a tör ténelem eme sötét 
időszakára, míg júl iusban a 
templom mellett. 

A kitelepítés 70. évfordulója 
alkalmából idén a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe 
egész napos rendezvényre 
várta az emlékezőket, leszár-
mazottakat, hazatérőket. A vas-
útállomás melletti emlékműnél 
Tirhold Kármen elnök köszöntötte 
az egybegyűlteket, s idézte fel az 
1947. augusztus 27-ei környei ese-
ményeket úgy, ahogy nagyszülei 
napra pontosan 70 évvel koráb-

ban átélték: Papa a bánhidai erőműben 
dolgozott. Aznap Gyuri bácsi érte ment és 
értesítette a kitelepítésről… Papa, hogy a 
kitelepítést elkerülje, a katonaigazolványát 
mutatta a honvédeknek, akik persze ezzel 
nem tudtak mit kezdeni… 

Õ 2. oldal

Õ 3. oldal



2 3

10 éves a partnerkapcsolat, 
Tardoskedd díszpolgára: Beke László
…folytatás az első oldalról

A községek kapcsolata az 1990-es évek-
ben elevenedett meg újra. A két önkor-
mányzat az együttműködési szerződést 
2007-ben Tardoskedden foglalta írásba, 
s ennek megerősítését szentesítet ték 
2008 júliusában, amikor a Környei Kö-
zösségi és Tájház avatóünnepségén is 
ellátták kézjegyükkel a dokumentumot 
a polgármesterek. A környei küldöttség 
2007 óta minden évben részt vesz a 
tardoskeddi Szent István napi ünnepsé-
gen, s más rendezvényeken. Beke László 
Környe polgármestereként fontosnak 
tartja a testvértelepülési szerződésben 
foglaltak alapján az önkormányzatok 
szoros együttműködésének fenntartását 
– hangzott el a méltatásban, a díszpol-
gár pedig nem kendőzte: nehéz meg-
szólalnia. Az elismerést megköszönve 
kiemelte, hogy az mindenkinek szól, aki 
a két település közötti kapcsolatért tesz, 
és úgy vélte, kicsit talán könnyű is volt a 
dolguk abból a szempontból, hogy egy, 
már a civil szervezetek által megkezdett 
úton kellett továbbhaladni. Nagyon sok 
állampolgári eskünek voltam részese 
polgármesterként, és az mindig szívszo-
rító érzés... Köszönöm, hogy tardoskeddi 
polgár lettem! – fogalmazott. 

A további díjak átadását, az ünnepi 
testületi ülést könyvkeresztelő, majd Buják 
Vince és Mészáros Imre közös kiállítá-
sának megnyitója követte. Buják Vince 
fafaragó alkotásai számtalan szlováki-
ai, magyarországi, erdélyi településen 
megtalálhatók, de Olaszországban és 
Lengyelországban is állnak emlékoszlo-

Fájdalmas, kitörölhetetlen sebek
…folytatás az első oldalról

A kitelepített családok mindössze 20 ki-
logramm poggyászt vihettek magukkal. 
Késő este indult a vonat Alsógallára, onnan 
pedig Pestre. Itt szerelvényeket csatoltak 
hozzájuk és felvidéki kitelepítettekkel is talál-
koztak. Brno-Prága vasútvonalon mentek, 
Decinnél lépték át a cseh-német határt.  
2 hétig voltak ot t, a határ közelében. 
Kiválasztották azokat a családokat, akik 
nem rendelkeztek munkaképes tagokkal...  
A megérkezést követően a kitelepített 
családfőkkel aláírattak egy nyilatkozatot, 
melyben lemondanak magyar állampol-
gárságukról. Volt, aki ezt először megtagad-
ta, hiszen magyarnak vallotta magát. Végül 
azonban engedni kellett, mert különben 
megvonták a család élelmiszerellátását. 
Magyarországon németek, Németország-
ban magyarok voltak... és ne feledjük: a 
Felvidékről elűzöttek ott magyarok voltak, 
itt pedig tótok lettek egyetlen nap alatt. 
Ezek a sebek igen fájdalmasak és kitöröl-
hetetlenek...

A régi hazába való visszavágyódásról, 
honvágyról szólt a „Donau Schwaben” 
című dal a Német Nemzetiségi Dalkör 
előadásában, Nagy Lilla tolmácsolásában 
pedig egy kitelepített magyar kívánsága: 
egy marék földet csak hozzatok nekem, 
legyen min megpihennem. Csak egy ma-
rék földet hazám földjéből, kertemből, had 
érezzem illatát kezemből. Csak egy marék 
földet Hazám talajából, hol bölcsőm ringott 
messze távol...

Az esemény a sínek melletti emlékműnél 
a kegyelet és tisztelet virágainak elhelye-
zésével zárult, majd a program a katolikus 
templomban folytatódott, ahol Hajdú Fe-
renc provikárius atya celebrált szentmisét.

Kitelepítettek útja – ezzel a címmel nyílt 
kiállítás kora délután a Művelődési Házban. 
A tárlat korabeli fotókon mutatta be egykori 
környei népviseleteket, életképeket, családi 
ünnepeket, hitéletet, a németországi új 
életet, s családok évtizedekkel későbbi 
egymásra találását. Hetven év elmúltával 
túlélőket is nehéz találni, és még nehezebb 
rábírni őket a visszaemlékezésre. A ma 75-
80 éves emberek gyerekként élték át az 
eseményeket. Az 1942-es népszámlálásnál 

TISZTELGÉS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT

Községünkben október 6-án, pénteken 14.30-tól  
tisztelgünk az aradi vértanúk előtt mártírhaláluk 168. évfordulója alkalmából. 

A református temetőben Nagy Péter református tiszteletes mond emlékező beszédet,  
majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyen.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZSÉG VALAMENNYI LAKÓJÁT  
TISZTELETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSRE!

pai. A famegmunkálás technikáját évek 
hosszú sora alat t sajátítot ta el, mára 
temérdek értékes mű került ki a kezei 
alól, Környe, és környei barátai számára 
is több alkotást készített. Mivel az elkészült 
munkái nagy részét elajándékozta, a ki-
állítás többségüket Mészáros Imre fotóin 
keresztül mutatja be a nagyérdeműnek.  
A tárlat létrejöttét a környei önkormány-
zat a kiáll í tot t félszáz kép keretének 
megvásárlásával segítette.

A rendezvény újabb helyszínén, a Szent 
István szobornál Tóth Marián polgármes-
ter ismét felidézte a partnerkapcsolat 10 
évvel ezelőtti létrejöttét, s Beke Lászlót 

azzal a gondolattal kérte fel ünnepi be-
széde megtartására, hogy egy évtizede 
kiváló döntést hoztak, amikor szorosabb-
ra fűzték a két település szálait. 

„Hát én sem restellem, szerelmetes 
fiam, hogy neked még életemben ta-
nulságokat, parancsokat, tanácsokat, 
javaslatokat adjak, hogy velük mind a 
magad, mind alattvalóid életmódját éke-
sítsed.” – idézte beszédében Tardoskedd 
Díszpolgára Szent István intelmét, rá-
mutatva, hogy ennek megfelelően a 
két községben is vannak, akik aktívan, 
példaértékűen tesznek azért, hogy a 
kapocs, amely összeköti a két települést 
megmaradjon. 

A hét évtizeddel ezelőtt kezdődött ér-
telmetlen és kényszerű kitelepítés révén 
létrejött szomorú köteléken túl ma már 
a kultúrcsoportok közös fellépése, a kö-
zös sportesemények, a közös ünnepek, 
rendezvények kötik össze hivatalosan 
is községeinket. És ez a tíz év is részévé 
vált a magyarság Európában eltöltött, 
több mint ezer esztendős történetének 
– hangzott el, majd az őszinte barátság 
jövőbeni megőrzésének jegyében a 
két polgármester emlékfát ültetett el, s 
Környe képviseletében a falu vezetője 
jubileumi emlékszobrot vett át. 

Az évtizedes partnerkapcsolatot ünne-
pelve idén a korábbiaknál is népesebb 
környei delegáció utazott a tardoskeddi 
Szent István napokra. A felvidéki község 
rendezvényére érkezők 19-én Környe 
táncos hagyományőrzéséből, kézmű-
ves munkáiból, őstermelői kínálatából, 
gasztronómiai felkészültségéből is íze-
lítőt kaphattak, valamint az eltelt tíz év 
partnerkapcsolati képeiből összeállított 
tablóit is megtekinthet ték. A III . Szent 
István-napi Futóversenyen 16-an képvi-
selték Környét, az igen erős mezőnyben 
a legkiemelkedőbben Demeter Zalán 
teljesített, aki korcsoportjában a dobogó 
második fokára állhatott.

pedagógusok írták össze az adatokat. Arra 
a kérdésre, hogy milyen anyanyelvű az 
illető, az idős embereknél német nyelvet 
írtak be, hiszen ők alig beszéltek magyarul, 
még az iskolában is németül tanultak, de az 
állampolgárságuk magyar. Néhány peda-
gógus jóindulatú figyelmeztetése ellenére 
német anyanyelvűnek vallották magukat. 
Ez már elég volt ahhoz, hogy kitelepítsék 
őket. 1945 után megindult az uszítás a svá-
bok ellen. Mindenért őket tették felelőssé, 
ami a korábbi években történt. „Minden 
sváb volksbundista volt, a csecsemőktől 
az aggastyánokig... A svábokat ki fogjuk 
telepíteni. Távozzanak!” Ehhez hasonló és 
még durvább mondatok láttak napvilágot 
az újságok oldalain... A kiállítás azoknak a 
környei családoknak állított emléket, akiket 
jogtalanul elűztek a szülőföldjükről...

