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Forgalmi rend változás: zsákutca a Hegyalja 
A Római Katolikus Egyházközség kérésének megfelelően február közepétől zsákutca a Hegyalja. A környei önkormány-
zat február közepén zárta le a Hegyalja utca ravatalozó előtti, az egyházközség tulajdonában lévő szakaszát, egyben 
gondoskodott a zsákutca tábla és balra, illetve jobbra fordulni tilos táblák kihelyezéséről. 

Újabb környei pálinkasikerek
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Újabb környei pálinkasikerek
…folytatás az első oldalról.

Az év első hónapjában két pálinka-
versenyen is megmérették magukat 
környei gazdák, és egyiken sem vallot-
tak kudarcot. Haász József és Méri János  
a Quintessence Pálinka- és Párlatver-
senyen volt érdekelt, ez utóbbi gazda 
és Török Mihály pedig a Tardoskeddi 
Pálinkabarátok Találkozóján adott 
ízelítőt – szó szerint – a kiváló környei 
pálinkákból.

J anuárban hatodik alkalommal ren-
dezték meg Környe testvértelepülé-
sén a Tardoskeddi Pálinkabarátok 

Találkozóját, ahol az eredményhirdetést 
követően a vendéglátók már tavaly is 
élcelődve jegyezték meg, hogy nem sza-
bad a környeieket meghívni, mert sorra 
begyűjtik a legelőkelőbb helyezéseket.  
A falubeli gazdák idén sem hoztak 
szégyent Környére, sőt, mindketten va-
lamennyi mintájukkal arany minősítést 
szereztek. Méri János birs pálinkáját az íté-
szek 50 ponttal és különdíjjal jutalmazták, 
irsai párlatával az aranyérmesek között 
második, fürtös meggyével harmadik 

„A falunak tartozom azzal, hogy megpróbáljam…”
Minden bizonnyal már valamennyi 
környeihez elért a hír, hogy 2023 nyaráig 
Magyarits Katalin igazgatja a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát. Nagy valószínűséggel az 
is kijelenthető, hogy a falubeliek többsé-
gének nem szükséges bemutatni a szinte 
mindig mosolygó pedagógust, ám az új 
pozíció szinte „követelte” a kérdéseket. 

K atalin az igazgatói poszttal húsz-
esz tendős környei pedagógusi 
pályafutását „koronázta meg”: 

annak idején férje révén került Kapuvárról 
előbb Tatabányára, majd Környére. 1999-
től oktat történelmet és németet, csupán 
a gyes idejére „vált meg” munkahelyétől. 
Jelenleg a harmadik osztályát terelgeti, 
volt munkaközösség-vezető és két évig a 
közalkalmazotti tanács elnöke.

– Korábban is voltak ilyen irányú  
ambíciód, vagy az eltelt évben  
kialakult helyzet sarkallt, hogy  
megpályázd az igazgatói posztot?

Nem, egyáltalán nem volt. Nem lehet min-
dent az elmúlt év terhére róni. Több éve 
úgy éreztem, hogy gazdátlanná vált az 
iskola, a vezetőválasztásokat övező ano-
máliák miatt sodródott az egész… Tavaly 
olyan külső személy érkezett, aki – talán 
éppen ezért… – fenekestül kívánt mindent 
felforgatni. Ha a történet másként alakul, 
én biztosan nem maradtam volna. Aztán a 
nyári újabb váltás után felmerült a kérdés: 
hogyan tovább? Mindenképpen közülünk 
való igazgatót szerettünk volna. Az iskolá-
ban velem együtt négy pedagógusnak 
van szakirányú végzettsége. Abban ma-
radtunk, hogyha ők nem adják be, akkor 
én igen, viszont ha bármelyikük pályázik, 
akkor én nem. Azért vállaltam el, mert azt 
gondolom, hogy magamnak, a munkahe-
lyemnek, a falunak tartozom azzal, hogy 
megpróbáljam. 

– A kollektíva egy emberként állt 
melléd?

A pályázatomba is beleírtam: ha nem támo-
gat a tantestület, az számomra egyértelmű 
jelzés, és félreállok. De 90 százalék felett 
volt a támogatottságom. Azt is világosan 
leírtam, hogy milyen vezető szeretnék lenni: 
csapatban szeretnék dolgozni, úgy csapat-
ban, hogy maga a vezető is csapatjátékos, 
pedagógusszerepeket (osztályfőnök, nap-
közis, ügyeletes) is vállal, és nem csak veze-
tőként dolgozik. Vallom, hogy a legnagyobb 
motiváló ereje a példamutatásnak van.  
Az egyenes beszéd híve vagyok, szeretnék 
minden lényeges információt megosztani a 
közösséggel, és visszajelzéseket kérni tőlük. 
Fontosnak tartom, hogyha problémánk, 
sérelmünk merül fel, azt beszéljük meg, és 
ne hurcoljuk azokat.

