
K ö r n y e  K ö z s é g  I n f o r m á c i ó s  l a p j a

2019. március 
13. évf. 3. szám

Meseszépolvasási  
verseny

„Csodaszép életem volt. Meseszép.” Bálint Ágnes mosolygós 
portréfotója, gondolatai, és mesekönyvei fogadták február 26-
án a Kisfaludy Mihály Általános Iskola szépolvasási versenyére 
érkező gyerekeket, hiszen a TV Maci egykori megálmodójának 
meserészletei vették át a nemes megmérettetésen a főszerepet, 
no meg maguk a mesélők, a lányok, fiúk.

L áng Éva és Goór Brigitta több mint 15 esztendeje hívta életre 
a versenyt, minden évben más és más alkotót választva, a 
mesecsodák, csodás mesék megálmodóinak gazdag körét 

jelzi, hogy újrázásra még soha nem volt példa. Az alsó tagozatos 
gyerekek ezúttal is négy korosztályban mérették meg magukat 
szabadon választott és kötelező részlettel, ám előtte Láng Éva 
mesélt röviden a szerzőről. 

Egyszer volt egy…  
Farsangi Zsibongó

Készül a multifunkciós csarnok,  
elviselhetetlen a forgalom

Ígéretek mindig voltak, már valóra kellene 
váltani őket. Nem csak a mostani kormány 
tett ígéretet, de mi természetesen a jelen-
legitől várjuk a megoldást – hangzott el 
Beke László polgármestertől a március 
4-ei falugyűlésen a kapcsán, hogy ismét 
felmerült az évek óta szorító kérdés: Kör-
nyén elviselhetetlen a forgalom, a faluból 
Tatabányára hosszabb ideig tart az út, 
mint onnan Budapestig.

A polgármester azt is hozzátette: nem 
tartaná szerencsésnek, ha az önkor-
mányzat hirdetne valamiféle akciót, 

de ő maga is szívesen csatlakozik bármilyen 
kezdeményezéshez, ami felhívja a döntés-
hozók figyelmét az immáron rendkívül súlyos 
és tarthatatlan közlekedési helyzetre. 

Az előző évet záró és az idei terveket 
ismertető falugyűlésen természetesen nem 
csupán a megnövekedett átmenő forga-
lomról és az elkerülő út égető hiányáról volt 
szó, a polgármester részletesen ismertette 
a 2018-as év eredményeit, fejlesztéseit, 
beruházásait, eseményeit, és a 2019-es 
terveket, feladatokat, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke 
is mérleget vont.

Mint elhangzott, Környe költségvetését 
tavaly februárban 3,35 milliárdos főösz-
szeggel fogadták el a képviselők, a falu a 
feladatfinanszírozás keretében – az ipar-
űzési adó erősségére tekintettel – csak az 
óvodai, közművelődési feladatellátásra és 
a gyermekétkeztetés működési kiadásaira 
kapott állami hozzájárulást, ennek összege 
142,7 millió forint volt.  Az iskola teljes álla-
mi támogatása miatt 54,5 millió forintos 
elvárt adófizetési kötelezettség terhelte 
Környe költségvetését, így az állam éves 
szinten 88,2 millióval járult hozzá a község 
büdzséjéhez. 

Õ 4. oldal

Õ 2. oldal

Arcfestés, csillámtetkó, terülj-terülj asztalka, mese-mese mátka, 
hangszersimogató, közös tánc – ezek várták, no meg fergeteges 
hangulat a Szivárvány Táncegyesület Farsangi Zsibongóján a 
kicsiket, nagyokat február 15-én. 

A korábbi években a néptánc tanszak félévi vizsgáihoz kap-
csolódóan tette le a családi nap alapjait László Márta, az 
idei évben egyesületi formában oktat, ezért a Művelődési 

Házat töltötte meg a zsibongás egészen estig. Kelemen Petra Pi-
roska mesemondó a felvidéki „kurtaszoknyás” Bényből indult el 
a nagyvilágba, hogy az egykori nagy Magyarország területéről 
összegyűjtse a meséket, s azokat tovább is adja. Õ 4. oldal
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Farsangoltak a hagyományőrző gyerekek
A Német Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Gyermek-
csoport immár harmadik 
alkalommal rendezte meg 
a lassan hagyománnyá 
váló Farsangi mulatságát, 
ami a környei Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és 
a csoportban járó gyerme-
kek szüleinek támogatásá-
val jött létre.

F e b r u á r  17 - é n  a 
környei Tájház csak 
úgy zengett a külön-

böző maskarákba öltözött 
gyermekek és szülők ka-
cajától, énekétől, zsibon-
gásától. De a főszerepet 
mégiscsak a tánc kapta, 
hiszen a csoport fő célja 
a táncos hagyományok 
felelevenítése és továbbadása. Ehhez a 
Szomori Fiúk zenekar négy tagja biztosí-
totta a zenét, és egy igazi kis bál alakult 

ki a délután folyamán. A csoport vezetője 
és a rendezvény szervezője, Krállné Mózer 
Nikoletta tánckoreográfiákat tanított be a 

mulatni kívánóknak és így 
a gyerekek és szüleik együtt 
rophatták a táncot a ha-
gyományos sváb zenére. 

Hogy még színesebb le-
gyen a délután, előkerültek 
a kis táncosok kedvenc 
játékai, mint például a 
seprűs- vagy a szobros 
tánc és ami gyereket, fel-
nőttet egyaránt megmoz-
gatott, a fánkevő verseny is.  
A környei Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat és az 
óvodás gyermekcsoport 
vezetőjének nem titkolt cél-
ja és szándéka ezzel a ren-
dezvénnyel, hogy ezek a 
gyerekek és hozzátartozóik 
átélhessék, a saját bőrükön 
megtapasz talhassák a 
sváb bálok hangulatát, az 

egy közösségbe tartozás érzését, az együtt 
mulatás élményét.

Krállné Mózer Nikoletta

Készül a multifunkciós csarnok, 
elviselhetetlen a forgalom
…folytatás az első oldalról.

Tavaly elkészültek a Bem, Gagarin, Feszty 
utcák korszerűsítésére vonatkozó tervdoku-
mentációk, idén ezek az utcák is megújul-
hatnak. Bár az utcafelújítások tervezése 
között szerepelt a József Attila utca II. üteme 
és a Jókai utca, a felújításuk későbbre vár-
ható fedezethiány miatt. A polgármester 
indoklásként elmondta: az építőipar árai 
jelentősen megemelkedtek, olyannyira, 
hogy a jelenlegi forrásból három évvel 
ezelőtt kétszer ennyi utat újíthattak volna fel. 

A tavalyi esztendő terveiben az Április 
utca teljes rekonstrukciója is szerepelt a 
felszín alatti csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítésével, az út Tatai utca felőli részén a 
járda felújításával, az úttest kiszélesítésével, 
leaszfaltozását. A betoncsövek késedelmes 
beszerzése miatt a munkálatok megkezdé-
se három hónapot csúszott, ezért a felújítás 
csak 330 méter hosszan valósult meg.  
A polgármester a rekonstrukció során szerzett 
egyéb negatív tapasztalatokról is szólt. Mint 
mondta, a közlekedők egy része számtalan 
módon akadályozta a munkálatokat, a 
tiltások, lezárások ellenére folyamatosan be-
hajtott a munkaterületre. Olyan is előfordult, 
hogy a szintre emelt csatornafedlapokról 
eltávolították a piros-fehér csíkos figyel-
meztető táblákat, és áthajtottak rajta, ezzel 
tönkretéve a friss betonozást, így a vállal-
kozó másnap elölről kezdhette ugyanazt a 
munkát. Megjegyzem, ugyanez a kivitelező 
újította fel például a Nyugati-lakótelepet, a 
Rózsa utcát és a Hunyadi utcát is. Az ott lévő 
csatornafedlapok a mai napig egy szintben 
vannak az aszfalttal. Az ilyen nemtörődöm, 
önző hozzáállás miatt hiába készül el egy 
utca felújítása 150 millió forintból, annak a 
minősége sok kívánnivalót hagy majd maga 
után, és ezt a hibát nem róhatjuk fel a vállal-
kozónak! – fogalmazott.  

