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A bíráló bizottság döntése alapján Környe 
nyerte el a Magyarországi Falumegújítási 
Díj a falufejlesztés legkiemelkedőbb minő-
ségű megvalósításáért – 2019. elismerést 
– adta hírül honlapján a Belügyminisztéri-
um. A Bizottság – a pályaművek áttanul-
mányozása mellett – helyszíni bejárások, 
konzultációk alkalmával is vizsgálta a 
pályázatokat benyújtó települések falu-
megújítási tevékenységét.

A jogosultsági kritériumokat a pá-
lyázók egy kivételével teljesítették, 
rendelkeztek megfelelő minőségű 

településfejlesztési koncepcióval, illetve 
jogszabályoknak megfelelően készült, 
hatályos településszerkezeti tervvel és helyi 
építési szabályzattal. A pályázók közt volt 
agglomerációs, periferiális, csökkenő, stag-
náló és növekvő népességű, 275 fős és közel 
8000 lelkes település egyaránt. Különböző 
helyzetből indulva, eltérő módszereket 
választva váltak mindannyian sikeressé.

Az ünnepélyes díjátadóra és falumeg-
újítási konferenciára Iszkaszentgyörgyön, 
a 2017. évi kiírás győztesénél kerül sor 

Kollégáktól is búcsúztak
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szeptemberben.  A kétévente meghirdetett 
pályázaton Környe egyszer már igen szép 
sikerrel szerepelt, hiszen a „Magyarországi 
Falumegújítási Díj a fenntartható falufej-
lesztés kiváló színvonalú megvalósításáért 
– 2013. elismerést” és a Vidékfejlesztési 

Minisztérium különdíját vehette Beke László 
polgármester 2014 áprilisában.  A falu az 
akkori pályázatában a 2008-2013 közötti 
időszak felölelésével azt a céltudatos mun-
kával elért fejlődést foglalta össze, amely 
napjainkig jellemzi a települést. 

É lvezzétek a vakáció örömeit, de vigyázzatok saját magatok és 
társaitok testi épségére. Tartsátok be a kerékpáros és fürdőzés 
szabályait. Próbáljátok időtöket kellemesen és hasznosan eltöl-
teni – szóltak a szünidei jó tanácsok a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola június 20-ai évzáró ünnepsé-
gén, majd elhangzott a diákok szívéhez legközelebb álló mondat: 
ezzel a 2018/2019-es tanévet bezárom! 

Fotó: Pintér Sándor
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Kollégáktól is búcsúztak
…folytatás az első oldalról.

A bejelentést ezúttal is a tanulók 
éljenzése követte, ami érthető is, 
hiszen mindannyian tudjuk jól, és 

az évzárón a másodikosok műsora is arról 
szólt, hogy „Kedvem szottyan? Lustálkodom. 
Szabadidőm? Temérdek! Ha játszani hívna 
bárki, garantáltan elérhet. Elkészült az óra-
rendem, nézd csak, az lett ráírva; minden 
program szünidei üzemmódhoz állítva.”

Nem mindenki számára lesznek azonban 
felhőtlenül örömteliek a nyári hetek, hiszen 
felső tagozatban hét gyereknek kell javító 
vizsgát tennie 14 tantárgyból – ez is elhang-
zott Magyarits Katalin igazgatótól, aki az 
elmúlt tanévet összegezte. A legkisebbek 
megtanultak írni, olvasni, megismerkedtek 
a számok világával, közülük 14-en teljesí-
tettek kiválóan. A 2-4. évfolyamon 27 diák 
szerzett kitűnő bizonyítványt, felsőben 11. 
A végzősök pályaválasztása is lezárult, 20 
tanuló gimnáziumban, 16 szakgimnázium-
ban, 4 szakközépiskolában folytathatja 
tanulmányait.  

Alsó tagozaton a 2-4. évfolyam tanul-
mányi átlaga 4,52 volt a tanévben, amely 
megegyezik a tavalyi átlaggal, felső tago-
zaton kereken 4 egész, amely javulást jelent 
az elmúlt évi 3,8-as eredményhez mérten, 
ezért az igazgató reményét fejezte ki, hogy 
megőrzik ezt az emelkedő tendenciát.

A végzős diákok a ballagási ünnepsé-
gen jelentették be a Vándorserleg Díj ala-
pítását, mellyel a továbbtanulás előtt álló 
felsősöket kívánják ösztönözni a minél jobb 
teljesítményre. A serleget minden tanév vé-
gén az a felsős osztály nyerheti el, amelyik 
a legjobb tanulmányi eredményt érte el. 
Az idei tanévben a díjat Takács Karolina 
osztályfőnökségével az 5.b vehette át, ők 
őrizhetik tehát egy esztendeig. 

A kiemelkedő tanulmányi eredményével, 
magatartásával, szorgalmával, közösségi 
munkájával, a versenyeken, rendezvénye-
ken való eredményes szereplésével példát 
mutató diákok száma idén is meghaladta 
a 150-et, a Szülői Munkaközösség és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
ajándék jutalomkönyveit a diákok az osz-
tálytermekben vehették át. 

Kitűnő tanulmányi eredményéért részesült 
elismerésben Futó Dorka, Kun Jázmin, Papp 

Balázs, Sztancsik Mátyás, Veilandics Ven-
del, Farkas Ágnes, Hangyál Réka, Kelemen 
Réka, Palkó Szonja Lídia, Ravasz Eliza Katalin, 
Sternhardt Dalma, Baumgartner Bence Bá-
lint, Vadkerti Bence, Molnár Gergely, Bokodi 
Róbert, Both Emília Viktória, Juhász Enikő, Ko-
vács Réka, Szommer András, Tisch Adrienn, 
Tricskó Levente, Nagy Bíborka, Riezing Réka, 
Hartman Ákos Balázs, Dóczi Dániel, Kakuk 
Róza, Pálfi Laura, Matics Bálint Tamás, Soós 
Ádám Balázs, Vida Szabolcs, Borka Zsombor, 
Kámán Kitti, Kiss Hanna, Papp Flóra, Rajcsány 
Gréta, Fóthi Mia, Pfiszterer Éva, Zombai Réka, 
Krihó Laura, Varga Péter, Szommer Péter, 
Bognár Lilla Viktória, Kakuk Mihály, Kaszap-
Nagy Emma, Bokodi Szilvia, Köpe Adrienn, 
Köpe András, Riezing Csongor, Tompos 
Diána, Auer Zsombor Tamás.

