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Petíció az elkerülő útért
„Aláírásommal támogatom azon lakossági 
kezdeményezést, melynek célja a kormány 
figyelmének hangsúlyos felhívása a Kör-
nyén hosszú évek óta tapasztalható és 
ezzel a térség életét is sújtó, elviselhetetlen 
mértékű átmenő forgalomra. Aláírásom-
mal kérem az elkerülő út mielőbbi meg-
építését, a beruházás megvalósulásáig a 
településen található közlekedési lámpák 
összehangolásának felülvizsgálatát, szük-
ség szerinti módosítását, valamint minden 
olyan forgalomtechnikai beavatkozást, 
mely segít a mindennapi közlekedést 
könnyebbé, biztonságosabbá tenni.” – ez 
olvasható azon a petíción, melyet Miksó 
Lajos és Vida Zsolt készített el március 
közepén, s melynek megszületése futótűz-
ként terjedt az interneten, a legnagyobb 
közösségi portálon.

Kiválóan kezdték az évet a kemposok
Kiválóan kezdték az évet a Gyémánt 
Kempo SE környei és nagyigmándi ver-
senyzői, akik március utolsó hétvégéjén 
25 érmet gyűjtöttek be Pécsen, a Zen Bu 
Kan Kempo Ifi, Junior, Felnőtt Országos 
Bajnokságon.

I fi I. eredmények: Adamek Lili 3 ezüst-
éremmel tért haza, formagyakorlat-
ban, földharcban és B-viadalban 

lett második. Budai Levente fegyveres 
formagyakorlatban, B-viadalban első, 
formagyakorlatban, földharcban má-
sodik, pusztakezes viadalban harmadik 
helyezett lett. Ifi II. eredmények: Budai 
Anita első helyezést ért el: fegyveres 
formagyakorlatban, B-viadalban, pusz-
takezes viadalban, földharcban. Forma-
gyakorlatban második lett.

Felnőtt eredmények: Nagy Máté két 
ezüstöt – B-viadalban, földharcban és 
egy harmadik helyet NO-GI földharcban 
szerzett. Nagy Dániel formagyakorlatban 
egy ezüstéremmel lett gazdagabb. 

Veterán eredmények: Budai Rajmund 
egy arany és egy ezüstérmet szerzett; 
B -viadalban il l . formagyakorlatban. 

A Nagyigmándi klub versenyzői első 
versenyükön 2 db arany, 4 db ezüst és  
4 db bronzérmet szereztek. A verseny kivá-
ló felmérésként szolgált a Budai testvérek 
Anita és Levente számára, akik április 
10-én utaztak Portugáliába a WAC világ-

bajnokságra, ahol hazánkat ezen belül 
Környét is képviselik a kempo válogatott 
színeiben. Szurkoljunk együtt nekik, legyen 
ismét világbajnoka Környének!

Gratulálunk a versenyen résztvevőknek 
és a szakmai stábnak!

Õ 2. oldal
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Petíció az elkerülő útért
…folytatás az első oldalról.

Mint a kezdeményezőktől megtudtuk, a 
sorszámozott aláírásgyűjtő íveket majd-
nem 400 példányban készítették el és több 
mint száz önkéntes vállalta az aláírások 
gyűjtését. Lapzártánkig 1709 környei és 
3176 más településen élő támogatta alá-
írásával a petíciót, amint valamennyi ívet 
visszajuttatják a szervezőkhöz, azokat Beke 
László polgármesternek fogják átadni.  
A település vezetője felé az a kérés, hogy 
az eredeti aláírásokat tartalmazó íveket 

1848/49 jogokat, méltóságot és szabadságot 
adott…

Versekkel, Kossuth nótákkal tisztelgett 
Környebánya közössége a Hősi Emlékmű-
nél március 15-én az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc forradalom hősei, 
a magyar történelemkönyv legdicsőbb 
lapjait írók előtt. Ahogy hosszú évek óta, 
úgy ezúttal is harang kondítása jelezte 
az ünnepet, az ünnepség kezdetét, majd 
a helyi gyerekek, felnőttek múltidéző 
összeállítását követően a jelenlévők a 
Hősi Emlékműnél helyezték el a kegye-
let koszorúit, az örök fényességet jelző 
mécseseket.   

A környei ünnepség hagyományo-
san ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött a katolikus templom-

ban, majd a Művelődési Házban folyta-
tódott az általános iskola hetedik évfo-
lyamos diákjainak, énekkarának ünnepi 
műsorával. A programot a Környe szlová-
kiai testvértelepüléséről, Tardoskeddről 
érkező, 1972-ben alakult férfikar katonada-
lokkal, Kossuth nótákkal színesítette, a kar 
tavaly novemberben a „Hagyományos 
régiók, régiók hagyománya” elnevezésű, 
12. alkalommal megrendezett Vass Lajos 
Népzenei Verseny Kárpát-medencei Dön-
tőjén felnőtt kategóriában a Vass Lajos 
Kiemelt Nívódíjat vehette át.  

Nem sok nép van, amely szenvedéssel, 
vérrel annyi bizonyítékát adta a szabadság-
szeretetének. E téren a különben megfontolt 
nemzet sohasem ismert alkut, belátást vagy 
érdeket. Fontosabb volt ez neki az életnél is. 
Fontos volt külön-külön a nép minden fiának 
is. (…) A magyar az, aki bátran szembenéz 
a nép bajaival: a nemzet fejlődésének 
akadályaival. – Illyés Gyula gondolataival 
köszöntötte a megjelenteket Beke László 
polgármester, kiemelve, hogy a forradal-
mat követően sikerült olyan változásokat 
létrehozni a magyar társadalom életében, 
melyeket a szabadságharc leverésével sem 
lehetett eltörölni.