Akiket azon a szörnyű augusztusi napon 
arra kényszerítettek, hogy végleg elhagy-
ják szülőfalujukat, nekik már az ükapjuk is 
itt, Környén született. Munkájukkal építet-
ték, gazdagították településünket, vidé-
künket, ezáltal az országot is. Végigélték az 
országunk többi lakójával a világháború-
kat, ha kellett az életüket, vagy anyaként 
gyermekeiket, asszonyként férjeiket adták 
a hazának. És akkor eljött 1947. augusztus 
27-e, amikor statáriális gyorsasággal intéz-
kedtek a hatóságok és sok környei család 
megindult az ismeretlenbe. Nem lehetett 

ez teljesen váratlan, hiszen falunk előtt már 
nagyon sok helyen végrehajtották a kitele-
pítést, már suttogtak róla az emberek, már 
voltak olyan ismerősök, barátok, akik hir-
telen, egyik napról a másikra ezer kilomé-
teres távolságra kerültek Magyarországtól 
– hangzott el Beke László polgármester 
emlékező beszédében, majd következtek 
a hagyományőrző csoportok. Hartdégen 
Józsefné, a szomszédos sváb település,  
a Vértessomlói Nemzetiségi Dalkör vezető-
je műsoruk előtt isteni kegyelemnek nevez-
te, hogy őket nem érintette a kitelepítés. 
Minket elkerültek ezek a borzalmak, és 
németül is beszélhettünk, járhattunk temp-
lomba. Ezért is mondhatom, hogy mindkét 
szemem sír: az egyik a szomorúságtól, 
a másik az örömtől – fogalmazott. Mint 
mondta, még ha a somlóiak nem is voltak 
részesei, nem lehet könnyek nélkül látni a 
svábok által valamikor átélt tragédiát, az 
viszont jóleső könnyeket csal a szemébe, 
hogy a környei svábság minden viszon-
tagság ellenére fennmaradt, megőrizte 
gyökereit, őrzi hagyományait.

Az egész napos program végén a 
Gánti, a Vértessomlói és a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkörök énekei idézték a fáj-
dalmas, kitörölhetetlen sebeket, érzéseket: 
a haza szeretetéről, visszavágyódásról, a 
szülői házról, és a dalról, amit ott dúdoltak 
régen...
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Heten részesültek elismerésben
Az ünnepség folytatásaként a környei Nő 

Klub tagjai kedves meglepetéssel készültek. 
A hölgyek folyamatosan keresik, kutatják a 
kézműves kihívásokat. Különleges techniká-
val már elkészítették az ország és Környe 
címerét aprócska selyemrózsákból, jó pár 
hónapja pedig ismét nagyot álmodtak: 
Magyarország térképét zsinórozva, még-
pedig úgy, hogy mind a 19 megye más-
más színnel készült. Az alkotást Németh 
Lajosné, Ördög Istvánné és Odlerné Takács 
Zsuzsanna nyújtotta át Beke László polgár-
mesternek.

A Német Nemzetiségi Dalkör és a 
környebányai Magyar Dalkör énekeivel 
színesített megemlékezést gulyásparti és 
utcabál követte a sportpályán, majd este 
kilenc órakor a szervezők tűzijátékkal káp-
ráztatták el a vendégeket.    

DÍJAZOTTAK: 

Környe Községért Díj  
– Varga Józsefné

Varga Józsefné, Kati néni Tatabányán, szü-
lésznőként kezdte egészségügyi pályafutá-
sát. A szülési szabadsága után, 1966-ban 
került Környére az I. háziorvosi körzetbe. 34 
évet dolgozott körzeti ápolóként Dr. Laub 
József asszisztenseként. Munkáját lelkiisme-
retesen, nagy odaadással végezte, ezért 
mindig is tisztelet és szeretet övezte.  2000-
től, 60 esztendős korától tölti a nyugdíjas 
éveit, ám számára ez napjainkban sem 
jelenti a pihenés időszakát. Sekrestyésként 
évtizedek óta Kati néni készíti elő a római 
katolikus templomot a misékre, egyházi 
ünnepekre, eseményekre. Elvégzi a min-
dennapok munkáit, hogy a templomba 
járók a legméltóbb körülmények között 
vehessenek részt a szertartásokon. Ő gon-
doskodik a friss virágokról, a gyertyákról, s 
Ő kezeli az egyházközség perselypénzét, 
gondoskodik a banki ügyletek intézéséről. 

Környe Község  
Gazdasági Fejlődéséért Díj  
– Ipari Projekt Hungária Kft.

Az Ipari Projekt Hungária Kft (IPH Kft.) 1997-
ben alakult építőipari tevékenységek ellá-
tására. 1998 óta az ipari park fejlesztőjeként 
kialakította azt a 450 hektáros területet, 
amely teljesen közművesített, magas sza-
bad kapacitásokkal, fejlett belső úthálózat-
tal rendelkezik, s közvetlen csatlakozást biz-
tosít a közelben lévő M1-es autópályához. 
A park területrendezési tervét a befektetők 
igényeinek figyelembevételével készíti el, s 
a befektetők követelményeinek megfelelő 
telephelyet alakít ki.

Az ipari parkba betelepült cégekkel 
nemcsak a beruházás előkészítési szaka-
szában, hanem a napi működés során is 
szorosan együttműködik. A cég elsődleges 
feladata a közvetlen tőkebefektetések 
elősegítése, termelő vállalatok betelepítése 
az ipari parkba, ezáltal új munkahelyek 
létrehozása és ezek megtartása. Ennek a 
tevékenységnek az elengedhetetlen fel-
tétele a kapcsolódó intézményekkel való 

Környe önkormányzata hagyományosan 
az augusztus 20-ai, Szent István király 
tiszteletére rendezett ünnepségének 
keretében ismeri el azok tevékenységét, 
akik kiemelkedő teljesítményükkel öreg-
bítik a község hírnevét, vagy hosszú évek 
áldozatvállalásával vívják ki a település 
közösségének megbecsülését. Az idei ese-
ményen heten részesültek elismerésben.

S zent István emberi nagyságát ki-
fejezik Imre herceghez írt intelmei, 
melyek egyikének tartalma igen 

egyszerű, tiszta, de éppen ezért nagyszerű 
és örökérvényű: meghallgatni, megfo-
gadni elődeink példáit, nekünk pedig úgy 
kell élnünk, hogy az utánunk következők 
példát vehessenek rólunk. Ezért is nagy 
felelősség az, hogy miként éljük napjainkat, 
miként végezzük közös dolgainkat, hiszen 
ezer esztendő öröksége értékes hagyaték 
– hangzott el a Millecentenáriumi Emlék-
parkban Beke László polgármestertől, majd 
– utalva az elismerések későbbi átadására 
– így fogalmazott: a községünkben élők 
és a községünkért dolgozók közül is sokan 
hozzájárulnak településünk, és ez által 
Magyarország sikeréhez. A mai napon őket 
is ünnepeljük, megköszönjük munkájukat 
és közösen gondolunk jó szívvel eredmé-
nyeikre, sikereikre. A településünkön elért 
eredményeikkel hozzájárulnak hazánk, 
Magyarország teljesítményéhez. Hiszen az 
ország belőlünk, egyénekből áll. Ha ezek 

a helyi, akár környei sikerek, kiemelkedő 
teljesítmények nem születnének meg, Ma-
gyarország sem lehetne sikeres. 

Külön köszönet illeti meg ezért azokat a 
társainkat, akiket ma azért hívtunk ide, hogy 
hálát mondhassunk nekik munkájukért, 
mellyel hozzájárulnak, hogy községünk 
lakói egészségesebbek, műveltebbek, 
erősebbek és edzettebbek legyenek, hogy 
községünk gazdasági fejlődése kiemelke-
dő lehessen térségünkben.
Az ünnepi gondolatok után az önkormány-
zat nevében Beke László és Orlovits Tímea 
jegyző, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe részéről Tirhold Kármen elnök 
és Erl Péter képviselő, Tardoskedd képvi-
seletében Veres Judit hivatalvezető, Buják 
Vince, a Magyar Kultúra Lovagja, a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
részéről Wéber István elnök és Kerecsényi 
József elnökhelyettes, a Történelmi Vitézi 
Rend Komárom-Esztergom megyei és Nyu-
gat-felvidék Székkapitánysága nevében 
Vitéz Erdei József és Vitéz Dr. Árendás József 
helyezte el a kegyelet virágait az Árpád 
Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes 
és Bedy Sándor plébános áldotta meg az 
új kenyeret. 