Jeles tanulmányi eredményt ért el Erős 
Krisztina, Hamburger Gréta, Mohos Sándor 
Dénes, Odler Dorottya, Répa Hunor Attila, 
Oravecz Aisa Enikő, Molnár Liána, Rák 
Gergő, Deli István Dominik, Retzer Richárd, 
Antal Márk Levente, Laki Lili, Rácz Richárd, 
Balogh Lili Anna, Goldschmidt Gergely, 
Halász Zsombor, Hamburger István, Koródi 
Lili Jázmin, Szűcs Balázs Róbert, Vaskó Lívia, 
Káli Dorottya, Gallai Alíz, Fúró Csenge, 
Bucsi Tímea, Kupi Bendegúz, Mosberger 
Martin, Pokornyi Tímea, Somogyi Boglárka, 
Benedek Tamás, Kovács Zsófia, Sayah Hani, 
Sternhardt Réka, Balaskó Jázmin Gréta, 
Daróczi Boglárka, Rácz Tímea Regina, 
Végh Viktória.

Közösségi munkájáért vehetett át aján-
dékot Budai-Kurcz Eszter, Varga Luca, 
Skrinyár Zsófia, Linczmaier Laura, Czigle 
Zsófia, Alapi Krisztián, Adamek Lili, Szász 
Alexandra.

Egész évben tanúsított szorgalmas mun-
kájáért részesült elismerésben Bartis Dorka, 
Szalai Fanni, Hujber Dorina, Lein Liliána, 
Kempa Róbert, Huber Janka Luca, Pokornyi 
Veronika.

Sportban nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményt Benedek Szabolcs, Bacher András, 
Horthy Balázs, Matics Bálint, Pázmándi 
Dominik, Borka Zsombor, Kupi Bendegúz, 
Mosberger Martin, Jeszenovics Róbert, 
Tóth Zalán, Hornyák István, Móra Bence, 
Köpe Adrienn, Kohl Dániel, Chnupa Vivien, 
Balaskó Patrik, Marosi Áron, Adamek Lili.

A Környei Sportegyesület ajándékát 
vehették át a korcsoporttól elköszönő lab-

darúgók: Csánki Balázs, Török Zsolt, Keszler 
Dominik, Keszler Brendon, Fehér Márk, Soós 
Ádám Balázs, Horthy Balázs, Mosberger 
Martin, Alapi Krisztián István, Tóth Szabolcs 
Zsolt, Horváth Leonetta.

A német nyelv tanulása során nyújtott 
példamutató szorgalmáért a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe elismeré-
sében részesült Farkas Ágnes, Futó Dorka, 
Hamburger Gréta, Koródi Izabella, Mohos 
Sándor Dénes, Palkó Szonja Lídia, Répa 
Hunor Attila, Retzer Richárd, Veilandics 
Vendel, Both Emília Viktória, Csajághy 
Kiara, Eigner Dzsesszika, Gammer Márk, 
Hamburger István, Kórodi Lili, Marosi Diána, 
Riezing Réka, Szilberki Máté, Fekete Dorina, 
Fluksza Kíra, Jelenfi Dániel, Kutenics Regina, 
Matics Bálint, Pálfi Laura, Pázmándi Dominik, 
Soós Ádám, Tóth Anita, Vaskó Lívia, Lein 
Liliána, Fóthi Mia, Pfiszterer Éva, Bognár 
Lilla, Kaszap-Nagy Emma, Köpe András, 
Riezing Csongor, Aknai-Mike Panna, Karnuts 
Ferenc, Kun Orsolya. 

A színjátszó szakkörben több éven át 
tartó lelkes munkájáért vehetett át aján-
dékot Sztancsik Mátyás, Fúró Csenge, 
Kakuk Róza, Kiss Hanna, Laczó Mira, Balázs 
Rita Bianka, Baranyák Dávid, Bognár Lilla, 
Bróda Liliána, Budai-Kurcz Eszter, Deli Di-
ána Zsófia, Domán Dóra, Hornyák István, 
Kakuk Mihály, Kaszap Nagy Emma, Kovács 
Zsófia, Móra Bence, Sayah Hani, Szegedi 
Ádám, Szücs Viktória.

A Szülői Munkaközösség „Gyúrjunk! Az 
Ötös Ér!” felhívását 209 diák teljesítette siker-
rel, az év során ők valamennyien félszáznál 
több 5-ös érdemjegyet gyűjtöttek össze.

Az évzáró részeként Tromposch Ágnes, 
a Szülői Munkaközösség elnöke a gyerme-
kekért végzett áldozatos munkájáért, szol-
gálatkészségéért az osztály közösségének 
formálásában nyújtott segítségéért 8 szülő, 
Hujber Anikó, Rák Teréz, Herger Zsuzsanna, 
Tvarosek Tünde, Fóthi Kinga, Pankotai Éva, 
Tallódi Tünde és Szemeti Csabáné részére 
nyújtott át emléklapot.

A kollektíva és a diákok nemcsak a 
tanévtől, három nyugdíjba vonuló pe-
dagógustól is búcsúztak, Beke László 
polgármester, Vadász Éva szakbizottsági 
elnök, valamint az iskola vezetése Hajmáné 
Kalocsai Éva, Pulayné Fekete Magdolna és 
Vági Erika számára kívánt jó egészséget, 
tartalmas nyugdíjas éveket. 

Vándorserleget alapítottak
2011 szeptemberében, a 
tanévnyitó ünnepélyen 
még megilletődve álltak 
a nagyok gyűrűjűben az 
iskola udvarán, s talán 
nem is értették, mit is je-
lent majd számukra a kö-
vetkező nyolc évben a 
kisfaludy-s nyakkendő, 
melyet első alkalommal vi-
seltek. S minden bizonnyal 
azt sem sejtették, milyen 
gyorsan elillan az akkor 
még hosszúnak tűnő nyolc 
esztendő. 

N egyven diák szá-
mára szólalt meg 
utolsó alkalommal 

június 14-én a csengőszó a 
környei Kisfaludy Mihály Ál-
talános Iskola és Művészeti 
Iskolában. A ballagó fiata-
lok felszabadult mosollyal 
járták körbe még egyszer 
a jól ismert, s ezúttal virá-
goktól pompázó folyosókat, 
termeket Dér Judit és Sárköziné Kovács 
Mária osztályfőnökökkel, ám a várva-várt 
percek örömébe a fájdalmas búcsúzás 
érzése is belesajgott, hiszen az elköszönés 
szólt a nyakkendőnek, pedagógusaiknak, 
társaiknak, szeretett barátaiknak… 

Ahogy Galgovics Borbála és Soós Krisz-
tina búcsúgondolataiban is elhangzott: 
szinte az első pillanattól életre szóló barát-
ságok alakultak ki. Ez a nyolc év nagyon 
gyorsan elrepült, szinte egy szempillantás 
alatt. Sok emléket szereztünk az osztályki-
rándulásokon, az iskolai programokon… 
mint például, amikor a mosonmagyaróvári 
osztálykiránduláson a Hajni cipőjét elvitte 
a víz, vagy amikor Poroszlón a Jocit (nem 
tudjuk pontosan miért) megkergette az 
éjjeliőr… nyolc évnyi emlék fog végigkísérni 
bennünket egész életünk során, amelyre 
reméljük, hogy mindig mosolyogva gon-
dolunk vissza…

A végzősök – abban a reményben, 
hogy az őket évek, évtizedek múlva kö-
vetők is emlékeznek majd rájuk – hagyo-
mányteremtő szándékkal Vándorserleget 
alapítottak. Ők ugyanis, túl a felvételin, 
már tudják, milyen értékesek a jó jegyek. 
A Vándorserleget a következő tanévtől a 
félévi bizonyítványosztáskor és az évzárón 
az a felső tagozatos osztály veheti át, amely 
a legjobb tanulmányi eredményt éri el.