Immár 171 éve a magyar nemzet egyik 
legszebb ünnepe március 15, mely új 

korszak alapjait rakta le népünk szá-
mára: 1848/49 jogokat, méltóságot és 
szabadságot adott. Az országnak füg-
getlenséget, a népnek felelős kormányt, 
közteherviselést és sajtószabadságot.  
A parasztoknak jobbágyfelszabadítást, a 
nemzetiségeknek törvényt. De a forrada-
lom és szabadságharc a nemzet lelkében 
is kitörölhetetlen nyomokat hagyott – ez 
tette igazán naggyá Petőfit, Jókait, Kos-
suthot, Széchenyit, ez koronázta meg a 
reformkor törekvéseit – fogalmazott ün-
nepi beszédében a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzatot képviselő dr. 
Veres Zoltán megyei jegyző.

Az emlékező közösség az ünnepi 
programok zárásaként a Kegyelet i 
Parkban található Kopjafánál rótta le 
tiszteletét. Az önkormányzat nevében 
Beke László polgármester és Orlovits 

Tímea jegyző, a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat részéről dr. Ve-
res Zoltán megyei jegyző, a szlovákiai 
testvértelepülés, Tardoskedd képvisele-
tében Halász Gabriella alpolgármester, 
Veres Judit hivatalvezető, Mészáros Imre 
képviselő, valamint a német nemzetiségi 
önkormányzat, pártok, civil szervezetek, 
az általános iskola diákönkormányzatá-
nak képviselői helyezték el a kegyelet 
virágait, majd a jelenlévők hajtot tak 
fejet és helyezték el az örök emlékezés 
mécseseit Gyulai Pál gondolatainak 
jegyében: inkább halál, mint gyáva 
élet, igen, vesszünk, ha veszni kell. De 
küzdjünk, míg csak egy magyar lesz, és 
vérezzünk dicsően el. Lesz legalább a 
történetben rólunk egy nagy emlékezet. 
Egy büszke nép élt meggyalázva, de 
dicsőn halt, mint született. 

Ünnepeltek az ovisok
A Vackor Óvoda és Bölcsőde valamennyi 
csoportszobája, közösségi tere ünneplőbe 
öltözött 14-én délelőttre, s természetesen 
a fiúk ingecskéiről, a lányok blúzairól sem 
hiányozhattak a kokárdák, bár a legkiseb-
bek közül páran még igencsak érdeklőd-
ve szemlélték a háromszínű „díszt”. 

A gyerekek a korábbi napokban 
már sokat hallottak március 15-
éről, amelyről Pekár Zita így me-

sélt: valamikor nagyon régen a magyar 
nép fellázadt, hogy a magyar hazát ne 
idegen emberek irányítsák. Szeretettek 
volna jobb életet teremteni azért, hogy 
ti boldog gyerekkort éljetek, és magyar 
nyelven tanulhassatok. Az óvodavezető 
kérdésére a kicsik kórusban zengték a 
nemzeti trikolór színeit: piros, fehér, zöld, 
ez a magyar föld.

Az ünnepre hagyományosan a legna-
gyobbak, ezúttal a Csiga csoport aprósá-
gai készültek körjátékos, verses előadással. 
A katonák, a katonák, ők is voltak gyerekek, 
ezért védik úgy a hazát, mint a játszótereket. 
Azt akarják, béke legyen, és mindenütt 
szeretet, hogy játékban nőjenek fel ezután 

is a gyerekek. – hangzott el a strófák között, 
majd a műsor után a többi csoport is ver-
selve emlékezett az 1848-as Forradalom 
és Szabadságharcra, az óvónénik pedig 
régi katona- és toborzódalokból adtak 

rövid házi kamarakoncertet. A vackoro-
sok megemlékezése hagyományosan a 
Kegyeleti Parkban, a hősök tiszteletére 
állíttatott Kopjafánál zárult a kis nemzeti 
színű zászlócskák elhelyezésével.

Programok a Víz Világnapja jegyében
A kicsiknek elsőként minden bizonnyal a 
pacsálás és dagonyázás jutott az eszükbe 
március 18-án, amikor a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde aulájában Pekár Zita óvodave-
zető a homok víz asztalok mellett feltette 
a kérdést: ki szeretné kipróbálni? 

A kis kezek egyszerre lendültek a ma-
gasba, és később valamennyiüknek 
lehetősége is nyílt rá, hiszen a Víz 

Világnapja alkalmából szervezett prog-
ramok egyik elemeként a Zöld Óvoda a 
környei önkormányzatnak köszönhetően 
minden csoportszobába vásárolt egyet-

egyet. Természetesen a legkisebbek is 
megismerkedhettek az igazán élvezetes 
játék mellet t különböző kísérletekre is 
lehetőséget nyújtó asztallal, igaz, az első 
találkozáskor számukra tökéletesen meg-
felelt víz és homok nélkül is. 