A környei önkormányzat hagyomá-
nyosan az államalapítás ünnepén ismeri 
el azok tevékenységét, akik kiemelkedő 
teljesítményükkel öregbítik a község hírne-
vét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos 
ténykedésével vívják ki a település közös-

ségének megbecsülését. Az eseményen 
a képviselő-testület döntése alapján heten 
vehettek át elismerő oklevelet.  

Az önkormányzat idén a „Környe közsé-
gért díjat” a település katolikus egyház-
községi életének fejlesztéséért, áldozatos, 
példaértékű és magas színvonalú mun-
kájának elismeréseként Varga Józsefné 
részére adományozta. A település fejlődé-
se, gazdasági felemelkedése érdekében 
kifejtett magas színvonalú munkájának 
elismeréseként az Ipari Projekt Hungaria 
Kft.-t képviselve Halász István ügyvezető 
igazgató a „Környe község gazdasági fej-
lődéséért díjat” vehette át. A gyermekek 
óvodai nevelésében kifejtett magas szín-
vonalú, áldozatos munkája elismeréseként  
Fél Józsefné „Pedagógiai díj”-ban részesült. 
A bölcsődei ellátásban részesülő gyerme-
kek nevelésében kifejtett magas színvo-
nalú, áldozatos munkája elismeréseként  
Méri Jánosné a „Közegészségügyi díjat” 
vehette át. Kiemelkedő sportolói tevékeny-
ségének elismeréseként Prekob Renátó 
elnyerte az „Év sportolója díjat”. Az önkor-
mányzat a település sportjának fejlődése 
érdekében nyújtot t magas színvonalú 
támogatásának elismeréseként az Otto 
Fuchs Hungary Kft. részére a „Környe község 
sportjáért díjat” adományozta. A „Partner-
kapcsolatok díjat” a partnerkapcsolatok 
ápolása és fejlesztése területén kifejtett 
magas színvonalú, áldozatos munkájáért 
a tardoskeddi Buják Vince vehette át. 

közös munka helyi és kormányzati szinten 
is. Munkájuk elismeréseként a Magyar 
Kormánytól 2005-ben elnyerték az Év Be-
fektetőbarát Ipari Parkja címet, és ennek a 
közös munkának az elismerése az a tény is, 
hogy közel 1 milliárd EUR értékű közvetlen 
tőkebefektetés valósult meg a Tatabánya-
Környe ipari parkban a világban piacveze-
tő cégek beruházásában.

Munkájuk színvonalát jelzi, hogy az Ipari 
Park környei területének növekedése 2005 
óta töretlen. A 2008-as pénzügyi, gaz-
dasági válság ellenére is folyamatosan 
települtek be cégek, illetve a meglévők 
bővítik területüket. 

Pedagógiai Díj  
– Fél Józsefné

Fél Józsefné 1980 szeptemberében kez-
det t dolgozni az akkor még Környei 
Napköziotthonos Óvodában. Nagy lelke-
sedéssel kezdte meg fiatal óvónőként a 
település gyermekeinek nevelését. Hivatás-
tudata miatt, azért hogy még többet tudjon 
adni óvodásainak, hogy szakmailag még 
felkészültebb legyen, 1986-ban megkezdte 
tanulmányait a Soproni Benedek Elek Pe-
dagógiai Főiskolán, majd 1988 júniusában 
sikeres záróvizsga után megkapta óvoda-
pedagógus diplomáját.

Azóta is töretlen hittel, szakmai hozzáér-
téssel, szeretettel neveli a rábízott gyerme-
keket, megfelelő útravalóval látva el őket 
iskolába indulásukkor. Talán több mint 250 
gyermek óvó nénije volt, valószínűleg mind-
egyikükről fel tud idézni egy-egy kedves 
gondolatot.

Számtalan továbbképzésen vett részt, 
hogy felfrissítse tudását, illetve új ismeretek 
birtokába jusson. 2016-ban országosan is 
az elsők között tett sikeres minősítő vizsgát, 
ami elismerése szakmai munkájának. 
Különösen nagy hangsúlyt fektet a zenei 

nevelésre, megszerettetve óvodásaival az 
éneklést.  A magyar népdalkultúra tiszta 
forrásából merítkezik, számára ez képviseli 
a továbbadandó értéket. Két évtizede 
a gyermekvédelmi munkát is felvállalta 
az intézményben. Nagyon sok hátrányos 
helyzetű családnak, kisgyermeknek sikerült 
segítséget nyújtani. A település társadalmi 
életébe is bekapcsolódott, hiszen tagja 
a Vackor Óvoda kórusának, akikkel igye-
keznek színesebbé tenni a falu néhány 
eseményét.

Közegészségügyi Díj  
– Méri Jánosné

 
Méri Jánosné születése óta Környén él, itt 
végezte általános iskolai tanulmányait, itt 
kötött házasságot. A Tatabányai Egészség-
ügyi Szakközépiskolában szerzett érettségit, 
majd a megyeszékhelyi Csecsemőotthon-
ban 7 éven keresztül gondozta, nevelte az 
apróságokat. Ott erősödött meg benne a 
gondolat, hogy kisgyermekekkel szeretne 
foglalkozni, gondozni, nevelni őket.

Folyamatosan képezte magát, hogy 
megfeleljen a kihívásoknak, a lehető leg-
több ismerettel rendelkezzen munkájához. 
Elvégezte a dajkaképzőt, majd gyermek- 
és ifjúsági felügyelő szakképzettséget, 
2001-ben gyógypedagógiai asszisztens 
oklevelet szerzett.

1997 márciusában, az akkor még Környei 
Napköziotthonos Óvodában helyezkedett 
el dajkaként, majd később pedagógiai 
asszisztens feladatkörben tevékenyke-
det t, mindig maximálisan megfelelve 
az elvárásoknak. Nem titkolt vágya volt, 
hogy valamikor a bölcsődés korosztállyal 
foglalkozhasson, lehetőség szerint Környén. 
Ezért jelentkezett a Pannon Kincstár Tanoda 
kisgyermekgondozó-, nevelő képzésére, 
melyet eredményesen elvégzett. 

Õ 6. oldal
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Szent Istvánra emlékeztek Környebányán
A Vértessomlói nyugdíjas szervezet, vala-
mint az Éjféli Kiáltás Misszó képviselői is 
érkeztek augusztus 19-én Környebányára, 
hogy együtt emlékezzenek Szent István 
királyra. A Hősi Emlékműnél hagyomá-
nyosan özv. Borsodi Ferencné kongatta 
meg a harangot, jelezve a szép számú 
egybegyűltek számára az emlékezés, az 
ősök előtti tisztelgés ünnepének kezdetét.

A méltó ünneplés alapjai t már 
jó ideje letették Környebányán.  
A helyi gyerekek, felnőttek Bozó 

Kucskár Anikó vezetésével a jelenlévők-
nek évről-évre színes dalokból, versekből 
kötött csokrot nyújtanak át, ezt idén nem-
zeti érzelmű Szent István dalokból fűzték 
Bolemányi Magdolna citerakíséretében.  
A csokrot Tárkányi Károlyné és Badov Szilvia 
szavalatával, Hosszú Marika szólóénekével 
gazdagította, s az Adj Uram Isten népdal 
fohásza mellett piros, fehér, zöld léggöm-
bök szálltak az ég felé.

Az ünnepség időpontjában Beke Lász-
ló polgármester a tardoskeddi Szent Ist-
ván Napokon vett részt, ezért gondolatait 
távollétében dr. Beke Ernő tolmácsolta. 
Az ünnepi beszédben elhangzott, hogy 
első királyunk államalapító munkájával 
megteremtet te a lehetőségét a ma-
gyarok ot thonteremtésének, s hogy a 
keresztény Európa teljes jogú tagjaivá 
váljanak. Létrehozta azt az egyházi és 
közigazgatási rendszert, mely meghatá-
rozta nemzetünk sorsát az uralkodását 
követő ezer esztendőben. Az ezer eszten-

dővel ezelőtt létrejött magyar királyság 
megadta azokat a kereteket, amelyek 
biztosították az itt élők megélhetését, bol-
dogulását. Az általa megalkotott rend-
szer viszont nem csak a betevő falatról, 
a mindennapi kenyérről gondoskodott, 
hanem az egyházra épülve lelki táplá-
lékkal is szolgált. Ezek a fundamentumok 
a mai napig meghatározzák országunk 
keresztény kultúrkörhöz való kapcsoló-
dását. A Hősi Emlékműnél Környe köz-
ség nevében dr. Beke Ernő és Svétecz 

László képviselők, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részéről Tirhold Kármen 
elnök és Erl Péter képviselő, a Történelmi 
Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei 
és Nyugat-felvidék Székkapitánysága 
nevében Vitéz Erdei József és Vitéz Dr. 
Árendás József, a Vértessomlói Bányász 
Nyugdíjas Szakszervezet képviseletében 
Krüpl György helyezte el a kegyelet virá-
gait, majd a program az Erdei Iskolában 
folytatódott, ahol gulyásparti és utcabál 
várt mindenkit. 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú  
Művészeti Iskola Öko-programja a 2017–2018 tanévben

Mitől ökoiskola egy iskola? 
 