A beszámolóból az is kiderült, hogy a 
vállalkozó leterheltsége miatt nem újultak 
meg a falu játszóterei, ezért a képviselő-
testület ősszel úgy döntött, hogy a hibás 
játszóeszközök felújítása helyett újakat 
vásárol, a kivitelezési munkálatok március 
11-én kezdődtek meg.

Régóta várt nap érkezett el 2018. augusztus 
11-én, amikor az egyházközség birtokba 
vehette a felújított római katolikus plébánia 
épületét. A felújítás első ütemét a Három Ki-
rályok Alapítvány korábban már elvégezte, 
új födémet és tetőt kapott az épület. Tavaly 
a földig visszabontották az aljzatot, onnan 
indult a felújítás. A tavalyi esztendőben a 
megvalósított beruházásoknak, felújítások-
nak köszönhetően 726,4 milliós értékkel lett 
gazdagabb Környe. 

Az elmúlt év eseményeinek sorában két 
szomorú történést is felidézett Beke László, 
hiszen Bedy Sándor plébánost augusztus 
29-én, Svétecz László képviselőt október 
1-jén kísértük utolsó útjára.

2018-ban szociális juttatásokra, lakás-
fenntartási támogatásra, átmeneti és 
rendszeres segélyekre, ápolási díjra, gyógy-
szertámogatásra, köztemetésre, temetési 
segélyre, gyermekvédelmi, beiskolázási, 
természetbeni támogatásra közel 40 millió 
forintot költött a falu. A téma kapcsán ké-
sőbb egy kérdésre válaszolva a polgármes-
ter elmondta, hogy a tűzifa támogatásra 
beérkezett kérelmeket továbbították, azok 
jogosultságának ellenőrzése elméletileg 
február 28-án zárult le. Az önkormányzat 
már szerződést is kötött egy vállalkozóval, 

így amint megkapja a hivatal a listát, már-
is kezdődhet a kiszállítás. Arra is felhívta  
a figyelmet, hogy a kormányrendelet a  
12 000 forintos tűzifaköltséget tartalmazza, 
a fuvardíjat nem. 

Az idei évről elhangzott, hogy majdnem  
4 milliárdos kiadással tervez a falu, az 
összeg a multifunkciós csarnokkal és a két 
kerékpárúttal kapcsolatos kötelezettsé-
gek miatt ilyen jelentős: az önkormányzat 
ebben az évben a költségvetésének  
24 százalékát feladatellátásra, a fennma-
radó 76 százalékát pedig beruházásokra, 
felújításokra és tartalékképzésre fordítja. 

Elmondta, hogy az Oroszlány-Tatabánya 
kerékpárút kivitelezői szerződése szerint 
a vállalkozónak május 31-re kell készre je-
lentenie a munkát, a Környe-Vértessomló 
között létesülőn elméletileg nyár közepétől 
lehet kerekezni. Majdnem 80 millió forint-
ból, pályázati forrásból külterületi út épül 
Környebányára, a belterületi szakaszt ön-
erőből készítteti majd el az önkormányzat, 
amely már megvásárolta a fejlesztéshez 
szükséges területeket. A polgármester 
néhány érdekes számot is ismertetet t: 
tavaly az önkormányzat a településfejlesz-
tési céllal megvásárolt, illetve kisajátított 
területekért összesen 21 792 774 forintot 
fizetett ki a tulajdonosok számára, ahhoz 
pedig hogy megvalósuljanak a szükséges 
telekalakítások, valamint megkapja az 
engedélyeket, 12 millió forintot kellett kifi-
zetnie a különböző hatóságok és hivatalok 
számára. Tehát minden területvásárlásra 
fordított két forint után egy forintot fizetünk 
az állami szervezetek részére: közpénzből 
közpénzbe. – fogalmazott.  

A sportcsarnok építése nettó 950 millió 
forinttal szerepel az idei költségvetésben, 
de ez semmiképp nem jelenti azt, hogy a 
betervezett összeg értékének megfelelő 
munkát el lehet végezni idén – hangsú-
lyozta. A közbeszerzési eljárás legkorábban 
június végén zárulhat le, és a tervező becs-
lése szerint az is jó eredménynek tekinthető, 
ha idén szerkezetkész állapotba kerül az 
épület. A várható befejezés, ha nem csúszik 
meg a projekt, 2020 nyara.

Egy 10 kamerából, nem csupán a faluköz-
pont közterületeit figyelő kamerarendszer 
telepítése és közterület-felügyeleti fel-
adatok ellátása is szerepel a tervekben, 
hiszen a kamerák felvételeit kizárólag 
a rendőrség, vagy közterület-felügyelet 
kezelheti. Ehhez kapcsolódóan parkolási 
rend kialakítása és betartatása is várható 
Környén, ami gyógyírt jelenthetne egy ké-
sőbbi hozzászóló által felvetett problémára, 
a huzamosabb ideig, s éjszaka is az utcán 
hagyott autókra, melyek miatt gyakran a 
hókotró sem tudja ellátni a feladatát.

Február közepétől borzolja a kedélyeket 
a ravatalozónál található aszfaltos rész 
lezárása, a polgármester erről is szólt, s az 
előzményeket ismertetve leszögezte: az 
a terület nem utca, hanem temető, és az 
egyházközség tulajdonában van. A katoli-
kus egyházközség részéről már a tavalyi év 
első felében több jelzés, kérés érkezett az 
önkormányzat felé, hogy az iskola melletti 
utca és a Hegyalja út közti temető lezárá-
sában segítsen, mivel az azon keresztül 
közlekedő autósok kegyeletet sértenek. 
A temető azért csatlakozik aszfaltozott te-
rülettel a Hegyalja utcához, illetve a Váci 
utcához, mivel a temetőket a ravatalozótól 
így lehet megközelíteni. Környén ez egy 
történeti adottság. Ahol most a ravatalozó 
van, az volt a régi temető. Őseink oda 
temetkeztek. Ahogy egyre nagyobb lett a 
falu, úgy ezt a temetőt kinőtte, és kialakult 
a két helyszínen a két új temető. A ravata-
lozó viszont megmaradt az eredeti helyén.  
A mai napig innen kísérnek minden el-
hunytat utolsó útjára. Az, hogy elfogyott a 
türelme a tulajdonosnak, teljesen érthető, 
hiszen két autó karambolja miatt ledőlt 
a temetőben lévő kőkereszt. Az egyház 
számára az elkövetők a mai napig nem 

térítették meg az okozott kárt. Emellett 
rendszeressé vált, hogy a temetések alkal-
mával kihelyezett „Behajtani tilos” táblák 
ellenére autóztak át rendkívül tapintatlanul 
a területen a gyászoló családtagok és 
barátok mellett.  Azt, hogy egyes autóval 
közlekedők mennyire tisztelik más tulajdo-
nát, mi sem mutatja jobban, hogy a lezárás 
után voltak, akik a szovjet emlékmű másik 
oldalán elhelyezett köveket félregurították 
és átautóztak a temetőn. Olyan is akadt, 
aki a lezáró oszlopokat balról megkerülve 
a kegyeleti parkon keresztül hajtott le a Pol-
gármesteri Hivatal parkolójába – mondta 
el a polgármester.

