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Három órás volt a falugyűlés
Elkerülő út, közlekedés, áramgondok, csa-
padékvíz elvezetés, kerékpárút, gyalogos 
átkelők, lomtalanítás – a teljesség igénye 
nélkül ezek a témakörök fogalmazódtak 
meg Környén a március 2-ai falugyűlés 
hozzászólásaiban, s bár az elkerülő utat 
a petíciót támogató magánszemélyek 
ezrei, gazdasági társaságok vezetői, 
környékbeli települések polgármesterei-
nek sokasága sürgeti, olyan vélemény is 
akadt, hogy nincs rá szükség.

A falugyűlést hagyományosan Beke 
László polgármester beszámolója 
nyitotta a Művelődési Ház nagy-

termében, ahol majdnem százan gyűltek 
össze. Az elmúlt esztendő költségvetésének 
teljesülését, a fejlesztéseket, eredményeket, 
eseményeket és az idei terveket összegző 

tájékoztatóból kiderült, hogy az elmúlt 
évben majdnem 4 milliárdos főösszeggel 
fogadták el a büdzsét, a megvalósított be-
ruházások és a felújítások eredményeként 
985 millió forinttal lett gazdagabb Környe. 
Az intézmények eszközbeszerzéseinek érté-
ke megközelítette a 30 millió forintot, és több 
mint 25 millió forint értékben vásároltak új 
játszóeszközöket Szentgyörgypusztára, a 
Béke lakótelepre, a sportpályára, a Bem 
József utcába és a tópartra. Tavaly nyá-
ron fejeződött be az Oroszlány-Tatabánya 
kerékpárút építése, a Környe-Vértessomló 
közöttit 2019 februárjában kezdte meg a 
vállalkozó, jelenleg a forgalomba helyezési 
eljárás folyik. 

Az iskolai játszótér építése csúszik, mivel 
a leendő sportcsarnok víz- és csatorna 
bekötését is azon a telken keresztül kellett 

megoldani a szolgáltató iránymutatása 
alapján, a nyomáspróba időpontjáig pedig 
az érintett területeken szüneteltetni kellett az 
építési tevékenységet. A főúton, a rácsatla-
kozás helyénél megbontott aszfalt végleges 
helyreállítására a közeljövőben kerül sor.

A civil szervezetek támogatása kapcsán 
elhangzott, hogy 2019-ben a Református 
Gyülekezet 17 millió forintos támogatást 
kapott, a többi között ebből az összegből 
befejezték a tagyosi ifjúsági konferencia 
telep felújítását és a református templom 
környezetének rendezését. A Katolikus 
Egyházközség részére 16,3 millió forintos 
támogatást biztosítot t a település, az 
összegből elkészült a plébánia udvara a 
rajta lévő építményekkel, és befejeződik a 
káplánlakás felújítása. 

Környe 37 vászonképen:  
a tárlat április 23-áig látható

Április 23-áig látható a környei Művelődési Házban az a kiállítás, amely 
a Környe-Kép elnevezésű fotópályázatra beérkezett, és a zsűri által 
legkiemelkedőbbeknek ítélt, vászonra nyomtattatott alkotásokból nyílt 
február 28-án. A megnyitót és a pályázat eredményhirdetését nem csak 
az alkotók, a szervezők is izgatottan várták, hiszen Környe életében ko-
rábban ilyen kezdeményezésre nem volt példa, a pozitív visszajelzések 
és a jelentős érdeklődés alapján azonban már most kijelenthető, hogy 
a pályázattal a környei önkormányzat hagyományt teremtett. 

Itt a farsang, állt a bál…
Első alkalommal szervezett farsangi mulatságot a környei Idősek 
Klubja február 14-én, és minden bizonnyal nem utoljára, hiszen a 
remek hangulat követeli a folytatást. Erdei József „szépasszonynak” 
öltözve érkezett a programra, és kicsivel később kiderült, hogy a klub 
kollektívája is tartogat meglepetést. A munkatársak egyébként már 
jó ideje készültek a hagyományteremtő rendezvényre, s olyannyira 
nem bíztak semmit sem a véletlenre, hogy nemcsak a produkciójukat, 
de a csörögefánk sütését is próba előzte meg. 

Õ 2. oldal

Õ 3. oldal Õ 4. oldal

LAPZÁRTÁNK UTÁN TÖRTÉNT: a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a kormány döntött az iskolák bezárásáról, 
a környei önkormányzat pedig március 15-én a Vackor Óvoda és Bölcsőde, a Művelődési Ház, a Közösségi és 
Tájház, a Sportegyesület és az Erdei Iskola visszavonásig érvényes bezárásáról, a Polgármesteri Hivatalban a 
személyes ügyfélfogadás szünetel, telefonos és elektronikus ügyintézés áll rendelkezésre.
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Környe 37 vászonképen: 
a tárlat április 23-áig látható
…folytatás az első oldalról.

A fotópályázatot a helyhatóság 
2019 májusában hirdette meg, a 
felhívás az amatőr fotósokhoz szólt. 

A kiíró olyan képeket várt, amelyek a falu 
jellegzetes, vagy kevésbé ismert természeti, 
illetve épített értékeit, látnivalóit mutatják 
be, egyik fontos kitétel volt, hogy a képek 
40×60-as nagyításra alkalmasak legyenek. 
A pályázat december 6 -ai benyújtási 
határidejéig 25 alkotó összesen 293 fotót 
juttatott el a kiíróhoz, 16-an Környén élnek, 
mellet tük Budapestről, Tatabányáról, 
Oroszlányból, Vértessomlóról és Bokodról 
is pályáztak. 

A pályázatokat elbíráló zsűri elnöke, Ju-
hász Attila fotóművész négy körben szűkítet-
te az alkotásokat, elsődleges szempontként 
a kiírásnak megfelelőséget figyelembe 
véve, de még így is nehéz feladat előtt 
álltak Beke László polgármesterrel és Sol-
tész László pedagógussal a végső sorrend 
kialakításakor.

A pályázat sikerét és a benyújtott alko-
tások gazdagságát jelzi, hogy a harmadik 
válogatást követően is még 95 fotó volt ver-
senyben, a negyedik szűrésnél pontosan 
40 kép kapcsán döntöttek az ítészek. Bár a 
felhívásban az szerepelt, hogy a zsűri által 
kiválasztott 30 alkotásról készül vászonkép, 
ez a szám végül 37-re emelkedett, és a be-
nyújtott fotók között több olyan is fellelhető, 
melyek (például panorámakép) nem felel-
tek meg a kiírásnak, de az önkormányzat 
a későbbiekben minden bizonnyal készített 
belőlük vászonképeket. 