– Ezt érzi majd a tantestület, de mit fog-
nak megtapasztalni a szülők, a falu?

Azt szeretném, ha kialakulna az az egység, 
amit kezdetektől fontosnak tartok. Szerintem 
az iskolában a gyerekek csak akkor tudnak 

fejlődni, ha mi hárman – a szülő, a gyerek, 
a pedagógus – közösen fogalmazzuk meg 
a célokat, és oldjuk meg a problémákat. 
Például ha gond adódik, soha nem csak 
a szülővel ülünk le megbeszélni azt, hanem 
az érintett gyerekekkel közösen. Emellett 
nagyon fontos a szülői munkaközösséggel 
ápolt kapcsolat, hogy meghalljuk egymás 
kérését. Hallgassuk és halljuk meg egymást! 
A kapcsolat kölcsönös és folyamatos le-
gyen. Úgy érzem, ez a viszony jól működik. 
Ugyanezt a nyílt kommunikációt kell a 
gyerekekkel is folytatni. A pedagógusnak 
minden élethelyzetben úgy kell viselkednie, 
hogy az példa értékű legyen.

– Csorbult a művészeti tagozat,  
megszűnt, vagy szünetel a néptánc?

A probléma abból fakadt, hogy nyáron 
nem jelentkeztek a néptáncra annyian, 
amennyivel elindulhatott volna a tanszak. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tánc 
újraindulhasson Környén. Ennek érdeké-
ben már határozott lépéseket tettünk.  
A polgármester úr beszélt egy táncoktatóval, 
akit László Márta is ajánlott nekünk. Felvette 
vele a kapcsolatot, én is találkoztam vele, 
tehát mi mindenképpen azon vagyunk, 
hogy szeptembertől ismét indulhasson a 
néptánc az iskolában. Remélem, a falu 
közvéleménye erről ugyanígy gondolkodik.  

– Ebben a pillanatban látható más 
komoly feladat?

A következő években sokan vonulnak nyug-
állományba. Fiatal utánpótlás nemigen 
van, a nemek arányán is változtatni kellene, 
de sajnos a pedagógushiány nehezíti a 
helyzetet. Most még nagyon szerencsés 
helyzetben vagyunk, hiszen 100 száza-
lékos a szakos ellátottság, s ezt nagyon 
sok környékbeli iskola nem mondhatja el 
magáról. Ugyanakkor nagy feladat lesz a 
nyugdíjba menő kollégák pótlása olyan 
pedagógusokkal, akik gyerekközpontúak, 
és segítenek megvalósítani a terveinket.

– Mik a tervek? Változik a pedagógiai 
irány?

Tudomásul kell venni: a környei iskola egy 
hagyományos általános iskola, és nem 
zseniképző. Diákjaink Környéről jönnek és a 
szomszédos településekről, a külterületek-
ről, gyakran mélyszegénységből. Vannak, 
akik családi problémákkal küzdenek. 
Vannak, akik tehetségesek, és vannak, akik 
felzárkóztatásra szorulnak. Nem vagyunk 
versenyistálló, és nem is az a feladatunk. 
Alapdokumentumunkban viszont az 
szerepel, hogy integráló iskolaként esélyt 
biztosítunk a tanulási nehézséggel küzdők 
számára is. 

Mindenkinek meg kell találnunk azt 
a módszert – szükséges fejlesztéseket, 
tehetséggondozó foglalkozásokat és 
szakköröket –, amely segít a személyiségük 
kifejlődésében. Tehetséges gyereknél ez 
egyszerűbb, hiszen a tehetségre könnyebb 
felfigyelni és foglalkozni. Ám a többieknek 
is alapot kell adnunk, hogy az érdeklődé-
süknek, adottságuknak megfelelő iskolát 
és szakmát választhassanak.

Fontosnak tartom, hogy a környei gye-
rekek hozzánk járjanak. Itt 14 éves korig 
nagyon sok mindent meg lehet tanulni. 
Hagyományosan eredményesek va-
gyunk az életvitel, az önálló cselekvés 
és döntés képességének fejlesztésében. 
Gyermekeink védettebbek, mint például 
a nagyvárosban tanulók. A felsős gye-
rekek teljes biztonságban közlekednek 
önállóan, intézik dolgaikat, sportolnak 
vagy kultúrfoglalkozásokon vesznek részt 
a művelődési házban. 