Bár jelen pillanatban Környét nem érinti 
közvetlenül az ASP rendszer bevezetésének 
további lépéseit tartalmazó, tavaly novem-
berben elfogadott kormányhatározat, Beke 
László arról is szólt a falugyűlésen. Ez egy 
központi informatikai rendszer, ami révén 
mindenkiről, mindenről, mindent tudnak – 
summázott röviden. Korábban több polgár-
mester találkozott egy tanulmánnyal, mely-
ben az szerepelt, hogy 2020 körül már nem 
lesz szükség a polgármesteri hivatalokra. Ezt 
különböző fórumokon cáfolták a kormány-
zat illetékesei. A novemberi kormányhatá-
rozat azonban már azt tartalmazza, hogy 
ötven, 3 ezer fő alatti településen megkez-
dik a kincstári könyvvezetési szolgáltatás 
megvalósíthatóságának vizsgálatát, ami 
alapján jövőre javaslat születhet az országos 
kiterjesztésre. Mindez az önkormányzatok 
önrendelkezését sérti – hangsúlyozta, hoz-
zátéve, hogy véleménye szerint a Magyar 
Falu Programnak nem csupán pályázati 
forráslehetőséget kellene tartalmaznia a 
kistelepülések számára, hanem garancia-
elemeket is a helyben maradó ügyintézésre, 
a falvakban élők jogaira, azok erősítésére. 

A polgármesteri tájékoztató után a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, 
Tirhold Kármen számolt be a mögöttük álló 
évről és az idei tervekről, legfontosabb 
célként fogalmazva meg a Környén élő 
német nemzetiségű lakosság érdekeinek 
képviseletét, jogainak biztosítását, segít-
ségnyújtást a helyi német közösség identi-
tásának megőrzéséhez, a német kulturális 
értékek közvetítését, az iskolában folyó 
német oktatás segítését, a németországi 
partnerkapcsolat ápolását.

A zene és tánc hagyományokon túl, 
– amik természetesen igen fontosak fenn-
maradásunk és identitásunk megőrzése 
céljából – hangsúlyt kívánunk fektetni a 
mindennapi életben felmerülő nemzeti-
séghez kötődő dolgokhoz, mint például 
a gazdasági hagyományok, a tradíciók 
ápolása és a közösségi élet – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy egész éves tevékenysé-
güket ezen célok megvalósítása vezérli. 

Az elnök ismertette az előző év rendez-
vényeit, a januári, immáron hagyomá-
nyosnak tekinthető búcsút, a tollfosztást, 
a májfa állí tást, a szüreti felvonulást, 
kitelepítési megemlékezést, a kukorica-
fosztást, Márton napi dalos találkozót, 
a Művelődési Házzal közösen szervezett 
eseményeket, mindazon programokat, 
melyek középpontjában a hagyomá-
nyok, ér tékek megismerése, tovább-
örökítése szerepelt. Tirhold Kármentől 
elhangzott, hogy működési kiadásra és 
kiegészítő feladatalapú támogatásként 
majdnem 2,3 millió forint érkezett a nem-
zetiségi önkormányzat költségvetésébe 
állami finanszírozásból, s további 1 milliós 
támogatásban részesültek a környei ön-
kormányzattól, amiért köszönetét fejezte 
ki a falugyűlésen.
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Meseszépolvasási verseny
…folytatás az első oldalról.

Bár lehet, hogy Bálint Ágnes fotója alapján a kicsik nemigen sejt-
hették, kiről is van szó, ahogy sorjázta a pedagógus a címeket, úgy 
vágták rá a gyerekek azonnal, hogy igen, igen, ismerik és nagyon 
aranyos, szeretik! Merthogy Bálint Ágnes nevéhez fűződik a többi 
között a Frakk, a macskák réme, a Szeleburdi család, a Mazsola 
és Tádé, a Kukori és Kotkoda, a Mi újság a Futrinka utcában című 
(és még hosszan sorolhatnánk) mesék megalkotása, melyek elol-
vasása, megismerése, megnézése nélkül az eltelt hat évtizedben 
talán egyetlen magyar gyermekkor sem múlt el. Sőt, kevesen tud-
ják, de a 90-es évek közepén bemutatott Garfield rajzfilmekhez 
is ő készítette el a magyar szövegeket. A meseszép életű alkotó 
2008. október 24-én, egy nappal a 86. születésnapja után hunyt el. 

A szépolvasási versenyre jelentkezők tehát igen gazdag kínálat-
ból választhattak, s a zsűri jó érzéssel tapasztalta meg, hogy páran 
picit megsárgult, talán éppen anyu, vagy apu mesekönyvével 
érkeztek, s ami az idei megmérettetést még különlegesebbé tette, 
hogy öt elsős kis apróság „ringbe szállt”, pedig ők még csak pár 
hónapja ismerkednek a betűkkel, s bizony többen is korukat meg-
hazudtolóan szépen, folyékonyan, hangsúlyozva, értőn olvastak.   

A tizenöt kislány és nyolc kisfiú több mint két órán keresztül olvasott, 
mesélt: ki színesebben, ki játékosan, mosolyogva, valaki kezét tördel-
ve, izgalomtól kipirult arccal, picit lassabban, többen betegségből 
lábadozva, de láthatóan valamennyien szívből jövő örömmel. 

Az eredményhirdetéskor nem is titkolta Takács Karolina, a zsűri 
elnöke, hogy bizony nehéz volt a döntéshozatal, s volt olyan kor-
osztály, ahol a négy ítész úgy határozott, hogy két diák is méltán 
érdemli meg az első helyezést. Ilyen volt a negyedikesek mezőnye, 
ahol Szabó Botond végzett a harmadik helyen, a másodikon 
Pfiszterer Éva, az elsőn pedig Laczó Mira és Somogyi Boglárka osz-
tozott. A harmadikosok között Káli Dorottya vehette át a harmadik 
helyezettnek járó ajándékot, második helyen végzett Riezing Réka, 
elsőn Soós Ádám Balázs. A másodikos lányok, fiúk között a zsűri 
Juhász Enikőt sorolta a harmadik helyre, második lett Tisch Adrienn, 
az első helyezett oklevelét Kovács Réka vette át. A legkisebbek 
mezőnyében Molnár Gergely nyújtott bronzérmes teljesítményt, a 
képzeletbeli dobogó második fokára Baumgartner Bence állhatott, 
míg a legfelsőre Sztancsik Mátyás.

Egyszer volt egy… Farsangi Zsibongó
…folytatás az első oldalról.