Az április 23-áig látogatható tárlat al-
kotói: Babér Zoltán Győző (Oroszlány), 
Bálint Balázs (Tatabánya), Baranyáné 
Veszprémi Judit (Környe), Halmi Helga 
(Bokod), Horthy Ákos (Környe), Lencz 
Tímea (Vértessomló), Nagy Mátyás 
(Környe), Nagy Tamás (Környe), Pintér 
Sándor (Környe), Rostás Zsuzsanna 
(Környe), Szalay Gyula (Környe), Szőnyi 
István (Budapest), Szuhaj Katalin (Buda-
pest), Vida Mária (Környe), Vincze Ale-
xandra (Környe), Zsebők Edina (Környe).

A sorozatok értékelésekor a zsűri úgy ítélte 
meg, hogy valamennyiben található olyan 
fotó, amely(ek) önmagukban nem érték 
el a kívánt színvonalat, ezért azokból a 
legkiemelkedőbbeket válogatták ki, így 
a tárlat „csonka” sorozatokat is bemutat, 
illetve sorozatból „kiemelt” képet. Olyan 
fotók is érkeztek, melyek technikailag és 
komponálásában hagynak kívánnivalót 
maguk után, ám az alkotói gondolat 
dicséretes. Ilyen Varga Katalin, a környei 
pincékről készített „elmúlás és megújulás” 
fotói, melyeket papíralapon szintén láthat 
a nagyközönség. Ez a két kép egy nagyon 
jó sorozatnak a része, de technikailag 
nem jól készültek, ugyanakkor a gondolat 
nagyon érdekes, követendő. A sorozat még 
nincs kész, csak egy kezdés, egy vázlat, de 
ki kell futtatni, mert követendő és jó vázlat 
– mondta el a megnyitón Juhász Attila a 
képek kapcsán.

Az oroszlányi fotóművész, a zsűri elnöke 
a pályázók figyelmét arra hívta fel, hogy 
igyekezzenek mindig az esztétikum nyel-
vén, érthetően fogalmazni, ami valóban 
nem könnyű a mai giccsáradatban, de 
– tette hozzá – a tárlat igazi esztétikumot 
mutat be, köszönhetően az amatőr pályá-
zóknak. Az amatőr egyik legfőbb erénye, 
hogy nincs főnöke, nincs gazdája. Nem 
mondja meg senki, hogy mit csináljon. Ez 
a profikkal szemben behozhatatlan előny.  
A profi persze felkészültebb technikailag, 
de a szabadon szárnyalás nagyobb lehe-
tőség – fogalmazott.

Az eredményhirdetés során különdíjat 
vehetett át Pintér Sándor (Környe) a Légből 
kapott, Szőnyi István (Budapest) a Tükröző-
dések sorozatáért, és Nagy Mátyás (Kör-

nye) az Őszi szépke című fotójáért. A zsűri 
harmadik helyezéssel ismerte el a környei 
Vincze Alexandra „Isten hozott” című képét, 
második helyezéssel jutalmazta a szintén 
környei Baranyáné Veszprémi Judit „Tó” 
című alkotását.

Átgondolt kép, állványról készült, kom-
pozícióban, vágásban tökéletes, hibátlan. 
Egyetlen kifogást sem tudok megfogalmaz-
ni. Ha valaki így lát, akkor annak érdemes 
ezt csinálni. De szerintem elsőre ez nem 
készül el – hangzott el az első helyezett fotó 
kapcsán a zsűri elnökétől, s mint kiderült, 
nem alaptalanul. A tatabányai Bálint Balázs 
az „Idővonal” című sorozatának, melynek 
az 1-es képe repítette az élre, többször is 
„nekifutott”: nézte, hogy tiszta-e az égbolt, 
látszanak-e a csillagok, és emlékezete 
szerint az ötödik alkalom volt, amikor ideá-
lisnak bizonyultak a körülmények. Este 8-9 
óra körül rohantam át Környére, amikor 
láttam, hogy minden megfelelő, és sikerült 
az objektívet is jól megválasztanom hozzá 
– mondta el a díj átvételét követően.

ápolása és a közösségi élet – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy egész éves tevékenységü-
ket ezen célok megvalósítása vezérli. 

Az elnök ismertette az előző év rendezvé-
nyeit, a januári, immáron hagyományosnak 
tekinthető búcsút, a tollfosztást, a májfa 
állítást, a szüreti felvonulást, kitelepítési 
megemlékezést, a kukoricafosztást, Márton 
napi dalos találkozót, a Művelődési Házzal 
közösen szervezett eseményeket, mindazon 
programokat, melyek középpontjában 
a hagyományok, értékek megismerése, 
továbbörökítése szerepelt. Tirhold Kár-
mentől elhangzott, hogy a tavalyi szüreti 
felvonulást sajnos két szomorú esemény 
is beárnyékolta: az egyik szalmabábot 
még a rendezvény előtt felgyújtották, a 
felvonulás során pedig az egyik lovaskocsi 
irányíthatatlanná vált és anyagi káros 
balesetet okozott, ezért át kell értékelniük 
a rendezvény lebonyolítását. 

A falugyűlés első hozzászólója több kér-
dést is felvetett, így csapadékvíz elvezetés 
kapcsán azt tudakolta, hogy az önkor-
mányzat vizsgálja-e az övárkok, átereszek 
állapotát, s hogy a Tatabánya felől érkezők 
és Tatára tartók számára a kereszteződés-
ben nem lehetne-e jobbra kanyarodó 
sávot kialakítani? Azt is hozzátette, szerinte 
a kereszteződésben a körforgalom lenne 

a legideálisabb. Az első kérdésre Beke 
László elmondta: ha jelzés érkezik áteresz 
eltömődéséről, azt természetesen kitisztítja 
az önkormányzat, de az árkokat az ingat-
lantulajdonosoknak kell rendben tartaniuk, 
a föld elszállításában segít a helyhatóság, 
ha kérik. A tatai kereszteződés kapcsán 
úgy tájékoztatott, hogy a megfelelő mére-
tű körforgalom kialakítása majdnem 400 
millió forintba kerülne, ezt a költséget a 
Közút nem finanszírozza, a kisebb méretű 
körforgalom pedig a kamionok miatt még 
inkább lelassítaná a forgalmat. Később egy 
másik hozzászóló szintén a kereszteződés 
kapcsán jelezte, értelmetlennek tartja a 
lámpák esti, éjszakai működését, gyakran 
az autóst akkor is megállítja a tiltó piros, 
amikor senki más nem közlekedik. A pol-
gármester válaszában elhangzott, ezt is 
jelezni fogják az út kezelője felé.

