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Polgármesterek,  
cégvezetők is az  
elkerülő út mellett

Több mint hatezren látták el kézjegyükkel 
azt a petíciót, amely a faluban évtizedek 
óta tapasztalható és ezzel a térség életét 
is sújtó, elviselhetetlen mértékű átmenő 
forgalomra kívánja felhívni a szaktárca, a 
politikai élet szereplői, a kormány figyel-
mét. Az aláírásgyűjtést két környei magán-
személy, Miksó Lajos és Vida Zsolt indította 
el március 22-én, a több ezer aláírás alig 
4 hét alatt gyűlt össze. 

A petíciós íveket Miksó Lajos adta 
át április 17-én Beke László, Környe 
polgármestere számára azzal a ké-

réssel, hogy az eredeti aláírásokat tartalmazó 
íveket juttassa el a szaktárcához, másolatban 
a megye valamennyi országgyűlési képvi-
selőjéhez, a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat elnökének, a Magyar Közút 
Non Profit Zrt. megyei igazgatójának. Továb-
bá, a település vezetője kérje meg a térség 
országgyűlési képviselőjét, Czunyiné Dr. 
Bertalan Juditot, hogy lakossági fórum kere-
tében tájékoztassa a környei és környékbeli 
állampolgárokat az elkerülő út megépítésé-
nek aktuális helyzetéről, s arról, hogy milyen 
segítséget tud nyújtani a mielőbbi megvaló-
sulás érdekében.

Fát és virágot ültettek a kis vackorosok
Létünk alapja az élővilág 
változatosságának megőrzé-
se – erre figyelmeztet az idei 
Föld napja felhívása, hiszen 
évente több mint 15 milliárd 
fával csökken a Föld erdőál-
lománya. Egy 2016-ban indult 
világkampány célja, hogy 
2020-ra, az 50. Föld napjára 
7,8 milliárd fát ültessünk el 
világszerte, mert addigra 
legalább annyian élünk a 
Földön – hangzott el Pekár 
Zita intézményvezetőtől a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde április 16-ai, a 
Föld napja alkalmából rendezett program 
kezdetén.

A z intézmény ezúttal szakított a ko-
rábbi évek hagyományával és a 
tavaszi virágzásban pompázó fák-

kal övezett udvaron, szikrázó napsütésben 
gyülekeztek az apróságok és szüleik, így 
vált igazán családiassá az ünnep.   

Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. 
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő 
visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze 
érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen 
hallgathatod szavát. Ültess fát! – szavalták 
a Csiga csoport gyerkőcei, s percekkel 
később a felnőttek meg is valósították Jókai 

Mór sorait. A Vackor elnevezéshez méltón 
apukák Pákozdi Ferenc alpolgármester 
segítségével két vadkörtefát ültettek el az 
udvaron, a gyerekek pedig a csoportok 
ágyásaiba azokat az egynyári virágokat, 
melyeket valamennyien otthonról hoz-
tak. Az biztos, hogy a kezdeményezés is 
gyökeret ereszt az óvoda programjainak 
sorában, hiszen a gyerekek, anyukák, apu-
kák reakciói mind arról szóltak, hogy igen, 
jövőre is szeretnénk itt lenni, közösen tenni 
a természet sokféleségének megőrzéséért. 
Azt pedig, hogy a program mennyire befo-
lyásolhatja a kicsik környezettudatos szem-
léletének formálását, egy kislány igazolta, 
aki így fordult édesanyjához: ugye otthon 
is ültetünk majd virágokat?   

Öt világbajnoki cím Portugáliából
71 ország közel 5 ezer sportolójának rész-
vételével rendezték meg április elején 
Portugáliában a Nyílt Harcművészeti Vi-
lágbajnokságot, ahonnan a környei Budai 
testvérek, Anita és Levente öt világbajnoki 
címmel térhettek haza.

A világbajnokságon 18 spor toló 
képviselte a válogatott színeiben 
a Zen Bu Kan Kempo Sportági 

Szövetséget, köztük Budai Anita, aki 2016-
ban már szerzett ugyanitt egy világbajnoki 
címet, valamint öccse, a hetedik osztályos 
Levente. Mindkét ifjú a környei Gyémánt 
Kempo SE versenyzője. A válogatottsághoz 
szükséges pontokat egy éven keresztül 
kellett gyűjteni, 8 országos versenyen, al-

kalmanként 6 versenyszámban minimum 
3 első és 3 második helyezés elérésével. 
Ezt Levente a tavaly szerzett 39 arany,  
7 ezüst és 2 bronzérmével maximálisan 
teljesítette. A felkészülés a megmérettetésre  
4 hónapot vett igénybe és komoly edzés-
terv betartását követelte heti 6 edzéssel, 

megfelelő étrenddel, vitaminokkal, táplá-
lék kiegészítőkkel és Bognár Levente László 
(3. dan) egyesületi elnök, vezetőedző szigo-
rú utasításainak betartásával. 

A világbajnokságon Anita és Levente 
– többek között – román, olasz, német, 
szlovák, cseh, spanyol, azerbajdzsán, ame-
rikai, portugál, francia, libanoni, kuvaiti, 
japán ellenfelekkel küzdött meg. Anita No 
Gi földharcban, Light Kick-ben, Stop-semi 
Contact-ban szerzett világbajnoki címet, 
Gi földharcban és Rumble Sparring-ban 
ezüstérmet. Levente Gi földharcban és 
Rumble Sparring-ban nem talált legyőzőre, 
No Gi földharcban és formagyakorlatban 
második, fegyveres formagyakorlatban 
harmadik helyezést ért el.
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Polgármesterek, cégvezetők is az 
elkerülő út mellett
…folytatás az első oldalról.

Az ívek átadásakor a kezdeményező el-
mondta: korábban többször elhangzott, 
hogy azért késlekedik immáron évtizedek 
óta az elkerülő út megépítése, mert a  
4600 lelket számláló Környén tapasztalható, 
mára elviselhetetlen mértékű forgalom 
csak a falu problémája. Ennek ellentmond 
az a tény, hogy a petíciót 2037 környei, és 
4209 más településen élő látta el kézje-
gyével, az íveken például 1521 tatabányai, 
849 oroszlányi, 294 tatai, 207 kecskédi, 205 
vértessomlói, 158 bokodi, 88 várgesztesi, 
81 dadi, 76 kömlődi név szerepel. Az is ér-
zékelteti a helyzet súlyosságát, hogy a két 
magánszemély kezdeményezéséhez több 
mint 100 önkéntes csatlakozott, és segített 
a gyűjtésben. 

(A petíció szövege így szólt: aláírásom-
mal támogatom azon lakossági kezdemé-
nyezést, melynek célja a kormány figyel-
mének hangsúlyos felhívása a Környén 
hosszú évek óta tapasztalható és ezzel  
a térség életét is sújtó, elviselhetetlen mér-
tékű átmenő forgalomra. Aláírásommal ké-
rem az elkerülő út mielőbbi megépítését, a 
beruházás megvalósulásáig a településen 
található közlekedési lámpák összehango-
lásának felülvizsgálatát, szükség szerinti 
módosítását, valamint minden olyan for-
galomtechnikai beavatkozást, mely segít 
a mindennapi közlekedést könnyebbé, 
biztonságosabbá tenni.)

Beke László polgármester az ívek átvéte-
lekor hangsúlyozta: a környei önkormány-
zat a rendelkezésére álló eszközökkel évek 
óta igyekszik mindent megtenni az elkerülő 
út megépítése érdekében, de az messze 

Kisfaludy-gála: többször zúgott vastaps 
Teltházas, többször percekig zúgó vas-
tapsot kiváltó gálaműsorral zárult a 
környei általános iskola Kisfaludy-napok 
programsorozata a Művelődési Házban. 
A gálán – amely a produkciókon keresztül 
immáron 21 esztendeje ad ízelítőt az intéz-
ményben folyó színes művészeti és nevelői 
tevékenységből, a diákok tehetségéből 
– három tanuló vehetett át elismerést, és 
egy világbajnok.

Á prilis 17-én a harmadik évfolyamo-
sok ünnepi műsorát követően az 
iskola épületének falán elhelyezett 

emléktáblánál rótta le kegyeletét a Kisfa-
ludy család nevében Dr. Kisfaludy Zsolt és 
Szentessy Zsuzsanna, az önkormányzat kép-
viseletében Beke László polgármester és 
Vadász Éva képviselő, valamint Magyarits 
Katalin intézményvezető és Tromposch Ág-

nes, a Szülői Munkaközösség elnöke, majd 
az egybegyűltek az egykori iskolaigazgató 
sírjánál helyezték el az emlékezés virágait.