Az emberiség jelen-
legi legnagyobb ki-
hívása a környezeti 
válság. A környezet-
tudatosabb életvitel 
kialakítása a válság-
gal való megküzdés egyik fő eszköze. 
Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az 
ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során 
azzal, hogy a jövő generációk nevelése 
során a környezet tudatosan cselekvő 
állampolgárt nevelnek. Egy ökoiskola ab-
ban különbözik egy átlagos iskolától, hogy 
nem csak a tanításban érvényesülnek a 
környezeti nevelés, a fenntarthatóság pe-
dagógiájának elvei, hanem az iskolai élet 
minden területén; az iskola működtetése 
terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése 
vagy a táborok szervezése során. Az isko-
lai munkához több szálon kapcsolódik a 
helyi közösség. A helyi környezeti értékek 

és gondok részét képezik az iskola peda-
gógiai munkájának, a helyi pedagógiai 
programba beágyazottan.

Az ökoiskola program  
egyik feladata

„A környezettudatosság erősítése és a 
környezeti nevelés fejlesztése az oktatás 
szintjén, céljának elérése, valamint az 
infrastruktúra modern, ugyanakkor környe-
zetkímélő alakítása.” A környezeti nevelés, 
ha különböző mélységben és módszerek-
kel is, de része minden tantárgynak. Cé-
lunk: az örökös Ökoiskola cím elnyerése, 
az eddig elért eredmények folytatása, 
felmérése a hatékonyság növelése. Ebben 
a tanévben kiemelt figyelmet fordítunk: 
• más iskolával való együttműködésre 
(Hamvas Béla Gimnázium Oroszlány) • 
Ökotábor a partner iskolával • minőség-
biztosítási mérések. Folytatjuk az eddigi 
programokat: • elemgyűjtés • szelektív 

hulladékgyűjtés • autómentes nap • salá-
ta parti • erdei iskola programok • egész-
séges életmódra nevelés – egészséges 
táplálkozás • papírgyűjtés • madarak téli 
etetése. Felhívjuk a gyerekek figyelmét: 
•  az állatok és a növények védelmére 
• a természeti katasztrófák kialakulására 
és következményeire • a takarékosság-
ra. Csatlakozunk: • a pénz témahéthez  
• a fenntarthatósági témahéthez.

A címet már kétszer elnyertük és három 
évünk van bebizonyítani, hogy meg is 
érdemeljük. Reméljük kitartó lelkesedé-
sünkkel és sok-sok színes programmal hatni 
tudunk gyermekeinkre, hogy elhiggyék, 
sokat tudnak tenni környezetük és jövőjük 
érdekében.

Célunk, hogy egészséges harmóniában 
éljünk önmagukkal és mindenkori kör-
nyezetünkkel!

Horti Károlyné
programfelelős

2013-ban teljesülhettek az álmai, hiszen 
megépült az óvoda új épülete, amikortól 
a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde két 
bölcsődei csoporttal működik, a bölcső-
de elindításának szép és nehéz feladatát 
örömmel vállalta. Az intézmény bölcsődéje 
a környei szülők nagy megelégedettsé-
gére azóta is színvonalasan, szakszerűen 
látja el 2 éves kortól az erre igényt tartók 
gyermekeit. Ibolya személyisége, emberi 
értékei, szakmai tudása, elhivatottsága volt 
a biztosítéka a magas színvonalú gondozó-
nevelő munkának.   

Az Év Sportolója  
– Prekob Renátó

Prekob Renátó 1980-ban Környén született, 
s azóta itt él. A motorok és a motorverseny-
zés már gyerekkora óta érdekelte, de az 
anyagi lehetőségek csak felnőtté válása 
után tet ték lehetővé, hogy szorosabb 
kapcsolatba kerüljön a motorozással, a 
sportággal. 2005-ben, 25 évesen vásárolta 
meg az első utcai motorját, s még abban 
az évben egy crossmotor boldog tulajdo-
nosa is lehetett. Pályafutásának elindulását 
is ahhoz az esztendőhöz köti.  

2006-ban elkezdett komolyabban edze-
ni, és az év végén már napi licenccel indult 
pár amatőr versenyen, melyeken a mezőny 
első felében végzett. Ekkor már érezte a 
sportág iránti elköteleződést, s hogy való-
ra válthatja álmait. Azóta sportbalesetek, 
anyagi és technikai okok miatti kisebb-na-
gyobb megszakításokkal versenyszerűen 
motorozik, az első években a Speed-Tech 
MSE-ben, harmadik esztendeje pedig 
a Gerecse Motor SE színeiben. Az eltelt 
évek alatt osztályában és kategóriájában 
számos irigylésre méltó helyezést ért el. 

Eredményei a teljesség igénye nélkül: 2009-
ben az Endurocross magyar bajnokságban 
bronzérem, 2011-ben a másodosztályban 
ezüstérem. 2013: Endurocross Királyválasztó 
páros kategória aranyérem, 2015-ben har-
madik helyezés. 

Tavaly anyagi okok miatt csak a bajnok-
ság második felében vett részt, kategóri-
ájában így is a Foktő Dél-Kupán bronz, a 
Mágocs Dél-Kupán egy ezüst és egy bronz, 
a Nemesbikk Kelet-Kupán aranyérmet 
szerzett. Az idei versenyszezon jelenleg fél-
időben jár, s Renátó több bajnokságban is 
a tabella élén tanyázik. Ezek a Kőszárhegy 
Magyar Bajnoki, a Zomba Motocross, és a 
Kaposvár MXMánia Nyugat Kupa.

Környe Község Sportjáért Díj  
– Otto Fuchs Hungary Kft.

Az OTTO FUCHS Hungary Kft. Tatabányán 
2010 augusztusa óta az OTTO FUCHS cso-
port 100 százalékos leányvállalataként 
működik. A cég mintegy 400 dolgozójával 
prémium autómárkák alapfelszereltsége 
számára gyárt könnyűsúlyú alumínium 
kerekeket automatizált és összehangolt ter-
melési folyamattal.  A kiépített kapacitással 
1,3 millió kereket lehet gyártani 15 és 18 coll 
átmérő mérettartományban.

Már több alkalommal rendeztek családi 
napot Környén, a bérleti díjból származó 
bevétel a spor tegyesület működését 
segítette. Az elmúlt két esztendőben az 
önkormányzat mellett a cég nyújtotta a 
legjelentősebb támogatást a műfüves 
labdarúgó pálya építéséhez. Ennek a fej-
lesztésnek köszönhetően esős idő esetén 
is edzhetnek a csapatok, illetve a serdülők 
és a női labdarúgók mérkőzéseket is játsz-
hatnak rajta. 

Partnerkapcsolatok Díja  
– Buják Vince  

Buják Vince, aki 2006 januárjától a Ma-
gyar Kultúra Lovagja, Környe partnerte-
lepülésén, Tardoskedden él és dolgozik. 
Vince bácsi az 1947-es csehországi de-
portálások idején Tachovban született, 
de Tardoskeddet tekinti szülőfalujának, 
hiszen a család 1949-ben visszaköltözött, 
ő pedig a téli estéken már apró gyermek-
korától követte, hogy köti édesapja a ko-
sarakat, majd apránként ő is elsajátította 
a fortélyokat.

A hagyományőrző mester a fameg-
munkálás szerelmese, de azon kívül szá-
mos kedvtelésnek hódol: méhészkedik, 
szenvedélyes vadász, sőt vadászkutyákat 
idomít, madarakat nevel, kötelet ver, 
kosarat fon. A kosárkötés hagyománya 
Tardoskedden címmel saját könyvet 
adott ki 2004-ben.

Az Élő Hagyományok Polgári Társulás 
tagjaival a kezdetektől színesíti a Nem-
zetiségi és Sörfesztivál kézműves utcáját, 
lelkesen, szívvel lélekkel osztja meg az 
érdeklődőkkel a hagyományos kézműves 
mesterségek titkait.

Faragásaival egyedivé és emlékezetes-
sé tette anyatelepülését az odalátogatók 
számára. 10 évvel ezelőtt ő készítette el 
azt az emléktáblát, mely a két település 
közti partnerkapcsolati megállapodásá-
nak állít emléket. E mellett már számos 
fafaragást készített Környe számára is. 
Legutóbb a kitelepítés 70. évfordulójára 
készítet t egy emlékoszlopot, valamint 
Környe és Tardoskedd 10 éves partner-
kapcsolati jubileumára, melyet augusztus 
18-án ünnepeltek a felvidéki településen 
a partnerek. 
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Alsósok őszi túrán
Szeptember 8-án, a hideg reggel után, 
szép őszi időben kirándulni mentek a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola alsó tagozatosai. 

