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Idén már 54,5 millió szolidaritási adót fizet Környe
Már tavaly is moraj kísérte Beke László, a falu költségvetésének 
állami finanszírozásához fűzött gondolatait az év eleji közmeg-
hallgatáson, és idén sem volt ez másként. 

A résztvevők jól hallható reakciója ezúttal is akkor erősödött 
fel, amikor a polgármester elmondta: az önkormányzat 
elvárt adófizetési kötelezettsége, melyet az iskola teljes 

államosítása miatt fizet, majdnem 54,5 millió, miközben az iskola 
működtetési költsége a település számára 31 millió forintot jelen-
tett, a tankerület pedig tavaly januártól szeptemberig összesen 
940 ezer forintot fordított az iskolára. A számokból láthatjuk, hogy 
az iskolaműködtetés céljára községünkre kivetett szolidaritási adó 
közel fele más állami forrásokat erősít és nem a mi iskolánkra 
fordítják – fogalmazott a polgármester.

A falugyűlés kezdetén hagyományosan az elmúlt év esemé-
nyeiről, beruházásairól, fejlesztéseiről, eredményeiről szólt Beke 
László. A falu tervezett költségvetése tavaly 2 223 898 ezer forint 
volt, majd a teljesülése a decemberi módosítás után 2 569 millió 
forintban realizálódott, a tartalékkeret megközelítette a 885 milliót.

Könyvek a svábok életéről
Tavaly májusban a Községi Könyv-
tár meghívására mutat ta be  
„A svábok bejövetele” című regény 
– az IMEDIAS kiadó gondozásában 
megjelent – magyar fordítását 
Lóczy István, február 23-án pedig 
a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe szervezésében érkezett 
ismét a faluba, ezúttal két könyvet 
is bemutatva a Művelődési Házban.

M int Lóczy István rövid beve-
zetőjében elmondta, szá-
mukra nagyon fontosak 

ezek a találkozások, hiszen kiadójuk 
nincs jelen a könyvkereskedelemben, 
ennek ellenére a piacon a nemzetiségi 
kiadványaik kezdenek meghatározóak 
lenni. A kiadó történetileg hiteles történelmi 
regényeket fordít le, középpontban a sváb-
ság életével. Olyan német nyelvű könyvré-
giségekről van szó, melyek rég feledésbe 
merültek, volt olyan regény, melyből csak 
két példány található Magyarországon, s 
magyar fordításuk soha nem létezett.

Ezek a könyvek megpróbálják bemutatni 
az emberek gondolkodását, azt például, 
mit éreztek, amikor elindultak a hajóval. 
A történészekkel szemben a regényíró 

szabadabban mesélhet – hangzott el a 
kiadóvezetőtől a könyvek ismertetése előtt.  

A Sváb örökségünk című könyv történe-
tében néhány éppen felnőtté váló német 
fiatal keresi a helyét az új viszonyok között. 
Más-más körökből származó gyermekkori 
játszótársak voltak, így családi hagyomá-
nyaik eltértek egymástól. A regényből meg-
ismerhető a vidék német lakosságának 
útkeresése, pontosan megfogalmazódnak 
benne azok a kérdések, amelyek általában 
a magyarországi németség számára fon-
tosakká váltak abban a korban. A könyv 
írója Ella Triebnigg, aki 1874-ben Magyar-

országon született, 1903-tól Bécsben 
élt, de ifjúsága legszebb éveit a 
család a Tolna megyei Tevel melletti 
birtokán töltötte, ahol életre szóló 
élményeket szerzett a Dunántúl, a 
„Schwäbische Türkei” német lakó-
inak világáról, gondolkodásáról.  
A történetben néhány éppen felnőt-
té váló német fiatal keresi a helyét 
az új viszonyok között. 

A más ik  köny v,  Hans Fau l :  
A svábok az új hazában című törté-
nelmi regénye a 18. századi német 
bevándorlásról, és az új haza iránti 
ragaszkodás, hazaszeretet kialaku-

lásáról szól. Az olvasó a Buda környékére 
érkezett telepesek sorsán keresztül kap ké-
pet a Magyarországra történő betelepedés 
folyamatáról. A többi között arról is, melyet 
Lóczy István bevezetőjében kérdésként fo-
galmazott meg: mit éreztek, mit gondoltak, 
amikor hajóra szálltak, és útra keltek...

Miért jöttek el Németországból? Miért 
pont Magyarországra? Miként élték meg 
a változások korát? Ezekre a kérdésekre is 
választ kap az olvasó, miközben a történet 
szálai, szereplői igazolják, megerősítik: a 
svábok legnagyobb öröksége a német-
ségük.
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Idén már 54,5 millió szolidaritási 
adót fizet Környe
…folytatás az első oldalról

Az elmúlt év beruházásait, történéseit is-
mertetve a polgármester – a többi között 
– elmondta, a sportcsarnok tervpályázatá-
nak győztesével az önkormányzat megkö-
tötte a szerződést, a kiviteli tervek az első 
félévben készülnek el. A Környe-Vértessom-
ló kerékpárút tervezése, engedélyeztetése 
is megtörtént, a megvalósításhoz szüksé-
ges pályázat sikeresnek bizonyult, már a 
támogatói szerződést is megkötötték. 

A tervek szerint elkészült a belterületi 
utak felújítása, megújult az Arany János, 
a Rózsa  és Rákóczi, a Koltói utca, vala-
mint a Kisfaludy köz. A rekonstrukciókra 
összességében 122,3 millió forintot fordított 
az önkormányzat. Az Április utca felújítása 
idő- és kivitelezői kapacitáshiány miatt 
maradt el, de igén megvalósul, a munká-
latok a felszín alatti csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítését is tartalmazzák majd. 