Fontos nevelési elvem az empátiára és 
toleranciára való nevelés. Szerintem az a 
325 fő, mellyel dolgozunk, abszolút kezelhető 
létszám. Osztályaink átlagosan 22-24 fősek, 
ami teljesen ideális, hiszen szemmel tartható 
minden gyermek az iskolában. Programom-
ban hangsúlyoztam, és rendkívül fontosnak 
tartom az osztályfőnöki feladatot, az osztály-
főnökök szerepét. Ők azok, akik közvetlenül 
tartják a kapcsolatot a szülőkkel, és az ő 
feladatuk az osztályok közösséggé ková-
csolása. Ha ez az egyes közösségekben 
megvalósul, akkor építkezhetünk tovább 
évfolyam- és iskolai szinten. Összességében 
családias légkörű iskolát szeretnék, ahová 
a gyerekek szívesen jönnek, és a szülők szí-
vesen taníttatják itt őket – lehetőleg – nyolc 
évig, hiszen megbíznak bennünk.

Magyarits Katalin mottója:

„A nevelő munkája olyan kertészhez ha-
sonlatos, aki különféle növényeket ápol. 
Az egyik növény a tűző napsugarakat 
kedveli, a másik a hűvös árnyékot, az 
egyik a patakpartot, a másik a kopár 
hegycsúcsot. Ez a homokos talajon nő 
a legjobban, az a kövér agyagban. 
Valamennyit a neki megfelelő módon 
kell ápolni, különben sohasem fejlődik ki 
teljesen.” (Abdu’l-Bahá)

Tollfosztás muzsikával
Kisjubileumát ünnepelte február 9-én 
a környei tollfosztás, hiszen ötödik al-
kalommal szervezte meg a Közösségi 
és Tájházban a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe, s az idősebb, 
fiatalabb hölgyek szorgoskodásának 
köszönhetően idén is megtalálható lesz 
a fosztott tollakból készített díszpárna a 
Márton napi mulatság tombolanyere-
ményei között.

T irhold Kármen elnök a bőséges 
alapanyagot Erl Péternétől, Erl 
Jánosnétól és Hruby Zoltánnétól 

gyűjtötte összes, s bár ezúttal a múltidé-
zésben leginkább az idősebb korosztály 
vett részt, akadt pár segítő gyerkőc, akik 
a habroló készítésben is jeleskedtek. 

A Federball felelevenítésének gon-
dolata Tirhold Kármenben születet t 
meg, hiszen – az idősek még jól emlé-
keznek – annak idején ilyenkor, január-
februárban a fiatal házasoknak készí-
tették a stafírungot, azaz 2-2 db kispár-
nát, nagypárnát, dunnát és paplant. 
Főként liba-, vagy kacsatollból, amit 
az asszonyok az első pihetoll levedlése 
után keletkező tollrétegből tépkedtek 
ki. A csumáról lehúzott pihék kerülnek 
a párnákba, dunnákba, de még a toll-
tuskót is „hasznosították”, azzal tréfát 
űztek: ha eladósorba került egy lány, 
elszórták a neki udvarló legény házáig, 

vagy fordítva, a fiús háztól a lányosig, 
így lehetett látni, hogy ki kinek teszi a 
szépet. Az asszonyok egykoron hetekig 
fosztották a tollat a lányos házaknál, 
közben jóízűen beszélgettek, énekel-
tek, s amikor a munka végére értek, 
jöhetett a Federball, amikor a házi-
gazdák zsíros kenyérrel, disznósajttal, 

kolbásszal, kis süteménnyel, teával, ka-
kaóval köszönték meg a munkájukat. 
Ennek megfelelően készültek sorra a 
habrolók, a zsíros kenyér, s hogy a mu-
zsika se maradjon ki a múltidézésből, 
arról Markovics Dávid gondoskodott 
harmonikájával, régi sváb énekekkel 
és talpalávalókkal.

helyezést ért el. Török Mihály 50 pontos 
körte pálinkája kategóriagyőzelmet 
aratott, 49 pontos meggye harmadik 
helyezést ért el. 