Az eltöltött évek alatt sok minden válto-
zott. Megnőttetek, okosabbak, bölcseb-
bek let tetek. Már látjátok az előttetek 
álló felnőtt világot. Mi nem változott? Az 
az aggodalom, gondoskodás, amit a 
jövőtök iránt érzünk. Ezeket az éveket nem 
lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy 
mindenkiben… Gondoljatok csak néhány 
pillanatig azokra, aki segítettek, biztattak, 
bátorítottak benneteket az elmúlt évek 

során. Elsősorban szüleitekre, családotokra 
gondolok. Köszönettel tartozunk nekik mi is, 
hogy velünk együtt tudtak munkálkodni, 
nevelgetni, formálgatni titeket. Azt gon-
dolom, hogy kevesebb szebb ajándék 
lehet egy családnak, mint látni, felnőni 
gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova, 
és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, 
szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló, 
megérte – szólt a diákokhoz Horti Károlyné 
igazgatóhelyettes, aki útravalóul Babits 
Mihály sorait idézte: mindenik embernek 
a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja 
minden dalban. És akinek a lelkében az 
ének, az hallja a mások énekét is szépnek.

Hagyomány, hogy azok a végzős tanu-
lók, akik tanulmányi munkájukban, az iskola 
sportéletében kiemelkedő eredményt 
értek el, ballagáskor nevelőtestületi dicsé-
retet, jutalmat vehetnek át.

Az intézmény egyik rangos elismerésé-
ben, a Kisfaludy díjban részesült Aknai-Mike 
Panna, a díjat a Kisfaludy-napok keretében 
vehette át. Nevelőtestületi dicséretben 
részesült a példamutató magatartású 
és szorgalmú Galgovics Borbála, aki ki-
emelkedő tanulmányi eredményt ért el 
az általános iskola minden évfolyamán. 
Éveken át tartó, komoly felkészülést igénylő 
munka eredményeképpen csapatával a 
nyolcadik évfolyamra a megyei történelmi 
versenyen 1. helyezést ért el. Tanáraival 
és társaival szemben tisztelettudó, segí-
tőkész és megbízható. Szerény, csendes 
természetű egyéniség, akinek társai mégis 
elfogadják a véleményét. Cselekedeteit a 
közösség iránti felelősségérzet jellemzi. Ne-
velőtestületi dicséretben részesült Karnuts 
Ferenc, aki emberfelet ti szorgalmával 
vívta ki a pedagógusok, társak elisme-
rését. Nyolc éven át minden félévben és 

év végén színjeles bizonyítványt ért el, és 
minden alkalommal számtalan tantárgyi 
dicséretet gyűjtött össze. Alsó tagozat óta 
rendszeresen sikeres résztvevője egyéni 
és csapatversenyeknek is, az egészséges 
életmód jegyében rendszeresen sportol. 
Messzemenően udvarias és tisztelettudó, 
tanáraival és társaival egyaránt.  

A Jó tanuló, jó sportoló elismerést Auer 
Róbert Csaba érdemelte ki, aki kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott a művészeti iskola 
néptánc tagozatán, rendszeres fellépője 
az előadásoknak és hagyományőrző 
programoknak.

Könyvjutalmat vehetett át Czigle Panna 
közösségi munkájáért, szorgalmáért és a 
művészeti iskola grafika tanszakán készí-
tett színvonalas alkotásaiért, Soós Krisztina 
közösségi munkájáér t és az énekkari 
szerepléseken nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért, Csík Georgina példamutató, 
kitartó szorgalmáért és közösségi mun-
kájáért, Varga Ádám éveken át mutatott 
kimagasló tanulmányi eredményéért és 
a tantárgyi versenyeken elért sikereiért, 
Aknai-Mike Panna nyolc éven keresztüli ki-
tűnő tanulmányi munkájáért, példamutató 
magatartásáért és szorgalmáért, Lóczi Ka-
talin közösségi munkájáért és jó tanulmányi 
eredményéért, Vadkerti Virág a művészeti 
iskola grafika tanszakán éveken át készített 
színvonalas alkotásaiért. A Környei Sport-
egyesület labdarúgó szakosztályában 
nyújtott több éves szorgalmas munkájáért 
Mucsi Gergely az egyesületet képviselő 
Terdik Tamarától részesült ajándékban.

A szülői közösségben végzett áldozatos 
munkája elismeréseként és köszöneteként 
Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközösség 
elnöke emléklapot nyújtott át Szegedi Má-
riának és Bacher Istvánnak.
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Búcsú az óvodától, társaktól

Tábor Tardoskedden
16 környei kisdiák táborozott július 1–4-
ig testvértelepülésünkön a szlovákiai 
Tardoskedden.   

D élelőtt kulturális programokon vet-
tünk részt, délután a fürdésé, moz-
gásé volt a főszerep. A gyerekek 

megismerhették a falu történetét Bara Misi 
bácsitól. Az érdekes, interaktív előadás 
során megtudhattuk, hogy a Kézművesek 
Parkjában lévő egyik faragott oszlopon 
a faluban alkotó valamennyi mesterség 
címere látható. Gyula bácsi a kosárfo-
nás rejtelmeibe vezetett be minket, Gizi 
néni pedig a papírfonást mutatta meg 
nekünk, amit ki is próbálhattunk. Vince 
bácsi csodálatos kaktuszai elvarázsoltak 
minket. Egyik délután ellátogattunk Szabó 
Ferdinánd hagyományőrző portájára is. 
A gyerekeket a citera, harmonika, régi 
zongora és gitár kötötte le a legjobban. 