A program este teltházas gálaműsorral 
folytatódott a Művelődési Házban, ahol ez-
úttal nem csak a grafika tanszakos diákok 
műveiből nyílt kiállítás, hanem az osztályok 
élénk, ötletes, kreatív alkotásaiból, tanórai 
projektmunkáiból is. Több mint húsz tán-
cos, énekes, verses, hangszeres, színjátszó 
produkció szórakoztatta a nagyérdeműt, s 
a nagyjából 2,5 órás gála során többször 
is felzúgott a vastaps. Ámulat kísérte Móra 
Bence bűvészbemutatóját, aki szédületes 
és megfejthetetlen kártyatrükkökkel káp-
ráztatta el a közönséget, és Marosi Áron 
háromszoros magyar bajnok kerékpáros 
bemutatója láttán is elakadt a lélegzet.

A gála részeként került sor a Kisfaludy-díj 
és emléklapok átadására is. A díjat minden 
évben az a nyolcadikos diák nyerheti el, 
aki nemcsak a tanulmányi eredményével, 
hanem a közösségért végzett munkájá-
val, a versenyeken elért eredményeivel is 
öregbítette az iskola hírnevét, emléklapot 
negyedik osztályos tanuló kaphat. 

Idén Kisfaludy-díj elismerésben Aknai-
Mike Panna részesült. A végzős diák szerény, 
csendes, visszahúzódó, nagyon érzékeny 
ember. Nem harsányságával tűnik ki, 
hanem szelíden, de határozottan tereli a 
többieket a helyes irányba. Társai szeretik, 

tisztelik, hiszen mindig szá-
míthatnak rá. Szociálisan 
érzékeny. Szívesen segít, 
gyakran úgy, hogy neve 
ti tokban maradjon. Bár 
egyéni versenyen, például 
szavalóversenyen is meg-
mérette magát, mégis a 
versenyek közül is inkább a 
csapatversenyeken indult.  
A felkészülésnek, az előze-
tes feladatok megoldásá-
nak erős bástyája volt: akár 
a Bolyai magyar vagy a 
Bolyai matematika, vagy a 

Vigyázz, kész, pénz! vetélkedőkről legyen is 
szó. Tanulmányi munkájában végig kitűnő 
tanuló volt, rengeteg tantárgyi dicsérettel. 
Mindig lelkiismeretesen felkészül az órákra. 
A szorgalmi feladatok számára nem szor-
galmi, hanem önmagával szemben elvárt 
feladatok, gyakran kiselőadással színesíti 
az órákat. Egészsége érdekében már több 
éve körbekerékpározza családjával a Bala-
tont. Szorgalma, kitartása, megbízhatósága 
példamutató mindenki számára.

Kisfaludy-emléklapot  
két negyedik osztályos tanuló,  

Rajcsány Gréta és Fóthi Mia  
vehetett át.

Rajcsány Gréta empatikus, kiegyensúlyo-
zott, meleg derűt árasztó személyisége 
egyaránt hatással van a közvetlen és köz-
vetett környezetére. Első osztályos kora óta 
szorgalma, kiegyensúlyozott, kiemelkedő 
tanulmányi eredménye példamutató társai 
számára. A tanulmányi és tehetséggondo-
zó versenyek, olvasás, Bólyai anyanyelvi, 
versmondó, tókör futás, állandó résztvevője. 
Jó értelemben vett maximalizmusra való 
törekvése a felnőttekből is csak elismerést 
vív ki. Szelíd, szeretetet árasztó személyisé-
ge nem csak a társai felé irányul, hanem 
ugyanilyen erős, empatikus kötődéssel 
viszonyul az állatvilághoz, különösen a 

lovakhoz. Saját elmondása szerint állat-
orvos szeretne lenni, hogy segíthessen az 
élőlényeken. Azon kevesek közé tartozik, 
akit a fent leírt tulajdonságai miatt nem 
irigyelnek, hanem egyöntetűen szeretnek, 
vezetőnek választanak a társai. Szorgalma, 
tanulmányi eredménye, s legelsősorban 
személyiségének közösségformáló ereje 
példamutató az osztály és az iskola szá-
mára.

Fóthi Mia kedves, szerény, kiegyensú-
lyozott gyermek. Barátságos, osztálytársai 
mindannyian kedvelik, sőt tisztelik őt. Keresi 
az új kihívásokat, nagyon nyitott a világra. 
Hihetetlen szorgalommal bír; a gyűjtő- és 
kutató munkák során rá mindig lehet 
számítani. Kiváló csapatjátékos. Két éve 
állandó csapatban dolgozik, tanórákon, 
versenyeken; társai megbízható vezetőnek 
tartják a 4 fős csapatban. A Bolyai magyar- 
és matematika csapatversenyen a közép-
mezőnyben végeztek. Tavaly a tatabányai 
Gyermekkönyvtár által kiírt: Olvass velem! 
olvasó és feladatmegoldó pályázatán  
7 könyvet kellett elolvasni. Ezen a versenyen 
egy egyhetes táborozást kapott jutalmul.  
Remek humora és problémamegoldó ké-
pessége van. Nagyon szeret sportolni. Két 
éve ját atlétikára, számos futóversenyen 
vett részt. Tavaly a mezei futóversenyen és 
a tatai Mikulás futáson korcsoportjában  
4. helyezést ért el. A Gerencsér Éva he-
lyesírási versenyen a körzeti fordulóból 
sikeresen bejutott a megyei döntőbe. Első 
óta kitűnő a bizonyítványa, több tantárgy-
ból dicséretet kapott. Csodálatosan rajzol, 
munkái rendszeresen díszítik az iskola föld-
szinti folyosóját és az osztálytermet.

A színpadon Budai Levente világbajnok! 
– ezt az elhangzó mondatot is percekig 
zúgó vastaps követte, hiszen az idei gálán 
a hagyományos elismerések mellett egy 
negyediket is átnyújtott Magyarits Katalin 
intézményvezető. A hetedikes diák április 
közepén vett részt Portugáliában a Nyílt 
Harcművészeti Világbajnokságon, és két-
szeres világbajnokként tért haza.

meghaladja a helyhatóság kompeten-
ciáit. A polgármester szerint az is komoly 
probléma, hogy a falun áthaladó országos 
közutak mellékút besorolásúak, (8119., 8135.) 
így ezeket szakaszokat nem érintik azok  
a fejlesztések, melyekre a forgalomszám-
lálási adatok alapján igencsak szükség 
lenne, s melyeket hosszú évek óta szorgal-
maz a falu. Beke Lászlótól elhangzott: érte-
sülve az aláírásgyűjtésről, már meg is kérte  
a legfrissebb forgalomszámlálási adatokat, 
melyek elrettentőek.

Környe faluközpontjába Tatabánya és 
Tata irányából naponta közel 16,5 ezer 
személyautó és nehézgépjármű érkezik, 
Oroszlány felé a vasúti sorompónál napi 
több mint 8 és fél ezret számoltak. A község 
átlagos napi forgalma messze meghaladja 
az M3 autópálya Görbeháza és Nyíregyhá-
za közötti szakaszáét (12 528).

Környén 2004-ben már szintén indult lakos-
sági kezdeményezésként aláírásgyűjtés 
a falut elkerülő út mielőbbi megépítése 
érdekében. A rendelkezésre álló iratok 
szerint az Útgazdálkodási és Koordinációs 
Igazgatóság a problémafelvetésre rea-
gáló, 2004 májusában kelt levelében ez is 
olvasható: „Végleges, jó megoldást Környe 
problémáira a 8119 j. összekötő út Környét 
északról elkerülő 4,8 kilométer hosszú 
szakaszának megépítése fog nyújtani. Ez 
a beruházás az országos közúthálózat fej-
lesztésének 2007. évi indítással és 2008. évi 
befejezéssel szerepel. A tárca tervei szerint 
2006. évig fejeződnek be az előkészítési 
munkálatok.” 

A Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium Közúti Közlekedési Főosztályának 
vezetője 2004 júliusában így írt: „Egyet-
értünk abban, hogy az északi elkerülő 
szakasz önmagában nem jelent teljes 
értékű megoldást, mert utóbbi a nagyon 
fontos Oroszlány – Tatabánya viszonylat-
ban nem biztosít közvetlen kapcsolatot.  
A déli elkerülő szakasz megvalósítható-
ságának vizsgálatáról a Komárom-Esz-
tergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. 
felé intézkedtünk.”  

Május 9-én már arról adtunk hírt, hogy 
Környével együtt kilenc polgármester és tíz, 
a Tatabánya-Környe Ipari Parkban működő 
gazdasági társaságot képviselő ügyvezető, 
igazgató tett támogatói nyilatkozatot a 
falu tehermentesítése érdekében indított 
lakossági kezdeményezéshez. 