Egy másik hozzászóló úgy vélte, hogy a 
templomnál kialakítandó jobbra kanyaro-
dó sávval megkeserítik az ott élők életét, 
ugyanakkor a problémát nem oldják 
meg, s azt is hozzátette, hogy nem szabad 
megépíteni az elkerülő utat, mert az üzletek 
életben maradását az átmenő forgalom 
biztosítja. Egy újabb hozzászóló fix traffipax 
telepítését javasolta a somlói útra, de – mint 
kiderült – a gondolat már a döntéshozók 

fejében is megfordult, viszont a hatályos 
jogszabályi környezet nem teszi lehetővé az 
önkormányzat számára. Az ún. áramgon-
dok is felmerültek, a polgármester kérdésé-
re az elmúlt időszakban tapasztalt három 
nagyobb áramszünetről a szolgáltató azt a 
tájékoztatást adta, hogy mindegyiket vihar 
okozta, de több jelenlévő megerősítette: 
nem csupán azokra az esetekre gondol-
tak, több utcában gyakorta nincs áram. 
A polgármester azt kérte, jelezzék ezeket 
az utcákat és továbbítja a szolgáltató felé. 
A továbbiakban felmerült még új gyalog-
átkelők kialakításának, az évenkénti két 
lomtalanítás visszaállításának, külterületek 
belterületté nyilvánításának igénye, majd 
a kerülőút kapcsán a „hogyan tovább?” 
kérdés. A polgármester válaszában, 
egyfajta zárszóként így fogalmazott: az 
önkormányzat a lehetőségeihez mérten 
finanszírozási oldalon és lebonyolításban 
is maximálisan együttműködő, de most azt 
a legfontosabb, hogy bekerüljön a megyei 
rendezési tervbe, jelenleg ezért tesznek 
meg mindent.   

(Beke László polgármester és Tirhold 
Kármen elnök beszámolója teljes terje-
delmében elolvasható a www.kornye.hu 
oldalon a hirdetmények között.)

Három órás volt a falugyűlés
…folytatás az első oldalról.

Civil egyesületként a legnagyobb össze-
gű támogatást a Környe SE kapta, 7 810 
000 forintot, az összeg nem tartalmazza a 
sporttelep rezsiköltségeit. Nem pénzbeli 
támogatásként az önkormányzat dolgozói 
végzik a sportpályán a fűnyírást, illetve az 
önkormányzati ingatlanokat is térítésmen-
tesen használhatja az egyesület.

Tavaly szociális juttatásokra 34,5 millió fo-
rintot fordított az önkormányzat, a juttatások 
körébe tartozik a lakásfenntartási támoga-
tás, az átmeneti és rendszeres segélyek, 
az ápolási díj, a gyógyszertámogatás, a 
köztemetés, a temetési segély, a gyermek-
védelmi támogatás, a beiskolázási támo-
gatás és a természetbeni támogatás. Ez 
utóbbi segélyezési forma foglalja magába 
a tűzifa támogatást, az élelmiszer segély-
csomagokat, az önkormányzati kríziskamra 
feltöltését, a gyógyszerek megvásárlását a 
rászorulók számára.

Az idei év költségvetési kiadásainak 
tervezett előirányzata 3,3 milliárd forint, 
a tervezési feladatok között szerepel a 
Sport épület és az óvoda főzőkonyhája 
felújításának kiviteli terveinek elkészíttetése, 
valamint a településen belüli kerékpárutak 
tervezése. A polgármesteri hivatal és a 
művelődési ház között egy középszigetet 
terveznek új gyalogátkelő kialakításával, 
illetve megkezdődhet a Beloiannisz utcai 
buszmegálló tervezése is, miután tavaly 
az önkormányzatnak sikerült a lakosoktól 
megvásárolni, illetve kisajátítani azt a 
vékony területet, amely eddig is járdaként 
üzemelt. 

A fejlesztések sorában külterületi útépí-
tés található Környebánya-Környe között, 
a fennmaradó, nem külterületi szakasz 
építését a közeljövőben tervezik. A remé-
nyek szerint a Bajcsy lakópark II. ütemének 
közművesítése is elindulhat hamarosan, a 
beruházás során 53 új építési telket alakít ki 
az önkormányzat. A sportcsarnok építésére 
a közbeszerzési eljárást már közzétették, je-
lenleg az ajánlattevők által feltett kérdések 
megválaszolása történik, az eredmény-
hirdetés áprilisra várható. Az Ady Endre 

utcai járda felújításáról, az Alkotmány 
utcával párhuzamosan futó kerékpársáv 
megépítéséről is döntött az önkormányzat, 
és a térfigyelő kamerarendszert is bővítik 
9 új kamerával. Az eszközöket már tavaly 
megvásárolták, viszont az önkormányzat 
belső, intézmények közötti optikai háló-
zatát olyan állapotba kellett hozni, hogy 
alkalmas legyen a képek eljuttatására az 
adatrögzítőhöz. 

Az idei évre tervezett beruházások és 
felújítások összege 1 788 556 273 forint, 
ennek majdnem a felét a sportcsarnok 
építésének idei költségei teszik ki.

A beszámoló végén a polgármester  
a – talán – leginkább közérdeklődésre 
számot tartó kérdésekről szólt, a szemete-
lés mellett a rongálásról is, amely egyre 
nagyobb gondot okoz a faluban. Mint 
elhangzott, a kerékpárúton több alkalom-
mal történt nagyobb anyagi kárt okozó 
rongálás: például a széles mezőgazdasági 
gépek számára rámpát építettek a Kecs-
kéd irányában lévő híd technikai járdájára. 
Mivel az a rész nem alkalmas gépjárművek 
közlekedésére, ezért több helyen meg is re-
pedt, a javítási költsége közel 2 millió forint. 
A többi között ezért is helyezték ki a lakattal 
zárható kerékpáros sorompókat, de azokon 
is már több alkalommal kellett pótolni a 
lakatokat, mivel erővágóval levágták őket. 
Arra is volt példa az elmúlt hetekben, hogy 
a behajtást gátló oszlopot hüvellyel együtt 
húzták ki a tóparti sétány mellől. 

A hígtrágya kihordás miatt tavaly és 
tavalyelőtt terjengő elviselhetetlen bűz 
kapcsán a polgármester úgy vélte, hogy 
nagy szükség van a mezőgazdasági tevé-
kenység szemmel tartására, és az azonnali 
reagálásra szabálytalanság észlelése ese-
tén. Ezért kamera kihelyezésére tett javasla-
tot a falu szélén található lakóingatlanra, s 
reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat 
számíthat a lakosság együttműködésére.