Kicsivel később, január közepén Méri 
János és Haász József hat éremmel 
tért haza a X. Quintessence Pálinka- és 
Párlatverseny eredményhirdetéséről.  
Az Ongai Kulturális Egyesület által szer-

vezett jubileumi megmérettetésre re-
kordszámú nevezés érkezett, hiszen a 
tavalyi 1739 mintaszám után idén 2006 
mintával neveztek Magyarországon kívül 
Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és 
Ciprusról is. 

A szakértő zsűri döntése alapján végül 
arany oklevelet 291, ezüstöt 485, míg bron-
zot 516 pálinka és párlat kapott, tehát  
a nevezett minták 64 százalékát ismerték 
el valamilyen minősítéssel. A környei sike-
rek azért is dicséretesek, mert nem egy 
gazda akadt, aki 15-20, vagy még annál 
is több mintával mérette meg magát  
a versenyen.

Méri János a Környe Kincse elneve-
zésű Irsai Olivér párlatából két főzettel 
nevezett, az egyik arany, a másik ezüst-
minősítést ért el az ítészeknél. Szintén 
ezüstéremre értékelte a zsűri a már 
kevésbé jól csengő fantázianevű Szőrös 
csoda pálinkáját, melynek alapja nem 
más, mint a birsalma. János Csajozós 
meggye bronzérmet eredményezett. 
Haász József két bronzéremmel gazdagí-
totta gyűjteményét, melyeket a Golden 
Delicius Alma és az Újfehértói meggy 
ízlelése után í tél tek meg számára  
a hozzáértők.
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Szabad a Téka! – negyedszer
Negyedik alkalommal rendezett Sza-
bad a Téka! elnevezéssel jótékonysági 
könyv”vásárt” a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a környei Művelődési Ház és 
a Községi Könyvtár. Az idei tékaprogram 
január 21-én nyitotta meg kapuit, s egé-
szen február 10-éig várta az érdeklődő-
ket, akik közül többen nemcsak vittek, 
de hoztak, s adományoztak is.

T izennégy asz talon, nagyjából 
másfélezer könyv, a világirodalom 
remekei, szépirodalmi alkotások, 

ismeret terjesztők, ponyvaregények, 
gyerekkönyvek, angol és német nyelvű 
irodalmi alkotások, fantasztikus regé-
nyek sorakoztak új gazdákra várva. 
A program alapgondolata még 2015 
tavaszán merült fel, amikor jelentős 
darabszámú könyvhagyatékot ajánlott 
fel egy örökös, a szervezők pedig úgy 
gondolták, biztosan sokan örülnének, ha 
díjtalanul válogathatnának belőlük. Azt 
nehéz megbecsülni, hogy a téka nyitva 
tartása alatt hány könyv lelt új gazdára, 
nagyjából 7-800 darab. A látogató akár 
úgy is érezhette, hogy nem apad a 
mennyiség, hiszen amint ritkult az állo-
mány, a szervezők máris töltötték fel, így 
könnyen előfordulhatott, hogy a program 
kezdetén valaki nem talált rá a vágyott 

könyvre, pár nappal később azonban 
igen. Az biztos, hogy a gyermekkönyvek 
a szervezők örömére már az első napon 
jelentősen megfogyatkoztak, s hogy szép 
számmal akadtak, akik a válogatás után 
dobozt, táskát kértek kölcsön a könyvek 
elszállításához, egy igazán felkészült 
fiatalember pedig termetes hátizsákkal 
érkezett. A könyvünnep érdeklődői saját 
lehetőségeikhez mérten jótékonykodhat-

tak is, az összegyűlt forintok idén is a Vö-
röskereszt környei alapszervezetének bü-
dzséjét gyarapították, az adományláda 
a február 11-ei bontáskor 55 660 forintot 
rejtett.  A Művelődési Ház és a Könyvtár 
legközelebb áprilisban tart hasonló prog-
ramot, amikor ötödik alkalommal szervezi 
meg a Költészet Napi „Vers mindenkinek” 
elnevezésű rendezvényt, így arra is várja 
a még jó állapotú versesköteteket.

Sváb Kupa: a gyerekeknél a Vasas,  
a felnőtteknél a Kecskéd nyerte el

Január 12-én, Kecskéden indult útjára a 
Sváb Kupa elnevezésű teremlabdarúgó-
torna 17. sorozata, amelyet annak ide-
jén gesztesi kezdeményezéssel hívtak 
életre Várgesztes, Vértessomló, Környe 
és Kecskéd öregfiúk csapatainak részvé-
telével. Wéber Imre kezdeményezésére 
2012-től már a gyerekeket is bevonták, s 
mivel Gesztes nem rendelkezik önállóan 
utánpótlás együttessel, fiataljai a somlói 
csapatban rúgják a bőrt, a községet 
a kicsiknél hagyományosan a Vértesi 
Erőmű „helyettesíti”, az idei évtől már 
Tatabányai Vasas néven.