Járhattunk gólyalábakon is, s a vállal-
kozó kedvűek a szövést is kipróbálhattak, 
a közepes méretű szövőszéken. A fiúk, de 
a lányok körében is hatalmas élmény volt 
az önkéntes tűzoltóknál tett látogatás. 
Óvatosan felmászhattunk a tűzoltó autó 
tetejére, beülhettünk az utastérbe, sőt egy 
falukörre is elvittek bennünket. A rendőrau-

tóba is beültünk, aminek az érdekessége, 
hogy elektromos autó. Elképedtünk, ami-
kor tapasztaltuk, hogy milyen rövid idő 
alatt felgyorsul.  Péter bácsi, a méhész 
igazi kaptárt és kast is hozott – méhek 
nélkül. Felvehettük a méhész ruhát és a 
bemutató végén többféle mézet is kóstol-
hattunk. Délután a fürdőben úszhattunk, 
labdáztunk és „kincset” kereshettünk. 
Este a szálláson trambulin, tűzharc, és 

rögtönzött magasugró bajnokság várt 
minket. Az esti bátorságpróbák során 
bebizonyíthattuk, hogy mi bizony igen 
bátrak vagyunk! Felejthetetlen napokat 
töltöttünk Tardoskedden: köszönjük Környe 
és Tardoskedd Önkormányzatának,  Rybár 
Csillának a  programok szervezésében 
nyújtott segítségét a tábor megvalósu-
lásához.

Demeter Éva 

In memoriam Horváth Miklós
Június 27-én volt 10 éve, hogy nincs 
már közöttünk. Méltatlanul keveset 
szánt neki a sors. Fiatalon, 61. évében 
szólította magához az Úr! Ebbe a mint-
egy 6 évtizednyi életbe belesűrített 
100 évet legalább, ami a közösségért 
végzett munkáját illeti. Nevét örökre 
beírta Környe, és a megye történel-
mébe. 

A z Eötvös József gimnáziumban 
érettségizett Tatán. Megha-
tározó volt számára hosszú 

évtizedekig a Környei Mezőgazdasági 
Kombinát, ahol egészen polgármesterré 
választásáig dolgozott. Már akkor vál-
lalt társadalmi munkát, hiszen a Környei 
Medosz Sportegyesülete elnökeként tevé-
kenykedett évekig. Szerette a sportot, fiatal 
korában maga is aktívan kézilabdázott a 
helyi csapatban. 

A rendszerváltás után – 1990-ben – na-
gyon sok barát, kolléga, falubeli bíztatta, 
hogy induljon el a polgármesteri szék 
megszerzéséért, lát tak benne vezetői 
képességet, alázatot ahhoz, hogy a falu 
életét irányítsa. Nem bízott magában, csak 
lassan-lassan hitte el azt, hogy az emberek 
talán reálisabban látják képességeit, mint 
saját maga. Elsöprő többséggel nyerte 
meg az első demokratikus választást, majd 
2006-ig, a visszavonulásáig minden évben 
megismételte ezt, 16 éven át állt a falu élén.

Polgármestersége ideje alatt meghatá-
rozó feladatokat hajtott végre a képviselő-
testülettel egyetemben, amivel elindította 
Környét a fejlődés útján.  

A teljesség igénye nélkül vezetése 
alatt történt a község csatornázása, a 

telefon-, gáz-, és kábeltelevíziós hálózat 
kiépítése, a tó kitisztítása és helyreállítása, 
a tópart parkosítása, a Horgász Egyesület 
megszervezése, katolikus templom és a 
falu centrumának felújítása, a posta és 
a takarékszövetkezet építése, játszóterek 
kialakítása, utak, járdák rendbetétele, 
megépítése, a külterületek fejlesztése. Pol-
gármesteri ténykedése idejére teendő a 
környéken letelepülni szándékozó külföldi 
cégek támogatása, az ipari park elindítása 
Tatabányával közösen.  

Vezetésével és az akkori képviselő-tes-
tületi tagok támogatásával építették ki a 
kapcsolatokat a partnertelepülésekkel, 
Steffenberggel, Tardoskeddel, és az erdélyi 
Parajddal. Öröm, hogy a három település 
közül kettővel a mai napig tart a szoros 
barátság, kölcsönösek a látogatások, 
az egymás életéről történő folyamatos 
tájékoztatás. Tevékenyen vett részt a ta-
tabányai kistérség munkájában, melynek 
székhelye Környe volt és Ő látta el az elnöki 
tisztet. Egyik alapítója és alelnöke volt a 
2002-ben alakult Polgármesterek a Falukért 
Egyesületnek. 

Vezetése alatt merült fel az ötlet egy 
hagyományteremtő fesztivál megren-
dezésére Nemzetiségi és Sörfesztivál 
néven. Ilyenkor július elején levelek 
százait küldte széjjel a Környéről elűzött, 
kitelepített, külföldön élő svábok részé-
re. Kezdetekben még sokan éltek az 
elszármazottak közül és eleget tudtak 
tenni a szíves invitálásnak. Megtisz-
teltetésnek vették, hogy nem felejti 
el őket szülőfalujuk. Meghatottan, 
könnyezve találkoztak egymással, a 
rokonokkal, barátokkal a fesztivál pén-

teki napján a tiszteletükre megrendezett 
fogadáson. 

Mindig volt egy-egy jó szava az embe-
rekhez, már-már baráti viszonyban volt 
sokukkal. Ajtaja nyitva állt mindenki előtt, 
bármilyen problémával keresték is meg. 
Lelkes sportrajongó volt, ha ideje engedte 
nem mulasztotta el a helyi csapatok játé-
kának megtekintését.

 
(Személyes élményként büszke vagyok 

rá, hogy kollégája lehettem a Kombinát-
ban, a Polgármesteri Hivatalban és ön-
kormányzati képviselőként is segíthettem 
a munkájában.) 

Környén született, és teste is itt, a szülői 
sírban pihen. Érdemei kitörölhetetlenek 
Környe történetében. Őrizzük emlékét, és ne 
felejtsük el, hogy mennyit tett a közösségért, 
azért, hogy egy szebb környezetben élhes-
sünk, és hogy minden tekintetben fejlődjön 
szeretett faluja. 

Nyugodjon békében!

Varga Katalin

Nagy István június 8-án töltötte be 90-edik életévét
Pista bácsi 1929. június 8-án született az 
erdélyi Csíkszentkirályon. Édesanyja test-
véreivel 1944-ben jött át Magyarországra, 
a Dunakanyarban telepedett le. Ő akkor 
levente volt Istvánmezőn, nem jöhetett 
velük, de a következő évben utánuk jött.