Vannak olyan pillanatok, amikor a legjobb megoldást magyar 
népmesében találja meg az ember. Például, hogy a szegény 
legény, amikor elindul otthonról, akkor abból is lehet majd egy-
szer királyfi. Én egy olyan faluból indultam, ahol 11 éves koromig 
népviseletet hordtam, esélyem nem volt arra, hogy más életet 
éljek, ha ott maradok. S ebbe a faluba én végül aszfaltot vittem, s 
visszavittem az életet, ami kihalt ott egy időben. Mindig meg szok-
tam kérdezni a gyerekeket, hogy kezdődik egy magyar népmese?  
S mindig elmondják, hogy hun volt, hun nem volt, meg egyszer volt 
valahol, túl a tengereken, mindenen, üveghegyen, a kurta farkú 
malacon, mindenen túl… S mindig csak annyit szoktam kérdezni: 
mi az, amivel a legegyszerűbben lehet elkezdeni egy magyar nép-
mesét? Egyszerűen ennyivel: egyszer volt egy… Én is egyszer lettem 
egy valami, és elindultam a nagyvilágba, oszt majd valahogy lesz 
a vége ennek is… – mesélte, mielőtt interaktív, a gyerekek szőtte 
meséivel elvarázsolta a közönséget.

Számtalan népmese született hangszerekről, muzsikáról, így a 
mese fonala könnyedén repítette át a gyerkőcöket Kurdi Gábor 
népi hangszerkészítő világába, ahol nem csak megismerked-
hettek a gyerkőcök a különleges furulyafélékkel, tárogatóval, 
kecskedudával, s azok hangzásával, de érdekes történeteket is 
hallhattak róluk. A tatai népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere, 
hangszerkészítő népi iparművész, néptáncos, tanár, a Fölszállott a 
páva 2014 különdíjasa jelenleg a szórványmagyarságot támogató 
Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa is, előadásaival a felvidéki ma-
gyarságot igyekszik összefogni, és elősegíteni a megmaradásukat.

„Mesélnek a fák”
2019 februárjában egy érdekes könyv bemutatóján vehettünk 
részt, melynek címe: „Famatuzsálemek a Vértes északi előteré-
ben”, szerzője pedig a Környén élő Riezing Norbert ornitológus-
botanikus.

A könyv címe alapján sokan úgy vélekedhettek, hogy egy 
igazi „szak” könyvről van szó. Valóban nagyon sok mindent 
megtudhattunk a fák jelentőségéről, korukról, természeti 

folyamataikról, de a szerző mindezt olyan lelkesedéssel mutatta 
be a fák képeinek segítségével, hogy úgy érezhettük a fák meséit 
hallhattuk, egy olyan mesét, melynek szereplői, a bemutatott „fa-
matuzsálemek” a környékünkön élnek, még ma is találkozhatunk 
velük. Egy jó hangulatú bemutató részesei lehettünk. Ezt bizo-
nyítja az is, hogy a jelenlévők még utána is sok kérdést tettek fel.  
A szakembereknek és a laikusoknak is felkeltette érdeklődését a 
téma. Szívesen ajánlhatom a könyvet azoknak, akiket érdekelnek 
a természet régi csodái, és az, hogyan válnak az ökoszisztéma ré-
szévé ma is. Nagy kíváncsisággal várjuk Riezing Norbert következő 
könyvét, jó munkát kívánva neki.

Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros

Iskolafarsang
Február 16-án tartottuk iskolánkban a ha-
gyományos farsangi délutánunkat. Színes, 
ötletes, kreatív jelmezekbe öltöztek a gyer-
mekek és a bennünk lakozó gyermekre 
újra rátaláló pedagógusok. Nevetéstől, 
tréfálkozástól visszahangoztak a folyosók. 
Ismét egy felejthetetlen délutánt éltünk 
meg együtt.

A programot háromnegyed kettő-
kor nyitotta meg a Soós Krisztina 
által felkészített Környei Mazsorett 

és Tánccsoport bemutatója. A látványos 
előadás mellett megismerkedhettünk a 
mazsorett és a modern tánc rövid történe-
tével és a 2018-ban alakult csoporttal is.

A látványos és sikeres bemutatót az alsó 
tagozatosok jelmezes felvonulása követte. 
Egyéni és csoportos kategóriában is indul-
hattak a versenyzők - láttunk varázslókat, 
katonákat, szülinapi tortát (aminek külön ér-
dekessége, hogy viselője éppen akkor ünne-
pelte a születésnapját). A zsűrinek alaposan 
feladták a leckét, hogy a rengeteg kreatív, 
ötletes jelmez közül kiválassza a legjobbakat. 

Az egyéni jelmezesek között a legötlete-
sebb a „sárga villa mos” lett (Málnás Botond 
2.a), ő kapta a zsűri különdíját. Első helyezett 
az univerzális mosógép lett (Lipót Hanna 
3.a). 2. helyezett lett az édességautomata 
(Hujber Dorina Mirella – 4.a), 3. helyezett 
a kerti tónak öltözött Pálfi Laura (3.b) lett.

A csoportos jelmezbe öltözők között a 3.a 
osztály hullámvasút jelmezét találták a leg-
ötletesebbnek. A 2. helyezést a birkaiskola 
(1.b) hozta el, 3. legjobbnak a jómadarakat 
(4.b) találta a zsűri.

A felvonulás után a gyerekeket játékos 
foglalkozásokkal és táncházzal várták.  
A felső tagozatosok számára fél 3-kor kez-
dődött a játék: a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is „Fabatka-társasjáték” volt. Minden 

osztály egy általa választott téma köré 
építette a programját, játékokkal és egyéb 
érdekességekkel várták a hozzájuk láto-
gató érdeklődőket. Az 5.a osztálya cirkuszi 
karnevált jelenített meg, az 5.b termében 
zenészek és táncosok várták a látogató-
kat. A 6. a osztályában a játékok mellett 
egy különleges vendég, Szőnyi Ferenc 
világbajnok triatlonista várta a sportokat 
kedvelőket. A sportember megosztotta 
élményeit az érdeklődőkkel, autogramot 
osztott nekik, interjút adott a diákoknak. 
A 6.b termében Horror-házba tekinthettek 
be a borzongani vágyók. A 7.a osztály 
az olasz karneválok hangulatát idézte 
meg, a 7.b osztályban Spongya Bobbal 
kapcsolatos játékokban merülhettek el a 
figura rajongói. A 8.a osztálytermében egy 
vidámparkba látogathattak el a látogatók, 

a 8.b-seknél pedig széles mosoly és fer-
geteges hangulat(jelek) várták a játszani 
vágyó gyerekeket és felnőtteket. A nagy 
sürgés-forgásban mindenki talált kedvére 
való programot, láthatóan mindenki jól 
érezte magát. 

A mókázást az egész iskola számára kö-
zösen megrendezett, az egész nap aktívan 
tevékenykedő szülői munkaközösség által 
elkészített kisze-báb elégetése zárta, az 
1.b-sek rövid versekkel, a néptáncosok pe-
dig moldvai tánccal tették egyértelművé a 
tél számára, hogy most már ideje átadnia 
a helyét a tavasznak. 

A tél elűzése utáni záróbulin iskolánk 
volt diákjai gondoskodtak a jó hangulat-
ról. Mindenki jó élményekkel, emlékekkel 
indulhatott haza.

Takács Karolina
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Tavaszváró dallamok
Második alkalommal koncertezett Kör-
nyén a tatai Soltész István Kamarazene-
kar, március 8-án tavaszváró dallamok 
csendültek fel a Művelődési Házban a 
hölgyeket köszöntve, s mint Magyarits Ka-
talin, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
igazgatójának megnyitójából kiderült, 
magát a zenekart is, hiszen idén ünneplik 
fennállásuk 10. évfordulóját.