A z U9-es korosztályban a tata-
bányai együttes a kezdetektől 
magához ragadta a vezetést, 

sorra nyerte a fordulókat, így szinte 
kétség sem fér t hozzá, hogy a ku-
pagyőzelmet is a Vasas szerzi meg.  
Az utolsó, február 2-ai záró fordulóban 
is majdnem hozták a megyeszékhelyi 
kis labdarúgók Környén a szokott for-
májukat, s bár a Kecskédtől 4-1 arányú 
vereséget szenvedtek el, a Vértessomlót 
2-0, a Környét 9-0 arányban múlták felül. 
A somlói gyerekek is mindent belead-
tak, a Környe ellen 4-0 -s, a Kecskéd 
ellen 3-0-s győzelmet arattak, így ők 
is 6 ponttal zárták a fordulót. Szintén 
6 pontot szerzett a Kecskéd, mivel a 
Vasas mellett a Környe elleni (5-0) mér-
kőzés után is győztesként hagyták el a 
pályát. A négy forduló összegzéseként 
az utolsó fordulóbeli botlás ellenére a 
Tatabányai Vasas hódította el a kupát, 
második helyen végzett a Vértessomló, 
harmadikon a Kecskéd, s negyediken a 

Környe, de természetesen valamennyi 
együttes kis focistája örülhetett érem-
nek, kupának, sportszeletnek, melyeket 
az utánpótlás megmérettetés életre 
hívója, Wéber Imre, mellet te Richter 
Tamás, a Vértessomlói Sportkör elnöke, 
valamint a házigazdák részéről Terdik 
Tamara adott át a gyerekeknek.

A délutáni felnőtt mérkőzéseknek a 
Kecskéd is abban a tudatban vágha-
tott neki, hogy semmi sem veszélyez-
teti a kupagyőzelmét, hiszen az első 

három fordulót magabiztosan hozta, 
a záróban még azt a luxust is meg-
engedhette volna magának, hogy a 
negyedik helyen végez. A többi csapat 
rangsorát azonban még átírhatta a 
zárás, így ennek megfelelően igazán 
parádés és izgalmas összecsapáso-
kat láthat tak a szurkolók. A forduló 
„nagy feléledőjének” a Vértessomló 
bizonyult, nekik 1-1-es döntetlent sike-
rült elérniük a Kecskéddel. A Környe 
elleni meccsen már 3-0 -ra vezet tek 
a házigazdák , amikor megráz ták 
magukat a somlóiak és végül 6-4-es 
győzelmet arattak, s hasonlót produ-
káltak a Várgesztes ellen, hiszen a 
gesztesiek 6-2-es vezetésnél már akár 
a zsebükben érezhették a győzelmet, a 
mérkőzés lefújása után azonban 7-7-es 
döntetlent regisztrált a bíró. A Kecskéd 
a döntetlene mellé két győzelmet gyűj-
tött be, a Várgesztest 6-2, a Környét 4-3 
arányban múlták felül, bár ez utóbbi 
mérkőzés végén rendesen izzottak a 
hazai kedélyek több gólnak tartott, ám 
meg nem ítélt találat kapcsán. Mivel a 
házigazdák 8-3-as győzelmet értek el a 
Várgesztes ellen, a fordulóban felvere-
kedték magukat a harmadik helyre a 
Kecskéd és az ezüstérmes Vértessomló 
mögé, s ugyanez a rangsor alakult ki 
összesítésben is azzal a „kis” módosí-
tással, hogy a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokán osztozott a Környe és 
a Várgesztes.    

Véradás: egyszer csak „beindultak”
Jó ideig aggódva nézték január 30-án a 
Művelődési Ház bejárati ajtaját a Vörös-
kereszt Környei Alapszervezetének akti-
vistái, eztán egyszer csak „beindultak” 
a donorok, s délután fél öttől annyian 
érkeztek, mint addig 4 óra alatt. Így ösz-
szességében elégedett lehetett a Kissné 
Ágoston Éva véradófelelős, hiszen 49 név 
került a listájára, bár közülük sajnos nem 
akadt elsőalkalmas. Mindemellett – mint 
már többször is elmondta – mindig is 
hullámzó, kiszámíthatatlan volt, hányan 
érkeznek egy-egy alkalommal, a fontos, 
hogy az évi összesítés ne apadjon. 