A Környét elkerülő út kapcsán az ed-
dig tör téntek ismertetése mellet t egy 
egészen friss információt is megosztott a 
jelenlévőkkel, mivel a falugyűlés napján 
érkezett a hír: a szaktárca azt terjeszti a 
kormány elé, hogy támogatja az elkerülő 
út megépítését, és kéri, a költségvetésben 

a kormány biztosítson forrást a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére a tervek 
elkészítésére. Azt is elmondta, hogy mivel a 
megyei rendezési tervben nem szerepel a 
környei elkerülő út, kérték annak felvételét, 
a kezdeményezést a környező települések 
polgármesterei is támogatták. 

Mivel a kormány pozitív döntése ese-
tén is évek múlva készülhet el az út, az 
önkormányzat több olyan intézkedésről is 
döntött, amely ugyan nem oldja meg a 
környei forgalom problémáját, de kisebb 
segítséget nyújthat. A Magyar Közúttól 
kérték például a jelzőlámpák összehan-
goltságának felülvizsgálatát, és kanyarodó 
sáv tervezését, amely Kecskéd irányába 
gyorsítaná fel az átmenő forgalmat a 
Templomnál. A költségeket mindkét eset-
ben Környe finanszírozza, a kanyarodósáv 
engedélyezési eljárása folyamatban van. 

A vértessomlói út faluba vezető, rendkívül 
balesetveszélyes szakaszáról elmondta, 
hogy már tavaly januárban is levéllel 
fordult a Magyar Közút vezetőjéhez, és 
azt a választ kapta, hogy a baleseteket a 
gyorshajtás okozza. Bár a rendőrség több 
alkalommal mért sebességet a szakaszon, 
a balesetek száma nem csökkent, ezért 
ismét megkereste az út kezelőjét, ahonnan 
azt a válasz érkezett, megteszik a megfelelő 
intézkedéseket.

A polgármesteri tájékoztató után a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye elnöke, Tirhold Kármen számolt be a 
mögöttük álló évről és az idei tervekről, 
legfontosabb célként fogalmazva meg 
Környén élő német nemzetiségű lakosság 
érdekeinek képviseletét, jogainak bizto-
sítását, a német közösség identitásának 
megőrzését, a német kulturális értékek 
közvetítését a többségi társadalom felé, a 
helyi általános iskolában folyó német ok-
tatás segítését, fejlesztését, 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 
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Itt a farsang, állt a bál…
…folytatás az első oldalról.

A vendégeknek kínált finomságok 
közül a szalagos fánk Szabó 
Lászlóné keze munkáját dicsérte, 

Halász László pedig az iskolások számára 

majdnem száz darab palacsintát sütött, 
ezzel hálálva meg, hogy színesítet ték 
a farsangi mulatságot. A 4.a az iskolai 
farsang „főpróbáját” tartot ta a „térd-
balett” elnevezésű produkcióval, amely 
– ahogy Maticsné Szabó-Kovács Ágnes 
fogalmazott – egy hihetetlen szülői csa-

pat összefogásának eredményeként 
jöt t létre, hiszen közösen készítet ték a 
jelmezeket, a kellékeket, vágták a zenét, 
és tettek meg mindent a produkcióért. 
Az ováció nem is maradt el, a gyerekek 
vastapsos, visszázást követelő sikert köny-
velhettek el a klub tagjai körében, akik a 

bemutató után jó pár percig 
nem igazán értették, miért is 
maradtak magukra, s miért 
nem történik semmi? Aztán 
megérkezett a magyarázat. 
Pontosabban, megérkezett 
a klub kollektívája átalakul-
va, jóízű öniróniával tekintve 
az előt tük álló évekre, és 
arra buzdítva a jelenlévő-
ket, hogy ők is ugyanolyan 
vidáman töltsék a minden-
napjaikat. A siker náluk sem 
maradt el, többen a könnye-
iket törölgették a nevetéstől, 
no meg a (ki)nézésüktől, a 
járásuktól… A csípőt később 
majdnem két órán át ringat-
ták a Dorf Musik muzsikájá-
ra, az utolsó utáni tánccal 
pedig mintegy megadták 
az első farsangi mulatság 
mottóját: heej, élet-élet be-
tyár élet, ez aztán az élet… 

Majdnem száz maskarás vonult fel

Farsangoltak, kiszebábot égettek az ovisok
A farsang vízkereszttől, január 6-ától hús-
hagyó keddig tart, hamvazó szerda pedig 
a 40 napig tartó nagyböjt első napja.  
A farsang csúcspontja a karnevál, ha-
gyományos magyar nevén ez „a farsang 
farka”. A farsangvasárnaptól húshagyó 
keddig tartó utolsó három nap a nagy 
mulatságok ideje, egyben télbúcsúztató 
is – mesélt február 21-én Pekár Zita óvo-
davezető a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
tornatermében az intézmény első közös 
maskarás mulatságának kezdetén. 

B ár a programot a Márton napi 
felvonuláshoz hasonlóan szabad-
térre tervezték, a rendkívül szeles 

időjárás miatt maradtak az óvoda falai 
között, s végül ott is fergeteges hangulat 
kerekedett. A gyerekek pár nappal ko-
rábban a Művelődési Házban Kelemen 
Petra Piroska, Vikor Eszter, Jakab András 
és Horváth Sándor előadásában már 
láthatták Koncz király és Cibere vajda 
meséjét, így ismerősen csengett számukra 
a történet a hadakozásukról, hiszen Koncz 
király a húsos, zsíros ételeket jelképezi, amit 
a farsangi időszakban lehet fogyasztani, 
Cibere vajda neve viszont a böjti, húsmen-
tes ételt jelenti. De ma még mulatozhatunk 
egy jót és a felvonulás után ehetünk finom 
fánkot – folytatta az óvodavezető, majd 
következet t a vidám, színes maskarás 
kavalkád, azt követően pedig az ígért 
farsangi vendéglátás.  

A farsangi időszakot a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde apróságai már hosszú eszten-
dők óta hamvazószerdán zárják, amikor a 
kiszebáb elégetésével űzik el a telet. Idén 
– szintén az előre jelzett kedvezőtlen szeles, 
esős időjárás miatt – egy nappal korábban 
gyülekeztek az udvaron, s készültek a tél 
elzavarására, amely nem bánt bőkezűen a 

hóval, de biztos, ami biztos, a kis vackorosok 
elzavarták. Mindenféle zajkeltő eszközzel 
gyülekeztek kellő távolságra a kiszebáb kö-
rül, s miközben az lángra kapott, a gyerekek 
skandálták a télűző rigmusokat: „Jöjjön a 
tavasz, vesszen a tél!”, s hogy „Maskarások, 
bolondok, rázzátok a kolompot! Takarodjon 
el a tél, örvendezzen, aki él!” 