A polgármester szerint a több mint 6 ezer 
lakossági aláírás, valamint Bokod, Dad, 
Kecskéd, Kömlőd, Oroszlány, Tatabánya, 
Várgesztes, Vértessomló polgármesterei-
nek és az ipari parki társaságok képviselő-
inek támogatói nyilatkozata jelzi, hogy igen 
széleskörű társadalmi igény mutatkozik a 
közlekedési helyzet mielőbbi orvoslására. 
Beke László a különböző megbeszéléseken, 
egyeztetéseken hangsúlyozta: közlekedés-
szakmai kérdésről van szó. Már a megye 
országgyűlési képviselőivel is megtörtént 
a kapcsolatfelvétel, jelenleg a szaktár-
cával folyik az egyeztetés a petíciós ívek 
és támogatói nyilatkozatok átadásának 
időpontjáról.
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Megtalálta a gazdáját a strucctojás
Környebányán és Környén is a húsvéti 
készülődés jegyében telt április 13-a. 
A környebányai Közösségi Házban 
a gyerekeket ezúttal is a tatabányai 
Egyesített Szociális Intézmények Család 
és Gyermekjóléti Központjának mun-
katársai csalogatták az ünnep előtti 
készülődésre. 

A kis alkotók az igazán egyszerű 
alapanyagokból a felnőttek se-
gítségével percek alatt készítették 

el az ünnep díszeit, elmélyedve vágtak, 
lukasztottak, ragasztottak, festettek, szí-
nezték a nyuszikat, tojásokat, báránykákat, 
melyekkel ot thon varázsolnak húsvéti 
hangulatot.

Délután a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe és a Művelődési Ház, 
és egyáltalán nem utolsó sorban a Nő 
Klub invitálta hagyományos közös hús-

vétváró programra 
a gyerkőcöket, szü-
lőket, nagyszülőket, 
és a szervezők idén 
is mindent megtettek 
azért, hogy a kicsik 
és nagyok jól érezzék 
magukat, s hogy szá-
mos, különböző tech-
nikájú kézműves díszt, 
ajándékot készíthesse-
nek húsvétra.

A ragasztás, festés, 
vágás, színezés, csil-
lámozás, gyöngyözés, 
konfet tizés eredmé-
nyeként sorra készül-
tek a hímes tojások, tojástartók, báránykák, 
nyulak, s hogy a bendő se maradjon üre-
sen, arról a „Süssünk, főzzünk valamit” klub 
tagjai gondoskodtak, akik idén is ínycsik-

landó sütemények-
kel ízesítették meg a 
programot.

Második alkalom-
mal érkezett Környére 
a vértessomlói szár-
mazású Kerling Ala-
jos, aki a fogászati 
rendelőkben hasz-
nálatos eszközökkel 
alkot húsvéti csodá-
kat mindenféle tojá-
sokból. Először színezi 
őket, majd következik 

a motívum köszörülése. A technikával 
55 esztendősen ismerkedett meg, s úgy 
gondolta, ő is meg tudja csinálni. Mára 
megszámlálhatatlan népi motívumokkal 
ékesített húsvéti tojás került ki a kezei, no 
meg a leheletnyi vékony fúrói közül. A férfit 
tavaly egy résztvevő strucctojással aján-
dékozta meg, ő pedig idén visszahozta 
megfaragva. Ezzel fel is adta a leckét a 
szervezőknek, hiszen ki kellett deríteni, vajon 
ki lehet a gazda? A hirtelen „nyomozás” 
szálai egészen Argentínáig vezettek. Kiderült 
ugyanis, hogy az előző évi programon Lóczi 
Boglárka hozta a tojást, ő azonban ma már 
több ezer kilométerre folytatja tanulmányait, 
így a csodaszép és termetes húsvéti tojást 
édesanyja, Juhász Katalin vehette át boldog 
mosollyal a tojásfaragótól.

VIDD MAGADDAL! – Keresztyén kézműveskedés
Isten kegyelméből 2019. április 13-
án, ismét közösen készülhettünk az 
idei Feltámadás Ünnepre. Gyüleke-
zeteink és a település gyermekei, 
f iataljai, szülők és nagyszülők, 
majdnem negyvenen gyűltünk ösz-
sze a környei Művelődési Ház nagy 
termében. 

I stennek hála most már azt mond-
hatom, hogy „szokásainkhoz 
híven” a kézműveskedést most is 

egy rövid interaktív áhítattal kezdtük. 
Ezt követően a segítők, illetve édes-
anyák, édesapák és nagymamák se-
gítségével lehetett só-liszt gyurmából 
Jézus barlangját, kartonból a feltámadás 
örömhírét hirdető kakas-fűzért, festett mű-
anyagflakonból kakassal díszített húsvéti 
tárolót, illetve hungarocelltojás húsvéti 
díszt készíteni. 

De nem csak a készíthető apróságok, 
hanem az áhítatra rávezető játék sem ma-
radt távol a húsvéti hagyományainktól sem. 
Ugyanis az áhítat elején az volt a gyermekek 
feladata, hogy egy kanál segítségével, vi-

gyenek végig egy előre kijelölt szalagpályán, 
először semmi (csak a kanalat), azután egy 
hungarocell, majd egy „igazi” tojást, amiről 
csak később árultuk el, hogy főtt tojás volt.  
A ráhangolódás mellett ezzel a játékkal 
szerettem volna érzékeltetni a gyerme-
kekkel, hogy a húsvét egyik nagy üze-
nete, hogy az Istennel való találkozást 
követően, nem lehet, hogy nem viszünk 
magunkkal valamit a világba, az embe-

rek közé, a saját környezetünkbe.  
A húsvét igazi lényege, hogy Isten 
azzal hogy megengedte, Jézus pe-
dig azzal, hogy önként vállalta a 
meghurcolást, kicsúfolást, keresztre 
feszítést és még a második halált is 
és ezt követően a harmadik napon 
feltámadt, azt hirdeti, hogy nem hagy-
ta magára ezt a világot, terve van 
benne az emberrel. Méghozzá, hogy 
vigye magával a feltámadás örömhí-
rét és vele együtt azokat az értékeket, 
amelyet Istentől kapott ajándékok: a 
hűség, békesség, béketűrés, szeretet, 
alázat, szelídség, hit, reménység.  
A gyermekek és a felnőttek az áhítat 

végén egy-egy műanyag kanalat kaptak 
emlékeztetőül az imént említett Istentől ka-
pott ajándékok valamelyikével feliratozva. 
Nagy reménységem, hogy sokat vittünk 
magunkkal ezután az alkalom után egy-egy 
ajándékot és adja Isten, hogy a hétköznapi 
éltben megtudjuk örvendeztetni egymást 
vele, magunk közé „teremtve” egy kis 
mennyországot! Ámen        

Nagy Péterné, lelkipásztor

Arany-os Kisfaludysok Virágosítás a  
Föld napja alkalmából

„Zölden jobb!” műveltségi vetélkedő 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási na-
pon került sor a felső tagozatban a már 
hagyományosnak mondható műveltségi 
vetélkedőre. Idén a vetélkedő témája a 
Föld napjához kapcsolódva hazánk ter-
mészetvédelme volt. 

A z osztályok előzetesen mindössze 
annyi feladatot kaptak, hogy 
öltözzenek az alkalomhoz illően, 

azaz legyen mindenkin zöld. A feladvá-
nyok között volt olyan, amely a nemzeti 
parkok védett értékeire tért ki, foglalkoz-
tak fokozottan védett fajok helyzetével 
is. Szerepelt a feladatok között olyan is, 
amely az év emlőséhez és kétéltű fajá-
hoz kapcsolódott, de védett állatokat 
kellett keresni a megadott irodalmi mű-
vekben is. Minden csapat munkájához 
szabadon használhatta mobil eszközeit 
és az iskolai tabletek is rendelkezésre 
álltak. Ezekre azért is szükség volt, mert 
már a feladatokat is csak QR kódolvasó 
alkalmazás segítségével tudták elolvasni. 
Az osztályok munkáik legtöbbjét tablón 
készítették el, amelyekből a nap végén 
kiállítás készült. Köszönet verseny főszer-
vezőjének: Riezingné Gáspár Tímeának 
és minden kollégának, aki a feladatok 
összeállításában részt vett valamint az 
osztályfőnököknek, akik koordinálták a 

gyerekek munkáját. Az 5.-6. évfolyamok 
versenyének sorrendje: I. 5.a, II. 6.b, III. 
6.a, IV. 5.b. A legnagyobbak versenyének 
sorrendje: I. 8.b, II. 7.b, III. 8.a, IV. 7.a.