A z első osztályosok Tagyospusztát 
tűzték ki célul. A hosszú úton több-
ször megálltunk, hiszen a kicsi 

lábak hamar elfáradtak. Egy-egy pihenő 
alkalmával előkerültek a szendvicsek, 
kulacsok a hátizsákból. A pihenések köz-
ben jókat tudtunk beszélgetni. Útközben 
megfigyeltük az ősszel érő terméseket, a 
határban folyó munkákat. Bogarásztunk, 
megismerkedtünk a százlábúval, pókok-
kal, hangyákkal. Gyorsan elrepült az idő, 
és már meg is érkeztünk Tagyospusztára. 
Köszönetünket fejezzük ki Nagy Péter tiszte-
letes úrnak, hogy a Vitéz Dinnyés Zsigmond 
Konferenciatelep helyszínén tartózkodhat-
tunk. A gyerekek feledve a hosszú utat, 
egy kis pihenő után ismét erőre kaptak 
és kérték, hogy rendezzünk nekik tréfás 
futóversenyeket. Mivel a túrát mindenki 
hősiesen teljesítette, a tanító néniktől még 
egy oklevelet is kaptak.

A másodikosok és a harmadikosok 
Kecskédre mentek. A jól ismert tópartot 
elhagyva, ismeretlen földutakon jártunk.  
A 8 kilométeres túra nemcsak a testet erő-
sítette, de sok-sok értékes megfigyelésre, 
és tartalmas beszélgetésekre adott lehe-

tőséget. Szóba 
kerültek a tópar-
ti növények, vízi 
állatok. A szán-
tóföldi munká-
kat is megfigyel-
hettük, amikor a 
tarlón vagy ép-
pen a még lá-
bon álló kukori-
cásban jártunk.  
A kecskédi ját-
szótéren pihen-
tünk meg. A vár-
va várt falatozás 
után, kipróbál-
ták a gyerekek 
a játékszereket, fociztak, fogócskáztak, 
és lepedő teniszt játszottak. Bár fáradtak 
voltunk, a hazaút már rövidebbnek tűnt.

A negyedik évfolyamosok Tatabánya 
felé vették útjukat. Vonattal minden kis-
gyerek szívesen utazik, most is örömmel 
gyalogoltak a nebulók a vasútállomás 
felé. Bizony diákoknak, tanítóknak egyaránt 
meg kellett küzdeni a Turulig felvezető 
négyszáz lépcsővel. Lihegve értük el a Kő-
hegy csúcsát. Amint megláttuk az elénk 
táruló panorámát, elfelejtettük fáradtsá-
gunkat. Felelevenítettük a turul madárról 
tanult mondákat és elsétáltunk a Szelim-
barlanghoz. Érdekes volt a barlanghoz 

kapcsolódó tatár- és török kori legendákat 
meghallgatni, majd mászni a sziklákon, 
gyönyörködni a kilátásban. Az ebéd és a 
rövid pihenő jól esett, majd megújult erővel 
vetettük bele magunkat a rókavadászat és 
a számháború izgalmaiba. A lépcsőkön 
lefelé kevésbé volt fárasztó az út. A Jubi-
leum játszótér megannyi ötletes, fejlesztő 
játékát örömmel vettük birtokba. Végül a 
sok mozgástól, élménytől elcsigázva három 
órakor jöttünk haza. Azt gondolom, ezen az 
estén minden kiránduló korán bújt ágyba.

Nagyon elfáradva, de teli élményekkel 
zártuk ezt a meleg őszi napot.

Tanító nénik

340 diák számára kezdődött meg a tanév Környén

Első élmények az iskolából
28 kis elsőst fogadtunk az idei tanév kezdetén a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola falai között. Reggelente néhányan még megszep-
penve, van, aki vidáman búcsúzik szüleitől.  A magas létszámra való tekintettel két 
csoportban folyik a munka az olvasás, írás, matematika, környezetismeret, rajz és 
technika órákon. Még előfordul, hogy a Pitypang és Margaréta csoport tagjai össze-
keverednek, de lassan egyre ügyesebbek leszünk. Az első héten megismerkedtek 
a tanulók a tanító nénikkel, az iskolával, annak szabályaival. Már ekkor elkezdték 
gyűjtögetni a piros pontokat. Felidéztük az óvodai mondókákat, dalokat, és újakat 
is tanultunk már hozzá!

Lassan előkerülnek a tankönyvek, munkafüzetek, füzetek. A kis kezek egyre 
ügyesebben fogják a ceruzákat. A sok tanítói dicsérő szó, a piros pont, a kacagó 
ötös el is feledtetik a gyerekekkel, hogy iskolában vannak. Talán a jó idő is hoz-
zásegítette a tanulókat ahhoz, hogy örömmel jöjjenek iskolába. Mi tanító nénik 
nagyon szeretnénk, ha a gyerekek iskolába járása egy hosszú út élménydús első 
lépcsőfoka lenne. A tanulók az első hét tapasztalatait megosztották velünk, miszerint 
szeretnek iskolába járni, örülnek a sok-sok piros pontnak, tetszenek tantermeik, jól 
érzik magukat az iskolában.

Kívánjuk, hogy ez az érzés végigkísérje tanulmányaikat!

Királyné Kollerits Valéria, Dr. Szemetiné Horn Bernadett,  

Horti Károlyné tanító nénik

A biciklitúra

E gy szép napon Éva néni gondolt egyet, s mást, 
és az jutott eszébe ruccanjon ki az osztály. Egy 
biciklitúrát tervelt ki Tatára. Nyolcan vállalkoz-

tunk a túrára. A gyerekeket Alex anyukája, és apu-
kája vitte az Oázis kertészettel szembe lévő parkhoz, 
a bicókat Éva néni férje. Átbeszéltük a szabályokat 
és indulhatott a móka. Egymás mögött haladva, 
elől Éva, hátul Teri néni zárta a sort. Több megállót 
érintettünk; az elsőnél volt, aki rosszul lett, volt, aki 
evett ivott. Odafele láttunk lovakat és birkákat. Erdős 
részen értünk Tatára, majd hamarosan megláttuk a 
tavat; tekertünk, míg fel nem tűnt a tó kincse a tatai 
vár. Gyönyörű volt a természet. Hazafelé edzőhelyet 
leltünk, ahol sportoltunk egy kicsit. Visszaértünk a 
kerékpárúton Tatabányára, ahol szülők vártak. Jó 
csapatépítő mulatság volt erőpróbával. 

Száz Alexandra 6. b

Beiskolázási támogatás
Környe Község Önkormányzata beiskoláztatási támogatással segíti a tanévkezdést. A támogatásra azon nappali tagozatos diákok 
és óvodások is jogosultak, akik nem Környén folytatják tanulmányaikat, vagy nem a községben részesülnek óvodai ellátásban.

A támogatás mértéke óvodások esetében 4 ezer, az általános iskolai tanulmányaikat folytató diákok számára 5 ezer, a felsőfokú ok-
tatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére 6 ezer forint. A támogatások október 13-áig vehetők át a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában eredeti iskolalátogatási illetve hallgatói jogviszony igazolással  hétfőnként 10 és 16 óra, szerdánként 10 és 15 óra között, 
péntekenként 10-től 11.30 óráig.  A beiskolázási támogatást óvodások és általános iskolások esetében csak a szülő veheti át.

Pontosan 340 diák számára kezdődött 
meg hivatalosan is az új tanév a Kisfalu-
dy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. A kézilabdapályán 
megilletődve nézelődött az a 28 apróság, 
akik idén ülnek először iskolapadba, s a 
megszeppenésük mintha még fokozódott 
is volna, amikor a végzősök a nyakukba 
kötötték az intézmény címeres sálját, 
amely mostantól hirdeti, hogy ők is „Kis-
faludys” diákok. 

B ár az egyik kisfiú bohókásan meg-
jegyezte, hogy neki a térdéig ér, 
többségük érdeklődve, már-már 

iskolás komolysággal igazgatta, nézegette 
a nyakkendőt, barátkozva a gondolat-
tal, hogy a mese és játékok birodalmát 
számukra mostantól felváltja a betűk és 
számok világa. 

A legkisebbek mellet t egy felnőt t, 
Molnárné Varga Katalin, 
az intézmény öt eszten-
dőre kinevezett igazga-
tója is átvehette a sálat. 
Őt Ráczné Wiszt Vilma 
köszöntötte a kisfaludys 
közösség nevében, az 
intézményvezető pedig 
– megköszönve a meg-
tiszteltetést – így fogalma-
zott: mától az iskola teljes 
jogú polgára vagyok 
ugyanúgy, mint az összes 
gyerek, és az összes pe-
dagógus.