Vizet mindenkinek! – szólt a vi lág-
nap idei mot tójáról a gyerekeknek 
Pekár Zita, s arról, hogy milyen nagyon 
sokan élnek szer te a vi lágon vízhiá-
nyos területen, s hogy emiat t az ot t 
élők nem jutnak elegendő élelemhez, 
pedig a t isz ta ivóvíz , a kézmosás, a  
csatornázás elengedhetetlen az élet-

hez , a betegségek megelőzéséhez,  
a gyermekek egészséges fejlődéséhez.  
Az óvodában a hét minden napján hall-
hattak a kis vackorosok a vízről, az életet 
adó, életet biztosító kincsről, a tó körül is 
sétát tettek, az óvónénik pedig meséltek 
nekik a benne és a partján élő állatokról. 
Az első nap Práger Anna, a Lépten – Nyo-
mon Mobil Környezeti Nevelés csoport 
egyik tagja látogatott el az apróságok-
hoz, s dalokon, meséken, szerepjátékon 
és egy kísérleten keresztül ismertette meg 
őket a vízzel, annak élővilágával, s a víz-
csepp tengerig tartó útjával.

jut tassa el a szaktárca miniszteréhez, 
másolatban a megye valamennyi ország-
gyűlési képviselőjéhez, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzat elnökének, 
a Magyar Közút Non Profit Zrt. megyei 
igazgatójának.

A polgármester felé további kérés, hogy 
a közútkezelő társaságtól kérjen aktuális 
forgalomszámlálási adatokat Környére 
vonatkozóan, valamint kérje meg a térség 
országgyűlési képviselőjét, hogy lakossági 
fórum keretében tájékoztassa a környei és 
környékbeli állampolgárokat a sokak sze-
rint már fél évszázada tervezett és ígért elke-
rülő út megépítésének aktuális helyzetéről, 
s arról, hogy milyen segítséget tud nyújtani 
a mielőbbi megvalósulás érdekében. 

A további fejleményekről természetesen 
az újság hasábjain és a www.kornye.hu ol-
dalon keresztül is tájékoztatjuk a környeieket.
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Könyvbemutató és beszélgetés Wéber Anikó ifjúsági íróval
A Községi Könyvtár meghívására jött el hozzánk Wéber Anikó 
író.A találkozóra első és talán legkedvesebb könyvét hozta el, 
melynek címe: „Az osztály vesztese”. 

A résztvevő diákok kezében is látható volt a könyv, melyet 
többen már el is olvastak, így nagy örömmel fogadták 
a témát. Ugyan úgy mint a szerzőt, hiszen tudták, hogy 

könyvei velük, az ő problémáikkal foglalkoznak. Ebben a könyv-
ben is olyan témát vet fel, amely sajnos többször előfordulhat 
az iskolai életben, a gyerekek mindennapjaiban: egymás testi 
és lelki bántalmazása, a kirekesztettség. E fontos témát nagyon 
érdekesen, izgalmasan dolgozza fel a műben. Bár megoldást 
nem biztos, hogy találunk benne, de a gyerekek és szülők, de akár 
a pedagógusok számára is fontos gondolatok, megoldáscsírák 
vetődhetnek fel.

A bemutatót követően azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy 
próbálják meg a felolvasott részlet alapján kiválasztani ki a tettes 
és ki az áldozat. Ahogy közülük egy diák (Molnár Hanna Napsugár) fogalmazta meg:” A legjobb az volt, hogy nekünk kellett megalkotni 
a könyvbeli szereplőket” Magáról az eseményről az egyik kislány (Lopez Vega Hamka Emma) egy kis fogalmazást írt, melyet szeretnék 
idézni: „Az elmúlt héten író-olvasó találkozót tartottak az iskolánkba járó gyerekeknek. Én is ott voltam és nagyon jól éreztem magam. 
A felsősök közül szép számban vettünk 
részt. Wéber Anikó volt a vendégünk.  
Az írónő könyveinek legfőbb témája 
az osztályközösség, a kiközösítés és az 
osztálybeli problémák. A találkozón két 
könyvet is bemutatott nekünk. Az osztály 
vesztese és az El fogsz tűnni című munkái-
ról beszélgettünk. Előbbit még régebben, 
ötödikben olvastam, ezért nagyon jó volt 
hallani, felidézni a felolvasott részleteket.  
A kedvencem ebben a könyvben az, hogy 
a problémát különböző szemszögekből 
látjuk. Az El fogsz tűnni ajánlásra került 
hozzám és egyből nagyon magával ra-
gadott. Annyira, hogy alig tudtam letenni. 
Ajánlottam is az osztálytársaimnak. Na-
gyon remélem, hogy Anikónak lesz még 
pár könyve, mert ha igen, ezer százalék, 
hogy elolvasom őket”.

Többek véleményét tükrözte Peredi Dóra 
véleménye: „Az írónő nagyon kedves volt. 
Felkeltette érdeklődésemet a könyvei iránt. 
Biztos, hogy elolvasom az összes könyvét”.
„Én úgy gondolom, hogy ezek a könyvek 
megmutatják az igazi iskolai életet …”!

Nekem nagyon fontos volt Pethő Ale-
xandra véleménye: „… nagyon tetszett 
nekem és mindenkinek, ezért ajánlom még 
annak is, aki nem igazán szereti a könyve-
ket, mert ezt biztosan elolvassa majd”.

Az írónő második könyvét is figyelmünk-
be ajánlot ta, melynek címe: „El fogsz 
tűnni”. Érdekessége, hogy több része a 
környékünkön játszódik. Mint könyvtáros 
szeretném Anikó többi könyvére is felhívni a 
figyelmet: a „Zuhanó repülés”-re, mely szin-
tén kamaszokkal foglalkozik, illetve a kisebb 
gyerekeknek íródott, olvasást segítő „Maci 
…” sorozatára; „A Ragacsos kismacska”-ra; 
„Cseresznyeliget titka”-ra.

Nagy örömmel tapasztaltam, hogy 
a gyerekeket mennyire lekötöt te ez a 
beszélgetés, a téma. Mivel ő több kor-
osztály számára is ír, tulajdonképpen 
családi programként is tudom ajánlani 
könyveit.