A hagyományos bőséges vendég-
látásról ezúttal is Andor Ildikó 
titkár gondoskodott, e mellett 

a donorok a várakozás perceiben a 
„Szabad a téka” könyvkínálatából is sze-
mezgethettek azzal a jóérzésű tudattal, 
hogy az adományládában összegyűlt 
forintok a Vöröskereszt környei alap-
szervezetének kasszáját gyarapítják. 
A rendszeres véradókat és azokat is, 
akik még csak fontolgatják a véradás 
lehetőségét, idén – mint minden év-

ben – még három alkalommal várja a 
Vöröskereszt a környei Művelődési Ház-
ban: áprilisban 23-án és október 21-én, 
a Közösségi és Tájházban július 25-én, 
valamennyi időpontban 12.30 és 17.30 
között. A szervezet novemberben „Add 
a véredet a gyermekedért (is)!” mottóval 
felhívással fordult a Kisfaludy Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjainak szüleihez. Az az osztály, 
amelynek diákjaihoz kapcsolódóan 
ez év áprilisáig a legtöbb szülő, nagy-
szülő, testvér ad vért Környén, 100 ezer 
forint értékű, szabadon felhasználható 
ajándékutalványt vehet át májusban, a 
véradókat köszöntő ünnepségen. 
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Születésnaposok Megérkeztünk!
„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:

80 esztendős
Rácz Mátyásné sz. Sil Márta (február 20.)

75 esztendős
Pitzinger József Ferenc (február 5.) 

Erl Andrásné sz. Tóth Regina (február 21.) 
Erdelics Ernőné sz. Vég Mária (február 26.) 

Süli Sándor (február 27.)
70 esztendős

Hruby Zoltánné sz. Környei Ilona (február 8.) 
Csongrádi Ibolya sz. Tordai Ibolya (február 20.) 

Haffner András (február 21.) 
Kovács Zoltán (február 23.) 

Laczó Józsefné sz. Kesztler Mária (február 26.) 
Nagy János István (február 26.) 

Böröcz Ferencné sz. Gallisz Ibolya (február 28.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk az ünnepelteknek!

„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 egy kislány érkezése 
ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük: 

Hoffart Zsolt és Herczig Tímea  
kislányát, Viktóriát.

Viktóriának és szüleinek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány  
beszámolója a 2018. évben végzett  
tevékenységéről

A Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány feladata elsősorban a környei óvodás és bölcsődés gyermekek tá-
mogatása. 2004. évi fennállása óta sikeresen működik támogatói jóvoltából.

2018. január 1-jén az alapítvány számláján 677 000 forint szerepelt. Bevételként októberben a személyi jövedelemadó  
1 százalékból 389 000 forintot könyvelhettünk el. A kuratórium döntése alapján a következő terveink valósultak meg az 
elmúlt évben: 

•  69 500 forintért az iskolába menő nagycsoportos gyermekeket mesekönyvvel ajándékoztuk meg.  
•  A 7. óvodai csoport beindításához nyújtottunk segítséget – 36 000 forintért gyermek kanapét,  
 94 000 forintért konyhabútort csináltattunk.  
•  A „Vackor-gálát” 76 000 forint összeggel támogatta az alapítvány. 
•  Az  udvari játékhoz 182 400 forintért 12 darab nagyméretű autót vásároltunk a gyermekeknek. 

További terveink között szerepel az óvoda és a bölcsőde gyermekei számára közlekedési eszközök (bicikli, roller) beszer-
zése, a nagycsoportos gyermekek megajándékozásához mesekönyvek vásárlása, óvodai foglalkozásokhoz homok-víz 
asztalok beszerzése. 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
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Valamennyi szűrés és szolgáltatás 
DÍJTALANUL vehető igénybe, 

a vastagbélszűrés laborvizsgálati díja 1000 Ft.

A legidősebb 
érkező ajándéka 
2 db tiszteletjegy 

a Pesti Művész 
Színház 

április 27-ei, 
környei 

előadására, 
a legfiatalabb és 

legfittebb résztvevő 
díjtalanul vehet 

részt 1-1 aerobic, 
jóga és pilates 
foglalkozáson!