A Beloiannisz utca Kecskéd felöli végén 
korábban minden második oszlopon volt 
lámpa, ezért az önkormányzat mindegyik-
re közvilágítási lámpatestet szereltetett 
fel, és a balesetek miatt a vasúti átjáró 
utáni gyalogátkelőnél is egy lényegesen 
erősebb fényerejűt helyeztettek el. A pol-
gármester azt is elmondta, hogy az átkelő 
biztonságosabbé tétele érdekében indult 
lakossági kezdeményezéshez az elsők 
között csatlakozott aláírásával, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. tartott is egy helyszíni 
bejárást, s ígéretet tettek arra, hogy kü-
lönböző forgalomtechnikai eszközökkel 
biztonságosabbá teszik a gyalogátkelőt, 
de közlekedési lámpa létesítése fel sem 
merült az üzemeltető részéről. 

Tavaly megújult a tó nagy zsilipje is, mivel 
már a 2010-es árvíz is megmutatta, hogy 
a tartó-, ill. mozgató szerkezete sok helyen 
eldeformálódott, így nehézkes a kezelése. 
Pályázati forrás hiányában a helyhatóság 
önerőből valósította meg a 21,6 milliós 
beruházást, melyet a tó leengedése nélkül 
kellett elvégezni.

A tavalyi költségvetés 5 millió forintos 
forrást biztosított a tagyospusztai bejáró 
melletti buszmegállókba peron építésére, 
hogy az autóbusszal közlekedőknek ne az 
útpadkáról kelljen fel- és leszállniuk, de a 
tervezés során kiderült, hogy a gépjármű-
forgalom meghaladja a napi négyezret, 
ezért autóbusz-öblöket kell kialakítani, 
amikről az érintett útszakasz idei felújításá-
val összhangban gondoskodnak majd az 
önkormányzat finanszírozásában.

A civil szervezetek támogatása kapcsán 
elhangzott, hogy a Református Gyülekezet 
tavaly öt és fél, a Katolikus Egyházközség és 
a Három Királyok Alapítvány három és fél 
milliós, a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület a civil pályázaton keresztül 
540 ezer forintos önkormányzati forrásban 
részesült, míg a Környe SE működéséhez  
12 millió forinttal járult hozzá a falu, mellette 
nem pénzbeli támogatásként az önkor-
mányzat dolgozói végzik a sportpályán 
a fűnyírást.

Az idei tervekben szerepel az Oroszlány-Ta-
tabánya kerékpárút környei szakaszának, 
valamint a 240 millió forintos Környe-Vértes-
somló kerékpárút megépítése. Ez utóbbi 
beruházásnál Környe a gesztortelepülés, 
így a kivitelezést teljes egészében az ön-
kormányzat bonyolítja le. A Tata felé veze-
tő országos közút felújítása kapcsán a falu 
vállalta, hogy finanszírozza Tata irányából 
egy forgalomlassító sziget építését. A Béke 
lakótelepen murvás parkoló kialakítását 
tervezik, mivel több lakó is jelezte, hogy 
nagyon sokan a parkosítot t területen, 
gyakran a játszótéren parkolnak. Az Április 
utca teljes felújítása mellett az Alkotmány 
utca eddig fel nem újított járdaszakasza 
is megújul, ám idén nem várható több 
útrekonstrukció, mivel a két kerékpárút, és 
az Április utca építésének költsége kb. 800 
millió forint lesz. A polgármester ugyan-
akkor kiemelte: az ingatlantulajdonosok 
továbbra is jelezhetik az önkormányzat 
felé, ha a házuk előtt lévő járdaszakasz 
tönkrement, ebben az esetben az önkor-
mányzat a felújításhoz szükséges anyagok 
megvásárlásával támogatja a járda 
felújítását.

A felújítot t római katolikus plébánia 
épületének ünnepélyes átadása várha-
tóan augusztus 11-én lesz, az ünnepség 
alkalmából a Szent Korona is ellátogat 
Környére és a Püspök Atya szentmisét tart.  
A beruházás összegét támogatásként 
átadja az önkormányzat az egyházköz-
ségnek.

Az idei esztendőben a költségvetési fő-
összeg 3.356 milliós, amely a két kerékpárút 
megépítése és a multifunkciós csarnok 
célirányos tartaléka miatt ilyen jelentős. 
Környe idén a feladatfinanszírozás kereté-
ben – az iparűzési adó erősségére tekin-
tettel – csak az óvodai feladatellátásra, a 
gyermekétkeztetés működési kiadásaira 
és a közművelődési feladatellátásra kap 
állami hozzájárulást, melynek összege 
142,7 millió.

A polgármester beszámolója zárásaként 
ezúttal is egyenleget vont a település 
fejlődéséhez közvetlenül érkező állami 
támogatás és a helyben élők és a helyben 
működő gazdasági társaságok adóforint-
jai között: ha az iskola kapcsán kötelezően 
fizetendő szolidaritási adó összegével 
(54,5 millió) csökkentjük az államtól ka-
pott támogatást, akkor 88,2 millió marad.  
Az önkormányzat tervei szerint idén csak a 
saját forrású beruházások és a felújítások 
után 154,5 millió, vissza nem igényelhető 
forgalmi adót fizet be, amely összeg még 
nem tartalmazza az igénybe vett szolgálta-
tások (víz, villany, stb.) adótartamát, így el-
mondható, hogy Környe kétszer több adót 
fizet be a magyar állam kasszájába, mint 
amennyi támogatást kap onnan. (Ha az 
Uniós támogatásokat is ideszámítjuk, akkor 
ez az arány 4-5-szeres.) Tehát településünk 
működését döntő részben a saját bevéte-
leink biztosítják – fogalmazott, köszönetét 
fejezve ki minden magánszemélynek, 
vállalkozásnak azért az adófizetési maga-
tartásért, amely lehetővé teszi a tervezett 
bevételek realizálását.