F eleségével, Teri nénivel egy környei 
lakodalomban ismerkedett meg, 
szerelem volt első látásra. 1962-ben, 

67 éve házasodtak össze. 1952-ben dol-
gozott az akkori Állami Gazdaságban. 
Először fogatos volt. Két gyönyörű ló volt az 
ő munkaeszköze, máig sokat emlegeti őket. 
Később, 1963-tól nyugdíjba vonulásáig, 
traktorosként dolgozott. 1989-től éli nyugdí-
jas éveit. Június 8-án szűk családi körben 
ünnepelték ezt a szép kerek évfordulót 
felesége, Teri néni, két gyermeke, Elvira és 
Gyurka, négy unokája, Gizike, Zoli, Attila és 
Elvira, 5 dédunokája Réka, Bernadett, Bor-
bála, Zsófia és Milán társaságában.

Meghatódva fogadta Pákozdi Ferenc al-
polgármester úr köszöntését. Külön öröm 
volt számára az alpolgármester látogatása, 
hiszen valamikor vele dolgozott, utasításait, 
de inkább kéréseit teljesítve. Sokat beszél-
gettek az elmúlt időkről, a „Kombinátról”.

A „Hogyan telnek nyugdíjas napjai?” 
kérdésre könnybe lábadt szemekkel, elme-
rengve csak annyit mond: Elmúlt az idő… 
Nem panaszkodhatunk, fiunk és lányunk 
minden nap jönnek, mindent elvégeznek, 
mindenünk megvan. Boldogok vagyunk, 
ha néha az unokák elhozzák a déduno-
kákat. Hiába, mit csináljunk, elmúlt az idő 
felettünk… Jó volna csak még egyszer 
elmenni haza, szülőföldemre, kis falumba, 
Szentkirályra, végig sétálni az Olt partján, 
megnézni a tájat, végig járni a helyeket, 
ahol játszottunk… aztán elmerengve egy-
szer csak elkezdi dúdolni, énekelni Tamás 
Gábor dalát: „Ó Erdély, szép hazám, ha 
még egyszer láthatnám”

E rdők-mezők dalos madárkája repülj 
a mi kedves óvodánkra. Kicsik vol-
tunk, mikor idejöttünk, három évet 

tarisznyánkba tettünk. A három év sok-sok 
vidám napja kísér minket el az iskolába – 
olvasható az emlékbejegyzés abban az 
ajándék könyvben, melyet 51 ballagó kis 
ovis vett át június 13-án a Vackor Óvoda 
és Bölcsődében az évzáró, ballagási 
ünnepségen. A könyvekkel, okos békás 
tolltartóval és ceruzákkal a Környe Óvodás 
Gyermekeiért Alapítvány ajándékozta 

meg a kicsiket, hogy a mögöttük álló 3-4 
esztendő szép emlékei mellett azokat is 
magukkal vigyék az iskolába.

Nagyon hamar elrepült ez a pár év, a pici 
kis bölcsődésekből egy-kettőre nagycso-
portos, iskolába készülő óvodások lettetek. 
Az óvónénik „tyúkanyóként” óvtak, féltettek 
benneteket, sok szépre és jóra tanítottak 
titeket, sokat játszottak veletek – szóltak a 
búcsúgondolatok Pekár Zita óvodavezető-
től, aki azt kérte a kicsiktől, hogy gyakran 
látogassanak vissza, ők pedig az egyik 

versükben ígéretet is tettek: Jól éreztem 
magam én itt. Óvó nénik, dajka nénik, 
játékok és gyerekek, udvar, Isten veletek! 
Mit csináljak? Menni kell! Mi vár majd? Ku-
darc? Siker? Majd meglátjuk! Megígérem: 
visszajövök, elmesélem.

Az intézménybe szeptemberben vár-
hatóan félszáz gyerkőc érkezik, így a hét 
óvodás és két bölcsődei csoportban 
összességében csaknem 190 apróságról 
gondoskodnak majd az óvodapedagó-
gusok, dajkák. 
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Minden ember ember, és érték…
Nem hiszem, hogy Környén bárkinek 
is különösképpen be kellene mutatni 
Molnár Lászlónét, Marika nénit. 1964-től 
’85-ig tanított a környei iskolában. Talán 
Önt, az Ön szülőjét, nagyszülőjét, vagy 
gyermekét, unokáját is Kedves Olvasó. 
Marika néni jövőre lesz 90 esztendős, s 
bár a kilenc évtized a hallásán, járásán 
mély nyomot hagyott, a memóriáján nem: 
amikor beszélgettünk, név szerint említette 
valamennyi egykori kollégáját, és a „rossz-
csont” diákokat is. Az idei Pedagógusnapi 
ünnepségen vehette át Rubindiplomáját, 
ahol elhangzott tőle a mondat: mindig is 
egyetlen dolgot akart, mégpedig gyereke-
ket tanítani. Ismerve pedagógusi múltját, 
az ember azt gondolná, nyílegyenes út 
vezetett álmai megvalósulásához. Pedig 
nem… és Környére is kitérőkkel ér-
kezett vissza pedagógusként. S ha 
már Környe, és visszatérés. Átélte a 
kitelepítést, szinte hajszálon múlt 
a faluban, országban maradása… 
Akkortól nem érdekli a pénz, a 
vagyon…

EICHARDT MÁRIA Környén szüle-
tett, itt járt óvodába, s tanult meg 
magyarul. Az iskolában először 
összevont osztályba került, majd 
vegyesbe a „Hegyháti tanító né-
nihez”. 

De folytassa Ő…

– Elvégeztem a hatodikat, és min-
denki azt mondta, ennek a leánynak 
tanulni kell. Hegyháti bácsi is nagyon 
rajta volt. Magánúton elvégeztem, 
különbözetit tettem a polgári iskola 
1-2-3. osztályáról. Negyedikben men-
tem Győrbe, oda a Hegyháti bácsi 
protezsált be, mert ott környei volt 
a Jankovics kanonok. Ez volt 1944-ben, és 
tavasszal meg is szűnt a tanítás. Március-
ban a németek kiraktak bennünket, mert 
katonákat helyeztek el az iskolában… Jött 
’45, a háború… Aztán júniusban érkezett 
egy levél, ha akarok menni a képzőbe, 
akkor most indul az első osztály. Győrbe 
utazni külön szám volt: vonatablakban, a 
tetején, az ajtóban. Hárman voltunk Kör-
nyéről: a Tremmel Éva kereskedelmibe járt, 
az Író Árpi építőipariba, és én. Így mentünk 
hárman… Közben 1947-ben érkezett a kite-
lepítés. Volt vagyonunk, ezért első számú 
jelöltek lettünk. Kiraktak az otthonunkból 
egy 20 kilós batyuval bennünket augusztus 
végén. A főúton volt a házunk, a batyuval 
felraktak egy teherautóra, és mentünk. 
Soha nem felejtem el, ahogy a teherautó 
tetejéről végignéztem a házon, s arra gon-
doltam: megyek a nagyvilágba, de hová? 
Kivittek az állomásra, vagonokba raktak 
a nyári melegben, tologattak bennünket 
ide-oda… Még Solymáron is jártunk. Na-
gyon bizonytalan volt a helyzet. Végül egy 
környei ismerős elintézte a minisztériumban, 

hogy édesanyámmal és a húgommal 
leszedtek a vagonról és hazahoztak. Itt 
a magtárban feküdtünk. Kenyerünk sem 
volt, semmink. Közben a papa megjött 
a fogságból és kaptunk egy rossz házat 
albérletnek. Az egészben az az érdekes, 
hogy a dédnagymamánk is velünk élt 
akkor, és amikor meghallotta, hogy mi lesz, 
fogta magát, kiment a szőlőbe. És itthon 
maradt. Ezt kellett volna a kitelepítéskor 
tenni a falunak: világgá menni…