Tavaszköszöntő 
EGÉSZSÉGDÉLUTÁN 

március 29-én 
13 és 17 óra között 

a Művelődési Házban! 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya munkatársainak részvételével az érdeklődőket 

testtömeg mérés, BMI mérés, izom százalék, testzsír százalék, hasi zsír 
és alapanyagcsere kalkuláció (digitális mérleggel), vérnyomás-mérés, 

2-es típusú diabetes (cukorbetegség) kockázatértékelő kérdőív, 
táplálkozási tanácsadás, vércukor és koleszterinszint mérés várja. 

 További lehetőségek: 

csontritkulás- és vastagbél daganatszűrés (székletvizsgálattal), 
PSA mérés férfiaknak (Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület), 

Kissné Ágoston Éva kézmasszázs, AVON kézápolás, computeres 
látásvizsgálat, szürkehályog szűrés, szemnyomás mérés, 

szemfenék vizsgálat, szemüvegvásár.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/egeszsegdelutan/?occurrence=2019-03-29
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Programok

Interaktív beszélgetés a dackorszakról
Mi az a dac? Miért, mikor és hogyan 
alakul ki? Hogy előzhetjük meg a hisz-
tit és hogyan kezeljük szülőként, nagy-
szülőként? Nincs általános recept, de 
vannak alapvető törvényszerűségek, 
amelyek a pszichológusok, peda-
gógusok, kutatók megfigyelésein, 
kísérletein alapulnak. Kulcsszavaink: 
szeretet, empátia, türelem, kommuni-
káció. Interaktív beszélgetés a dackorszakról március 18-án 10 órától a Baba-
Mama Klubban, a környei Művelődési Házban Péter Melitta mediátorral.  
A beszélgetés résztvevői megosztják egymással tapasztalataikat, megoldá-
saikat egy-egy helyzetre vonatkozóan, valamint előhívják kreativitásukat és 
új ötletekkel igyekeznek segíteni maguknak és egymásnak a nehéz helyzetek 
megelőzése és kezelése érdekében. 

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg:  
http://kornye.hu/esemenyek/interaktiv-beszelgetes-a-dackorszakrol/?occurrence=2019-03-18

INGYENES  
számítógépes  

tanfolyam indul 

a környei Művelődési Házban  
a székesfehérvári Katedra  
Nyelviskola informatikai  

részlegének szervezésében

Egyszerű számítógépes műveletek

• Email cím készítése, fiókbeállítások,  
 levelezés.
• Filmek, zenék, hangoskönyvek  
 letöltése, weboldalakon keresés.  
 Regisztrálás fórumokon.
• Tartalom elrendezése, keresése,  
 kezelése a számítógépen.
• Youtube és Facebook használata,  
 beállításai. Film és hang vágás.
• Okostelefonok és tabletek  
 ismeretanyag. Tartalom lementése.
• Szövegszerkesztés és táblázatok  
 létrehozása. (Levélírás, otthoni  
 nyilvántartások, pl. rezsi,  
 autóhasználat, receptgyűjtemény,  
 stb. készítése)
• Fotók szerkesztése (méretre vágás,  
 javítás előhíváshoz).
• Biztonság, adatmentés.
• Internetes útiterv készítés.
• Internetes vásárlásról tudnivalók

A tanfolyamon modern számítógépe-
ken tanulhatnak a résztvevők, de saját 
eszközeiket is használhatják. A tanfo-
lyam az Európai Unió és a magyar állam 
által támogatott „Digitális szakadék 
csökkentése” project keretében valósul 
meg, a részvétel teljesen ingyenes, 
államilag elismert tanúsítványt ad.

Jelentkezési feltétel:

Min. 16 éves kor, min. 8 általános isk. 
végzettség. Nem tanulói jogviszony. 
(Állam által finanszírozott képzésű kö-
zép- vagy főiskola egyidejű végzése 
kizáró tényező).

Időpont, helyszín, jelentkezés:

2019. március–április. Szerdánként 9.00 
órától a környei Művelődési Házban 
(Alkotmány u. 1.). Igény esetén délutáni 
tanfolyam is indul 15 órától. 

Jelentkezés: hétköznapokon 10.00 és 
17.00 óra között a 30/646 2147-es, vagy 
a 473-091-es telefonszámon, ill. szemé-
lyesen a Művelődési Házban. 

Jelentkezési határidő:  
február 28.
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Nemzeti ünnep
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: 2019. március 15 .
A környebányai Hősi Emlékműnél  

16 órakor helyezzük el a kegyelet virágait. 

A környei programok 17 órakor ökumenikus istentisztelettel  
kezdődnek a Római Katolikus Templomban, majd  

várhatóan 17.30-tól a Művelődési Házban folytatódnak.