(A falugyűlésen elhangzott polgármesteri 
tájékoztató teljes terjedelmében elolvas-
ható a www.kornye.hu oldalon)

Beke László tájékoztatója után a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, 
Tirhold Kármen számolt be a mögöttük 
álló évről és az idei tervekről, kiemelve, 
hogy a német nemzetiségi rendezvények 
szervezésén és a hagyományok ápolásán 
túl arra törekedtek, hogy a nemzetiségi 
kultúrát minél egyetemesebben és az 
elképzeléseiket tágabban értelmezve 
valósítsák meg. A zene és tánc hagyo-
mányokon túl – amik természetesen igen 
fontosak fennmaradásunk és identitásunk 
megőrzése céljából – hangsúlyt kívánunk 
fektetni a mindennapi életben felmerülő 
nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint 
például a gazdasági hagyományok, a 
tradíciók ápolása és a közösségi élet – fo-
galmazott. Az elnök azt is kiemelte, hogy 
képviselőként elsősorban a felnövekvő ge-
neráció érdekeit kívánják képviselni, nagy 
hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi oktatás-
ban résztvevő intézmények munkájának 
segítésére. Az elnök ismertette az előző év 
programjait, melyek között olyan rendezvé-
nyek is szerepeltek, melyek sikerrel tették 
le múltidéző események alapjait. Ilyen 
például a mára hagyományosnak tekint-
hető búcsú, tollfosztás, kerepelés, a hosszú 
évek óta nagy sikerrel megrendezett Pün-
kösdi Vígasságok, szüreti felvonulás, és a 
2017-ben először tartott kukoricafosztás.  
A programok közül kiemelte a kitelepítés 
70. évfordulójára rendezett emlékünnepet, 
melynek helyszíne rendhagyó módon a 
Kitelepítési Emlékmű és a Római Katolikus 
Templom mellett a Művelődési Ház volt, 
ahol régi környei képekből rendeztek kiál-
lítást. (Tirhold Kármen beszámolója teljes 
terjedelmében megtekinthető a www.
kornye.hu oldalon.)

Orlovits Tímea jegyző a választással 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat 
ismertette. A nemzetiségi névjegyzékbe 
való felvétel március 24-én 16 óráig kérhe-
tő. Fontos, hogy aki nemzetiségként vesz 
részt a választáson, csak a saját nemze-
tisége által állított listára szavazhat és az 
egyéni választókerület képviselő jelöltjeire, 
tehát országos pártlistára nem voksolhat.  
A benyújtot t kérelem március 24 -én  
16 óráig módosítható.

Ha valaki a választás napján nem tar-
tózkodik állandó lakóhelyén, ahhoz, hogy 
szavazni tudjon, a tényleges tartózkodási 
helyén átjelentkezési kérelmet kell benyúj-
tania. A kérelemnek április 6-án 16 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodához. 
Átjelentkezési kérelmet a Polgármesteri Hi-
vatalban munkaidőben, vagy elektronikus 
úton a www.valasztas.hu honlapon kitöltött 
nyomtatvánnyal lehet benyújtani. Az átje-
lentkezők szavazására kijelölt szavazókör 
Környén a Művelődési Ház.

Mozgó urnát április 6-án 16 óráig lehet 
kérni a helyi választási irodánál, vagy 
a szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottságnál 15 óráig. Szavazni érvényes 
okmányokkal lehet április 6-án 6 és 19 óra 
között. 

„A könyvben az a jó, hogy te vagy a rendező”
Ki az, aki olvasás köz-
ben elképzeli maga előtt, 
szinte látja, hogy néz ki a 
szereplő? Milyen a ruhája, 
milyenek a színek, milyen 
a helyszín? – tette fel a 
kérdést Goór Brigitta a Kis-
faludy Mihály Általános 
Iskola szépolvasási verse-
nyén, és szinte az összes 
kéz a magasba emelke-
dett, mire a pedagógus 
így fogalmazott: látjátok, 
ez az olvasás igazi csodá-
ja! Erről Kánai Adél így írt: 
nagyon jó azoknak, akik 
látják, amit olvasnak. Per-
sze a film is jó, csak éppen 
nem a te szereplőd játszik benne, hanem 
amilyet a rendező gondol. A könyvben az 
a jó, hogy te vagy a rendező.

L áng Éva és Goór Brigitta több mint 
15 esztendeje álmodta meg és hív-
ta életre a szépolvasási versenyt, s 

örömteli, hogy az ideire is szép számmal je-
lentkeztek a gyerekek: a 2-3-4. évfolyamon 
maximális létszámmal, és a felsősök közül 
is jó páran várták izgatottan a kezdést. A 
diákok öt korosztályban mérették meg ma-
gukat szabadon választott és kötelező rész-
lettel, ám előtte Láng Éva mesélt röviden 
a fiatal, 44 esztendős szerzőről, aki – mint 
kiderült – nemhogy nem ismeretlen a ta-
nulók számára, kifejezetten azért esett Berg 
Judit József Attila Díjas íróra a szervezők 
választása, mert igen népszerű a gyerekek 

körében. Láng Éva az életrajzi ismertetőt ez 
interjúrészlettel zárta. Egy riportban az író 
így fogalmazott: fiatal koromban arra vágy-
tam, hogy beutazzam a világot, s hogy sok 
gyermekem szülessen. Ha jól belegondo-
lok, minden álmom valóra vált. Született 
négy gyönyörű gyermekem, sokan ismerik, 
és szeretik a könyveimet. Kaszkadőr ugyan 
nem lettem (ugyanis az is szerettem volna 
lenni), de a regényhőseim meglehetősen 
vagány figurák és általuk én is rengeteg 
kalandot élhetek át... A pedagógus – ta-
nulva picit Berg Judittól – arra bíztatta a 
könyvbarát gyerekeket, hogy most még 
olvassanak sokat, aztán később kezdjenek 
el ők is írni, merthogy „az is csuda nagy 
kaland lehet ám”.

A huszonegy kisebb, nagyobb lányka 
és hat fiú majd két órán keresztül olvasott, 

„mesélt” keltette életre a 
vagány figurákat. Valaki 
látható izgalommal, valaki 
könnyeden, mosolyogva, 
valaki színesebben, valaki 
picit lassabban, de vala-
mennyien győztesként – 
hiszen – ahogy egy kisfiú 
meg is fogalmazta az 
eredményhirdetés előtt: 
már azzal mindannyian 
nyertek, hogy ott lehettek. 