Hajmáné Kalocsai Éva  

könyvtáros 

Álljunk meg mi is egy pillanatra

Ü nnepelni gyűltünk össze. Emlékezni 
egy régi márciusra. Emlékezni sors-
fordító idők nagy alakjaira. Tanuló: 

Feldíszítve már az ország. Mindenütt piros, 
fehér, zöld zászlók lengenek. A kabátok haj-
tókáján a forradalom szent jelképe: a kokár-
da. Álljunk meg mi is egy pillanatra. Idézzük 
fel 1848. március 15-e dicsőséges, nagy 
napját. Március 14-én a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola hetedik évfolyamos diákjai 
tisztelegtek emlékműsorukkal az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc hősei előtt 
a Művelődési Házban. A diákok költemé-
nyekkel, prózával elevenítették meg a ne-
vezetes nap eseményeit, valamint azokat 
a nemes célokat, amelyek minden polgári 
jogállam alappillérei kell, hogy legyenek. 
Magyarnak lenni: tudod mit jelent? – 
hangzott el Sajó Sándor alkotásában a 
kérdés, s a válasz, melyet nála szebben ta-
lán nem is fogalmazott meg költő: büszke 
gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent 

akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt…  
A műsorban piros, fehér, zöld színű 
szalagok keltek életre Brams Magyar 
táncok című művére a hetedikes lá-
nyok előadása során, az iskola ének-
kara pedig lelkesí tő toborzós dalok-
kal idézte a 171 évvel ezelőtt felizzó, s 
egyre lángolóbb forradalmi hevületet.  
A diákokat Kollárné Paragi Éva és Magyarits 
Katalin osztályfőnök, Szarka Katalin és 
Pulayné Fekete Magdolna készítette fel. 

A világcsúcstartó tiszteletére futottak

A tatai születésű Rózsa-
völgyi István, hét világ-
csúcs ,  nyolc Európa -

csúcs, tizenkilenc magyar csúcs 
bir tokosa 2012. január 27-én, 
nyolcvankét esztendős korában 
huny t el, minden idők egyik 
legeredményesebb magyar 
középtávfutója 1929. március 
30 -án születet t, születésnap-
ján a tatai Edzőtáborban min-
den évben megrendezik  a 
Rózsavölgyi-emlékversenyt ked-
venc távján, az 1500 méteren.  
Az idei emlékversenyen a környei 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjai az U13-as korosztályban az 
amatőrök versenyében indultak 
és kiváló eredményeket értek el. 
Elsőként ért célba Jeszenovics 
Róbert, másodikként Kupi Ben-
degúz, harmadikként Tóth Zalán, 
negyedikként Bacher András.
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Lehet szorgalmazni az életmódváltást…
Harmadik alkalommal szervezett Tavasz-
váró Egészségdélutánt a Művelődési Ház 
március végén, a szakemberek összegző 
statisztikája szerint a megjelentek egész-
ségi állapota megegyezik az országos 
átlaggal, az elhízottsági arány is annak 
megfelelő. A szakemberek többnyire a 
személyes beszélgetéseket és a summá-
zást is így zárták: lehet szorgalmazni az 
életmódváltást, a mozgást, az egészsé-
ges étkezést…

A Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatalának Népegészségügyi 
Osztálya munkatársainak rész-

vételével testtömeg mérés, BMI mérés, 
izom-százalék testzsír-százalék hasi zsír 
kalkuláció, vérnyomás-mérés, táplálko-
zási tanácsadás, vércukor és koleszte-
rinszint mérés, a Komárom-Esztergom 
Megyei Rákellenes Egyesület részéről 
vastagbélrákszűrés, MikrOptika compu-
teres látásvizsgálat, szürkehályog szűrés, 
szemnyomás mérés, szemfenék vizsgálat, 
AVON kézápolás, Kissné Ágoston Éva jóvol-
tából pedig kézmasszázs várta március 
29-én érdeklődőket. 

Mindez díjtalanul, egy helyen, így az 
egészségdélutánra érkezők jelentős 
része pár óra alatt szinte valamennyi 
eredményét kézben tarthatta, s meg-
hallgathatták, megszívlelhették a taná-
csokat a szakemberektől, akik például a 
koleszterinszint mérés kapcsán gyakran 

javasolták a magas eredmény láttán, 
hogy keressék fel háziorvosukat, s kérje-
nek laboratóriumi kontrollt.

A programon összességében több 
mint félszázan vettek részt, harmaduk nő. 
Sokan célirányosan a látásvizsgálatra 
érkeztek, s érdekes, hogy a vércukor- és 
koleszterinszintjük több embert érde-
kelt, mint például a testtömeg indexe, 
vagy hasi zsír megoszlása.  Az összesítés 
szerint a BMI mérés eredményei tehát 
megfeleltek az országos átlagnak: a 

mért személyek fele bizonyult túlsúlyos-
nak, harmaduk elhízottnak, míg 20 szá-
zalékuk normál testsúlyúnak, és a hasi 
zsír megoszlása is a felüknél mutatott 
magas, vagy nagyon magas értéket. S 
hogy az egészséges életmód jótékony 
hatása mennyire nem korfüggő, azt 
a vértessomlói, 75 esztendős Egervári 
Péterné igazolta, az eredményei alap-
ján ugyanis ő bizonyult a harmadik 
Tavaszváró Egészségdélután legfittebb 
résztvevőjének. 