A jótékonysági koncert résztvevői ado-
mányaikkal az „Értetek, Nebulókért” Ala-

pítványt támogatták, a láda a koncert 
végén több mint 85 ezer forintot rejtett. 
Az igazgató a ládabontáskor azt is el-
árulta, hogy az intézmény iskolaújság 
beindítását tervezi, az összegből arra is 
fordítanak. Többszörösen is jóleső érzés 
járhatta át tehát Takács Karolinát, hiszen 
az iskola pedagógusaként és a zenekar 
tagjaként ezúttal is ő kezdeményezte 
a koncert létrejöttét, s mellette a „Mi 
újság?” című lapot is az ő gondozásá-
ban szerkesztik majd a gyerekek. Soltész 

István fél évszázadig tanítot t a tatai 
Zeneiskolában, nyugdíjba vonulása 
óta „csak” a kamarazenekart vezeti. A 
tagok szinte valamennyien a zeneiskola 
tanítványai voltak egykor, s az elmúlt 
év tizedben számos sikeres fellépést 
könyvelhet tek el, Környén pontosan 
75. alkalommal léptek színre, s arattak 
vastapsos sikert Jeremiah Clarke, Karl 
Ditters von Dittersdorf, Fritz Kreisler, Franz 
Schöggl, Karl Stamitz műveivel, színvona-
las örömmuzsikájukkal.

„A Király él!”
Nem a komédiáé, nem 
profi színészeké volt a 
főszerep március 1-jén 
a Művelődési Házban. 
Sík Sándor: „István ki-
rály” című, a király éle-
tének utolsó két napján 
játszódó színművét a 
tatabányai KÉSZ színját-
szói adták elő úgy, hogy 
a néző nem érezte: az 
előadásra munkából 
épp „beeső” orvosok, 
„hivatalnokok”, diákok állnak a színpadon. 

A KÉSZ amatőr előadói megrá -
zó hitelességgel idézték 1038. 
augusztus 14-ének és 15 -ének 

történéseit. A király hét éve elvesztette 
fiát, Imre herceget, aki egyetlen méltó 

utóda lett volna. Döntenie kellett, hogy 
unokatestvérére, Vazulra, vagy húgának 
fiára, Orseolo Péterre hagyja-e a trónt. 
Vazul féktelen, pogány, ám szilárd jellem 
és magyar, Péter herceg keresztény, de 
„idegen a teste, a lelke, még a léleg-
zete is idegen”… Bármelyiket választja, 

az országot a testvér-
háború és a császári 
beavatkozás veszélye 
egyaránt  fenyeget i . 
István király ebben a 
kilátástalan helyzetben 
találja meg a számára 
egyetlen megnyugtató 
megoldást... A Bognár 
Istvánné által rendezett 
darab környei jótékony-
sági bemutatója végén 
az adományláda majd-

nem 75 ezer forintot tartalmazott, amely 
a KÉSZ felajánlásának köszönhetően a 
Katolikus Karitasz Környei Szervezetének 
kasszáját gyarapítja, a szervezet részéről 
Kissné Ágoston Éva mondott köszönetet 
a kétszeres vastapsot követően az elő-
adásért és a felajánlásért.

A világot szebbé tenni
„Art-on, bokron” címmel nyílt kiállítás 
Szample Krisztina, nyergesújfalui művész-
tanár pasztell alkotásaiból a környei Mű-
velődési Házban február 22-én. Az alkotó 
mottója: életem minden területén az a cél 
vezérel, hogy a világot szebbé tegyem. Hit-
vallását tükrözik a művei, s mint a kiállítás 
megnyitóján is elhangzott, igen jó úton jár, 
hogy küldetését teljesítse.

N emcsak helyből, Nyergesújfaluról, 
Várgesztesről, Budapestről is ér-
keztek vendégek Szample Krisztina 

tárlatának megnyitójára, melyen Hummel 
Rudolf, a megyei önkormányzati hivatal 
megbízott főosztályvezetője elsőként Popo-
vics György elnök üdvözletét tolmácsolta, 
majd ő ajánlotta az érdeklődők figyelmébe 
a pasztell tájképeket. Mint elmondta, sok 
szállal kötődik az alkotóhoz, hiszen egykor 
tanítványa volt, illetve Krisztina pilismaróti 
származása révén is vannak kötődések. 

Krisztina személyiségére leginkább a 
harmónia kifejezés illik, legfőbb küldetése: 
szebbé tenni a világot. Ez nagyon nemes 
küldetés, s aki végignézi a képeket, láthatja, 
hogy nagyon jó úton jár. A művészetéről azt 
mondanám, hogy realista stílust képvisel, 
de azért – kimondhatjuk – feszegeti a hatá-
rokat, hiszen a valós tájábrázolásaiba tesz 
egy pici csavart, s ez teszi a műveit igazán 
izgalmassá. Grafikusként indult, aztán szé-
pen lassan átevezett a pasztell világába, és 
szerintem ez nagyon jó döntés volt. Ebben 
a műfajban találta meg igazán önmagát, 
ahol a realizmus és a határok feszegetésé-
nek a nagyon vékony mezsgyéjén mozog 
– fogalmazott, valamennyi jelenlévő nevé-
ben megköszönve a csodálatos képeket. 

A környei kiállításra 38 alkotással érkezett 
a művésztanár, közülük húsz új pasztellel, 
melyek idén készültek el. A pasztell még 

a szakma számára sem tisztázott, hogy 
grafikai, vagy festészeti műfaj, merthogy 
mindkét elemet tartalmazza, lehet vonala-
san is, és foltokban is használni. A foltokat 
egymásra helyezve lehet fixálni több réte-
get, sötétet, világosat, így egy képen belül 
előfordulhat a nagyon összetett grafikai, 
illetve festészeti elemek jelenléte, és ezzel 
még egy intenzívebb, dinamikusabb meg-
szólalást biztosítanak az alkotó számára 
– mesélt Szample Krisztina arról, miért is 
„szerelmesedett bele” ebbe a műfajba.  
A pasztellnek ugyanúgy fokozatai vannak, 
mint mindennek az életben. Ahogy tanul-
juk, ahogy bekerül az életünkbe, megsze-
retjük, küzdünk vele, aztán egyszer csak 
megcsendíti azt a szépséget, vagy azt a 
várt boldogságot, ami aztán összeköt vele, 
s ami leszel. Remélem, hogy ezek a képek 
is tükrözik ezt – fogalmazott, s érdekesség-
ként elárulta, hogy nagyon sok képe fekete 
alapra készül, bár van pár számára nagyon 
kedves alkotása is, melyek a téma és a 
kiemelendő szín miatt eltérnek a sablonos 
pasztellhasználattól, ezek alapja színes lap.

A tárlat egyik alkotása a környei tóparti 
sétányt övező gömbfákat ábrázolja, melyet 
kifejezetten erre a kiállításra álmodott lapra 
egy fotósorozatból kiválasztott kép alapján, 
miután többször sétálgatott a faluban, 
hogy megismerje, magába szívja kicsit az 
atmoszféráját. Ezzel azt is elárulta, hogy sok 
képe fotóról készül, de nagyon ügyel arra, 
hogy a megszületett mű, ami aztán a falra 
felkerülve újra feltölti energiával a teret, ne 
egy képeslap, ne egy másolat legyen. Erről 
így fogalmazott: ami már elhangzott, hogy 
a határokat igyekszem kitolni, azért van, 
mert sok-sok kép, sok-sok élmény van az 
ember fejében, s amikor nekiáll egy műnek, 
nem egy az egyben akarja a valóságot 
leképezni. Az érzéseimmel, esetleg indula-
taimmal, a háttérben bennem zajló gon-
dolatokkal viszem papírra, hiszen attól lesz 
kép: anélkül csak egy képeslap, egy fotó… 

Szample Krisztina „Art-on, bokron” átívelő 
tájképei április 2-áig láthatóak hétköz-
napokon 10 és 17 óra között, hétvégén 
rendezvényekhez igazodóan a környei 
Művelődési Házban. 