Az évnyitó ünnepség-
hez kapcsolódó szép 
hagyomány,  hogy a 
kis elsősök az egykori 
óvónénikkel, jövőbeni osztályfőnöke-
ikkel közösen sétálnak el az óvodából 
az iskolába, így az igazgató köszöntése 
nem csupán képletesen szólt a kicsikhez. 
„Nagyon fontos utat tettetek meg közö-
sen, a mesék és játékok birodalmából 
megérkeztetek egy másik fontos világba: 
az iskolába, a számok, a betűk, a tudás, 
a képességek fejlesztésének, az új barát-
ságok kötésének, az önálló élethez vezető 
tapasztalati tanulásnak a birodalmába. 
Vártuk a megérkezéseteket pedagógus 
kollégáimmal és tanulótársaitokkal. Olyan 
várakozás ez, mint amikor a családba új 
családtag érkezik. Megváltozik és gazda-
godik a közösség.”

Tanórákon, különféle programokon, 
szakkörökön, művészetoktatásban, élmé-
nyekben gyűjthetitek a tapasztalatokat, 
tudást. Sportolhattok, erőt gyűjthettek, 
tanulhattok szabályosan küzdeni. Ezek 
kincsek, mind a sajátotok lesz, ha felis-
meritek az iskola adta lehetőségeket; ha 
partnereik vagytok a pedagógusoknak a 
kincsek feltárásában, ha nem hagyjátok 
azokat a mélyben… A kincsek gyűjtése 
munkával, fáradozással jár – fogalmazott, 

és azt javasolta a 
gyerekeknek, hogy 
már most éljenek a 
kincsgyűjtés lehető-
ségével, mert jobb 
előrelátónak lenni, 
mint később bán-
kódni elszalasztott 
lehetőségek után.

Molnárné Varga 
Katalin bejelentet-
te, hogy az Arizona 
program a tanulás-
tanítás támogatá-
saként a felső ta-
gozaton továbbra is működik, valamint 
matematikából a 6. és 8. évfolyamon 
kompetenciamérésre számíthatnak, mert 
a diákok felkészültsége érdekében szeret-
nék felmérni, hogy milyen fokú koncent-
rációt igényel. Emellett a továbbtanulás 

támogatásához egyedi pályaorientációs 
programot fejlesztettek ki az iskolában, 
amit szülői igények esetén bevezetnek, 
hogy a választás ne csak megfigyeléseken, 
intuíciókon alapuljon, hanem mérésekkel 
alátámasztott is legyen.
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Tekerni a bicót, mozogni,  
és kíváncsinak lenni mindenre

Vidám nyelvtanulás – gyermeked sikeres jövőjéért!  www.vidamangol.hu 
 

       LCF Baby Club és LC Jazz Mataz  
 Zenés - játékos angol tanfolyamok  

       6 hónapostól 3 éves kisgyerekek és szüleik számára 
a környei Művelődési Házban 

 
Nyelvtanulás már pici korban? Igen! 
 
A legújabb nyelvoktatással kapcsolatos kutatások eredményei azt mutatják, hogy minél korábban kezd 
egy gyermek idegen nyelvet tanulni (természetesen a korának megfelelő módszerrel), annál 
könnyedebben, gyorsabban és jobb kiejtéssel képes azt elsajátítani. Így minél korábban lehetőséget 
biztosítunk gyermekünknek az idegen nyelvvel való megismerkedésre, annál többet tettünk annak 
érdekében, hogy magas szinten elsajátítsa azt. 
 
 

Élményszerű nyelvtanulás észrevétlenül? 
Igen! A Kids Clubban, ahol még a nyelvtanulás is gyerekjáték! Gyere és próbáld ki te is! 

 
LCF Kids Club Nyelviskola Környe 

Krállné Mózer Nikoletta 
kidsclubkornye@gmail.com 

www.facebook.com/KidsClubHungary 
 

Várlak Benneteket szeretettel csütörtökönként 10 órától a Művelődési 
Házban! 

 
Krállné Mózer Nikoletta 

Felhív tam tele -
fonon, hogy en-
gedély t kérjek 
az íráshoz, hogy 
kifejezzem mér-
hetetlen csodála-
tomat irányába. 
Táncdalfesztivál 
c í m ű e l őa d á s 
volt a Művelődési 
Házban. Gyülekeztek az emberek. Voltak 
olyanok, akik fiatalságukat idézték vissza 
a dalok szárnyain, és bizonyára voltak 
azért olyanok, akik el sem tudták képzelni, 
miről is beszél a konferanszié, hogy 1-2 
tv volt a faluban, és köré gyűlt a fél falu, 
kiürültek az utcák a döntők idején a hat-
vanas évek közepe táján. 

Ü ltem a nézőtéren, élveztem az 
előadást, hiszen a tinédzserkorom 
dalai nagyon sokat jelentettek; a 

fiatalságot, a szerelmeket, a csalódásokat, 
a boldogságot. Néha odasandítottam az 
előző sor közepére, ahol Pista bácsi ült. 
Már előadás előtt találkoztunk a Ház előtt, 
amikor gondosan odazárta a számára nél-
külözhetetlen társát, a biciklijét a tárolóhoz. 
Oda is szóltam neki, hogy hazafelé azért ne 
üljön fel, mosolyogva válaszolta, hogy hi-
szen van világítása. A  dallamok hallatának 
örömén túl számomra nagyobb boldogság 
volt, hogy egy 97 éves ember felöltözik 
szépen, kimozdul egy zenés előadásra, 
és rettentően élvezi azt, mosolyog, tapsol, 
tudja miről énekelnek, miről beszélnek, 
hiszen a dalok születésekor Ő még fiatal 
volt „csak” 47 éves. Szóval felhívtam Pista 
bácsit, hogy engedélyt kérjek tőle, ennek 
a szösszenetnek a megírására, hogy meg-
említsem pár sorban Őt. Dőlt belőle a szó, 
közel egy órát beszélgettünk. Elképedtem a 
vitalitásán, a tájékozottságán, a humorán. 
Hogy mi a titka? Csak ennyit mondott: mo-
zogni, mozogni, mozogni. Kifejezetten nem 
tornázik, de eszébe jut, hogy ha reggelihez 
nincs paprika az asztalon, akkor lerohan 
a kert végébe és felhoz magának egyet 
a saját termésből. Aztán külön teker el a 
postára, külön a boltba, külön az ebédért, 
ahonnan négy ételhordóval tér haza, 
hiszen szívességből a környékbelieknek is 
elfuvarozza az ebédet. Permetezi, kapálja 
a szőlőjét, meg-megáll közben – mily fura, 
még egyszer említem mindezt 97 évesen 
– aztán megiszik egy kis pohár fröccsöt , 
persze, hogy a saját borából. Mérték, az 
is nagyon fontos. Reggel felkelés után egy 
kávé azért jólesik, és a reggeli előtt egy 
gyűszűnyi házi pálinka, ahogy mondja, 
nem egy kortyra issza meg, hanem ízlelgeti 
sokáig, de tényleg csak gyűszűnyit. Neki a 
gyógyszer a Cavinton és a B12, és ezzel be 
is zárul részéről a pirulák szedése. De ezer 
Cavintonnál jobb memóriajáték, amikor 

a tévéműsorokat nézve memorizálja a 
neveket, otthon van mindenben, sportban, 
színházi előadásokban, tudományban, 
politikában, mert érdekli, ami körülötte 
zajlik a világban. Meséli, hogy eljár még 
Dunaalmásra a szülőfalujába az öreg 
diákok találkozójára, ahol már ő a korel-
nök, sokan kihaltak a társak közül. Minden 
megmozduláson ott van aktívan amiről 
tudomást szerez. Egy szuszra mondta, hogy 
miként jut el Budapestre a lányához, milyen 
metróra, villamosra kell szállnia. Mégis a 
legeslegjobb társa a kerékpárja, hiszen 
mint körzeti villanyszerelő már 15 évesen 
ez volt a szolgálati járműve. Kérdésemre, 
hogy szülei is ilyen szép kort éltek e meg, 
elmondta, hogy anyai nagymamája 90. 
évében halt meg. De nem minden testvére 
vigyázott az egészségére olyan tudatosan, 
ahogy Ő vigyáz, mert nem tartottak mérté-
ket semmiben. 

Szeptember 1-jén ünnepelte a családdal 
a 97. születésnapját. Fia és lánya családja, 
unokák, dédunokák köszöntötték ezen a 
szép napon, sajnos a születésnapi meg-
emlékezést beárnyékolta a fájdalom, 
a szomorúság, hogy Pityu fia már nem 
lehetett közöttük, neki 68 évet adott a sors 
a földi létben. 