Majdnem elérte a százat a maskarába bújt 
gyerekek száma február 15-én az iskolai 
farsangon, s míg valamikor ilyenkor szinte 
minden gyerkőc valamely mesefigurává 
változott át, a kavalkád egyetlen Piroskát 
és Hófehérkét sem vonultatott fel, kreatív 
jelmezekben mégsem volt hiány. Sőt!

A z alaphangulatot a Soós Krisztina 
vezette Környei Mazsorett és Tánc-
csoport bemutatója teremtette 

meg, majd érkeztek a jelmezesek, az első 
produkció előadói meglehetősen lassan, 
„totyorogva”, de amint a terembe léptek, 
kiderült, miért a komótos séta: a 4.a osztá-
lyos gyerekek térd-balettel készültek, és az 

egyébként igen látványos, ötletes megol-
dás némiképp akadályozta őket a mozgá-
sukban. A vastapsos sikerüket követték a 
többiek, ki bátortalanul, ki merészebben, 
volt, aki alig látott ki a jelmezéből, volt, aki 
szaloncukorral igyekezett elnyerni a zsűri 
kegyeit, de – mint minden évben – olyan is 
akadt, aki puskával sorozott rájuk. 

A farsangolók ezúttal is egyéni és csopor-
tos kategóriában mérették meg magukat, 
a 2.b-sek születésnapi tortává alakultak, 
s csaptak bulit, hiszen az egyik apróság 
valóban épp aznap ünnepelte a szüle-
tésnapját.

A zsűri tehát idén sem volt könnyű hely-
zetben, s míg az alsósok a felvonulás után 

különböző játékokkal múlatták az időt, ők 
pontoztak, rangsoroltak. Az egyéni jelme-
zesek között végül a Tankosok, azaz Hölcz 
Péter, Jelenfi Dániel, Soós Ádám végzett 
az élen, második lett a Forró csoki jelmez-
ben érkező Pálfi Laura, harmadik pedig 
Sternhardt Dalma, aki Eiffel toronyként 
mosolygott az ítészekre. Kizárólag újrahasz-
nosított jelmezéért ÖKO-díjat vehetett át 
Lipót Hanna, aki pet palackokból varázsolt 
pálmafát. A két csoport közül a zsűri a térd-
balettet sorolta az élre, a bulizós születésna-
pi tortát pedig a második helyre. Különdíjat 
kapott a Dobozos Barbie jelmezéért Tímár 
Hanna, a Busóvá alakult Mészáros Márk, 
a Hattyú Czigle Hanka és a Coca-Cola 
automata, azaz Rácz Richárd.

A felső tagozatosok a délutánt a már 
hagyományos „Fabatka” játékkal töltötték, 
az osztályok egy-egy általuk választott 
téma köré építették a programjukat, így 
az érdeklődők bekukkanthattak a kocka-
világba, szerencsebarlangba, cirkuszba, 
kaszinóba, retro utazást tehettek, és még 
retro romkocsmában is járhattak, s meg-
ismerkedhettek a környei tó kalózaival.  
A farsangi mulatságot Kelemen Petra 
Piroska, Jakab András, a néptáncosok és 
a közönség aktív részvételével kiszebáb 
égetés, majd disco zárta.
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„Amiért érdemes volt felkelni…”Szépolvasási verseny
Fésüs Éva meserészletei és figurái vették 
át a főszerepet február 27-én a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola könyvtárában, 
ahol a hagyományos szépolvasási 
versenyre gyülekeztek az alsó tagoza-
tos diákok, pontosabban azok a fiúk, 
lányok, akik osztályszinten a legkiemel-
kedőbben teljesítettek.

G oór Brigitta szervező a legki-
sebbeket, az első osztályosokat 
kiemelten köszöntötte, hiszen 

a tanév eddigi részében ők még csak  
15 betűvel ismerkedtek meg, ám az 
olvasásuk később ezt egyáltalán nem 
tükrözte, sőt. Ha olvasol, soha nem vagy 
egyedül – idézte a mondást a pedagó-
gus, a „vajon miért?” kérdésére pedig 
érkezett a gyerekek válasza: mert velünk 
vannak a mese szereplői.

Az idei esztendőben a szervezők 
választása Fésüs Éva (1926-2019) Kos-
suth-díjas íróra, meseíróra eset t, aki 
tízéves korától írt verseket, meséket, így 
szép példaként állhat a mai negyedik 
osztályosok előtt – ez már Láng Évától 

hangzott el, aki a verseny alkotójának 
bemutatása előt t Csukás Istvánról,  
a közelmúltban elhunyt íróról is meg-
emlékezett. A könyvtár szekrényének 
ajtaján két fotó is idézte a valaha min-
dig – a pedagógus szerint – talán még 
álmában is mosolygó szerzőt, és az egyik 
legnépszerűbb mesealakját, Süsüt.

A gyerekek ezúttal is négy korosztály-
ban mérették meg magukat szabadon 
választott és kötelező részlettel, a tíz 
kislány és tizenegy kisfiú majd két órán 
keresztül olvasott, „mesélt”: valaki nagy 
izgalommal, valaki még a tekintetével is 
mosolyogva, volt, aki néha picit döcög-
ve, de mégis valamennyien az olvasás 
szeretetének, élvezetének látható érzé-
sével.

A zsűri részéről gyakran elhangzik, hogy 
nehéz volt a döntés, és az ítészek ezúttal 
sem voltak könnyű helyzetben. A szaba-
don választott részletek felolvasása után 
valamennyien egyetértettek abban, 
hogy nagyon szoros a mezőny, és a remé-
nyeik szerint a helyben kiosztott szövegek 
olvasása segít majd a döntéshozatalban. 

Végül úgy határoztak, hogy ez utóbbit, a 
kötelező részletet tekintik mérvadónak, 
így nagyjából 10 perces egyeztetés után 
meg is született a végeredmény. 

Az eredményhirdetéskor Takács Karoli-
na zsűri elnök valamennyi résztvevőnek 
gratulált és bíztatta őket, hogy – vissza-
utalva a verseny kezdetén elhangzottak-
ra – soha ne legyenek egyedül, és hogy 
jövőre is találkozzanak ezen a nemes 
megmérettetésen. 