Nagyböjti gyűjtés

H arminchét, 
z ö m m e l 
többgyer-

mekes, vagy ne-
héz  he ly zetben 
lévő c sa ládhoz 
jut el a napokban 
egy-egy tartós élel-
miszerekből össze-
ál l í tot t  csomag, 
benne a Környei 
Katolikus Karitász 
h a g y o m á n y o s 
húsvét előtti felhí-
vására jelentkezők 
a d o m á n ya i v a l .  
A húsvétot meg-
e lőző nagyböj t i 
gyűjtés általában 
szerényebb ered-
ménnyel zárul, mint 
az adventi időszaki, 
és az önkéntesek 
a három nap alat t már-már aggódni 
kezdtek, mert a korábbiaknál is kevesebb 
élelmiszer érkezett, viszont – mint később 

kiderült – a szokásosnál többen segítettek 
pénzbeli adománnyal, melyből pótolták 
a csomagokból hiányzó alapanyago-

kat. Így végül az 
adományozóknak 
köszönhetően a 
Karitász önkénte-
sei 77 kilogramm 
lisztet, 38 kiló cukrot, 
ugyanannyi rizst, 20 
kiló tésztát, 20 kiló 
babot, lencsét, 37 
liter étolajat, 25 kiló 
konzervet, Sármán 
Zoltán felajánlása-
ként 35 tálca to -
jást  rendszereztek, 
és a gyerekeknek 
is jutott 20 kilónyi 
édesség, valamint 
sütemények készí-
téséhez alapanyag 
15 kiló. A Környei 
Katolikus Karitász 
köszönetét fejezi ki 
valamennyi ado-

mányozó számára, akik segítettek a szegé-
nyebb sorsú családok húsvéti ünnepének 
könnyebbé, szebbé tételében!

„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
Varga Sándorné sz. Horváth Viola (április 4.) 

Fekete Mihályné sz. Kosun Magdolna (április 28.)
80 esztendős

Kolozsvári Józsefné sz. Borsodi Margit (április 16.) 
Fodor József (április 16.)

75 esztendős 
Major-Eisler Gizella  sz. Eisler Gizella (április 1.) 
Bajusz Jánosné sz. Udvarhelyi Emília (április 2.)

Hoszpodár Sándorné sz. Orosz Margit (április 13.)
Tőberling Imre (április 13.) 

Válóczi Istvánné sz. Nagy Julianna Ibolya (április 25.)
70 esztendős

Árendás László (április 2.) 
Heim Mihály (április 6.) 

Balaskó Mihályné sz. Salamon Mária (április 26.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,  
szeressétek a gyermekeimet. 

Te, homokos, köves, aszfaltos út,  
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kislány és egy 
kisfiú született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Csóka Gábor és Varga Zsuzsanna  
kisfiát Dominikot,

Orosz Dezső és Kerekes Tímea  
kislányát Liliánát,

Nagy Balázs és Rácz Diána  
kislányát Lillát.

  
A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  

boldog életet kívánunk!

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

Történelmi vetélkedő
Április 4-én – idén har-
madik alkalommal – 
vettünk részt Leányvá-
ron a József Attila Me-
gyei és Városi Könyvtár, 
a Községi Könyvtár és az 
Erdélyi Jenő Általános 
Iskola közös szervezé-
sében a Farkas János 
Művelődési Házban  
„A Nagy Háború” cím-
mel megrendezett me-
gyei történelmi és mű-
veltségi vetélkedőn. 

A három fős csa-
pat nagy szor-
galommal ké -

szült a megmérettetésre, 
mivel eltökélték, hogy 
idén ismét lépnek egyet előre a helyezési 
rangsorban. Ez azt jelentette, hogy az első 
évi harmadik, a második évi második 
helyezés után idén meg akarták nyerni a 
vetélkedőt. A kiírás szerint ebben az évben 
az I. világháború volt a téma, ezért a csa-
pat a „CSINGTAO HŐSEI” nevet választotta.  

A verseny anyaggyűjtéssel és különböző 
feladatok (történelmi, irodalmi, képzőmű-
vészeti) kidolgozásával és beküldésével 
kezdődött, amelyek értékelése után a má-
sodik helyen kerültek be a döntőbe, ahol 
tíz csapat tíz feladat megoldásával mérte 
össze tudását. Voltak lexikális tudást, zenei 

ismeretet, szerepjátékot 
igénylő, mutogatásból, 
körülírásból kitalálandó, 
valamint a „Honfoglaló” 
ötletén alapuló párba-
jos, továbbá az elmarad-
hatatlan titkosírást meg-
fejtő feladatok és villám-
kérdések. A vetélkedő 
végig nagy küzdelmet 
hozott. A legjobb csapa-
tokat általában két pont 
választotta el egymástól. 
Csapatunk a negyedik 
feladattól kezdve az élre 
állt, s végül 135 ponttal 
– hat pont előnnyel – 
megnyerte a vetélkedőt. 
Az eredményhirdetésen 
Leányvár polgármeste-

rétől és szervezők képviselőitől az oklevélen 
kívül gazdag ajándékot vehettek át felké-
szítőjükkel együtt. A csapat tagjai voltak: 
Galgovics Borbála, Kun Orsolya és Varga 
Ádám 8. osztályos tanulók. Felkészítőjük: 
Hajmáné Kalocsai Éva

Hajma Mihály
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Az elnökség és a ponty elviteli súlyhatára is változatlan
Többször elhangzott Török Mihály elnök-
től a Környei Horgász Egyesület március 
30-ai közgyűlésén az a szófordulat egy-
egy rendezvény, eredmény, esemény 
kapcsán, hogy „az utóbbi évek egyik 
legsikeresebbje volt”, és összességében 
magát a közgyűlést is lehetne annak 
nevezni, hiszen jó ideje nem volt rá 
példa, hogy „első nekifutásra” határo-
zatképesnek bizonyuljon. Bár a Művelő-
dési Ház 273 fős színháztermében szinte 
„elvesztek” a tagok, a létszámuk elérte a 
jogszabályban előírt 50 százalék + 1 főt, 
így rendben megkezdhették a napiren-
dek tárgyalását.