A zsűri jó ideig tanács-
kozot t, s nem is titkolta 
Takácsné Eichhardt Emma 
elnök, hogy idén sem volt 
könnyű a dolguk, nem egy 
korosztálynál a négy ítész 

szavazással döntött, s volt olyan is, ahol az 
elnök voksa bizonyult a mérleg nyelvének. 

Az eredményhirdetés során végül a má-
sodikosok mezőnyéből Gallai Alíz vehette 
át a harmadik helyezettnek járó ajándékot, 
második lett Hartman Ákos, első Dóczi 
Dániel. A harmadikosok között Laczó Mira 
állhatott a képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára, második helyen végzett Pfiszterer 
Éva, elsőn Rajcsány Gréta. A negyedikesek 
között a zsűri Bognár Lilla Viktóriát sorolta a 
harmadik helyre, második lett Bokodi Szilvia, 
az első helyezett oklevelét Kakuk Mihály 
vette át. A hatodikosok mezőnyében Lopez 
Vega Hamka Emma nyújtott bronzérmes 
teljesítményt, második lett Pethő Lili Jázmin, 
első Peredi Dóra. A 7-8. osztályosoknál Kiss 
Dominika végzett a második, Galgovics 
Borbála az első helyen.

Farsangoltak a németes ovisok
Hagyományteremtő szándékkal már má-
sodjára rendezett Farsangi Bált a Német 
Nemzetiségi Óvodás Gyermekcsoport, 
február 4-én több mint 60 résztvevővel telt 
meg a Közösségi és Tájház.  

A farsangi maskarába öltözött óvo-
dás gyermekek és szülők mulattak 
a Szomor Sramli négy tagjából 

összeállt zenekar muzsikájára, akik meg-
idézték az igazi felnőtt bálok hangulatát. 

A rendezvény elején Tirhold Kármen, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnöke köszöntötte a vendégeket, és biz-
tatta a szülőket a gyermekekkel való közös 
táncra, amihez Krállné Mózer Nikoletta, a 
csoport vezetője kínált remek lehetőséget 
néhány tánckoreográfia betanításával.  
A táncház után indult az estig tartó mu-
latság, amely során előkerült az örökzöld 
Kacsatánc, Hochzeit Marsch, vonatozós, 
seprűs és a gyerekek legnagyobb kedvence, a szobros tánc is. A kicsik és nagyok arcát látva a szervezők jóleső elégedettséggel 
zárhatták a programot, hiszen maradéktalanul megvalósult a tavaly ilyenkor megfogalmazott céljuk: a hagyományőrzésen és fel-
elevenítésen túl a közösségformálás, igényes szórakozás megteremtése, az együtt töltött vidám órák alatt közös élmények szerzése.
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Mesetár környeiektől, környeieknek
Nincs annál szívmelengetőbb produk-
ció, mint amikor gyermekeink, unokáink 
lépnek a világot jelentő deszkákra és 
csillogtatják meg tehetségüket, legyen 
szó táncról, versről, prózáról, színdarabról. 
S előadóként minden bizonnyal nincs an-
nál boldogabb, és örömtelibb érzés, mint 
amikor testvéreink, szüleink, nagyszüleink, 
barátaink jutalmaznak vastapssal. 

E z a gondolat vezérelte tavaly január-
ban a Művelődési Ház kollektíváját, 
amikor a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából életre hívta a Mesetár elnevezésű 
programot, amely során az iskola és az 
intézmény színjátszó csoportja lépett a vilá-
got jelentő deszkákra egy-egy előadással. 

A rendezvény idén – ha kicsit megkés-
ve is, de – február 24-én ismét kinyitotta 
kapuit, Láng Éva és Odlerné Takács Zsuzsa 
kis színjátszói ezúttal is önfeledt játékkal 
léptek színre, decembert idézve vissza.  
A Kalamajka Mikulásnál című darabot az 
év utolsó hónapjában nagy sikerrel adták 
elő az ovisok, iskolások részére, ezúttal 
pedig a szülőket, barátokat, rokonokat 
mosolyogtatták meg bájos előadásuk-
kal. Bár a történet kezdetén Télapó kicsit 
betegeskedik, emiatt veszélybe kerül a 
csomagok elkészítése, és a Krampusz 
is cselszövést eszel ki, végül – mint a 
mesében – minden jóra fordul, és vala-
mennyi gyerkőchöz eljut a várt ajándék. 
A kis színjátszókat tavalyelőtt a kulturális 
bizot tság is megajándékozta, hiszen 
produkcióikkal évek óta rendszeresen fel-
lépnek a faluban, és más településeken 

is fergeteges előadásokkal örvendeztetik 
meg nézőiket.

A kis téli kalamajka után érkezett a „Fé-
lőlény”, Békés Pál közismert regényéből ké-
szült színdarab a Művelődési Ház színjátszó 
csoportjának előadásában, Dallos Zoltán 
rendezésében. A nézők egy olyan világ-
ba csöppentek, ahol bizony a rém az úr.  
A szörnyek uralmuk alá hajtottak mindent, 
kivéve azt a kiserdőt, ahonnan a nagy 
kaland indul. Hogyan lehet legyőzni a félel-
met? Hogyan lehet egyszer és mindenkorra 
félőlényből élőlénnyé válni? Menni vagy 
maradni? Kik az igazi szörnyek és vajon 
valóban árthatnak-e nekünk? Ezekre a kér-
désekre adott választ az a merész darab, 
aminek középpontjában egy cseppet sem 
merész alak átalakulásának és útkeresésé-

nek lehettek a második Mesetár vendégei 
szem-és fültanúi.
Az előadásért köszönet a felkészítőknek, és 
a tehetséges, lelkes fiataloknak! A két da-
rabban színpadra lépett: Sayah Hani, Kakuk 
Mihály, Hornyák István, Kakuk Rozi, Budai-
Kurcz Eszter, Kovács Zsófia, Móra Bence, 
Laczó Mira, Baranyák Dávid János, Vízkeleti 
Gábor, Bognár Lilla, Deli Diána Zsófia, Szücs 
Viktória, Sternhardt Réka, Sztancsik Mátyás, 
Szegedi Ádám, Domán Dóra, Fúró Csenge, 
Juhász Milán, Peredi Dóra, Benkő Mirabella 
Niobé, Csizmadia Leila, Kulcsár Krisztina, 
Kovács Leila, Jeszenovics Viktória, Glaser 
Klaudia Annamária, Tisch András, Deák 
Dorina, Bartus Karina, valamint a KaDarka 
Társulat vendégművészei, Hajdó Máté, 
Karap Diána, Pogár János.  