A legkisebbek mezőnyében Tiba Emma 
vehette át az első helyezettnek járó aján-
dékot, második lett Kertész József, har-
madik Móra Milán. A másodikosok között 
az ítészek Molnár Gergelyt sorolták az 
élre, mögötte végzett Sztancsik Mátyás, 
és harmadikként Baumgartner Bence.  
A harmadikosok közül Tisch Adrienn 
állhatott a képzeletbeli dobogó leg-
felső fokára, második lett Juhász Enikő, 
harmadik Kovács Réka. A negyedike-
seknél Riezing Réka olvasását találták 
a legszebbnek az ítészek, a második 
helyen Vida Szabolcs, a harmadikon 
Soós Ádám Balázs végzett. 

Környe és a környékbeli települések 
mellett Piliscsévről, Kesztölcről, Bényről, 
Tatáról, Oroszlányból is érkeztek apró-
ságok, anyukák, apukák, nagyszülők a 
Szivárvány Táncegyüttes március 7-ei, 
bakonyi folknapjára, melyen Vastag 
Richárd, a Népművészet Ifjú Mestere 
„vitte a prímet”, s mellette a veszprémi  
GERENCE Néptáncegyüttes táncosai, 
zenészei, Schneider Gyula és barátai 
gondoskodtak a nem hagyományőrző, 
hanem hagyományértő és hagyomány-
érző hangulatról.

B ár a program kezdetén talán ha 
húsz apróság gyülekezett Ricsi bácsi 
körül, és az idősebbek „óvatos” távol-

ságból, székeken ülve követték a játékokat, 
tánctanítást, ahogy múlt az idő, a Népmű-
vészet Ifjú Mestere mesterien vonta be a 
felnőtteket is, a majdnem négy órás rendez-
vény során pedig folyamatosan érkeztek 
a még kevésbé „tikkadt” bekapcsolódók, 
így a záró bakonyi és mezőségi táncházra 
megtelt a Művelődési Ház nagyterme.

A Csoóri Sándor Alap támogatásával 
megvalósuló és a „Süssünk, Főzzünk 
valamit ” klub finomságaival ízesítet t 
folknapon Ricsi bácsi a Pünkösd környé-
kén szokásos eszközös játékokkal, például 
hingyózással, táncokkal, hangszerbemu-

tatóval melegítette be a lányokat, fiúkat, s 
közben mesélt, kérdezett, a gyerekek vá-
laszoltak, ő mesélt, kérdezett, a gyerekek 
válaszoltak, és láthatóan fergetegesen 
érezték magukat. 

Merthogy a komplex interaktív program-
nak ez volt a veleje: élvezetesen, játékosan 
ismertetni meg a jelenlévőket a táncokkal, 
néphagyományokkal, a Veszprém megyei 
paraszti kultúra népművészetének értéke-
ivel, népszokásaival, számos saját gyűj-
téssel, s olyan lépésanyagokkal, melyeket 
az utolsó pillanatban lehetett megtalálni, 
lefilmezni.

Vastag Richárd szerint – annak ellenére, 
hogy a mai gyerkőcök mindennapjait 
átitatja a számítógép, okos telefon – Ma-
gyarországon ez a táncmozgalom, a nép-
művészeti mozgalom és annak számos 
ága, mint egy örökségfa, tud virágozni. 
Ehhez természetesen több láb kell: kell 
a háttér, ahol tudják biztosítani ezeket 
a programokat, kell a szülői támogatott-
ság, amiben megkapja a gyerek azt a 
biztonságérzetet, hogy igen, te jó helyen 
vagy itt, és kellenek hozzá a szakemberek, 
akik jól végzik ezt a fajta tevékenységet. 
Nyilván nem lehet általánosítani, de ma 
a Kárpát-medence magyarságának 
gyermektánc kultúrája Európában egye-
dülálló, tehát olyan szinten tudnak életre 

hívni gyermekközpontú programokat, 
ahol a gyerek nem néző, hanem részese 
az eseményeknek, ami példaértékű, és 
erre vigyázni kell – fogalmazott. Szerin-
te fontos, hogy ez a belső tartalom, az 
örökség, a közösség, a hagyományértés 
és hagyományérzés ki tudjon bontakozni, 
és elő tudja hívni azokat a struktúrákat a 
gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősebbek 
lelkében, ami ad nekik egyfajta visz-
szacsatolást, és ha valaki ezeket tudja 
használni, akkor egészséges, biztonságos 
lélekkel élheti a mindennapjait, amellett, 
hogy van mobiltelefonja és autóval jár 
dolgozni, és például a bankban dolgo-
zik a földek helyett. Azt is kiemelte, hogy 
ezeknek az eseményeknek köszönhetően 
talán ismét nyílnak az emberek, hogy újra 
járjanak közösségekbe, hogy egymással 
beszélgessenek, megtanuljanak újra szá-
mítani egymásra, s megtanulják, hogy a 
közösen eltöltött örömteli idő hasznosabb 
és értékesebb a számukra, mint ülni a TV, 
vagy a telefon. És végül azt mondhatják: 
ma egy olyan nap telt el, amiért érdemes 
volt felkelni…

Az biztos, hogy aki március 7-én részese 
volt a programnak, ezzel az érzéssel zárhat-
ta a napot, és a kedvező fogadtatást látva 
László Márta is ígéretet tett: lesz folknap 
folytatás, várhatóan október 10-én.



8 9

Születésnaposok Megérkeztünk!

Koronavírus tájékoztató
Kedves Környeiek!

A koronavírus okozta helyzet hazánkban 
is szinte óráról-órára változik, így a nyom-
dai előkészítés, előállítás és terjesztés 
időtartama miatt e lap hasábjain nem áll 
módunkban aktuális, hiteles információ-
kat közzétenni.

A z biztos, hogy pánikkeltés helyett 
valamennyiünk részéről komoly és 
felelősségteljes döntésekre, eljá-

rásra van szükség, ezért kérjük, mindenki 
tartsa be az Operatív Törzs megelőzéssel 
kapcsolatos ajánlásait: 

Ne menjen olyan környezetbe, ahol 
nagy a valószínűsége a fertőzésnek! 
Ezért is fontos, hogy ne utazzon például a 
gócpontnak számító Észak-Olaszországba 
vagy olyan más területekre, amiről már 
tudni lehet, hogy sok a fertőzött. Kerülje a 
szoros kapcsolatot olyan személlyel, aki 
vírushordozó lehet, mert pl. a közelmúlt-
ban valamely külföldi fertőzött területen 
járt!

Alaposan és gyakran mosson kezet!  Le-
hetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60 
százalék alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel 
tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei 
alatti, és az ujjai közötti területekre is!