A z elnöki beszámoló ezúttal is részle-
tesen kitért a tavalyi eredmények, 
események, adatok ismertetésére, 

melyekből kiderült, hogy a létszámuk az 
előző évhez képest 25 fővel nőtt, a 2018-as 
évet 287-el zárták, ebből 200 volt felnőtt, 74 
gyermek, 3 ifi és 10 jogi.

Az elmúlt esztendők legsikeresebb 
versenyének bizonyult a júliusi, melyre 59 
felnőtt nevezett és Vízkeleti Géza 27,5 kilós 
eredménnyel nyert meg, a versenyzők 
összesen majdnem 119 kiló halat fogtak ki. 

Bár már korábban is többször elhangzott, 
hogy a környeiek fogási eredményei mesz-
sze kimagaslóak a megyében, az elnök 
szerint 2018-ban az eddigiek legszebb 
statisztikáját tudhatják a magukénak 
pontyból, hiszen összesen 1829 darabot, 
majdnem 6200 kilónyit fogtak ki a tóból a 
horgászok. Az amurral, harcsával, csuká-
val, süllővel és egyéb halakkal kiegészített 
fogási eredmény 8127 kiló volt, ami egy 
főre vetítve 44,4 kilogrammotjelentett. 
Az egyesület fennállása óta a legna-

gyobb összeget fordítottuk rá – ezt már a 
tavalyi halvásárlás kapcsán jelentette ki  
Török Mihály, hiszen – mint kiderült – ösz-
szesen 9200 kilogramm halat telepítettek 
a tóba majdnem 9,8 millió forint értékben. 
Idén még ennél is többel, 12,3 millióval 
tervezték a költségvetésben a halvásárlást, 
amely 10 tonna pontyot is tartalmaz, ám 
kérdésre elhangzott, hogy a tervezettől 
tavaly is kevesebbet vettek a fogási ered-
mények ismeretében.

Az idei költségvetéshez kapcsolódóan 
merült fel az egyik tagban a kérdés, hogy 
nem lenne-e célszerű kicsivel kevesebbet 
költeni halvásárlásra, és a felszabaduló 
forrásokat fejlesztésre, például 2 mobil toi 
toi telepítésére fordítani? Az elnök válaszá-
ban kifejtette, hogy a tóparti WC-k hiánya 
jó ideje napirenden van, és a bérléssel 
járó költség ki is gazdálkodható, ám a 
mindennapos takarítást, működtetést 
már nem tudná biztosítani az egyesület.  
Az állandó illemhelyek létesítésének a le-
hetősége is felvetődött, de az üzemeltetés 
kapcsán nem hangzott el egyetlen reális 
alternatíva sem, így az elnök mindenki szá-
mára azt javasolta, hogy vegyék igénybe 

a Művelődési Ház pincéjében kialakított 
nyilvános illemhelyet, mindamellett, hogy 
a problémára természetesen keresik a 
legjobb megoldást.

A nagy halak védelme érdekében már 
a tavalyi közgyűlésen is felvetette és idén 
megismételte Friedrich Gyula, hogy a har-
csánál is vezessenek be az elvihetőségre 
súlykorlátozást, ám a jelenlévők közül alig 
páran támogatták a javaslatot. Jelen sza-
bályozás szerint ez a határ a ponty eseté-
ben 5 kiló, és időnként megfogalmazódik 
az igény a felemelésre. Erre is hangzott el 
javaslat, de nem nyerte el a többség tá-
mogatását, így az 5 kilót elérő, vagy annál 
nehezebb példányokat továbbra is tilos 
hazavinni. 

Március 30-án tisztújítást is tartottak a 
horgászok. A jelenlévők voksai alapján 
az elnökséget továbbra is Barta Attila, 
Berényi Tibor, Dr. Beke Ernő, Hartman Ákos, 
Hartmann Zoltán, Pákozdi Ferenc és Török 
Mihály alkotja, a grémium a megválasz-
tását követően pedig arról határozott, 
hogy a következő ciklusban is az eddigi 
elnök irányítsa a testület és az egyesület 
munkáját. 

Akinek nem inge…  
avagy mindenki söpörjön a maga háza előtt

Kedves Olvasó, ment már végig ezen a 
szép fekvésű, állandóan fejlődő kedves 
kis falunkon úgy, hogy nem rohant a dol-
ga után, hanem közben kicsit szétnézett 
maga körül az utcán? Olyan szemmel, 
hogy rend és tisztaság van-e az utak, 
járdák mentén? Próbálják ki egyszer azt, 
hogy így sétálnak, vagy csak azon az 
útszakaszon teszik ezt, mely megszokott 
mindennapi rutin. 