A Művelődési Házban köszöntőt mond  
Beke László polgármester, műsort ad a Tardoskeddi Férfikar  

és a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai. 

A megemlékezés a gyertyás átvonulást követően  
hagyományosan koszorúzással, mécsesek  
elhelyezésével zárul a Kegyeleti Parkban.

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

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/nemzeti-unnep/?occurrence=2019-03-15



Közérdekű információk

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690 • hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

Tisztelt  
Adófizető Polgárok!

Környe Község Önkormányzata ezúton is 
köszönetet mond minden lakosnak, aki a 
2018-as évben helyi adójának befizetésével 
hozzájárult településünk további fejlődé-
séhez. Értesítjük a Tisztelt Adózókat, hogy a 
2019. évi adó befizetése esedékessé vált.  
Az első félévi adót március 16-ig lehet 
késedelmi pótlékmentesen megfizetni. 
2019-ben a magánszemélyek kommunális 
adója: 6000 Ft/év. Segítő együttműködésü-
ket köszönjük!

Orlovits Tímea jegyző

Közmeghallgatás  
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata, valamint 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe képviselő - testülete ér tesí t i  a 
lakosságot, hogy március 4-én hétfőn, 
16 órától a Polgármesteri Hivatalban 
közmeghallgatást (nemzetiségi köz-
meghallgatás: 1. sz. terem, önkormány-
zati közmeghallgatás: Horváth Miklós 
terem), 17 órától a Művelődési Házban 
falugyűlést tart, melyre tisztelettel várja 
az érdeklődőket.

A falugyűlésen tájékoztató hangzik el 
a tavalyi évben elvégzett feladatokról, 
az idei tervekről, valamint a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe elnöke is 
beszámol az elmúlt esztendőben végzett 
munkáról.

A falugyűlés GDPR tájékoztatója it t tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/kozmeghallgatas-es-falugyules/?occ
urrence=2019-03-04

Az avar és  
kerti hulladék  

szabadban történő  
égetésének szabályai

Környe Község Önkormányzata ezúton 
hívja fel a falu lakóinak figyelmét, hogy 
az avar és kerti hulladék szabadban tör-
ténő égetéséről alkotott rendelet 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! A rendelet teljes terjedelmében a 
www.kornye.hu oldalon, a hirdetmények 
között olvasható el.

TAKARÍTÓT 
keres az iskola
A környei Kisfaludy Mihály 

Általános Iskola  
teljes állású  

takarítónőt keres, az állás  
2019. március 1-jétől  

tölthető be. 

Jelentkezni lehet az iskola.
kornye@gmail.com  

e-mail címén, a 473-121-es 
telefonszámon, illetve  
személyesen az iskola  

titkárságán. 

A jelentkezéshez rövid  
önéletrajz csatolása  

szükséges.

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

Az 1 százalékos felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, adószáma, címe:     

„Értetek, Nebulókért!”  
Alapítvány

Adószám: 18607932-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Háromkirályok  
Alapítvány

Adószám: 19144830-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 11.

Környe Óvodás  
Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18614330-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 5.

Környe Sportegyesület
Adószám: 19890634-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Horgász Egyesület
Adószám: 18608524-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Németek Baráti Köre  
és Kultúregyesülete 

Közhasznú Egyesület
Adószám: 18603756-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Adószám: 18399460-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Szivárvány Táncegyüttes
Adószám: 18603921-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Új ügyfélfogadási rend a 
Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamaránál
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara me-
gyei igazgatójának tájékoztatása szerint 
a szervezet február 12-étől minden máso-
dik kedden tart ügyfélfogadást Környén.  
A falugazdász a havi két alkalommal 12 és 
16 óra között várja az ügyfeleket a Műve-
lődési Ház olvasótermében. A tatabányai 
állandó iroda a Fő tér 4. sz. alatt található. 

Új helyen  
az orvosi ügyelet

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának tájékoztatása alapján érte-
sítjük a környeieket, hogy február 15-étől 
a központi orvosi ügyeleti ellátás a Győri 
út 24. szám alatti új rendelőben vehető 
igénybe. 

A rendelési idő nem változik. Hét köz-
ben  a felnőtt orvosi ügyelet 16 és 8, a 
gyermekorvosi ügyelet 16 és 22 óra között 
vehető igénybe. Hétvégén  a felnőtt orvosi 
ügyelet pénteken 16 órától hétfő 8 óráig, a 
gyermekorvosi ügyelet szombat, vasárnap 
10-től 22 óráig vehető igénybe.