Szellőztessen gyakran! Ez vonatkozik az 
otthonra, az irodákra, minden zárt térre.
Köhögéskor és tüsszentéskor takarja el az 
orrát és száját zsebkendővel, utána dobja 
ki a zsebkendőt és mosson kezet! Kerülje 
el a köhögő, légúti tüneteket mutató em-
bereket, a nagy tömeget! Lázas beteggel 
lehetőség szerint kerülje az érintkezés 
minden formáját!

A megszokott érintkezési, üdvözlési for-
mákat, például a kézfogást, a puszit, a 
baráti ölelést tanácsos mellőznie. Fordítson 
fokozott figyelmet immunrendszere erősíté-
sére, pl. fogyasszon elegendő vitamint! Ha 
Ön egészséges, az arcmaszk használata 
önmagában nem előzi meg a fertőzést. Az 

arcmaszk a megbetegedetteknek ajánlott, 
hogy ne terjessze a vírust egy-egy tüsszen-
téssel vagy köhögéssel!

El lehet kapni a betegséget olyan  
személytől, akinek nincsenek tünetei?

A betegség terjedése főleg a fertőzött 
személyek által kiköhögött, kilélegzett 
cseppeken keresztül történik. Annak a 
kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a 
betegséget, akinek egyáltalán nincsenek 
tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok 
betegnél csupán enyhe tünetek jelentkez-
nek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől 
kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán 
enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi 
betegnek magát.

A betegség leggyakoribb tünetei: a láz, 
a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes 
betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, 
légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék 
és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan 
fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen 
tünet és nem érzik magukat betegnek. 
Ha Ön fertőzöttnek érzi magát, járt fertő-
zött területen, vagy érintkezett fertőzött 
személlyel, és a fenti tünetei jelentkez-
nek, akkor maradjon otthon, ne menjen 
közösségbe! Ne személyesen menjen a 
háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon 
hívja fel háziorvosát! 

Környe Község Önkormányzata folyama-
tosan figyelemmel kíséri a vírus terjedésével 
kapcsolatos hiteles, kormányzati infor-
mációkat, tartja a kapcsolatot a felettes 
szervekkel, és a döntéseit a továbbiakban 
is ezen iránymutatások alapján hozza meg, 
melyekről a község honlapján keresztül tá-
jékoztatja a falubelieket, ezért kérjük, Önök 
is kövessék figyelemmel az oldalon megje-
lenő információkat, és arról tájékoztassák 
azon idősebb rokonaikat, ismerőseiket, akik 
nem rendelkeznek internet kapcsolattal, 
vagy kevésbé járatosak az online világban.

„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:

85 esztendős
Hoffart Györgyné sz. Vanya Erzsébet (március 11.)

80 esztendős
Mészáros Pálné sz. Eck Mária (március 13.)

75 esztendős
Csongrádi Imre (március 5.) 

Auer Józsefné sz. Kraválik Mária (március 5.)
70 esztendős

Tarnóczi Imre Györgyné  
sz. Grácer Erzsébet (március 3.) 

Hataier Jánosné sz. Bank Margit (március 17.) 
Schmidt Andrásné sz. Baumgartner Emma  

(március 29.) 
Hották Ferenc (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 egy kislánnyal 
gyarapodott községünk. Sok szeretettel köszöntjük a falu 
legkisebb lakóját,  

Ferge István és Számvéber Petra  
kislányát, Vivient.

Viviennek és szüleinek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését 
biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének 
tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a 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 prog-
ramban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített 
pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány 
beszámolója a 2019. évben  

végzett tevékenységéről

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

2019. január 1-jén az alapítvány számláján 677 540 forint szerepelt. 
Bevételként 2019. októberben a személyi jövedelemadó 1 száza-
lékból 443 545 forintot könyvelhettünk el. A kuratórium döntése 
alapján a következő terveink valósultak meg az elmúlt évben:  
• 79 239 forintért az iskolába menő nagycsoportos gyermekeket 
mesekönyvvel ajándékoztuk meg. • A „Vackor-gálát” 69 065 forint 
összeggel támogatta az alapítvány. • 162 344 forint támogatást 
nyújtottunk az óvodás és bölcsődés gyermekek karácsonyának 
szebbé tételéhez. Minden csoportnak vásároltunk egy karácsonyfát.

Jelenleg 673 000 forinttal rendelkezik szervezetünk. Az intéz-
ményvezető jelezte, hogy az alapítvány támogatását kéri udvari 
közlekedési eszközök beszerzéséhez, mellyel a kuratórium egyetér-
tett. A nagycsoportos óvodásoknak mesekönyveket vásárolunk a 
tanév végére, továbbra is támogatni szeretnénk a „Vackor-gála” 
megrendezését.

Az alapítvány kuratóriuma nevében köszönetemet fejezem ki 
támogatóinknak és továbbra is várjuk segítségüket.

Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány  
Adószáma: 18614330-1-11

Tisztelettel: Nikáné Vadász Erzsébet az alapítvány képviselője

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!

Maradjon helyben az 1%! Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!  
Az 1%-os felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, adószáma, címe itt tekinthető meg:

„Értetek, NebulókÉrt!” AlApítváNy

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

GyÉmáNt kempo SporteGyeSület

2851 Környe, Petőfi Sándor utca 5.  
Adószám: 18515743-1-11

körNyei NÉmetek bAráti köre ÉS  
kultúreGyeSülete közhASzNú eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18603756-1-11

Olasz Ferenc  
fotográfus, filmrendező

Passió

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 
Olasz Ferenc fotográfus, filmrendező Passió című 
kiállításának megnyitója alkalmából 2020. április 
5-én 16 órától a környei Római Katolikus Plébániára.   

A művész díjazásai: Magyar Művészetért díj (1991), 
Magyar Örökség díj (1998), Magyar Köztársaság Ér-
demrend tisztikeresztje (1994), Balázs Béla díj (2013), 
Magyarország Érdemes Művésze (2019). 

A kiállítás megnyitón közreműködik TAIZÉI éne-
kekkel az Egyházközség Kisegyüttese, valamint a 
művészt bemutatja Láng Éva pedagógus.  A kiállítás  
augusztus 31-ig vasárnap 10 és 11 óra között, vala-
mint előzetes telefonos egyeztetés (06/20-592-9393) 
alapján tekinthető meg! 