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!

Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány tájékoztatója a 2017-es évről
A Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány feladata elsősorban a környei óvodás és bölcsődés gyermekek támogatása. 
2004. évi fennállása óta sikeresen működik támogatói jóvoltából. 

2017. január 1-én az alapítvány számláján 803 200 forint szerepelt. A kuratórium döntése alapján 490 600 forintért árnyékoló 
készült az óvoda udvarára, mely nagyon hasznosnak bizonyult. A Vackor-gála megrendezéséhez 51 640 forint támogatást 
nyújtottunk. Ebből az összegből óriás tortát, gyümölcslevet vásároltak a gyermekeknek. További terveink között szerepel az 
óvoda és a bölcsőde gyermekei számára közlekedési eszközök beszerzése, a nagycsoportos gyermekek megajándékozásához 
mesekönyvek, óvodai foglalkozásokhoz homok-víz asztalok vásárlása. A 2016.  évi személyi jövedelemadó 1 százalékából 381 
000 forint érkezett az alapítvány számlájára, melyből terveinket meg tudjuk valósítani.

Az alapítvány kuratóriuma nevében köszönetemet fejezem ki  
támogatóinknak és továbbra is várjuk segítségüket.

Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány adószáma: 18614330-1-11

Tisztelettel: Nikáné Vadász Erzsébet kuratórium elnöke

Hosszú esztendők óta hagyomány, hogy a környei 
Vackor Óvoda és Bölcsőde apróságai hamvazó-
szerdán zárják a farsangi időszakot, s a kiszebáb 
elégetésével űzik el a telet. Az idei tél addig a napig 
nem bánt bőkezűen a hóval, csupán február köze-
pén rázta meg a dunnáját alaposabban Holle anyó, 
így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a gyerkőcök 
az udvaron 14-én először belevetették magukat a 
téli örömökbe, s nem úgy tűntek, mint akik őszintén 
szeretnék elűzni a telet.

E nnek ellenére, minthogy az is jó móka, később 
mindenféle zajkeltő eszközzel gyülekeztek biz-
tos távolságra a kiszebáb körül, amely eleinte 

inkább csak füstölt. A telet jelképező báb kis idő eltel-
tével sikeresen lángra kapott, miközben a gyerekek 
skandálták a télűző rigmusokat: „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”, s hogy „Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot! Takarodjon el a 
tél, örvendezzen, aki él!” A kis vackorosok téltemetése – megtapasztalván a következő napok fogvacogtató időjárását – végül nem 
bizonyult sikeresnek, talán épp azért, mert a gyerkőcök nem igazán szívvel-lélekkel „űzték” a leghidegebb évszakot... 
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Tollat fosztottak
Negyedik alkalommal szervezett ha-
gyományőrző tollfosztást a Közösségi és 
Tájházban a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe, s az idősebb, fiatalabb 
hölgyek, fiatal urak szorgoskodásának 
köszönhetően idén is készült kispárna a 
Márton napi mulatságra.

A fosztani való tollat ezúttal Erl Pé-
terné ajánlotta fel, s jutott bőven 
az asztalokra, nem kis feladatot 

jelentve a szorgoskodóknak, akik száma 
egy ideig úgy tűnt, hogy elmarad az előző 
évekétől, aztán egyszer csak „megindul-
tak”. A jelenlévők vidám kedvét azonban 
még a kezdeti szerény létszám sem be-
folyásolta, miközben már egyre terjedt a 
lilahagyma illata, Wéber István kezdett 
adomázásba, viccmesélésbe, s majd 
sorra adták át egymásnak a „stafétát”, 
felidézve a régmúlt idők tollfosztásainak  
hangulatát. 

Tirhold Kármen elnök régi álma valósult 
meg 2015-ben, amikor a nemzetiségi ön-
kormányzat első alkalommal szervezett 
hagyományfelelevenítő tollfosztást. Akkor 
már négy esztendeje gyűjtötte szomszé-
doktól, ismerősöktől a fosztásra váró liba-

tollat, s szerencsére az évek alatt azóta 
sem szenvedtek hiányt alapanyagból.  
A tollfosztás annak idején csak az asszo-
nyok, lányok téli estét színesítette meg a 
munka mellett beszélgetéssel, pletykálko-
dással, ők hetekig fosztották a tollat, előre 

ütemezve az utcákban a lányos házakat. 
Amikor a téli elfoglaltság végére érkeztek, 
jöhetett a Federball, amikor a házigazdák 
vendéglátással, ez esetben zsíros kenyérrel, 
lilahagymával köszönték meg az asszonyok 
munkáját.

Tisztelt Olvasó, Kedves környeiek!
Az alábbiakban – kérésére – Czunyiné 
Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési 
képviselőjének cikluszáró beszámolóját 
tesszük közzé változatlan formában és 
tartalommal.

Környe a nyugalom  
és a biztonság települése 

E redményekkel teli időszakot tudha-
tunk magunk mögött, a közösen ki-
harcolt fejlesztésekkel tovább szépül, 

épül a település – az elnyert pályázatok 
kapcsán jutott jó hír a kerékpárosoknak 
és a futballistáknak is. Bízom benne, a 
jövőben további források lehívásához já-
rulhatok hozzá, amelyek szintén az itt élők 
javát szolgálják majd – mondta Czunyiné 
Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési 
képviselője. 