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben a napok-
ban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Rácz Ferencné sz. Weisz Anna (március 5.)

85 esztendős
Szöllősi Istvánné sz. Takács Gizella (március 1.)

80 esztendős
Geiszt Ferencné sz. Klausz Erzsébet (március 1.)

75 esztendős
Erl János (március 1.) 

Csizmadia János József (március 19.) 
Gőgh László (március 22.) 

Kazal Józsefné sz. Jaksics Mária Julianna (március 22.) 
Varga Sándorné sz. Keresztes Márta (március 22.)

70 esztendős
Keszán Ferencné  sz. Kata Julianna (március 4.) 

Vida Lajos (március 8.) 
Bogár Ferencné sz. Muschitz Veronika (március 31.) 

Galló Györgyné sz. Varga Borbála Mária (március 31.)

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.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta három kislánnyal 
gyarapodott községünk. Sok szeretettel köszöntjük a falu 
legkisebb lakóit:  

Barsi Martin és Nedermann Henrietta  
kislányait Laurát és Lizát

Rezes Attila és Karnuts Katalin  
kislányát Patríciát.

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 tá-
mogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig 
veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj 
támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására 
használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a 
környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a program-
ban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt 
felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni 
kell a polgármesteri hivatalban!

Köszönjük szépen  
Soltész István és  

kamarazenekara által  
nyújtott élményt,  

a közönség felajánlásait, 
amellyel iskolánk  

diákjait támogatták!
Kisfaludy Mihály Általános Iskola  

tanárai és diákjai
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Akarj segíteni!
Hazánkban évente 26 ezer, azaz naponta 
70 embert ér hirtelen keringésleállás, hir-
telen szívhalál. Többségük életét veszíti, 
pedig sokan megmenthetők lennének. 
A riasztó adatok alapján akár a címbéli 
„Akarj segíteni!” felszólítás is lehetett vol-
na a mottója Dr. Árendás József környei 
háziorvos február 19-ei előadásának a 
Művelődési Házban. 

A háziorvos első alkalommal 2013 
áprilisában hívta, várta az érdek-
lődőket újraélesztési előadásra, 

hiszen „fejébe vette”, hogy létrehozza a se-
gítés faluját, ahol minden negyedik ember, 
azaz családonként legalább egy tudja, mit 
kell tenni ilyen helyzetben. Hat év telt el, és 
a mostani tájékoztatón úgy vélte, nagyon-
nagyon távolinak tűnik a cél, azt viszont 
örömmel konstatálta, hogy minden eddi-
ginél nagyobb érdeklődés mutatkozott az 
előadás iránt, még az általános iskolából 
is érkeztek végzős diákok. 

Eszméletvizsgálatkor fontos, hogy az 
eszméletlen, vagy annak tűnő embert 
hangosan szólítsuk meg, tegyük fel a „Mi 
történt? Segíthetek?” kérdéseket, s közben 

erélyesen rázzuk meg a 
vállát. Ha nem tapaszta-
lunk reakciót, akkor szin-
tén hangosan kérjük a 
környéken lévő emberek 
segítségét is, közben a 
fej hátrahajtásával és az 
áll előreemelésével sza-
badítsuk fel a légutakat, 
s legfeljebb tíz másod-
perc alatt állapítsuk meg, 
hogy normális-e a légzé-
se. Mert ha nem az, vagy 
egyáltalán nem lélegzik, 
akkor minden pillanat 
számít, hiszen az agyi vér-
keringés megszűnése után 4-5 perc áll csak 
rendelkezésre az újraélesztésre… - hangzott 
el az előadás kezdetén, amikor az orvos a 
túlélési lánc legfontosabb elemét, a „korai” 
szót hangsúlyozta. Azaz, az életmentés, azt 
követően pedig a felépülés kulcsa a korai 
felismerés és segélyhívás, a korai újraélesztés, 
korai defibrilláció, azt követően a terápia kora 
megkezdése.

Az előadás résztvevői megtudhatták 
a legfontosabb teendőket és az ambu 

babán gyakorolhatták is az újraélesztést, 
a helyes mellkaskompressziót, befúvásos 
lélegeztetést, a defibrillátor használatát, s 
azt is, hogyan kell helyesen mentőt hívni, 
hiszen korántsem biztos, hogy minden 
járműben található AED, ezért fontos, hogy 
riasztáskor hangsúlyozzuk: életmentéshez 
kérjük a segítséget.

De mindenekelőtt a legfontosabb: akar-
junk segíteni, és soha ne menjünk el közö-
nyösen bajbajutott embertársunk mellett! 

Évet zárt a Vöröskereszt környei szervezete:  
négyen átadták a stafétát

Évek óta stagnál a Vöröskereszt 
környei szervezetének létszáma, 
bár időnként előfordulnak távo-
zók, szerencsére új belépők is 
érkeznek, így a 2018-as évet is 336 
taggal zárták – hangzott el a szer-
vezet február 25-ei közgyűlésén, 
ahol Andor Ildikó titkár név szerint 
köszöntötte az újakat: Bíróné Petti 
Katalint, Búza Ágnest, Gábor Zsu-
zsannát, Grellné Makuvek Rékát, 
Ráczné Török Tímeát és Vidáné 
Bukowski Juditot.

A titkár beszámolójából az 
is kiderült, hogy a mozgalmasság, 
a történések tekintetében is állan-

dósult az aktivitás, a tavalyi év a koráb-
biakhoz hasonlóan igen mozgalmasan, 
eseménydúsan telt: márciusban évértéke-
lő, májusban ünnepi taggyűlést tartottak, 
ahol köszöntötték a jubiláló véradókat.  
A donorok tavaly összesen öt alkalommal 
vehettek részt a községben véradáson, 
további három irányított véradás is volt, 
az év során összességében pontosan 227 
önkéntes jelent meg a Vöröskereszt felhívá-
sára, köztük hat elsőalkalmas donor. 

Az alapszervezet homokkép készítésével, 
gyöngyfűzéssel, kitűzők ragasztásával csat-
lakozott a gyermeknapi programokhoz, és 
a vitaminpótlás jegyében eperrel, cseresz-

nyével ajándékozták meg a gyerkőcöket. 
A Szedd Magad akció keretében gyűjtött 
20 kilónyi eper és 8 kiló cseresznye az utolsó 
darabig mind elfogyott – tette hozzá ezúttal 
is elégedett mosollyal a titkár. 

A több mint száz önkéntes segítségének, 
szorgoskodásának köszönhetően az Idősek 
Napi programmal ismét felejthetetlen, szép 
élményeket szereztek a falu szép korú lako-
sai számára, az egészséges élet hónapja 
alkalmából az iskolai programokat színesí-
tették, az óvodásokat gyümölcskosarakkal 
ajándékozták meg, decemberben pedig 
100 karácsonyi csomagot készítettek nagy-
családosoknak, rászorulóknak.