B evallom én is csak megyek a dol-
gom után, nem „szólít” meg a sok 
eldobott szemét, nem is figyelek fel 

rá. A minap busszal utaztam, történetesen 
a Széchenyi utcai buszmegállóból, ahol a 
szűk terület miatt nem lehet épített megálló, 
ez amolyan felszálló, a túloldalon pedig 
leszálló inkább. Jogszabály rögzíti, hogy 
a buszmegállókban TILOS dohányozni. 
Mégis, ebben az egy „megállóban” – 
annak ellenére, hogy nem a szó, szoros 
értelemben tölti be ezt a szerepet –, annyi 
a csikk, eldobott papír zsebkendő, üdítős, 
energiaitalos doboz, (félő, hogy nemcsak 
itt), hogy sajnálom azokat, akik ott laknak, 
és erre a látványra kell kilépniük naponta 
az utcára. Ugyan nincs csikktartó, szemetes, 
– volt valaha –, állítólag a beledobott égő 
cigaretta miatt kigyulladt, de elképzelhető, 
hogy ha lenne, sem venné a fáradtságot 
senki (tisztelet a kivételnek!), hogy ott 
nyomja el. Jobb egy elegáns mozdulattal, 
akár égve is eldobni a csikket, ha beáll a 
busz.  Szomorú.

A fotó csak a töredékét adja vissza a 
látványnak. :- (Nem lehetne egy kicsit 
körültekintőbbnek lenni, és óvni a tisztasá-
got? Faluszerte rengeteg eldobott papír 
zsebkendő, sörös doboz, féldecis üveg 

– különösen a faluközpontban –, bokrok 
alján, járda közepén. 

Lehet, sőt biztos, hogy nincs lépésenként 
szemetes kihelyezve, de ha már menet 
közben dohányzik valaki, vagy csokolá-
dét majszol, a csikket is el lehet valahogy 
láthatatlan helyre dobni, a csoki papírt, 
zsebkendőt a táskába gyömöszölve 
elvinni az első szemetesig, uram bocsá’, 
egészen hazáig. Nem lehet mindig mu-
togatni, hogy majd az önkormányzat, 
majd a közmunkások, majd aki ott lakik, 
takarít. Más hanyagsága miatt senki nem 
teszi szívesen a dolgát. Községünk polgár-
mestere előrevetítette a Falugyűlésen, 
hogy rövidesen lesz közterület felügyelő a 
településen. Nagyon kell már, aki remél-
hetőleg a szankciókra is hivatott lesz, ha 
rajtakap valakit akár a szemetelésen, vagy 
bármi máson, ami rontja a faluképet. Ugye 
akik eldobálják a csikkeket, kisüvegeket, 

sörös dobozokat, stb., nem gondolják 
komolyan, hogy ezzel letudva a történet… 
Persze ez nem kifejezetten csak a környei 
emberek „hiányossága”, hiszen nagy az 
átmenő forgalom, a parkolókban sok az 
átutazó, aki éppen oltja a szomját, beszerzi 
a harapnivalót, vagy az adag cigarettát. 
Régen még szokás volt, hogy minden 
szombaton takarítottak a porták előtt az 
ott lakók.  Ma már sajnos ez kihalóban 
van, de kicsit legyünk igényesek, még ha 
közben dohogunk is magunkban, hogy 
mások után takarítunk. Tegyük meg saját 
magunkért, a faluért, éljünk a közmondá-
sunkban leírtakkal: „mindenki söpörjön a 
saját háza előtt”, és akkor nagyobb lesz a 
tisztaság, jobb érzéssel sétálhatunk végig 
a mi kis falunkon, és gyerekeink, unokáink 
is példát látva maguk előtt, igénylik majd 
a tiszta, rendezett környezetet. 

Varga Katalin 

Avar és kerti hulladék égetése külterületen
A Környei Hírhozóban és a falu internetes oldalán is már többször hírt adtunk, hogy a 2015 tavaszától hatályos 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendeletnek megfelelően négy esztendeje a környei képviselő-testület 
is megalkotta helyi rendeletét az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről. 

E szerint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belterületen  
minden év március 1-je és április 30-a, valamint szeptember 15-e és november 15-e  

között engedélyezett kizárólag csütörtökön, pénteken és szombaton 8 és 18 óra között.
Más napon és más időpontban az égetés tilos! 

Fontos, hogy a rendelet hatálya kizárólag belterületre érvényes, a 2015-ös, magasabb szintű szabályozás szerint 
külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhet legfeljebb 10 ha 
egybefüggő területen irányított égetést. Az irányított égetés engedélyezési kérelmen egy darab 10 hektár vagy 
ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000 Ft illetéket kérel-
menként kell megfizetni. (A kérelem megtalálható a www.kornye.hu oldalon a nyomtatványok menüpontban.)  
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

Mentett kutyusokat támogattak
Bárcsak megértenék az embe-
rek, hogy az állatok ugyanolyan 
kiszolgáltatottak, s ugyanúgy 
függenek tőlünk, mint a gyerekek. 
Ezt a gyámságot ránk ruházták – 
James Herriot sorai jegyében, első 
alkalommal hirdetett kutyaeledel 
gyűjtést a környei Művelődési Ház 
a Gazdátlan Háziállatok Világnap-
ja alkalmából.