Húsvéti Vetélkedő 3-4. osztály

Április 15-én az alsó tagozatosok műveltségi 
vetélkedőn vettek részt. Külön a „kicsik” (1-2. 
osztály), és a „nagyok” 3-4-esek. Feladatok: 
1. A harmadikosok az udvaron, a negye-
dikesek a tornaterem folyosóján kerestek 
tavaszi virágokat, amelyeket magtalálás 
után fel kellett ragasztani, ki kellett színezni 
és megnevezni. 2. Minden csapat – osztá-
lyonként 2 titkosírást kapott, melyet a kód 
segítségével meg kellett fejteni, és végre 
kellett hajtani. Volt itt repülőgéphajtogatás, 
zászló és virágkészítés. 3. A totóban tanul-
mányaikat kellett feleleveníteni az élővi-
lág, illetve a történelmi olvasmányokban 
megismert híres személyek, események 
témakörében. 4. A keresztrejtvény a húsvét 
témáját dolgozta fel, előzetes tájékoztató 
alapján. 5. A puzzle egy híres történelmi 
személy képe volt, akit összerakás után meg 
kellett nevezni, és egy rá jellemző dolgot 
kellett írni. (Mátyás király, Petőfi Sándor, 
Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos). 6. Az öltöző 
versenyt a tavaszi változékony időjárás 
indokolta. Csapatonként 5 fő adogatott és 

próbált fel egy jó nagy pulcsit. A feladatok 
közötti szünetek kint és bent a felfrissülést 
szolgálták. A feladatok kezdetét és végét 
kereplő jelezte. A gyerekek elmondása 
szerint élvezték a verseny feladatait.

A 3 -4. évfolyam versenyfeladatait : 
Gondek Katalin és Kubicza Mihályné tanító 
nénik állították össze. Helyezések: I. 4. b 
osztály, II. 3. b osztály, III. 3. a osztály, IV. 4. 
a osztály.

Az első, második évfolyamos tanulóknak 
is műveltségi vetélkedőt tartottunk. Idén 
a tavasz volt a téma, s e köré gyűjtöttünk 
játékos feladatokat. Kezdésként a csa-
patok vidám tavaszi dalokkal, versekkel 
szórakoztatták egymást. Szó esett az év-
szakokról, hónapokról, tavaszi virágokról, 
kerti szerszámokról, a tavaszi túrázás szép-
ségéről, a természet megújulásáról. A gye-
rekek nagyon lelkesek voltak, s jól érezték 
magukat ezen a délelőttön. Reményeink 
szerint úgy mentek haza, hogy útközben 
mindarra figyeltek, ami elhangzott ezen 
a délelőttön. A feladatokat: Dr. Szemetiné 
Horn Bernadett és Királyné Kollerits Valéria 
tanító nénik állították össze. Az osztályok 
közötti verseny a következőképpen alakult: 
I. 1.b osztály, II. 2.a osztály, III. 1.a osztály.

Minden kollégának köszönjük a mun-
káját!

Magyarits Katalin igazgató

Május 2-án került megrendezésre a Diákolimpia Atlétika Csa-
patbajnokság a 2. korcsoportban. Iskolánkat 5 tanuló képviselte: 
Bacher András, Borka Zsombor, Kupi Bendegúz, Jeszenovics Róbert, 
Mosberger Martin. A fiúk 3 versenyszámban bizonyíthatták be 
gyorsaságukat és ügyességüket: 60 méter síkfutás, távolugrás, 
kislabda hajítás és a 4×100 méteres váltófutás. A fiúk már a felké-
szítő foglalkozásokon is nagyon hajtottak, motiváltan elvégezték 
az edzésmunkát. A csapat a versenyen az 1. helyezést érte el, 5 
csapatból megelőzve a városi iskolákat. Az egyéni összetett ver-
senyben Borka Zsombor a 2. helyen, Mosberger Martin a 4. helyen 
végzett. Felkészítő: Demeter Éva (A megyei döntőt május 9-én, 
lapzártánk után rendezték meg.) 

Május 3-án pénteken a Föld napja alkalmából közösen szépítettük 
iskolánk udvarát. Nagyon sok virágpalántát hoztak a gyerekek, 
így az osztályok virágládái csodálatosak lettek. A program 
sikeres megvalósításáért köszönetet mondunk tanulóinknak, a 
szülőknek és a nagyvonalú támogatásáért Környe Község Ön-
kormányzatának. 

Magyarits Katalin igazgató
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Ha száz szívem volna: mind érted dobogna…
Megszámlálhatat-
lan verset, prózát, 
dalt, népi éneket 
ihletett az anya-
s á g ,  a z  a nya i , 
gyermeki szere -
tet, h iszen ezek 
az érzések azok, 
melyek megléte 
adja az élet iga-
zi gazdagságát. 
Az élet körforgása 
pedig a szeretet-
teljes, keserédes 
érzés állandósá-
gát, hiszen ahogy 
telnek az évek, úgy 
válhat a lánykából 
édesanya, majd 
nagymama, s egyszer az a május eleji 
vasárnap is elérkezik, amikor a virágot 
sírhalomra ültetjük…  

H a száz szívem volna: mind érted 
dobogna. Szelíd arcod mind a száz-
ban napfényként ragyogna. Áldjon 

meg az Isten jártadban, keltedben. Hová 
nézel, a virág ott nyíljék legszebben. Nincs 
több, csak egy szívem, csak egyetlen egy 

van: ám, de százzal sem tudnálak szeretni 
már jobban. A te neved zengi minden do-
bogása... szálljon reád édesanyám az Isten 
áldása! – Édesanyákhoz, nagymamákhoz 
szóltak a versek, énekek május 5-én a 
környebányai Közösségi Házban. 

Az anyukákat, nagymamákat köszöntő 
Dodonka Ferencné egy személyes élmény 
felidézésével kezdte gondolatait, s maga 
is nagymama lévén azt kívánta, mindegy, 

hogy hány éves 
a gyermek, mind-
egy, hány éves az 
édesanya, soha ne 
feledjék: az anyai 
ölelés örökké gyó-
gyí tó varázsere -
jű. Azt is kívánta, 
hogy egyedüllét-
ben csak akkor 
legyen részük, ha 
ők maguk is arra 
vágynak, s hogy 
a k i sgyermekek 
számára elhangzó 
anyai mondataikat 
nagymamaként 
gyakran hal l ják 
vissza szeretet te -

iktől: gyere, ülj ide mellém és mesélj. Van 
Rád időm!  

A kis közösség lelkes maroknyi kultúr-
csoportja, ezúttal Badó Szilvia, Beck Enikő, 
Bolemányi Magdolna, Bozó Kucskár Anikó 
és Fehér Fanni ismét igazolta, milyen meg-
ható tud lenni a szívvel, lélekkel összeállított, 
előadott ünnepi műsor, amely könnyeket 
csalt a szemekbe: szeretetből és a szeretett 
édesanya fájó hiánya miatt. 

A harangok ismét Rómába mentek... 

A katolikus hagyomány szerint Nagycsütörtökön este a ha-
rangok elhallgatnak, ez a harangok „Rómába menetele”.  
A harangok hangját a,,visszaérkezésükig" kerepelők helyette-

sítik reggel, délben és este. Ezen kívül Nagypénteken délután 3 órakor 
is megszólalnak a kereplők Jézus halálának időpontjában. Ezt a régi 
hagyományt 2016-ban indítottuk újra, így az idei kereplés már a ne-
gyedik volt és reméljük, most már tartós lesz ez községünk életében. 
Természetesen ehhez továbbra is olyan lelkes fiúk kellenek, mint akik 
az idei csapatot alkották. Bizakodásra ad okot az a tény, hogy többen 
hatodikosok, így az idei tapasztalatok alapján a jövő években a ge-
rincét adhatják a leendő kerepelőknek. Álljon itt az idei névsor: Alapi 
Krisztián, Lengyel Gergő, Andor János, Mucsi Gergő, Bagi Martin, Nagy 
Miksa, Balaskó Patrik, Rizing Csongor, Kacz Botond. Meg kell említenem, 
nagy segítségemre volt az iskola igazgatónője, Magyarits Katalin a 
fiúk szervezésében, amit ezúton is megköszönök. Köszönöm a kerepelő fiúknak is a fáradozásukat és jövőre is számítunk rájuk! Az idei 
jó együttműködés reményt ad a jövő évi sikeres kereplésnek, a hagyomány őrzésének. 