„A korábbi évek jelentős fejlesztéseket 
hoztak a községnek és a közösségnek, régi 
álmok váltak valóra, elég csak a felújított 
útszakaszokra, a faluközpontra, a műve-
lődési házra, az új óvodára vagy az ipari 
park gyarapodó gazdasági társaságaira 
gondolni. A közösen megkezdett munkát az 
elmúlt négy évben is folytattuk, az együtt-
működésnek köszönhetően pedig újabb 
beruházásokkal gazdagodik a község” – 
tekintett vissza Czunyiné Dr. Bertalan Judit. 

„Óriási előrelépés, turisz t ikailag és 
gazdaságilag is jelentős beruházás az  
1,1 mi l l iá rd for in tból megvalósu ló 

Oroszlány-Kecskéd-Környe-Tatabánya ke-
rékpárút kiépítése, amely összeköti majd 
az oroszlányi és a Tatabánya-Környe Ipari 
parkot, így megteremti a munkába járás 
feltételeit is, ezen kívül elősegíti a környé-
ken található jelentős kulturális örökségek 
elérését a kerékpárral ideérkező láto-
gatók számára is” – mondta a képviselő 
asszony. „Nem szabad megfeledkezni az 
ugyancsak a Területi- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében nyertes, 
a kerékpáros létesítmények kialakítására 
irányuló projektről sem, amely Környe és 
Vértessomló belterületi részeit köti össze, 
ezzel megkönnyítve majd a várgesztesi és 
a vértessomlói munkavállalók közlekedését 
is, akik a Környe-Tata útvonalon érik el az 
ipari parkot. A kerékpárút 240 millió forint-
ból valósul meg” – ismertette. 

„Hajrá Környe! – bíztattam Önöket már 
a művüfes pálya átadása alkalmával is, 
amely a TAO forrásainak köszönhetően 
épülhetett meg a helyi focidrukkerek és 
fiatalok örömére. „A helyi közösség és a 
sportolók közös célja, az önkormányzat 
támogatása és az itt lévő vállalkozások gaz-
dasági ereje megteremtette a lehetőségét, 
hogy a TAO rendszer támogatási konstruk-
ciójával egy gyönyörű műfüves pályával 
gazdagodjon a falu és a sportegyesület. 
azt kívánom, játsszon rajta minél több fiatal, 
legyen minél több utánpótlás játékos, és 
minél több meccsen tudjanak szurkolni a 
környeiek saját csapatuknak” – mondta. 

„Egy település életében nagy öröm minden 
egyes avató- vagy átadó ünnepség. Kör-
nyének ezekből az ipari parkban működő 
vállalkozások által az elmúlt években is 
bőven jutott, hiszen a társaságok folyama-
tosan bővülnek, szépülnek, modernizálnak, 
átadnak. Az ország egyik legversenyké-
pesebb ipari parkja lett a Tatabánya és 
Környe határában található park. Mind-
ezek azt bizonyítják, építeni lehet az itt élő 
emberekre! – hangsúlyozta. 

Nagy projekt a TOP-os pályázatokban a 
település környei úti szakaszának felújítása 
a Bridgestone körforgalomig, hiszen ez 
mind közlekedésbiztonsági, mind minő-
ségi szempontból fontos beruházás közel  
1 milliárd forintból.

A reformátusok is örülhetnek, hiszen  
8,5 milliós támogatást nyertek a konferen-
ciatelep villamos és fűtési rendszerének 
korszerűsítésére.

Környe országgyűlési képviselője arról is 
beszélt, kiemelt célja az ezekhez hasonló 
beruházások elősegítése. „Van még dol-
gunk, van még mit tennünk. A jövő kihívásai 
között nem csak a már folyamatban lévő 
projektek megvalósítása kell szerepeljen, 
hanem az újabb fejlesztések által a me-
gyében érzékelhető növekvő gazdasági 
erőnek a fenntartása és jövőbeni tovább-
vitele is. Környe biztos alapokon álló tele-
pülés. Ennek így kell maradnia a jövőbe 
is.” – zárta. 

szerző: Pákozdi-Nagy Katalin

Farsang Kupa: büntetőkkel nyerte el a Kisház FC
2016-ban magabiztosan futhattak neki 
a 25. Farsang Kupára érkező csapatok 
februárban a mérkőzéseknek a környei 
általános iskola tornatermében, hiszen 
– három nevező gárda lévén – nem volt 
kérdés, hogy mindannyian dobogós he-
lyezést érnek el. 

E bben az időszakban szinte lépten-
nyomon teremlabdarúgó kupákba 
„botlanak” a focisták, így Török Mi-

hály szervező szerint egyáltalán nem volt 
meglepő a csapatok kis létszáma. Tavaly 
„érdeklődés hiányában” el is maradt a 
torna, így idén, február 24-én gyakorlatilag 
a 26. kupáért küzdöttek, ámde már hat 
együttes, így izgalmas összecsapásokat 
láthattak a szurkolók, s egyáltalán nem 
utolsó sorban Terdik Tamara személyében 
egy hölgy hálóőrt is.

A Vashíd, MUT, AGC, Cserecsapat, Kisház 
FC és Drink Team összességében tucatnyi 
meccset játszott, a mérkőzéseken 75 gól 
született, a statisztikát leginkább a Kiss Ház 
és AGC összecsapása növelte, a későbbi 
kupagyőztes 11 gólt rúgott ellenfelének, 

miközben csak egyet kapott. A csoportmér-
kőzéseket követő bronzmeccset az AGC 
viszont magabiztosan, 5-1-es győzelemmel 
hozta a Vashíd ellen, s szerezte meg a har-
madik helyezést. 

Parázs hangulatban telt, hatalmas 
helyzetekben, kapufákban bővelke -
dett és olykor a lerántást, visszahúzást 
sem mellőzte a döntő, a Kisház FC és 
Drink Team összecsapása, s egy ideig 
úgy tűnt, a női kapussal játszó, fiata-
labb generációnak áll a zászló, hiszen 
meglehetősen gyorsan szerezték meg 
a vezetést. A Kisház azonban később 
büntetővel egyenlített, majd akciógóllal 
fordított is, a meccs lefújásának pilla-
natában azonban már ismét 2-2 volt az 
eredmény, következtek tehát a mindent 
eldöntő hetes rúgások, amikkel végül 
4-2-re győzött a Kisház FC, s hódította el 
a 26. Farsang Kupát. 