A gondolat megszületése 
Hadverő Katinkához, az 
intézmény munkatársához 

köthető, aki pár hónapja maga is 
egy talált kutyus boldog gazdija, egyben 
jó ideje az Oroszlányi Ebrendészeti Telep 
önkéntese, így a felajánlásokat értelem-
szerűen a város mentett kutyusai nevé-
ben fogadta a Művelődési Ház. S hogy a 
támogatók ne csupán az adományozás 

jó érzésével gazdagodjanak, valamennyi 
gyermeket és felnőttet egy-egy köszönet-
nyilvánítást és szív/mancs grafikát ábrázoló 
kitűzővel ajándékoztak meg a szervezők.  
A jelvényt március 25-e és április 3-a között 
majdnem harmincan vehették át, így áp-

rilis 4-én, a Gazdátlan Háziállatok 
Világnapján szép mennyiséget 
szállíthatott el Környéről az Oroszlá-
nyi Ebrendészeti Telep képviseleté-
ben Thüringer Ferenc és Tóth Tibor. 
Majdnem 114 kiló táp, 9 kiló szalámi 
és pástétom, 39 darab konzerv, 14 
liter fertőtlenítőszer és jutifalatok 
érkeztek a mentett kutyusok meg-
segítésére, a Művelődési Ház kol-
lektívája és a telep munkatársai is 
úgy vélték, hogy „első nekifutásra” 
nem lehet ok panaszra, mindamel-
lett, hogy a remények szerint jövő 
ilyenkor még több kitűző – fogal-

mazzunk stílszerűen – talál gazdára. Sőt, a 
kezdeményezés szálait máris továbbszőtte 
a két együttműködő partner, a későbbi 
tervekben a világnaphoz kapcsolódóan 
kutyás délután, kutyás túra is szerepel orosz-
lányi indulással, környei tókörrel.



10 11

Közérdekű információk, programok
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Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető
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2019. május • június 22. hét

Hella Emil, Csanád Kund, Magdolna Janka, Zsanett Angéla, Petronella Tünde Kármen, Anita

Június
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1 2
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10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Részletek a Környei Hírhozó  
következő számában. 

KÖRNYE!  

GYEREKNAP!

Trianon és a hozzá vezető út
Jövőre lesz 100 esztendeje annak, hogy Magyaror-
szág területének kétharmadát, lakóinak egyharma-
dát elszakították az anyaországtól. Trianon és a hozzá 
vezető út címmel tart előadást május 3-án (péntek) 17 
órakor Szerencsés Károly történész a környei Művelő-
dési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/
trianon-es-a-hozza-vezeto-ut/?occurrence=2019-05-03

*  *  *

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva képviselő hagyományos fogadóóráját 
májusban 6-án, hétfőn tartja 17 és 18 óra között a 
Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a Vertikál 
Zrt. az ingatlanoktól továbbra is 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 kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli mennyiségben 
helyezhető ki 6 óráig a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

május 9. és 30., június 11. és 25., július 9. és 23.,  
augusztus 6. és 27., szeptember 3. és 17., október 3.  

és 17., november 12. és 26., december 12. és 27.

KÖRNYÉN 
május 6. és 20., június 3. és 17., július 8. és 22.,  

augusztus 7. és 21., szeptember 4. és 18., októbert 9.  
és 22., november 5. és 19., december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Környe hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő 
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák 
max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmé-
rőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő 
méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyese-
déket a társaság nem szállítja el. A VERTIKÁL emblémával 
ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 
1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik. 
Fontos: a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy 
az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöld-
hulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,  
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

május 28., június 27., július 30., augusztus 30.,  
szeptember 24., október 29., november 29.  

KÖRNYÉN 
május 14., június 18., július 16., augusztus 13.,  

szeptember 10., október 8., november 13.

2019. május 1. 
Környei tópart

Főzőversennyel egybekötött családi napot és majálist rendez 
a környei önkormányzat május 1-jén, (szerda) a tóparton, ahol 
ismét szórakoztató és sportos programok, vidám versengések 
várnak mindenkit. 

 A CSALÁDI MAJÁLIS PROGRAMJA:
08.00: Gyülekező 
09.00–12.30-ig: Bográcsos főzőverseny – bármilyen étellel lehet indulni, 
 az alapanyagokról és a tüzelőről a nevezők gondoskodnak. 
 A főzőversenyre a Polgármesteri Hivatalban lehet nevezni 
 az 573-100-as telefonszámon, vagy az info@kornye.hu e-mail címen 
 április 29-én 12 óráig. A nevezés alapján a csapatok részére a helyszínen 
 az önkormányzat egy sörgarnitúrát biztosít, amely átvételekor sorszámot 
 kapnak, az eredményhirdetéskor azzal vehető át az ajándék pezsgő.          
09.30:  Tai chi, meridián torna 
10.00:  Családi sportvetélkedő (2 felnőtt és 2 gyermek összeállítású 
 csapatok nevezését várják a helyszínen)
11.00:  Tűzoltó bemutató 
12.00:  Kempo bemutató 
12.30–13.30: Ételek zsűrizése – VÁLTOZÁS! Az ítészek délután fél 1 
 és fél 2 között nem a főző, sütő helyeken, hanem a zsűri számára 
 kialakított helyszínen kóstolják meg az ételeket, a csapatok odaérkezési 
 sorrendjében.
14.00:  Főzőverseny eredményhirdetése, Vándor Fakanál és 
 ajándékok átadása 
14.30:  Lángosevő verseny (a lángost helyben készítik el az Idősek Otthona 
 munkatársai) 
16.00:  Bemutatkozik a Környei Mazsorett és Moderntánc Csoport 
17.00:  Zenél Balaskó Csaba és zenekara
20.00 – 22.00: Tábortűz a KaDarka Társulattal 
A kicsiket díjtalanul várja egész nap a Csiri-Biri Játéktár
és arcfestés!festés!

Az önkormányzat a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/csaladi-majalis/?occurrence=2019-05-01



Érzelmes zenés vígjáték egy felvonásban

Érzelmes zenés vígjáték egy felvonásban  
a környei Művelődési Házban május 31-én 19 órától. 

Jegyek május 6-ától vásárolhatók (hétköznapokon 10 és 17 óra között) 2000 Ft-os áron,  
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1000 Ft-ért! Telefon: 34/473-091, 30/6462147.

Május 31.  
19.00 óra