Hát így mentem Győrbe szeptember-
ben a 20 kilós batyummal. Olyan szegény 
voltam, mint a templom egere. Nagyon-
nagyon rossz körülmények között végeztem 
a képzőt. Édesapám elment csillésnek, 400 
pengőt keresett havonta és 400 pengőt 
kellett a kollégiumba fizetni. Minden pénz 

odament. De itthon volt tehenünk, tyúk, 
föld, így volt mit enni. 

A végzés után 1949 szeptemberétől 
Kecskédre neveztek ki, ott a 7-8. osztályt 
kaptam osztályfőnökként, ketten tanítottuk 
az igazgatóval az 5-8. évfolyamot. Úttörő-
vezető, minden voltam, ami nem kellett 
senkinek. Mind a kezdőre maradt. De na-
gyon szerettem ott, és ők is szerettek. Három 
évig dolgoztam Kecskéden, közben férjhez 
mentem, ’51 májusában megszületett a lá-
nyom, majd Oroszlányban kaptunk lakást, 
mert a férjem vasutas volt, s akkor indult az 
oroszlányi állomás és építettek 4 lakást a 
vonal mellett. Mivel Oroszlányra költöztünk, 
kértem az áthelyezésem. Akkor még csak 
a József Attila iskola volt, odahelyeztek: 
számtant, fizikát tanítottam, ott is nagyon jól 
éreztem magam, ott is szerettek a kollégák. 
’57-ben megszületett a fiam, és egy évvel 
később a Szász Géza, aki szintén ott tanított, 
azt mondta, hogy rám gondolt igazgató-
helyettesnek. Néztem rá: énrám? Egy éves 
a fiam, semmi gyakorlatom nincsen. Én 
nem vagyok erre alkalmas. Azt válaszolta, 

ő tudja. Egyszer csak kaptam egy papírt, 
hogy szolgálati érdekből áthelyeztek az 
Arany János iskolába igazgatóhelyettes-
nek. 24 tantermes iskolába. Gondolhatja! 
1600 gyerek, 60 nevelő, napközi otthon, 
gyógypedagógia. Akkor voltam 28 éves, 
és ketten voltunk az igazgatóval. Nem volt 
gazdasági vezető, meg kutyafüle. Hatal-
mas iskola volt. De ott is nagyon szerettem. 
A mai napig nincs egyetlen olyan volt 
kollégám, akivel haragban lettem volna.

(Marika nénitől ez visszatérő mondat: 
ott is nagyon szerettem. S amikor me-
sél, az egyébként is élénk tekintete 
ilyenkor mosolygósan megcsillan.  
Az őszinteségtől, a felidézett érzések-
től, emlékektől, a szeretettől…)

Közben állandóan tanítottam az 
esti iskolán is. Akkoriban fegyőröket 
tanítottunk, mert Oroszlányban volt 
egy rabtábor, és a fegyőröknek nem 
volt meg a 8 általánosuk. Mindig 
tanítottam este is. 5 év igazgatóhe-
lyettesség után azt mondták, hogy 
megszervezik a megye első önálló 
dolgozók iskoláját és igazgatónak 
neveznek ki. Ott két beosztottam 
volt, három műszakban tanítottunk 
a bányászokhoz igazodva. Az egy 
príma hely volt, csend volt, nyuga-
lom volt, a „gyerekek” jók voltak, nem 
rendetlenkedtek. De nem bírtam 
tovább. Nem volt gyerek körülöttem, 
nem volt gyerekzaj, egyszerűen nem 
bírtam azt a csendet, azt a nyugal-
mat az órákon…

1964-ben készült el a házunk itt 
Környén, mert akkoriban vezették 
be a pedagóguskölcsönt, és kér-
tem 90 ezer forintot. Ekkor kerültem 
Környére, közben jártam a Pécsi 

főiskolára… Két gyerek, munka mellett. Így 
lettem Környén magyar-történelem szakos. 
Tanítottam, túlóráim voltak, esti iskolán ok-
tattam a gazdaságban, Tagyoson, mindig 
volt mit csinálni... A gyerekeket mindig is 
szerettem, akkor is voltak jók és rosszak. 
(Neveket említ a „rosszak” közül.) A kollégák 
is nagyon kedvesek voltak. Itt tanítottam 85-
ig, akkor mentem nyugdíjba, s fél év múlva 
visszahívtak napközibe, ott 3,5 évet voltam. 
Szóval nagyon szerettem a kollégákat, a 
mai napig nagyon örülünk egymásnak.

– Könnyebb volt abban az időben 
tanítani? 

– Ez a pedagógusmizéria már akkor 
kezdődött. Állandóan változott minden. 
Sokszor mondtam, hogy már nem érdekel. 
Bemegyek az osztályba, becsukom az ajtót, 
és úgy tanítok, és úgy csinálom, ahogy 
én jónak látom, hogy a gyerek tudjon is 
valamit. Tisztességes legyen, becsületes 
legyen, engem a többi nem érdekel! 
Állandóan újítottak valamit. Állandóan 

beiskoláztak bennünket. Én elvégeztem a 
4 éves Marxista-Leninista Esti Egyetemet, a 
Marxista esztétikát, és a mit tudom én mi-
csodát… állandóan valamilyen tanfolyam-
ra jártam. Hogy aztán az az én elveimen 
mit változtatott, azzal a kutya sem törődött.

(Marika néni a következő gondolat 
előtt megkérdezte, hogy rögzítem-e 
még a beszélgetést? Válaszoltam, 
igen. Picit bizonytalankodott, aztán 
rábólintott, leírhatom.) 