Wéber István, NNÖK elnökhelyettes

Különben meggörbülne a világ gyémánttengelye…
Ötödik alkalommal hívta közös ünneplésre 
a Költészet Napja alkalmából a verssze-
rető környeieket április 11-én, József Attila 
születésnapján a Művelődési Ház és a Köz-
ségi Könyvtár. A borongós időjárás miatt a 
főtér helyett a Művelődési Házban szóltak 
a versek mindenkitől, mindenkinek, s akik 
ott voltak, szavalatokkal, dalokkal, szép 
élményekkel és érzésekkel feltöltődve 
köszöntek el a rendezvény végén. 

N agyjából kétszáz verseskötet közül 
válogathattak mindazok, akik hét-
főn ellátogattak a Költészet Napi 

programra, de szavalt, énekelt versekben 
sem volt hiány. A közönség egy része ez-
úttal is a rendezvény aktív résztvevőjévé 

vált: kedvenc verseiket osztották meg a 
jelenlévőkkel, a környebányai verselők 
citeramuzsikával kísért, megzenésítet t 
csokrot nyújtottak át, az idén 25 esztendős 
Szivárvány Táncegyüttes tagjai pedig 
nemcsak táncoltak, kivételes alkalomként 
fuvolakíséret mellett énekeltek is. Ismert és 
kevésbé ismert, keserű és elgondolkodtató, 

vidám és játékos versek hangoztak el fel-
nőttektől, és gyerekektől, igazolva József 
Attila sorait: nem szükséges, hogy én írjak 
verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers 
írassék, különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye. 

A szervezők a költő gondolatát folytatva 
úgy vélik, a világ gyémánttengelye meg-
görbülne akkor is, ha a versek csupán 
íróasztalok fiókjaiban, szekrények polcain 
porosodó könyveknek születnének. Ezért 
minden verset hallgatni szeretőt és verselni 
vágyót szeretettel várnak jövőre is a Költé-
szet Napi rendezvényre, s bíznak benne, 
hogy egyre többen viselik majd azt a jel-
vényt, mellyel évről-évre megajándékozzák 
a költészetbarát környeieket. 

Tavaszköszöntő az Idősek Klubjában

H etedik alkalommal gyülekeztek 
április 17-én tavaszváró programra 
a környei Idősek Napközi Otthoná-

ban a klubtagok, s míg tavaly az évszakot 

meghazudtolóan hideg kísérte a rendez-
vényt, addig idén ragyogó napsütés. A nyi-
tott ajtón beáramló kellemes meleg és az 
óvodások műsora is magában hordozta a 

tavasz, a meg-
újulás eljöttét. 
A vendégeket 
Halász-Becker 
Anita, a nap-
pal i  e l lá tás 
vezetője kö -
szöntötte, aki 
– a sokak sze-
rint legszebb 
évszakról – a 
tavaszról így 
f o g a l m a -
zot t: kizöldül 
a természet, 
virágoznak a 
fák, a virágok 
napfényben 

ragyognak. A március, április, május bő-
velkedik jeles napokban: Nőnap, Sándor, 
József, Benedek, a meleget hozó kedvelt 
névnapok, Gyümölcsoltó Boldogasszony 
napja, húsvét, anyák napja, gyermeknap, 
pünkösd – sorolta, azt kívánva, hogy va-
lamennyien egészségben, szeretetben 
ünnepeljenek minden alkalmat, gyűjtsék 
az emlékeket, hogy a későbbiekben, 
vagy nehézségek közepette legyen mire 
visszagondolni. Az élet gazdagabb lesz, 
ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a 
hétköznapok néhány percét a rendkívü-
livel, a jóindulatúval és az udvariassal, 
tehát az ünneppel – idézte Márai Sándort, 
majd Vackor Óvoda és Bölcsőde Csiga 
csoportja ajándékozta meg a szép korú 
vendégeket tavaszi játékfüzérrel, énekek-
kel, versekkel, a szolgálat munkatársai 
pedig maguk készítette húsvéti dísszel, ami 
az otthonaikban is felidézi a tavaszköszöntő 
szép pillanatait.

„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 
Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik májusban ünne-
pelték kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Szommer Jánosné sz. Erl Mária (május 4.)

85 esztendős
Szöllősy Ferenc (május 19.)

80 esztendős
Horváth István (május 4.) 
Varga Márton (május 26.)

75 esztendős
Törös Gézáné sz. Szepesi Ilona (május 2.) 

Kiss Mihály (május 5.) 
Paragi Andrásné sz. Kaszás Etelka (május 7.) 

Hegyi Sándorné Ilona (május 27.)
70 esztendős

Holovnyák Jolán (május 8.) 
Szabó László (május 12.) 

Herceg József Antalné sz. Ekési  Ilona Borbála (május 25.) 
Gányai Ferencné sz. Ilyés Irma Mária (május 29.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra jő az alkonyat, 
mint ha szellő jelzi a förgeteget – ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta egy kislánnyal és 
három kisfiúval gyarapodott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Wittmann Csaba és Barota Evelin Dóra  
kislányát Líviát,

Galler Péter és Szakállas Petra  
kisfiát Pétert,

Borsodi Ferenc és Hanuszka Bettina  
kisfiát Ferenc Balázst,

Csorba Jeremi és Fejes Orsolya  
kisfiát Nolent.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei 
számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik 
a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt 
pénzhez a 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 szak-
mai végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja 
a részére elkülönítet t pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, 
azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!
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„Elhajózott Kolumbusz” a Vándor Fakanállal
Akár azt is mondhatnánk, hogy voltakép-
pen kegyesek voltak az égiek a környei 
Családi Majálishoz, hiszen, ha nem is hét-
ágra, de nagyjából déltől szépen sütött a 
Nap elsején, s csak az élénk szél zavarta 
meg időnként kissé a felhőtlen kikapcso-
lódást. Ennek ellenére az elmúlt évekhez 
mérten lényegesen kevesebben látogat-
tak el a környei tó partjára, aki viszont ott 
volt, az biztos, hogy remekül érezte magát.

D r. Árendás József háziorvos idén 
is fél 10-től várt mindenkit tai chi 
tornára, és a csoport tagjain kívül is 

akadtak páran, akik a szakember irányítá-
sával elvégezték a belső erőt és egyensúlyt, 
a test és tudat összehangolását fejlesztő, 
a tudat összpontosítására és a légzés irá-
nyítására alapuló gyakorlatokat. A 8 éve 
működő csoport szeretettel vár mindenkit, 
aki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbáljon 
valami új, nem megerőltető, csodálatos 
mozgásformát egy nagyszerű csapatban. 
A foglakozásokat minden hétköznapon 
7.45-től a Szent Rókus Rendelő udvarán, 
valamint kedden és csütörtökön 16.30-tól a 
gyermekrendelő mögötti parkban tartják. 

A családi sportvetélkedőre hat formáció 
nevezett. Igaz, nem valamennyien a szó 
klasszikus értelmében vett családként telje-
sítették a Gubicza István által megálmodott 
feladatokat, lelkesedésben, kitartásban 
egyik csapatnál sem volt hiány: felnőttek, 
fiatalok, gyerekek, egészen apró totyogók 
is, egyaránt küzdöttek a labdával, gumi-
kötéllel, teniszütővel, no meg az idővel a 
feladatok során. A négyes döntő zárása 
a teljesítmények alapján az első helye-
zés tekintetében holtversenyt hozott, így 
újabb „megpróbáltatás” következett, hogy 
kiderüljön, ki a legjobb. A hatodik helyen 
AzLaciKáéK végeztek, az ötödiken Liáék, a 
negyediken Karsáék. Nevét meghazudtoló-
an a dobogó harmadik fokára verekedte 
fel magát a Rehab család, második helyre 
cikáztak a Villámok, a Dupla Dinamit pedig 
aranyérmet robbantott.

Ha nem is robbanásban, de felcsapó 
lángokban, tűzben bővelkedett a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

bemutatója. Ők tálca-
tüzekkel szimulálták a 
családi házakban és 
környezetükben eset-
legesen előforduló tü-
zeket, s adtak alapos 
ízelítőt abból, hogy a 
tűzhelyen felejtet t és 
belobbant étolajat mi-
ért ne próbáljuk meg 
soha vízzel oltani. 

Természetesen nem 
maradt sokáig üresen 
a családi sportvetél-
kedő területe sem az 
eredményhirdetést követően, hiszen a 
már megyeszerte ismert Csiri-Biri Játéktár 
érkezett az internet nélkül is szuper jól mű-
ködő nagyméretű fajátékaival, célba dobó 
táblákkal, karikadobálókkal, sajtfalakkal, 
asztali, és mindenféle ügyességi játékokkal, 
és aratott a babzsák dobáló versenyével 
is kicsik, nagyok körében egyaránt sikert. 