Ebben a korban ekkora vitalitással, élet-
igenléssel élni aktívan, érdeklődően 
egyszerűen csoda. Ehhez a legfontosabb 
talán a mozgáson túl a kíváncsiság, az 
érdeklődés a körülöttünk élők és a világ 
felé. Huncutul mondta, hogy felajánlotta 
a szomszédlány hazaviszi az előadás után 
autóval, de kedvesen visszautasítot ta, 
hiszen kell a bicó, mivel is járná be a napi 
feladatokat másnap? „Azért hazafelé 
már toltam, sötét volt, sok helyen nem 
gondozzák a járdák mellett a növényeket, 
veszélyes tekerni már este még a járdán is” 
mondta. Így hát gyalogolt az Ő hűséges 
társa mellett.

A zene tárolja a legjobban az emlékeket. 
Elég egy dallam és eszedbe jut egy nap, 
egy hely, egy személy. A Táncdalfesztivál 
környei előadásáról, az ott elhangzott 
zene hallatán bennem sokáig Pista bácsi 
gyermeki mosolya, örömteli arca, a tapsa 
fog előjönni emlékeimben, ahogy élvezte 
a zenét, a színészek játékát ezen az estén.  

Drága Pista bácsi, csak óvatosan azzal 
a 4 ételhordóval az utakon, hogy még 
sokáig tudja segíteni a körülötte élőket, 
hogy sokáig maradhasson ilyen kíváncsi, 
érdeklődő a világra.

Varga Katalin
Megérkeztünk!Születésnaposok

„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:

85 esztendős
Nagy Józsefné sz. Takács Ilona (szeptember 28.)

80 esztendős
Tóth József (szeptember 7.) 

Rácz Ferenc (szeptember 8.) 
Majoros Jánosné sz. Bauer Anna Mária (szept. 9.) 
Zajácz Józsefné sz. Gábor Mária (szeptember 12.)

75 esztendős
Bokros Károlyné sz. Czmerk Anna (szeptember 2.) 
Moharos Györgyné sz. Kákonyi Aranka (szept. 2.) 

Szűcs Lajosné sz. Nánási Julianna (szeptember 4.)
Friedrich Istvánné sz. Horváth Mária (szeptember 16.)

Heizler Sándor (szeptember 19.) 
Orosz Tibor (szeptember 22.)

70 esztendős
Schlégl Mihály (szeptember 7.) 

Maku Istvánné sz. Nyári Mária (szeptember 7.) 
Somhegyi Antal (szeptember 9.) 

Barta Sándorné sz. Dénes Gabriella (szeptember 13.)
Horváth Lajos (szeptember 20.) 

Nyikes Jánosné sz. Freiler Anna (szeptember 25.)

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 öt kislány és két kisfiú 
érkezése ragyogta be környei családok életét.  

Sok szeretettel köszöntjük: 

Dr. Osvai Máté és Dr. Reichnach Csilla  
kislányát Maját,

Friedrich Gyula Gábor és Pécsi Brigitta Petra  
kislányát Aisa Biankát,

Balogh Endre és Nagy Beáta  
kislányát Ninettet,

Budai Bence Levente és Udvari Bettina  
kisfiát Levente Zoltánt,

Bartók Csaba és Horváth Krisztina  
kislányát Izabellát,

Budai Zsolt és Budai-Szöllősi Szabina  
kisfiát Zsoltot,

Csiri István és Turi Dorottya  
kislányát Annát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei számára 
egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek 
megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a tá-
mogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg 
otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyer-
mekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a 
környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy 
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem 
a programban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. 
A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

 

Tudunk jobbat ajánlani! 
 
 
 
 
 
 

Bruttó 1093 forintos órabér 
plusz nettó 25.000 forintos cafetéria és bónuszok! 
 
 

Tájékoztató a munkalehetőségről: 
2017.09.25.  14:30 

Művelődési Ház,  2851 Környe, Alkotmány u. 

Bővebb információ: +36-70/66-55-283 
Tatabánya, Dózsakert 58/a.  

Facebook: Prohuman Tatabánya és környéke állások 

Dolgozz Velünk! 
 

Vidám nyelvtanulás – gyermeked sikeres jövőjéért!  www.vidamangol.hu 
 

       LCF Baby Club és LC Jazz Mataz  
 Zenés - játékos angol tanfolyamok  

       6 hónapostól 3 éves kisgyerekek és szüleik számára 
a környei Művelődési Házban 

 
Nyelvtanulás már pici korban? Igen! 
 
A legújabb nyelvoktatással kapcsolatos kutatások eredményei azt mutatják, hogy minél korábban kezd 
egy gyermek idegen nyelvet tanulni (természetesen a korának megfelelő módszerrel), annál 
könnyedebben, gyorsabban és jobb kiejtéssel képes azt elsajátítani. Így minél korábban lehetőséget 
biztosítunk gyermekünknek az idegen nyelvvel való megismerkedésre, annál többet tettünk annak 
érdekében, hogy magas szinten elsajátítsa azt. 
 
 

Élményszerű nyelvtanulás észrevétlenül? 
Igen! A Kids Clubban, ahol még a nyelvtanulás is gyerekjáték! Gyere és próbáld ki te is! 

 
LCF Kids Club Nyelviskola Környe 

Krállné Mózer Nikoletta 
kidsclubkornye@gmail.com 

www.facebook.com/KidsClubHungary 
 

Várlak Benneteket szeretettel csütörtökönként 10 órától a Művelődési 
Házban! 

 
Krállné Mózer Nikoletta 
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Sikeresen lapátol a kajaktehetség
Jó ideje nem adtunk hírt Bublovics István eredményeiről, aki kapcsán 
az eltelt években folyamatosan az úszósikerekről, csillogó érmekről 
számolhattunk be, majd a fiatal sportoló megízlelte a kajakozás 
örömeit is.

István egy esztendeje kajakozik, s úgy tűnik, ebben a sportágban is 
szépen gyűlnek a dobogós helyezései. Ez év májusától július köze-
péig hat versenyen vett részt, s valamennyin éremmel gazdagodott. 
Kategóriájában és korcsoportjában a Graboplast  Maraton Magyar 
Bajnokságon bronzérmet szerzett, június közepén Szlovákiában, a 
Komárno 59. Nagydíjon a dobogó második fokára állhatott. A Su-
korón megrendezett Országos Diákolimpián két ezüstérmet nyert, 
amiket a Vidék Bajnokságon még eggyel, majd a Magyar Bajnok-
ságon további kettővel toldott meg. Az oroszlányi Eszkimó, Indián 
Játékokat, ahol kislabda dobás, húzódzkodás, 1500 méter futás és 
2000 méter kajakozás várt a versenyzőkre, a harmadik helyen zárta.

Gratulálunk a szép sikerekhez!

Rekordnevezés a gyermek horgászversenyen

„münk is magyarok vagyunk...”
Különleges vendégek színesítették au-
gusztus 20-án a katolikus templom ünnepi 
szentmiséjét. Nyisztor Ilona vezetésével hét 
dalos ajkú gyermek érkezett Pusztinából. 
Gyönyörű viseletben vonult be a kis cso-
port a templomba. A lányok színes katrin-
cában (szoknyában), gazdag virághímzé-
ses ingben, fejükön piros, rózsás ruhában 
(kendő) érkeztek. Az egy szem furulyás fiú 
fehér gatyában, ingben volt, a derekán 
díszesen hímzett bernyéc (széles öv). 

A szentmise végén a hívek elénekel-
ték a pápai és a magyar himnuszt. 
Ezután következett a vendégek 

műsora. Ők is himnuszuk eléneklésével 
kezdték rövid koncertjüket, melynek utolsó 
két versszaka szívbemarkoló: 

Halljuk, áll még Magyarország
Mert münk is magyarok vagyunk,
Úristenünk Te is megáldd,
Még Ázsiából szakadtunk,
Hogy rajtunk könyörüljenek, 
Úristen sorsunkon segíts,
Elveszni ne engedjenek
Csángó magyart el ne veszítsd!

A himnuszt követően Ilonka mesélt néhány 
dolgot a pusztinai életről, szokásokról, s gyö-
nyörű szentes éneket mutattak be a hallga-

tóságnak, melyekhez 
a kíséretet furulyán 
és kavalon (hosszú 
furulya) a fiatal fiú 
adot t. Természete-
sen az ünnepre való 
tekintettel elhangzott 
az " Ó szent István 
dicsértessél" kezdetű 
ének is. Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy 
va lamenny iünket 
elvarázsolt a kristály-
tisz ta hangú gyer-
mekek éneke. Va-
lamennyi résztvevő 
boldog volt, hogy a 
csángó zenei kultúra 
leghitelesebb követeként emlegetett Nyisz-
tor Ilona és tanítványai műsorát hallhatta.

Köszönet Környe Község Önkormányzatá-
nak, hogy vendégül látta a kis csoportot, 
és a híveknek, hogy adományaikkal segítik 
Ilonka és a gyermekek munkáját.