Viszont az nagyon jó volt Környén, hogy itt 
a párt nem okvetetlenkedett, mindig olyan 
párttitkárok voltak. A Széplaki bácsi egyszer 
azt kérdezte, hogy Molnárné, maga olyan 
jó tanító, miért nem iratkozik be a pártba, 
maga miért nem párttag? Hát mondom, 
nézze Gergő bácsi! Én úgy gondolom, hogy 
aki kommunista, annak sokkal jobban kell 
dolgoznia, mint a többinek. Annak példát 
kell mutatni mindenben. Én meg ennél 
többet már nem tudok dolgozni, ezért nem 
lépek be. De nem volt megtorlás, nem 
toltak ki velem, amiért nem fogadtam el. 
Ezt becsültem, hogy így nem piszkáltak…  
A kollégáimra is nagyon szívesen emlék-
szem vissza, mind tisztelettudóak voltak, 
talán tisztelték bennem az idősebb kollé-
gát is, és én sem bántottam senkit soha.  
A gyerekeket is nagyon szerettem. Egyet 
nem tudnék mondani, akit nem szerettem 
volna. Hát ott volt a (itt elhangzott egy 

név). Ha valaki rossz volt, akkor ő az. Bár 
nem is rossz, inkább nyugtalan, ideges. 
Az első padba ültettem, hogy előttem le-
gyen. Ott ült 2-3 hétig, mikor már végképp 
nem bírtam, mondtam neki: Imre, te most 
hátra mész az utolsó padba, ott pihensz 
egy kicsit, s ha már kipihented magad, 
visszajössz elém. Úgyhogy ezt az embert 
így cserélgettem előre, hátra, de le nem 
mondtam róla. És ő volt az, aki az osztály-
találkozón elmesélte, hogy bizony, amikor 
szakképzőbe került, rossz útra tévedt, ká-
bítószerezett, de önerejéből abbahagyta 
és ma már gyárban dolgozik. Azért csak 
hatással voltam rá ugye?

– Mi volt a pedagógusi hitvallása?

– Az asztalomon ott volt a tábla: dolgozni 
csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 
megy az égen, úgy érdemes. Én tv-t mindig 
úgy néztem, hogy az ölemben volt vagy a 
könyv, vagy a füzet, amit javítottam. Ren-
geteget javítottam, nem hiszem, hogy volt 
nevelő, aki annyit javított, mint én. De voltak 
is sokan középiskolások, akik utólag jöttek 
és mondták, hogy ragyogó a helyesírásuk. 
Megtanulták itt. Vagy például a Molnár 
János, akiről díjat alapítottak, megkérdezte 
az egykori diákjaimat, hogy ki tanította őket 
magyarra? A Palásthy Ági, aki Sopronba 
ment angol gimnáziumba, karácsonykor 
hozott nekem egy levelet a magyar taná-
rától, (Szappanos Mária, Manyi néni) aki 

gratulált a munkámhoz. Szóval azért ezek 
jólesnek. A legnagyobb örömöm, vagy a 
legnagyobb kitüntetésem egy érem volt, 
amire az van írva, hogy „A gyermekekért”. 
Semmi más. Ezt az úttörőktől kaptam, a 
Rigó Robitól.

– Üzenet a mai kollégáknak?

– Szeressék a gyerekeket! Sose mondjanak 
le róluk. Nem csak az az érdem, hogy valaki 
okos. Az, hogy valaki tisztességes, becsüle-
tes, a társait szereti, segíti. Másokon segít. 
Tehát nem csak egy érdem van, hogy jó 
tanuló vagyok. Mindenkiben van valami jó, 
amit ki lehet hozni. Van egy tanítványom, 
aki bizony nem volt jó tanuló, de most 
látom, hogy időskorára betegekkel fog-
lalkozik, és olyan szeretettel teszi! Hát ilyen 
emberek is kellenek! Senkiről nem szabad 
lemondani, mert minden ember ember, és 
érték. Ki kell hozni belőle…

 – Ha ma újrakezdhetné, mindent 
ugyanúgy csinálna? 

– Igen. Azzal a különbséggel, hogy csak 
tanítanék. Mindig mondtam, hogy én nem 
hivatalnok akartam lenni. Engem az igaz-
gatóság soha nem érdekelt. Nem érdekelt 
a rang. És mióta kitelepítettek, nem érdekel 
a pénz, a vagyon sem. Minek? Egyik percről 
a másikra minden elveszhet…  

Salamon Gyöngyi

„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
Wéber Antalné sz. Geiszt Erzsébet (július 4.) 

Magosi Istvánné sz. Németh Ágnes (július 23.)
75 esztendős

Kondor Jánosné sz. Bede Erzsébet (július 29.) 
Csánki Ottóné sz. Vég Mária Magdolna (július 30.)

70 esztendős
Tisch Ferenc (július 10.) 

Czigle Mihályné sz. Mercs Ilona (július 19.) 
Hetzl Ignác (július 20.)

További jó egészséget és  
sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisleány és 
három kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Tóth Lajos Richárd és Vaczula Anikó  
kisfiát Márkot,

Sipos András és Nagy Emese  
kisfiát Benedeket,

Hódos László és Szabó Renáta  
kislányát Henriettát,

Németh Imre és Klausz Elvira Evelin  
kisfiát Mendel, Timóthot

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!
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Közérdekű információk
Szabadság  

a Szt. Rókus rendelőben
Dr. Árendás József július 22-étől augusztus 16-
áig szabadságát tölti, ez idő alatt elmarad a 
rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében  
Dr. Bublovics Péter gondoskodik az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út). 

Háziorvosi helyettesítés  
augusztusban

Dr. Bublovics Péter augusztus 19-étől 30-áig 
szabadságát tölti, emiatt szünetel a rendelés 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben. A helyet-
tesítésről saját rendelési idejében Dr. Árendás 
József gondoskodik a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben.

A Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár nyári nyitva tartása

A Művelődési Ház nyári karbantartási mun-
kálatok miatt  július 29-e és augusztus 11-e 
között ZÁRVA TART. A Községi Könyvtár július 
15-étől augusztus 11-ig szabadság miatt zárva 
tart. A könyvtár augusztus 12-étől szeptember 
2-ig kedden és csütörtökön látogatható 16 és 
18 óra között.

Véradás
Az önkéntes véradókat várja július 25-én, csü-
törtök délután fél 1 és fél hat között a környei 
Közösségi és Tájházban a Vöröskereszt. 