A sportos megmozgatás és szintén a 
toborzás jegyében tart minden esztendő-
ben bemutatót a környei Gyémánt Kempo 
SE, melynek tagjai között Budai Anita, és 
testvére, Levente személyében két világbaj-
noknak is tapsolhattak a majális résztvevői. 
Környén 2013 óta van jelen az egyesület, az 
eltelt 6 évben számtalan területi győztest, 
21 országos bajnokot és immáron két világ-
bajnokot nevelt ki Bognár Levente László 
mester. Az egyesület az idei évet is remekül 
kezdte, újabb OB aranyérmeket gyűjtöt-
tek, a 12 év alatti gyerekek április végén 
a Seregélyes Kupáról érkeztek haza több 
első és második helyezéssel, nem szólva 
a Budai testvérekről, akik a Portugáliában 
rendezett VB-t 5 aranyéremmel zárták, az 
aranyérmes formagyakorlataikat a környei 
tó partján is bemutatták.

A Családi Majális egyik legnagyobb 
attrakciója hosszú évek óta a főzőverseny, 
s bár a korábbi napok cudar időjárása 
miatt csupán 18 csapat nevezett, ízletes 
fogásokban, különlegességekben nem volt 
hiány. Idén az ítészek, Péli Réka, Végertné 
Nedermann Éva és Virágh Dávid a korábbi 
hagyományoktól eltérően nem a főző, sütő 

helyeken ízlelt, hanem a zsűri számára 
kialakított sátorban, s a kóstolás”sorozat” 
vége felé fel is merült: a „tengernyi” falat 
miatt lehet, mégiscsak jót tett volna a 
mozgás…

Vesszünk össze! – végül ezzel a felütéssel 
kezdték a gasztroítészek a majdnem fél 
órás egyeztetést, mígnem megszületett a 
végeredmény: a Vándor Fakanalat idén 
a Kolumbusz tojása elnevezésű formáció 
nyerte el, a nagy utazó „hajója” háromszor 
is kikötött a zsűri asztalánál amerikai ihleté-
sű ételsorával, főszerepben a különleges 
ízesítésű, hajnaltól sülő BBQ oldalassal.  
A második helyen végzett a tavalyi győztes 
A-TEAM által készített grill tál, míg a harma-
dikon a Baráti Társaság medvehagymás, 
gombás marhalábszár pörköltje. A zsűri 
különdíjjal jutalmazta a testvértelepülés-
ről érkező tardoskeddieket, akik pikáns 
gulyáslevest készítettek, a „KK” karcagi 
birkapörköltjét, a Varburgerék vegán és 
marhahúsos burgerét, valamint „A medve 
is felmegy a hegyre” fantázianevű csapat 
szintén pikáns gulyását.

A főzőverseny eredményhirdetését év-
ről-évre az újabb gasztro-próba, a lángos 
evő verseny követi, s népszerűsége semmit 
sem apad. Az Idősek Klubja kollektívája 
által elkészített, ízletes lángost ezúttal is két 
futamban, a szülők, nagyszülők, barátok 
szurkolása közepette harapták, falták, tép-
ték, rágták a nevezők, majd következett a 
Környei Mazsorett és Moderntánc Csoport, 
2018 szeptemberében alakult táncolni vá-
gyó fiatalok körében a Móri Mazsorett- és 
Moderntánc csoport utánpótlás csoport-
jaként. A lányok, fiúk a Művelődési Ház 
színpadán gyűlnek összes Soós Krisztina 
vezetésével minden szerdán két felvonás-
ban: először a moderntánc órán, majd 
mazsoretten, hiszen minden tag maga 
választja meg az általa szeretett műfajt, de 
ha úgy érzi, mindkettőt tanulhatja.

A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal el-
mondhatatlan, mégsem maradhat kimon-
datlanul – ezzel a mottóval gondoskodott a 
talpalávalóról kora estétől Balaskó Csaba 
és zenekara, majd a lángok fényénél a 
KaDarka Társulat tagjai szórakoztatták a 
legkitartóbbakat cajon dobbal kísért, han-
gulatos akusztikus gitármuzsikával, énekkel, 
igazi tábortűzi hangulattal. 

Trianon: két alternatíva volt
1919 őszén Belgrádban, Prágában, 
Bukarestben buzgón dolgoztak olyan 
térképeken, melyeken nem szerepel Ma-
gyarország. Abban az időben az ország 
keleti és középső része – Budapestet is 
beleértve – román, Szeged, Pécs pedig 
szerb megszállás alatt volt, Nyugat-Ma-
gyarországon fegyveres harcok dúltak, 
megakadályozandó, hogy az osztrákok 
birtokba vegyék Sopront és környékét.  
A trianoni békediktátumot tehát alá kel-
lett írni, a másik alternatíva az volt, hogy 
Magyarországot letörlik a térképről – a 
többi között ez is elhangzott Szerencsés 
Károlytól május 3-án a környei Művelő-
dési Házban.

A történész nem elsősorban Tria-
nonról tartott előadást, sokkal 
inkább az odáig vezető útról, 

melynek legfontosabb előzménye a 
„nagy háború” volt, melyhez Magyar-
országnak semmilyen érdeke nem 
fűződött, de – ahogy annak idején Tisza 
István fogalmazott – nyakunkon volt  
a hurok. Az akkori magyar miniszterelnök 
elutasította a reformokat, mert úgy vélte, 
a monarchia a garancia hazánk fenn-
maradására. Így a nép többsége nem 
jutott jogokhoz, egyre nőtt a feszültség. 
1910-ben például a magyar parlamen-
tet a polgárok 2,2 százaléka hozta létre. 
Ilyen közhangulatban vezényelték ki 
az embereket a frontra, akik feltették a 
kérdést: az életemet adom a hazáért, 

miközben nincsenek jogaim? Az előadó 
sorra vette a monarchia felrobbantásán 
munkálkodó erők megjelenését, 1918 
őszét, a közigazgatás összeomlását, 
majd az osztrákok, csehek, horvátok ki-
nyilatkoztatását a kilépésről, hazánkban 
a függetlenségpártiak által létrehozott 
nemzeti tanácsot, később az ország 
ellenállás nélküli megszállásának kez-
detét. „A magyarság egy ficam, egy 
idegen test, útban van…” – a románok 

begyalogoltak a Tiszáig, a csehek Mis-
kolcot is elfoglalták, a szerbek Szegedet, 
Pécset. És nem is akartak kimenni, így 
akarták rendezni a Kárpát-medence 
sorsát – fogalmazott a történész, aki úgy 
vélte, hogy majdnem 100 esztendővel 
a történtek után a határokat már nem 
lehet módosítani, az illúzió. Ehelyett – 
fogalmazott – az a feladatunk, hogy 
megőrizzük egy kultúrnemzetnek a ma 
hét államban élő magyarságot.

Oktatási eszközökkel segít a Bridgestone
Mintegy 2,5 millió forint értékű eszköz-
adománnyal támogatja a Tatabányai 
Szakképzési Centrum Bánki Donát-
Péch Antal Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskola 150 tanulójának képzését a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 

A z intézmény nappali és esti tago-
zatán jelenleg mintegy 30 környei 
diák foly tat ja tanulmányai t.  

Az iskola a támogatásból a mechatroni-
kai és elektronikai technikus képzéshez 
szükséges korszerű elektrotechnikai be-
rendezéseket, valamint a vegyészlabor-
ban használt oktatási eszközöket vásárolt. 
A korszerű taneszközök segítik majd a 
centrum hamarosan induló erősáramú 
elektrotechnikusi képzésében résztvevő 
diákok oktatását is. Az átadási esemé-
nyen a tanulók már működés közben 
próbálhatták ki az új eszközöket.

A Péch Antal Szakgimnázium többek 
között villanymotorokat, komplett szervóhaj-

tásokat és frekvenciaváltókat kapott, melyet 
Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya 
Termelő Kft. ügyvezető igazgatója adott át. 

„Ezek a korszerű elektrotechnikai be-
rendezések nemcsak a jelenleg már futó 
mechatronikai és elektronikai technikus 
képzéseinkhez szükségesek, de megala-
pozzák az induló erősáramú elektrotech-
nikus képzésünk oktatási eszközparkját 
is” – mondta Akács Róbert, az intézmény 
vezetője az átadási eseményen. „A most 
beszerzett eszközökkel akár elektromos 
hajtású autók, vagy gyárak robotjainak, 
illetve korszerű szerszámgépeinek villamos 
hajtásait is tudjuk oktatni. Az iskolánkból 
kikerülő műszaki szakemberek így korsze-
rűbb és versenyképes tudással rendelkez-
nek majd” – tette hozzá.