A Művelődési Ház Advent-elő elne-
vezésű eseményén is részt vettek, s az 

intézménnyel, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat tal 
karöltve mézeskalács díszítésre 
invitálták a falu lakóit, akik – az 
óvodástól az idősebb korúig – va-
lamennyien nagy örömmel vettek 
részt a programon. A település 
lakosaiért végzett példaértékű, 
áldozatos karitatív tevékenysége, 
valamint a falu gyermekeinek 
egészségmegőrzése és egész-
séges életmódra nevelése érde-
kében kifejtet t erőfeszítéseinek 
elismeréseként a szervezet tavaly 
augusztusban az önkormányzat-

tól a Közegészségügyi Díjat vehette át, 
a közgyűlésen Eisenbart Győzőné elnök 
büszkén emelte fel az oklevelet, melyet a 
tagság érdemelt ki. 

A titkár beszámolója során név szerint 
is köszönetét fejezte ki valamennyi segítő, 
aktivista számára, akik nélkül nem lenne 
ilyen pezsgő a szervezet élete, nem lenné-
nek ilyen színesek a programjaik és sikeres 
a karitatív feladatellátásuk. Négy, a tagdíj 
beszedéséről éveken, évtizedeken át gon-
doskodó önkéntes az idei esztendőtől át-
adta a fiatalabb generációnak a stafétát, 
Bogyó Antalné, Budaházi Jánosné, Erdelics 
Ernőné és Hartman Mátyásné eddig vég-
zett munkájáért a hála és köszönet virágait 
vehette át. 

Húsvét a magyarországi németeknél

Mi jut eszébe húsvétról? Talán a húsvéti 
nyúl vagy a lányok meglocsolása hús-
véthétfőn. Nos, az, hogy a nyúl hozza 
a húsvéti tojásokat, valószínűleg egy 
félreértésből ered, a locsolás pedig 
csak néhány évtizede van szokásban a 
magyarországi németeknél.

A zt, hogy a nyulak nem raknak 
tojásokat, mindenki tudja. De 
van egy olyan madár, amelynek 

a neve németül hasonlóan hangzik, mint 
a Hase, azaz a nyúl szó, mégpedig a 
császármadár (Haselhuhn), a gyöngytyúk 
rokona. Hogy miként sikerült összekeverni 
a madarat és a nyulat, a néprajzosoknak 
sem világos. Mivel azonban a nyulak, 
mint köztudott, rendkívül szaporák, a 
termékenység és a megújulás szimbólu-
mává is váltak, ami egy tavaszi ünnephez 
remekül illik.

A húsvét, Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe, az egyházi év csúcspont-
ja. Maga a nagyböjt is egy 40 napos 
felkészülés erre, de az utolsó héten, a 
nagyhéten, felgyorsulnak az események. 
Virágvasárnap szentelik meg a fűzfák bar-
káit. A néphit szerint ezeknek a gallyaknak 
gyógyító ereje van, és ami még jobban 
hangzik, a boszorkányoktól is védelmet 
nyújtanak. Több magyarországi német 
vidéken vihar- és jégkárok elleni hatást is 
tulajdonítanak nekik.

Krisztus szenvedése az utolsó vacso-
rával vette kezdetét nagycsütörtökön. 
A magyarországi német szokások is az 
étkezéshez kötődnek. Ahogy a nap né-
met neve – Gründonnerstag, azaz zöld 
csütörtök – mutatja, ezen a napon zöld 
ételeket, főzelékeket, salátát és hason-
lókat kell enni. A szentmisén a harangok 
Rómába mennek, ami azt jelenti, hogy 
a nagyszombat esti feltámadási miséig 
nem szólaltatják meg azokat. Harangok 
és csengők helyett ez idő alatt kereplő-
ket használnak. Régen egyes falvakban 
iskolás gyerekek kereplőkkel járták az 
utcákat, jelezve a napszakokat és imára 
szólították a lakosokat. Szolgálatukért 
tojásokat kaptak. 

Nagypéntek az elcsendesedés napja. 
Egyike annak a két napnak, amelyen az 
egyház parancsai szerint böjtölni kell és 
nem szabad húst enni. Nem tartanak tel-
jes misét, csak rövidített liturgiát, amelyből 
hiányzik az ostya átváltoztatása.

A nagyszombati szertartások a tűz-
szenteléssel kezdődnek. Ezzel párhu-
zamosan sok magyarországi német 
településen húsvéti tüzet gyújtot tak, 
Nyugat-Magyarországon egy az áruló 
Júdást jelképező fabábut égettek el 
benne. Hasonló szokások voltak Hajóson 
és Kakasdon is. Baranyában egy kevés 
faszenet vittek haza a tűzből, amellyel 

Walpurgis éjjelén kereszteket rajzoltak 
az ajtóra a boszorkányok ellen. A tűz 
mellett a húsvéti víznek is különös je-
lentősége volt. A folyóvíz a feltámadási 
mise után hatékony bőrbetegségek és 
szeplők ellen, de általánosságban sze-
rencsét, szépséget, egészséget és erőt 
ad. A jó termés biztosítására érdemes 
volt a harangok visszatértekor megrázni 
a gyümölcsfákat.

Húsvétvasárnap került sor az ételek 
megszentelésére, természetesen a sonká-
kéra és a húsvéti tojásokéra is. Utóbbiakat 
hagyományosan hagymahéjjal festették 
barnára.

A nyúl ideje csak húsvéthétfő reggelén 
jött el: a tarka húsvéti tojásokat az előző 
napokban készített díszes fészkekbe he-
lyezték. Mint sok más dolog, a tojás is ter-
mékenységi szimbólum. Dél-Magyarorszá-
gon a gyere -
kek dallal vagy 
mondókáva l 
hívták a nyuszit. 
Néhány tele -
pülésen már a 
böjt utolsó nap-
jaiban megér-
kezet t a nyúl, 
í g y  p é l d á u l 
Eleken. Húsvéti 
ajándékokat a 
gyerekek nem-
csak a „nyúltól” 
kaptak, hanem 
a keresztszülők-
től is.

Számos szo-
kás kapcsoló-
dott a húsvéti 
tojásokhoz, me-

lyek közül itt csak a tojásgurítást említjük 
meg. Ennek során egy dombról gurították 
le a tojásokat, az nyert, akié nem tört el. 
Az Emmausz-járás onnan kapta a nevét, 
hogy két tanítvány az Emmausz felé veze-
tő úton találkozott a feltámadt Jézussal. Az 
Emmausz-járáskor a szomszéd falvakban 
élő rokonokat látogatták meg – más he-
lyeken a saját borospincét. Az Emmausz-
járás pl. a baranyai Bólyban manapság 
is egy kiemelt esemény.

Manapság is hál’ Istennek sokat felele-
venítenek ezen szokások közül. Ha van rá 
idejük, vegyenek részt az eseményeken, 
akkor biztosan vidám lesz a húsvét.

Frohe ostern und viel spaß beim 
eiersuchen wünscht in Name der 
Ungarndeutsche Selbstverwahltung 

Forrás: Zentrum 

Karmen Tirhold

Tapéták már 500 Ft/tekercs ártól,  
bordűr, poszter, rozetta, díszléc,  

álmennyezet 
kedvezményes áron kapható, amíg a készlet tart.

Kiárusítás Környén  
a Rollni Tapétaboltban!

Nyitvatartás: 
Hétfőtől péntekig 9 és 13, valamint 14 és 17 óra között,  

szombaton 8-tól 12 óráig. 
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Képviselői fogadóóra
Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját április 1-jén tartja 17 és 18 óra között 
a Polgármesteri Hivatal képviselői szobájá-
ban. A képviselőhöz mindazok fordulhat-
nak, akik segítséget, vagy tájékoztatást 
szeretnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Háziorvosi rendelés
Dr. Árendás József április 15-étől 18-áig sza-

badságát tölti, ez idő alatt elmarad a ren-
delés a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében 
Dr. Bublovics Péter gondoskodik az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út). 