A legjobb kapusnak járó elismerést Török 
Mihálytól a Drink Team csapatából Terdik 
Tamara vehette át, míg a Gólkirályi címet 
Kovács Róbert (Kisház FC) szerezte meg 
kilenc találattal.
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Sváb Kupa: a gyerekeknél Vértessomló,  
az öregfiúknál Várgesztes nyerte el 

Januárban indult útjára a négy fordulóból 
álló Sváb Kupa teremlabdarúgó torna, az 
öregfiúk számára már tizenhatodik, az 
utánpótlás csapatok részére a hetedik 
sorozat. Kicsik és nagyok kezdésként Vér-
tessomlón, majd Környén és Kecskéden 
rúgták a bőrt, az utolsó állomásra február 
10-én került sor a várgesztesi faluházban.

A z utánpótlás csapatok közül az első 
három fordulóban a vértessomlóiak 
meneteltek a legkiválóbban, ők to-

ronymagasan vezetve, 25 ponttal érkeztek 
Várgesztesre, s mint a záró fordulóban kide-
rült, „jól is jöttek” a korábban összegyűjtött 
pontok, mert mintha a somlói gyerkőcök 
kicsit elfáradtak volna a végére. A nyitómér-
kőzésen 1-1-re egalizáltak a Kecskéddel, 
aztán a Vértesi Erőműtől 5-1-es, a Környétől 
2-1-es vereséget szenvedtek el. A Környe a 
tatabányai csapattól 8-0-ra kapott s bár a 
kecskédiek kevesebbszer voltak sikeresek, 
ők is 2-0-s győzelmet arattak a környeiek 
felett. Bőven hozott izgalmakat az utolsó for-
duló utolsó mérkőzése, hiszen a Kecskéd és 
a Vértesi Erőmű is 9-9 pontot gyűjtött össze 
az eltelt hetekben, ezt a „nagy összecsa-
pásig” szombaton a kecskédiek néggyel, 
a tatabányaiak hattal gyarapították, így az 
erőmű már egy döntetlennel is a második 
helyen végez. Nagy volt az öröm a tatabá-
nyaiak háza táján, amikor megszerezték az 
első gólt, azonban a Kecskéd nemcsak, 
hogy kiegyenlített, végül 2-1-es győzelem-
mel hagyta el a pályát.

Az idei Sváb Kupát tehát az U9-es korosz-
tályban a Vértessomló nyerte el, második 
helyen végzett a forduló győztes Kecskéd, 

harmadik lett a Vértesi Erőmű, negyedik 
a Környe.

Délután az öregfiúknál papíron a házi-
gazdáknak és a Kecskédnek volt a leg-
nagyobb esélye a győzelemre, s mindkét 
együttes jól kezdett. A Kecskéd 4-1-re 
verte a Vértessomlót, míg a hazaiak 4-2-
re a Környét. Ezt követően a Várgesztes 
5-2-re lelépte a Vértessomlót, a Kecskéd 
pedig 6-2-re a Környét, így a párharcban 
a Gesztes-Kecskéd meccsen dőlt (volna) el 
minden – ha nem vezetnek be új rendszert.

A hagyományos számítási módszerrel, 
a fordulók során összegyűjtött pontokat 
összesítve ugyanis a Várgesztes és a 
Kecskéd is 14-14 ponttal érkezett a végső 
összecsapásra, azonban a könnyebbség 

kedvéért azt vezették be, hogy nem az 
összes mérkőzésen elért pontokat jegyzik, 
hanem minden forduló győztese 1 pontot 
kap, a második kettőt, és így tovább, s az a 
település a bajnok, amelyik a 4 forduló alap-
ján a legkevesebb pontot gyűjti be. Mivel a 
januári nyitófordulóban a Kecskéd az utolsó 
helyen végzett, így a Várgesztesnek már a 
2. hely is elég volt a végső győzelemhez. 
Hiába hozott tehát a Kecskéd-Várgesztes 
utolsó csörtéje 6-2-es kecskédi győzelmet, 
az új számításnak köszönhetően – a torna 
történetében első alkalommal – a házigaz-
dák örülhettek a Sváb Kupának.

A 16. sorozat zárásaként ezüstérmes lett 
a Kecskéd, harmadik helyen a Környe vég-
zett, a negyediken Vértessomló.

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:

85 esztendős
Kolozsvári József (március 24.)

80 esztendős
Borsodi Ferencné sz. Vártás Anna (március 2.) 

Papp Lajosné sz. Béber Anna (március 13.) 
Vucsits Anna Mária (március 14.)

75 esztendős
Frech Lőrincné sz. Majda Erzsébet (március 15.) 

Bors Jenőné sz. Lécz Mária (március 17.) 
Czettisch Józsefné sz. Nagy Éva (március 25.) 

Staudinger Jánosné sz. Juhász Mária Ilona (március 25.)
70 esztendős

Dr. Perneczky Ivánné sz. Druskóczi Ágota (március 2. 
Pintér Sándor Pálné sz. Farkas Edit Eleonóra (március 18.) 

Polovicz Imréné sz. Talabér Éva (március 19.) 
Tatai Mihály (március 20.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Rácz Györgyné, sz. Talián Irén február 9-én ünnepelte 70. 
születésnapját, de sajnos technikai okok miatt nem köszöntöt-
tük a Környei Hírhozó előző számában. Ezúton kérjük elnézését, 
s kívánunk számára is további jó egészséget, sok boldogságot!

Megérkeztünk!
„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 gyara-
podott községünk. Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb 
lakóját:  

Váradi Alex és Horváth Vivien kisfiát, Kevint.
Kevinnek 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 meg-
születésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 
éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, 
önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására 
használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 
21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott célokra 
kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

VERS MINDENKINEK! – mindenkitől 

Ha az Ön könyvespolcán található olyan  
verseskötet, melyet már kevésbé lapozgat,  

és szívesen felajánlaná, kérjük, hozza el  
április 5-éig a Művelődési Házba. Köszönjük!