Az elektrotechnikai berendezések mel-
lett az oktatási intézmény vegyészlaborja 
lombikokat, PH-mérőműszereket és hőmé-
rőket is beszerzett a Bridgestone jóvoltá-
ból. Ezen eszközöknek főként az intézmény 

vegyész ágazati képzésben résztvevők 
veszik nagy hasznát. Az iskola vezetése 
kiemelte, hogy az eszköztár bővítése és 
modernizációja lehetővé teszi műszaki és 
vegyipari szakmák iránt érdeklődő diákok 
megszólítását is, például nyílt napok alkal-
mával, vagy éppen a Szakmák éjszakája 
elnevezésű rendezvénysorozaton egy-egy 
látványos bemutatóval.

A tatabányai ipari park környei terüle-
tén működő Bridgestone abroncsgyár a 
folyamatos fejlesztések eredményeként 
az elmúlt 10 évben Európa egyik legmo-
dernebb abroncsgyártó üzemévé vált.  
Az gyárban Bridgestone és Firestone 
abroncsok készülnek, több mint 230 kü-
lönböző méretben. A vállalat 1.200 főt 
foglalkoztat, akik közül közel ezren a ter-
melésben, elsősorban műszaki, mérnöki, 
informatikai, karbantartói, logisztikai és 
gépkezelői területen dolgoznak a világ 
műszaki élvonalába tartozó teljesen au-
tomata és digitális gyártástechnológiával.
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Közérdekű információk

Gyermek  
horgászverseny

A Környei Horgász Egyesület Gyermek 
Horgászversenyt rendez az egyesületi 
gyermek tagok részére május 25-én.  
A verseny főtámogatója a Magyar 
Országos Horgász Szövetség, a Fisch 
Kft. Tatabánya, Környe Község Önkor-
mányzata.

ORBÁN NAP
A Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint Környe 
Község Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága 
idén is megszervezi a már hagyományos 
Orbán napi ünnepséget a Les-hegyen talál-
ható Orbán Szobornál. A rendezvény június 
2-án, vasárnap 17 órakor kezdődik, műsort 
ad a Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport, a Szivárvány Táncegyüttes 
és a Német Nemzetiségi Dalkör, majd a 
hagyományos pogácsás borkóstolás követ-
kezik. Az ünnepség során derül ki, hogy idén 
vesszőzik, vagy borral köszöntik az Orbán 
Szobrot. A szervezők sok szeretettel várják 
a környeieket az Orbán napi programra! 

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/orban-nap/?occurrence=2019-06-02

Pünkösdi vigasságok
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe szeretettel meghív mindenkit  
a 2019. június 9-én 16 órától tartandó Pün-
kösdi vigasságokra! 

Program: 16:00 Tájház udvara. Innen 
zeneszóval indulunk a Művelődési Házhoz, 
ahol kitáncoljuk a 2. májfát, majd a szökő-
kút mellett kultúrműsor: Hagyományőrző 
Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, Né-
met Nemzetiségi Dalkör Környe, Szivárvány 
Tánccsoport. A kultúrműsor után zenés 
délután és táncház a Vértes Express zene-
karral! Várnak mindenkit a szervezők!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/punkosdi -vigassagok/?occurren
ce=2019-06-09

Gyermekorvosi rendelés 
május 24-én

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos május 24-
én szabadságát tölti, ezért aznap Dr. Bognár 
Ágnes helyettesíti 10.30-tól délig.

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva képviselő értesíti az állampolgá-
rokat, hogy júniusban 3-án 17 órától 18 óráig 
tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában.

Pályázati felhívás német 
nyelvvizsgát szerzők  

részére
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
pályázatot ír ki azon tanulói jogviszonnyal 
rendelkező fiatalok számára, akik  állami-
lag elismert középfokú  ,,c’’ típusú német 
nyelvvizsgát tesznek, Önkormányzatunk 
pénzjutalomban részesíti.

 
Feltételek: • állandó környei lakos • tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik • 2019. október 31-ig 
eredeti bizonyítványt bemutatja, ill. fénymá-
solatát Önkormányzatunknak leadja • idei 
2019. évben letett nyelvvizsga.

Szőlőoltási bemutató
A Bánhidai Turul Kertbarát Kör szőlőoltási 
bemutatót tart 2019. június 8-án, 9.30-kor, 
Környén a Leshegyen. A bemutatót Horváth 
Mihály tatai hegybíró vezeti. Érdeklődni lehet 
a 30/213-7310-es telefonszámon.

Wéber István, Kertbarát Kör elnök

Éljen a szűrés  
lehetőségével!

Környén mindkét praxis, az I. számú Há-
ziorvosi Rendelő (Beloiannisz) és a Szent 
Rókus Rendelő is részt vesz a jelenleg 
nem kötelező országos népegészségügyi 
vastagbélrák szűrőprogramban. Magyar-
országon a halálozási statisztika második 
helyén a rosszindulatú daganatos beteg-
ségek állnak, a rosszindulatú daganatok 
között a férfiaknál és nőknél egyaránt a 
vastagbélrák az első, második helyen. 
Előfordulása az 50. életkor felett mindkét 
nemnél egyre gyakoribb.

A vastagbélrák sajnos sokáig teljesen pa-
nasz- és tünetmentes, amikor panaszt okoz, 
akkor már az esetek nagy részében késő.
A Kormányhivatal Népegészségügyi Szak-

igazgatási Szerve (korábban ÁNTSZ) köz-
ponti lag szervezi a szűrőprogramban 
résztvevő háziorvosi praxisok 50 év feletti 
lakosságának meghívóleveles behívását a 
szűrőprogramba. A szűrés lényege, hogy a 
még panasz- és tünetmentes stádiumban 
időben kiszűrjék a vastagbélrák daganat 
megelőző állapotait, amikor még teljes 
mértékben gyógyítható és ezzel életet lehet 
menteni. A szűrés során több szakaszban 
(200-300) névre szóló meghívólevelet küld ki 
az ÁNTSZ. A betegek kiválasztása a házior-
vosoktól függetlenül történik, ezért fordulhat 
elő az, hogy egy családon belül egyszerre 
nem minden 50 év feletti lakos kap behívó 
levelet, hanem majd a következő behívási 
ciklus során. A vastagbélrákok és vastagbél-
rákot megelőző állapotok nagy része szabad 
szemmel nem látható mikrovérzéseket okoz, 
amely a székletben jelenik meg.

A  székletszűrés nagyon egyszerű, nem 
okoz fájdalmat és térítésmentes. Két egymást 
követő napon szükséges székletmintát venni 
a szűrőprogram által biztosított kittel, amit 
a kitt részét képező borítékban lezárva kell 
postára adni. A mintát egy akkreditált labor 
értékeli, a székletben esetlegesen megjele-
nő emberi vért mutatja ki. Az eredmény a 
minta postára adását követő egy hónapon 
belül várható, érdeklődni a háziorvosi ren-
delőben szükséges. Akinek a székletszűrési 
eredménye pozitív, azokat vastagbéltükrö-
zésre kell elküldeni, ahol teljes hosszában 
áttekintik a vastagbelet. Ha daganatmeg-
előző állapotot találnak, azt eltávolítják és 
gastroenterológia gondozásba veszik a 
pácienst. A vér jelenléte a székletben nem 
feltétlenül jelent vastagbélrákot, több  oka 
is lehet, de a vastagbéltükrözés ilyenkor 
elengedhetetlen. Akinek a székletszűrése 
negatív, annak 2 év múlva javasolt újabb 
székletszűrésben részt vennie.

Fontos, hogy akinek krónikus gyulladásos 
bélbetegsége (Chron betegség, colitis 
ulcerosa), vagy más okokból korábban 
vastagbél tükrözése volt és poilipokat ta-
láltak, vagy a családjában az egyenes ági 
rokonoknál vastagbélrák fordult elő, azoknál 
nem a székletszűrést kell végezni, hanem 
rögtön vastagbéltükrözés szükséges. Ezt 
általában már a korábbi vastagbéltükrözést 
végző gastroeneterológus kontrolálja.

Az eddigi tapasztalatok szerint a meghívó 
levéllel értesített pácienseknek csupán ne-
gyede jelentkezett szűrésre, az eredmények 
10-15%-a lett pozitív. A megelőzés érdekében 
kérik a háziorvosok, hogy aki behívó levelet 
kapott, az éljen az ingyenes szűrés lehetősé-
gével, a levéllel jelentkezzen a rendelőkben 
rendelési időben.