Horgász közgyűlés  
tisztújítással!

Tisztelt Környei Horgász  
Egyesületi Tagok!

Éves közgyűlésünket március 30 -án 9 
órakor rendezzük meg, amely egyben 
tisztújító közgyűlés is lesz, ezért kérem a 
Tisztelt Tagságot, hogy az eredményesség 
érdekében minél nagyobb létszámmal 
vegyenek részt.  Eredménytelenség esetén 
az újra kiírt közgyűlés dátuma április 6-a 
9 óra. A helyszín mindkét alkalommal a 
Művelődési ház. 

Az Egyesület tisztségviselőire (elnökségi 
tagok 7 fő, ellenőrzési bizottsági tagok 3 
fő, fegyelmi bizottsági tagok 3 fő) a jelölő 
bizottsági tagoknál lehet jelölni, vagy a 
helyszínen. A jelölő bizottság elnöke Dörner 
István, tagok: Juhász Imre és Golda Ferenc. 
A jelenlegi tisztségviselők vállalják a jelölte-
tést. Kérem a tagságot, hogy a Közgyűlés 
fontosságára tekintettel minél nagyobb 
létszámban szíveskedjenek a rendezvé-
nyünkön részt venni. 

(A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető 
meg: http://kornye.hu/esemenyek/horgasz-kozgyule
s/?occurrence=2019-03-30)

Egyben kérem azon egyesületi tago-
kat, akik a 2019. évre kötelező Új Tagsági 
Igazolvány készítéséhez nem végezték el 
a regisztrációjukat, azt mielőbb készítsék 
el, vagy előzetes egyeztetés után (tele-
fonszámom: 06 30 201 3891) elkészítem.  
A regisztrációhoz adóigazolvány szüksé-
ges! Új engedélyek csak azon horgászok 
részére adhatók ki, akik már rendelkeznek 
regisztrációval, vagy már elindították azt.

Török Mihály KHE elnöke

Tisztelt környei lakosok!
A környei Idősek Klubja idén ünnepli fennál-
lásának 50. évfordulóját. E szép jubileumot 
szeretnénk méltóképpen megünnepelni, 
ezért kérjük, amennyiben az elmúlt 50 évről 
képpel, vagy bármilyen emlékkel, kiad-
vánnyal rendelkeznek, akkor azt részünkre 
szíveskedjenek eljuttatni a Tópart út 8. szám 
alá hétköznapokon 7 és 15 óra között. Se-
gítségüket előre is köszönjük!

Idősek Klubja dolgozói

34/473-040

Nagyböjti gyűjtés
A Környei Katolikus Karitász nagyböjti 
tartós élelmiszergyűjtést szervez a nehéz 
helyzetben élő és rászoruló környei csalá-
dok számára április 2-ától 4-éig délután 2 
órától 5 óráig a Római Katolikus Plébánia 
épületében. A szervezet a rászorulók nevé-
ben hálásan köszön minden jó szándékú 
adományt! 

„Add a véredet  
a gyermekedért (is)!”

Az önkéntes véradókat várja április 23-án, 
kedden délután fél 1 és fél hat között a 
környei Művelődési Házban a Vöröske-
reszt. Idén Környén még két véradás lesz, 
júliusban 25-én, októberben 21-én. 

A Vöröskereszt Környei Alapszervezete nov-
emberben „Add a véredet a gyermekedért 
(is)!” mottóval felhívással fordult a Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjainak szüleihez. Az 
az osztály, amelynek diákjaihoz kapcso-
lódóan ez év áprilisáig a legtöbb szülő, 
nagyszülő, testvér ad vért Környén, 100 
ezer forint értékű, szabadon felhasználható 
ajándékutalványt vehet át májusban, a 
véradókat köszöntő ünnepségen. A szülők, 
rokonok, ismerősök, barátok az április 23-ai 
véradáson még szaporíthatják az osztályok 
véradós létszámát.  

A véradás GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/add-a-veredet-a-gyermekedert- is-
4/?occurrence=2019-04-23

Házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 
továbbra is havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 

Valamennyi szűrés és szolgáltatás 
DÍJTALANUL vehető igénybe, 

a vastagbélszűrés laborvizsgálati díja 1000 Ft.

A legidősebb 
érkező ajándéka 
2 db tiszteletjegy 

a Pesti Művész 
Színház 

április 27-ei, 
környei 

előadására, 
a legfiatalabb és 

legfittebb résztvevő 
díjtalanul vehet 

részt 1-1 aerobic, 
jóga és pilates 
foglalkozáson!

Tavaszköszöntő 
EGÉSZSÉGDÉLUTÁN 

március 29-én 
13 és 17 óra között 

a Művelődési Házban! 

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

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

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

 További lehetőségek: 

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

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

szemfenék vizsgálat, szemüvegvásár.

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

A muzsika hangja – családi musical május 4-én 17 órától 
a környei Művelődési Házban. 

Jegyek április 1-jétől vásárolhatók hétköznapokon 10 és 17 óra között 2500 Ft-os áron, 
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért. Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1. 

Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147

papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki 6 óráig a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN

március 28., április 11. és 25., május 9. 
és 30., június 11. és 25., július 9. és 23., 

augusztus 6. és 27., szeptember 3. és 17., 
október 3. és 17., november 12. és 26., 

december 12. és 27.

KÖRNYÉN 

április 8. és 23., május 6. és 20., június 3. 
és 17., július 8. és 22., augusztus 7. és 21., 
szeptember 4. és 18., októbert 9. és 22., 
november 5. és 19., december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket Környe hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő teher-
bírású, 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 szennyezze! 
A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé 
kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

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

október 29., november 29.  

KÖRNYÉN 

április 16., május 14., június 18., július 16., 
augusztus 13., szeptember 10.,  

október 8., november 13.



A Pesti Művész Színház április 27-én 19 órától  
(jelentős érdeklődés esetén 26-án is)  

a környei Művelődési Házban bemutatja: 

Csókos asszony  
– operett két felvonásban. 

Jegyek hétköznapokon 10 és 17 óra között vásárolhatók  
2500 Ft-os áron, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért!  

Telefon: 34/473-091, 30/6462147
Főszereplők:  

Kelemen Csaba, Egyházi Géza, Fogarassy Bernadett
Pesten, a Józsefvárosban, a Nagytemplom utcában Katóka ünneplésére 
készül a háznép. Katóka, teljes nevén Pünkösdi Kató ugyanis színinövendék 
és éppen előadása volt a színházban, ahol a Csókos asszony című operett 
címszerepét játszotta. Nevelőapja, Kubanek Tóbiás hentesmester és a ház-
nép Katóka és Dorozsmai Pista eljegyzését szervezi. Közben Báró Tarpataky, 
a híres mecénás érkezik a Nagytemplom utcába, mert látta Katókát a dél-
utáni előadáson. A báró meghívja a lányt a Bajza utcai palotájába, azonban 
Katóka nem fogadja el a meghívást és várja az estét. Dorozsmai viszont 
nem tudja visszaszerezni a zálogba adott jegygyűrűket, ezért elmenekül 
az eljegyzés elől. Katóka teljesen összeomlik és elrohan a Nagytemplom 
utcából... a Bajza utcába...
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