Adj vért, életet menthetsz! A műtétekhez, bal-
eseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, 
transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez 
szükséges vérkészlet biztosításához naponta 
mintegy 1800 véradót kell toborozni. A donor 
egyetlen véradással három betegen segíthet: 
a levett vérből plazmakészítmények, vörösvér-
sejt- és vérlemezke-koncentrátum készül. A vér-
adás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen 
a kötelező tesztek elvégzése után nemcsak a 
vércsoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat 
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a 
szifilisz kimutatására is. Véradó lehet mindenki, 
aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, 
de még nincs 65 esztendős, testsúlya meg-
haladja az 50 kilogrammot. A tetoválás és a 
testékszer nem akadály, ha elkészülésük óta 
eltelt fél év. Az adatfelvételhez lakcímkártya, 
személyi igazolvány és a TAJ-szám (ez lehet a 
TAJ kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, 
illetve a véradó általi bemondás is) feltétlenül 
szükséges. A véradást egy orvosi vizsgálat előzi 
meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül 
adhat-e vért a jelentkező. 

forrás: veradas.hu

A véradás GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/veradas-3/?occurrence=2019-07-25

Felhívás parlagfű  
elleni védekezésre

Felhívom a lakosság és más földhasználó 
figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdése alapján minden 
földtulajdonos, földhasználó kül- és belterü-
leten egyaránt köteles a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A megjelölt időpont után: • Külterületen 
a terület fekvése szerint illetékes megyei 
kormányhivatal növény és talajvédelmi 
feladatkörében eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatala; • Belterületen a te-
lepülési önkormányzat jegyzője elrendeli a 
parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely 
azonnal végrehajtandó.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés – 
vállalkozó közreműködése miatt felmerült 
– költségét a védekezést elmulasztónak 
meg kell fizetnie. A költségek behajtásra 
kerülnek. A védekezési kötelezettség 
elmulasztója növényvédelmi bírság meg-
fizetésére is köteles. A kiszabható bírság 
legalacsonyabb összege 15.000 Ft, leg-
magasabb összege 5.000.000 Ft. Kérem, 
minden földtulajdonos tegyen eleget a 
parlagfű elleni védekezési kötelezettségé-
nek! – Környe, 2019. július 2.

Orlovits Tímea jegyző 

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tója, 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 hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napokon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki 6 óráig a sze-
lektív hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

július 23., augusztus 6. és 27.,  
szeptember 3. és 17., október 3. és 17., 

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

KÖRNYÉN 
július 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 nö-
vényeket Környe hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő te-
herbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban 
(1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 
cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. 
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, 
rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a 
társaság nem szállítja el. A VERTIKÁL emblé-
mával 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 szeny-
nyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék 
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
július 30., augusztus 30., szeptember 24., 

október 29., november 29.  

KÖRNYÉN 
július 16., augusztus 13., szeptember 10., 

október 8., november 13.

Házhoz menő LOMTALANÍTÁS! 

A szolgáltató bevezette a házhoz menő 
lomtalanítást, azaz az ingatlantulajdonos-
sal előre egyeztetett időpontban díjtalanul 
elszállítják a háztartásban keletkezett lomot.

A szolgáltató tájékoztatása alapján a lom-
talanítási kéréseket legalább 1 héttel koráb-
ban kell jelezni, hogy összesíthessék az azonos 
településrészekről érkező igényeket, s azokat 
egy napon teljesíthessék. A házhoz menő 
lomtalanítást csak az kérheti, akinek nincs 
díjhátraléka, s az időpont egyeztetéshez elő 
kell készíteni a felhasználó azonosítószámát.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méretű anyagokat kizárólag bezsá-
kolva, kötegelve szállítják el. 

Nem tartozik a lomtalanítás körébe, tehát 
a szolgáltató NEM SZÁLLÍTJA el az alábbiakat:

• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növé-
nyi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

• elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép);

• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó ház-

tartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevé-
kenységből származó háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék.

További felvilágosítás kérhető, valamint 
időpont egyeztethető az Oroszlányi Ügyfél-
szolgálat 34/361-411-es telefonszámán, illetve 
az okg-info@oroszlany.hu e-mail címen.



2. Henkel Környe Futás

A verseny helyszíne:  

Környe, Tópart 

(Megközelítés a környei Művelődési Ház felől)

Futamok, rajtok: 
1. futam – 10.00 óra:

• ÓVODÁS 400 m (2013. 01. 01. után születettek)

2. futam – 10.15 óra:
• KISISKOLÁS 1500 m (2009. 01. 01. és 2012. 12. 31. között születettek) 

• CSALÁDI 1500 m (két felnőtt, két 14 év alatti családtag)

3. futam – 10.30 óra: Tókerülő verseny (1, 2, 3 kör) 

• FELSŐ TAGOZATOSOK 3000 m  
(2005. 01. 01. és 2008. 12. 31. között születettek)

• KÖZÉPISKOLÁSOK 3000 m, 6000 m  
(2001. 01. 01. és 2004. 12. 12. között születettek)  

Megjegyzés: 9 km-re felnevezhetnek középiskolás korúak  
– ebben az esetben a felnőtt kategóriát válasszák – a felnőttek között lesznek értékelve.

• FELNŐTT 3000 m, 6000 m, 9000 m  
(1979. 01. 01. és 2000. 12. 31. között születettek) 

• SZENIOR 3000 m, 6000 m, 9000 m (1978. 12. 31. előtt születettek)

Nevezni online és személyesen is lehet! 
Online nevezés esetén a verseny emlékérme mellé egy pólót is kapsz!

Online nevezni szeptember 1-jén 24.00 óráig lehet  
Környe Község honlapján: http://kornye.hu/futoverseny/

Online nevezési díj 1000 Ft, helyszíni 2000 Ft.

A nevezési díjjal a Környe SE-t támogatod, befizetni  
a rajtcsomag átvételekor tudod: 

szeptember 20-án 14.00–18.00 óra között  
a Környei Polgármesteri Hivatalban, 

szeptember 21-én 7.30–8.45 között a verseny helyszínén.

Eredményhirdetés 12.00 órakor, ami után mindenkit várunk  
egy tál meleg ételre és baráti beszélgetésre!

Kérdésekkel forduljatok Gubicza István szervezőhöz:  
06 30 985 3839

Szeptember 1. (vasárnap) 24 óráig:  
online nevezési határidő

Szeptember 20. (péntek) 14.00–18.00 óra:  
rajtcsomag átvétel, nevezési díj befizetése  

– Környei Polgármesteri Hivatal

Szeptember 21. (szombat) 7.30–8.45 óra: 
rajtcsomag átvétel, nevezési díj befizetése  

– Környe, tópart

10.00 óra: RAJT

12.00 óra: EREDMÉNYHIRDETÉS

Fontosabb időpontok:

környe futás

Mozdítsd meg KÖRNYEzeted 

Ragaszkodj az egészséghez!

A verseny időpontja: 

2019. szeptember 21.  

(szombat) 10.00 óra

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/2-henkel-kornye-futas/?occurrence=2019-09-21
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