Pusztina Moldvában található kétezer 
lelkes kis csángó falu. Idősebb lakosai 
még valamennyien szépen beszélik a 
magyart, a fiataloknak már egyszerűbb és 
praktikusabb románul megszólalni. Ilonka 
a település lelkes hagyományőrzője, aki 
kitartóan és fáradhatatlanul tanítja a 

fiatalokat őseik nyelvére, énekeire, tán-
caira, hagyományaira erősítve magyar 
identitásukat és mentve a feledéstől a régi 
értékeket. Több CD is megjelent a népi és 
vallásos énekekkel az ő előadásában. 
Augusztus 20 -a alkalmából, munkája 
elismeréseként Tata díszpolgára címet 
kapott. Sok eredményt tudhat magáénak, 
hiszen egyik tanítványa a Zeneművészeti 
Főiskola növendéke, s másikuk az elmúlt 
esztendőben bekerült a Felszállott a páva 
műsor döntőjébe.

Láng Éva

ANGYALI KÉZ... SZÍN... TÉR...

címmel nyílik környei hölgyek kézműves 
alkotásaiból kiállítás október 6-án, pén-
teken 17 órakor a Művelődési Házban. 
A tárlatot Fáncsik Zoltánné népi iparmű-
vész ajánlja az érdeklődők figyelmébe, 
közreműködik Áncsák Lilla Klára. A kiállítás 
november 19-éig tekinthető meg a Műve-
lődési Ház nagytermében hétköznapokon 
10 és 17 óra között, hétvégén rendezvények 
ideje alatt.

Baba-Mama klub

A nyári szünet elteltével ismét várjuk össze-
jöveteleinkre a 3 év alatti gyermekeket és 
anyukáikat közös mondókázásra, beszélge-
tésre, tapasztalat- és élménycserére.

A folyamatosan megújuló klub tagjai 
már eddig is nagyon sok szép pillanatot 
éltek át együtt: a gyermekek megtanultak 
mászni, majd járni, kimondták első szava-
ikat. Az anyukák megosztották egymás-
sal nehézségeiket, örömeiket egyaránt. 
Jó barátok lettek, akik számíthatnak a 
másikra.

A gyerekek is összebarátkoztak, majd 
együtt mentek bölcsődébe, óvodába.

A Baba-Mama klub Jenei Zita és Kehl 
Klaudia szervezésében heti 1 alkalommal, 
hétfőnként 10 órától vár minden csatla-
kozót a Művelődési Házban, hogy még 
több anyuka és apróság tapasztalhassa 
meg, milyen jó érzés egy ilyen közösséghez 
tartozni.

Kismama klub

Ismét Kismama klub indul Környén, a Mű-
velődési Házban. Szeptember 25-étől Jenei 
Zita öt héten keresztül várja a várandós 
anyukákat hétfőnként 17 órától az olvasó-
teremben.

Színjátszó kör

Októbertől újra várja a Művelődési Házban 
az alkotni vágyó felsős diákokat a színjátszó 
szakkör. Kedd délutánonként lesznek az al-
kalmak, ahol a megtanulhatják a gyerekek 
a színészmesterség alapjait, drámajáté-
kokat játszhatnak és szerepeket kapnak 
készülő színdarabokban és előadásokban. 
A foglalkozások díjmentesek! Szeretettel 
várunk mindenkit! Jelentkezni a Művelődési 
Házban lehet. 

Dallos Zoltán, szakkörvezető

A Művelődési Ház programjaiból

A Környei Horgász Egyesület lassan két 
évtizede hívja évi egy alkalommal gyer-
mek tagjait is versenyezni, de olyan szép 
részvételre még nem volt példa, mint az 
idei megmérettetésen. 2014-ben 15, egy 
évvel később 24, tavaly 13, szeptember 
2-án reggel pedig a gyermek, ifjúsági 
taglétszám fele, 28 ifjú horgász telepedett 
ki a tó partjára. 

A nevezők a végeredménytől füg-
getlenül egy-egy ajándék spicc 
bottal, etetőanyaggal és üdítővel 

felszerelkezve kezdték bűvölni a tavat szülői, 
nagyszülői kísérettel és segítséggel, bár 
ez utóbbira inkább az izgő-mozgó csonti 
elhelyezésénél volt szüksége egy-két gyer-

kőcnek, s a verseny szabályai szerint meg-
engedett is. A szerencsésebb fiúk, lányok 
szákjaiba, vödreibe zömmel küsz, keszeg, 
sügér és törpeharcsa került, a verseny  
11 órai lefújásáig tizenhat gyerkőc bizonyult 
sikeresnek, ők összességében pontosan  
15 kiló halat fogtak ki.

A versenyt hagyományosan a tatabá-
nyai Fisch Kft. támogatta, ezúttal is öten 
részesültek ajándéktárgy díjazásban. 

Nem panaszkodhatott a horgászszeren-
cséjére a mindössze 4 esztendős Juhász 
Gergely, aki élete első versenyén 1 kiló 19 
dekányi halat mérlegelt, s a mennyiség az 

ötödik helyre repítette. Vadkerti Leventénél 
6 dekával mutatott többet a mérleg, így ő 
a negyedik helyezettnek járó ajándékot 
vehette át. 1 kiló 35 dekányi halat fogott ki 
Hamburger István, amely bronzérmes tel-
jesítménynek számított, míg Horváth Kristóf  
1 kiló 60 dekája ezüstérmesnek. Az első 
helyezett Nagy Miksa, aki édesanyja elmon-
dása szerint az egész nyarat a parton töl-
tötte, s aznap már 6 órakor versenylázban 
égett, alaposan „elhúzott” a mezőnytől, 
hiszen a négy óra alatt összesen 2 kiló 80 
deka hal akadt a horgára, így ő vehette át 
a legnagyobb horgászbotot.
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Helyszín: Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1.
Időpont: 2017. október 13. (péntek) 19.00 óra.  

Jegyek szeptember 28-ától vásárolhatók (hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között) 2500 Ft-os áron, 
a KÖRNYE KÁRTYÁVAL rendelkezők 25-étől, 1500 Ft-ért válthatják meg jegyüket! 

Telefon: 34/473-091, 30/6462147, e-mail: muvhaz@kornye.hu.

Az előadásra a belépés díjtalan, de a részvételi szándékot kérjük előzetesen 
jelezni hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. 

Regisztrálni a 34/473-091-es és a 06 30/6462147-es telefonszámon, 
valamint a muvhaz@kornye.hu e-mail címen lehet.
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Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

TÁJÉKOZTATÓ  

szeptember 26-án (kedd) 10 órakor  

a környei Művelődési Ház  

olvasótermében!

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva következő képviselői fogadóóráját október 2-án, 
hétfőn tartja 17 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik segítsé-
get, vagy tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Változott a könyvtár nyitva tartása
Hajmáné Kalocsai Éva értesíti a könyvtárlátogatókat, hogy szept-
ember 1-jétől változott a Községi Könyvtár keddi nyitva tartása.  
A könyvtár keddi napokon 14 és 16 óra között várja a látogatókat, 
a többi napon (hétfő, szerda, csütörtök, péntek) továbbra is 16-tól 
18 óráig tart nyitva.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. az 
ingatlanoktól havi egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelyezett műanyag, fém és pa-
pír hulladékot. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek nincs 
mennyiségi korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési napon a megha-
tározott rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli mennyiségben 
helyezhető ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

A szolgáltatótól kapott információk alapján az év további 
részében az alábbi időpontokban lesz Környén házhoz menő 
szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,  
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

október 5., november 13. 
KÖRNYÉN 

szeptember 26., október 30., november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,  
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
október 2., november 5., december 7.

KÖRNYÉN 
szeptember 25., október 24., november 24., december 29.

Idősek Napja
A szép korú, hetven év feletti 
környeieket köszönti október 
7-én, szombat délután 2 órától a  
Vöröskereszt helyi szervezete az 
általános iskolában. 
A program során a vendégeknek 
Oszvald Marika és Peller  
Károly a legszebb, legismertebb 
operett dalokból nyújt át színes  
csokrot, majd ízletes vendéglátással  
kedveskednek a szervezők, akik sok  
szeretettel várják a község szépkorú lakóit a  
hagyományos rendezvényre!

„A néptánc menő, táncolj Te is!” 
A környei SZIVÁR-
VÁNY Táncegyüt-
tes szeretettel várja 
egykori táncosait, a 
táncos szülőket és 
mindenkit, akik csat-
lakozni szeretnének  
felnőt t csoportjá-
hoz. 2017. szeptem-
ber 29-én, pénteken 
18 órára az iskola 
tánctermébe várja az együttes vezetője az érdeklődőket, 
s mindazokat, akik jó hangulatban szeretnének magyar és 
nemzetiségi táncokat tanulni.  Az utánpótlás öt korcsoportban 
szeptember 11-től  művészeti iskolai keretekben beindult, a fel-
nőtt csoport szervezése sokak megkeresése alapján kezdődött 
el. A 29-ei találkozó témája az együttes jövőbeli munkája, a 
próbák időpontjának megbeszélése és nem utolsó sorban 
egy kis „testmozgás” lesz kívánság szerint. 

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
László Márta 

táncegyüttes vezető 