 

VERS MINDENKINEK! 
 

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
idén is rendhagyó közös ünneplésre hívja  

a falu apraját, nagyját a  
Magyar Költészet Napja alkalmából  

április 11-én, szerdán 16 órától  
                                       a község Főterén! 

 

A szervezők 10 forintért megvásárolható verseskötetekkel, szavalt, 
megzenésített versekkel, a KaDarka Társulattal és  

sok szeretettel 
várnak mindenkit!  

 
A kedvenc versét 
senki se hagyja 

otthon! 
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Programok

HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVESKEDÉS
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe és a Műve-
lődési Ház közös húsvétváró kézműveskedésre invitálja a 
gyerekeket, szülőket, nagyszülőket március 23-án (péntek) 
délután 3 órától. A résztvevők közösen készíthetik el az 
ünnep díszeit, hímes tojásokat, dekoratív asztaldíszeket, 
s még számos szép húsvéti kelléket. Vendégünk Kerling 
Alajos tojásfaragó és törékeny húsvéti csodái.

 

A szervezők mindenkit szeretettel várnak  
a Művelődési Házban! 
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Makám: 1001 Éjszaka  
– lemezbemutató koncert

A Makám együttes „1001 éjszaka” című lemezbemutató kon-
certjére várják az érdeklődőket a Tatabányai Tavaszi Fesztivál 
programjaként a környei Művelődési Házban március 24-én 19 
órától. Belépőjegy 2000 Ft, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1000 Ft. 

Krulik Zoltán így vall az új lemezről:

Azt a mondat foszlányt csíp-
tem el a nyáron, Kapolcson, 
az akusztikus koncertünk utáni 
nyüzsgésben, hogy „megle-
pődnék, ha idén a Makám 
nem rukkolna elő egy újabb 
lemezzel…” Ez már-már felkérés 
– gondoltam – pontosabban 
felhívás táncra. Gyorsan kiszá-
moltam, hogy ez lenne a 21. 
a sorban. Amellett sem szabad csak szótlanul elmennünk, hogy 
sok ősi kultúra tulajdonít bizonyos számoknak csodás jelentéseket. 
Előszedtem hát a fiókból a kottafüzeteimet, és sok olyan dallam és 
szövegfoszlány került elő, mely csak kottafejek és betűk formájá-
ban léteztek eladdig. A lemez címe 1001 Éjszaka. A dalok szövegei 
mind az álmot, az éj rejtelmeit, csodáit és rettegéseit, fájdalmait 
és gyönyöreit idézik. Az, hogy a Kelet, az Ezeregyéjszaka világa is 
érintett, a gyerekkoromból fakad. Nemcsak a titokzatos haikuk, 
rágák, makámok ritmikái, dallamai, de Petőfi és Szász Ilona versei 
is előkerültek.

Meghívó
Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja a falu polgárait
Nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom  
és szabadságharc évfordulója, március 15-e 

alkalmából rendezett ünnepségekre.

Időpont: 2018. március 15 .
16.00 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás  

a környebányai Hősi Emlékműnél

17.00 óra – Ökumenikus istentisztelet  
a környei Római Katolikus Templomban

17.30 óra –  Ünnepi program a Művelődési Házban:
• Tardoskeddi Férfikar

• Köszöntőt mond Beke László polgármester
• Díszpolgári Cím átadása

• A Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjainak műsora

A műsor után gyertyás átvonulást követően  
koszorúzás a Kegyeleti Parkban.

Szeretettel várjuk községünk lakosságát!

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadóóráját április 2-án tartja 
17 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában.  
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik segítséget, vagy 
tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen problémájuk megol-
dásához. 

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. az 
ingatlanoktól 2018 januárjától havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó zsákokban kihelyezett 
műanyag, fém és papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív hulla-
dékgyűjtési napokon a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhető ki a szelektív hulladék, 
bármilyen átlátszó zsákban.

Az első félévben az alábbi időpontokban  
lesz házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a szolgáltató meg-
felelő teherbírású zsákban, illetve maximum 70 centiméter hosszú, 
és 50 centiméter átmérőjű kötegekben összekötve, alkalmanként 
legfeljebb 0,5 köbméter mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. 
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett 
ágnyesedéket a társaság nem szállítja el. A meghirdetett gyűjtési 
napon kívül a kommunális hulladékszállítás napján is elviszik a 
zöldhulladékot, amennyiben az a cég emblémájával ellátott 
többlethulladékos zsákban van kirakva, melyet külön meg kell 
vásárolni. A komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az 
a közterületet ne szennyezze, a zsákban kihelyezett zöldhulladék 
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,  
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN 

április 9., május 8., június 5.  

KÖRNYÉN  
március 19., április 24., május 29., június 26.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,  
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN 

március 20., április 3. és 19., május 3. és 24.,  
június 14. és 28. 

KÖRNYÉN  
március 20., április 3. és 17., május 16.  

és 30., június 12. és 26.

TÁJÉKOZTATÓ  
március 27-én (kedd) 10 órakor  

a környei Művelődési Ház  
olvasótermében!

Nőnek lenni jó!
Szeretettel várunk minden nőt, asszonyt, anyát, kamasz-
lányt egy testet, lelket simogató délutánra május 4-én a 
Művelődési Házba. Előadást hallhatunk a női lélek titkairól, 
a női archetipusokról, a női életfeladatokról, szerepekről. 
Előtte, utána pedig kényeztető illatokkal, könyvekkel, szap-
panokkal, gyógynövényekkel, és igény szerint személyes 
beszélgetésekkel pihentetjük meg magunkat.

A programhoz kapcsolódóan „parfüm turkálót” is szerve-
zünk. Hozza be április 27-éig a Művelődési Házba, megunt, 
egyszer-kétszer, netán sosem használt parfümjét, és május 
4-én vigyen haza helyette másikat!

Legyen Öné is ez a délután! Mert Nőnek lenni jó!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Program