Dr. Bublovics Péter és Dr. Árendás József

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
május 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 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 nö-
vényeket Környe hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő 
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsák-
ban (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

május 28., június 27., július 30.,  
augusztus 30., szeptember 24.,  

október 29., november 29.  

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

szeptember 10., október 8., november 13.

A versenyre 2 korcsoportban, alsó és felső 
tagozatos általános iskolás tanulók ne-
vezhetnek. Nevezni csak előzetesen lehet 
május 22-én 16 óráig lehet Török Mihály 
egyesületi elnöknél a Csavar Csapágy 
üzletben (Alkotmány u. 80.). Nevezési díj 
nincs, viszont a versenyzőnek rendelkezni 
kel Környei Horgász Egyesületi Tagsággal 
és országos regisztrációval!

A versenyre 25-én 7 órától várják a 
gyerekeket, 07.50-től etetés, a verseny 
nyolctól délig tart. A versenyzők 1 bottal, 
1 horoggal, úszós készséggel versenyez-
hetnek, rakós bot használata TILOS! 

Díjazás: mindkét korcsoportban 1-6 he-
lyezettek Serleg horgász felszerelés díja-
zás, és több meglepetés. Minden nevező 
kap etetőanyagot, és többféle horgász 
felszerelést, az eredményhirdetés után 
minden nevezőt vendégül lát a rendező-
ség. A versenyre a szülőket, rokonokat is 
várja az egyesület, akik szeretnének egy 
kisebb majális tartani ezen a délelőttön.  
A nevezéssel, tagsággal, vagy a verseny-
nyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást 
Török Mihálytól lehet kérni a 30/2013891-
es telefonszámon.

A rendezvény GDPR tájékoz tatója i t t tekinthető meg: 
ht tp://kornye.hu/esemenyek/gyermek-horgaszverseny-
2/?occurrence=2019-05-25

 Magyar Hősök  
Emléknapja

A magyar hősök emlékünnepét május 
utolsó vasárnapján tartják azokra a ma-
gyar katonákra és civilekre emlékezve, 
akik az életüket áldozták Magyarorszá-
gért. Az emléknapon, május 26-án a 
szentmisét követően a Történelmi Vitézi 
Rend koszorút helyez el a környei Római 
Katolikus Templomban az 1921. augusztus 
1-jén, az I. világháború környei áldoza-
tainak tiszteletére készíttetett emléktáb-
láknál. 

 

Nyári napközis tábor Környén, 
a Művelődési Házban 

Időpont: 
2019 .  jú l i u s  15 -19  ( h é t f ő - p é n t e k )  
2019 .  jú l i u s  22 -26  ( h é t f ő - p é n t e k )  

Tervezett program: 

 uszoda/strand 
 kézműves foglalkozás 
 mese délelőtt 
 kirándulás 
 mozi 
 lovaglás 
 vidámság  

naponta 7:30-tól 16:00 óráig 

Részvételi díj: 12.500 Ft/fő/hét, 

KÖRNYE KÁRTYÁVAL 10.000 Ft! 
Tartalmazza a napi háromszori étkezést  

(tízórai-ebéd-uzsonna), a belépődíjak árát,  
az útiköltséget és a foglalkozások díjait. 

Jelentkezni június 3-ától  

személyesen lehet hétköznapokon 10 és 17 óra között a Művelődési Házban. 

Jelentkezés, illetve a részvételi díj befizetésének határideje: 
2 0 1 9 .  j ú n i u s  28 .  ( p é n t ek )  16  ó r a  

Június 14-éig kizárólag környei gyerekek jelentkezhetnek! 

Érdeklődni a 34/473-091-es telefonszámon és a muvhaz@kornye.hu e-mail címen lehet. 



VACKOR ÓVODA  
ÉS BÖLCSŐDE

MŰVELŐDÉSI  

HÁZ

GYERMEKNAPI 

PROGRAMKAVALKÁD

JÚNIUS 1.

FŐTÉR

A VACKOR ÓVODA  ÉS BÖLCSŐDE,  VALAMINT  A MŰVELŐDÉSI HÁZ  KÖZÖS RENDEZVÉNYÉN A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

A SZERVEZŐK SOK SZERETETTEL VÁRJÁK AZ ÜNNEPELT  
KISEBB-NAGYOBB APRÓSÁGOKAT ÉS SZÜLEIKET, NAGYSZÜLEIKET! 

Június 1-jén 14 és 17 óra között a környei Művelődési 

Házban kézműves foglalkoztató, arcfestés,  

Csiri-Biri Játéktár, a Vöröskereszt környei szervezete  

ajándékaként homokkép készítés, Könyvtári Mesekuckó és palacsinta, 

a „Süssünk, főzzünk valamit!” klub tagjainak köszönhetően finom  

sütemények, a Vackor Óvoda és Bölcsőde udvarán mókásan  

mozgásos, mozgásosan mókás feladatok és számtalan játszószer,  

mindkét helyszínen vidám hangulat várja a kicsiket, nagyokat!

A főtéren 17 órától (kedvezőtlen időjárás esetén  

a Művelődési Házban) interaktív gyermekműsor  

kezdődik a ZENE-BONA társulattal. 
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„Vérre menő”  
nemes versengés

Nyolc érem Gyuláról
Négy környei gazda várta iz-
gatottan a 20. Gyulai Pálinka-
fesztivál eredményhirdetését, a 
szakmai zsűri vakkóstolásának 
értékelését április közepén, s 
Czigle Tamás, Haász József, 
Méri János és Török Mihály végül 
összességében nyolc éremmel 
térhetett haza.

A z első, régebbi nevén 
Kisüsti Pálinka Fesztivált 
2000-ben tartották Gyu-

lán, akkor, amikor a pálinka valódi 
értékét még nem igazán fogad-
ták el az országban, ez a fesztivál 
volt az első, amely felvállalta a 
magyar pálinka népszerűsítését. Az idei, 
20. fesztiválra 1182 minta érkezett, melyek 

jelentős része a bér- és magánfőzdékből ke-
rült ki. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 

Lovassy György versenyigazgató 
elmondta, nagyon rég járt 1000 
felett a nevezett minták száma, s a 
zsűri tagjai úgy nyilatkoztak, hogy 
az elmúlt években talán nem is ta-
lálkoztak ennyire szép mintákkal, 
nagyon dicsérték az aranyérmes 
termékeket. Arany minősítéssel 
térhetett haza Haász József is, aki 
Fürtös megyével érdemelte ki a 
magas pontszámot. A zsűri ezüst 
minősítésűre ér tékelte Czigle 
Tamás Zenit szőlőpárlatát, Méri Já-
nos Birspálinkáját és Török Mihály 
vérlázító meggyét. Az ezüst mellé 
négy bronz oklevelet gyűjtött be 
Méri János Vegyes Gyümölcspár-

latával, Érdi bőtermő meggyével, és két Irsai 
Olivér pálinkájával.

Jó ideig úgy tűnt, hogy a rendkívül viharos, 
hideg szél távol tartja az önkéntes véradókat 
április 23-án a környei Művelődési Háztól, 
aztán, ahogy januárban is, 15 óra után „bein-
dultak”. Bár Kissné Ágoston Éva véradófelelős 
szerint volt, amikor tavasszal épp a jó idő miatt 
érkeztek kevesebben, mert többen választot-
ták a kerti munkákat, tehát a részvétel – mint 
az időjárás – kiszámíthatatlan. Végül 52-en 
nyújtották karjukat, közülük hárman, Németh 
Katalin, Kelemen László, és Kelemenné Palotai 
Irén első alkalommal.

„Záróra” előtt kicsivel izgalmas percek 
érkeztek el, hiszen a Vöröskereszt Környei Alap-
szervezete novemberben „Add a véredet a 
gyermekedért (is)!” mottóval felhívással fordult 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjainak szüleihez. A „tobor-
zó akció” keretében az az osztály, amelynek 
diákjaihoz kapcsolódóan ez év áprilisáig a 
legtöbb szülő, nagyszülő, testvér adott vért Kör-
nyén, 100 ezer forint értékű, szabadon felhasz-
nálható ajándékutalványt vehet át májusban, 
a véradókat köszöntő ünnepségen. A szülők, 
rokonok, ismerősök, barátok tehát még az 
áprilisi véradáson szaporíthatták az osztályok 
véradós létszámát, és a 23-ai részösszesítések 
szerint hol az 1.b, hol pedig az 1.a vezetett, de 
olyan perc is volt, amikor döntetlenre álltak. 
A „vérre menő” nemes versengésben végül 
az 1.b mozgósítása bizonyult sikeresebbnek, 
tavaly novembertől ők összességében 24, az 
1.a pedig 22 donort toborzott, a harmadik 
helyen az 5.a végzett 12 véradóval.  