A Háromkirályok Alapítvány szeretettel vár min-
den érdeklődőt! A kormány által március 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt változás lehetséges!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/
olasz-ferenc-fotografus-filmrendezo-passio/?occurrence=2020-04-05

háromkirályok AlApítváNy

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

körNye óvodáS  
GyermekeiÉrt AlApítváNy

2851 Környe, Alkotmány u. 5. 
Adószám: 18614330-1-11

körNye SporteGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 19890634-1-11

körNyei horGáSz eGyeSület

2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Adószám: 18608524-1-11

körNyei polGárőr ÉS  
öNkÉNteS tűzoltó eGyeSület

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

SzivárváNy táNceGyütteS

2851 Környe, Alkotmány u. 2.  
Adószám: 18603921-1-11

Más is kiválthatja  
az eReceptet!

Március 13 -ától bárki kiválthatja 
hozzátartozója, barátja, ismerőse 
gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere 
ugyanis rendeletben egyszerűsítette 
az e-recept kiváltásának feltételeit. 
A rendelet szerint a kormány által 
kihirdetett veszélyhelyzetben a pa-
tikák a gyógyszer kiadását felírási 
igazolás és meghatalmazás nélkül 
is teljesítik azon személy részére, aki 
közli a beteg TAJ-számát, és saját 
személyazonosító adatait is hitelt 
érdemlően igazolja. A patikák csu-
pán a gyógyszert átvevő személy 
adatait rögzítik, és kiadják számára 
a receptre felírt gyógyszereket.

Dr. Bublovics Péter háziorvos tájékoz-
tatása szerint kizárólag a rendszeresen 
szedet t gyógyszereket (krónikusan 
szedett gyógyszereket) írják fel tele-
fonos megkeresés alapján rendelési 
időben, ezek esetében nem kell a 
rendelőben személyesen megjelenni.  
A gyógyászati segédeszközök (inkonti-
nencia betétek, inzulinos tűk, és vércu-
korszintmérő tesztcsíkok) jelen jogsza-
bály alapján nem írhatók e-receptre, 
ezeket a papíralapú recepteket csak 
személyesen lehet átvenni a rende-
lőkben, ahol segítségként 1 receptre 3 
havi adagot írnak fel. Fontos továbbá, 
ha valakinek elfogyott a gyógyszere, 
abban az esetben telefonálnia kell a 
rendelőbe, és akkor írják fel az elekt-
ronikus recepteket, mivel azok nem 
kerülnek fel a térbe automatikusan. 

Ha valakinek panasza van, akkor 
személyes orvos-beteg találkozó szük-
séges, receptet csak a vizsgálatot 
követően írnak fel. Ha valaki korona-
vírussal fertőzöttnek érzi magát, ne 
menjen személyesen a háziorvosi 
rendelőbe, hanem telefonon hívja fel 
háziorvosát!
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Képviselői fogadóórák
Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját április 6-án tartja 17 és 18 óra között a 
Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik 
segítséget, vagy tájékoztatást szeretnének 
kérni valamilyen problémájuk megoldásá-
hoz. Tirhold Kármen önkormányzati képviselő 
áprilisban nem tart fogadóórát.

Szabad a Téka!  
– ötödször

Ötödik alkalommal rendezett Szabad a Téka! 
elnevezéssel jótékonysági könyv”vásárt” a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából a környei 
Művelődési Ház és a Községi Könyvtár. Az idei 
tékaprogram a jelentős érdeklődés miatt a 
korábbiaknál hosszabb nyitvatartással, január 
14-étől február 7-éig várta az érdeklődőket, 
akik – hagyományosan – nemcsak vittek, de 
hoztak, s adományoztak is.

14 asztalon, nagyjából másfélezer könyv, 
szépirodalmi alkotások, ismeretterjesztők, pony-
varegények, gyerekkönyvek, angol és német 
nyelvű irodalmi alkotások, fantasztikus regé-
nyek, receptes gyűjtemények, szakácskönyvek, 
tematikus sorozatok vártak új gazdákra. Azt 
nehéz megbecsülni, hogy a téka nyitva tartá-
sa alatt hány könyv lelt új gazdára, nagyjából 
7-800 darab. A rutinos látogatók szinte minden 
nap betértek, hiszen amint ritkult az állomány, 
a szervezők máris töltötték fel, így könnyen 
előfordulhatott, hogy amit egyik nap hiába 
keresett valaki, arra másnap rábukkant. 

A gyermekkönyvek már az első napokban 
jelentősen megfogyatkoztak, és a szervezők 
örömére szép számmal akadtak, akik a vá-
logatás után dobozt, táskát kértek kölcsön 
a könyvek elszállításához. A könyvünnep 
érdeklődői saját lehetőségeikhez mérten jó-
tékonykodhattak is, az összegyűlt forintok idén 
is a Vöröskereszt környei alapszervezetének 
büdzséjét gyarapították, az adományláda a 
bontáskor az eltelt öt év legmagasabb össze-
gét, 71 750 forintot rejtett. 

A Művelődési Ház és a Könyvtár legközelebb 
áprilisban tart hasonló programot, amikor hato-
dik alkalommal szervezi meg a Költészet Napi 
„Vers mindenkinek” elnevezésű rendezvényt, így 
arra is várja a még jó állapotú versesköteteket.

Tartós szeretet  
– Nagyböjti élelmiszergyűjtés

Tégy jót másokkal! A Környei Katolikus Karitász 
nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést szervez a ne-
héz helyzetben élő és rászoruló környei családok 
számára március 24-e és 26-a között naponta 
délután 2 és 5 óra között a Római Katolikus Plé-
bánia épületében. A rászorulók nevében hálá-
san köszönnek minden jó szándékú adományt!

Változtak a kerti zöld hulladék 
égetésének szabályai

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján 
január 22-étől külterületen az ingatlan tu-
lajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár 
egybefüggő területen irányítot t égetést 
végezhet. Az irányított égetés végzésének 
időpontját, terjedelmét, földrajzi koordináták-
kal vagy helyrajzi számmal megadott helyét 
a megkezdés előtt 5 nappal a Tatabányai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez írásban 
kell bejelenteni. Az égetés megkezdése előtt 
gondoskodni kell, hogy a környezetre tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetés köz-
ben a tűz nem hagyható magára őrizetlenül 
és veszély esetén azt azonnal el kell oltani!  
A külterületi irányított égetés bejelentéséhez 
szükséges bejelentőlap letölthető a komarom.
katasztrofavedelem.hu internetes oldalról. 
Az „Irányított égetés bejelentőt” és a hozzá 
csatolandó tulajdoni lap másolatát, vagy 
a földhasználati lap másolatát a komarom.
titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre kell 
elküldeni.

Belterületen Környe Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelete szabályoz-
za a kerti zöld hulladék égetésének szabá-
lyait. Az avar és kerti hulladék szabadban 
történő égetéséről alkotott rendelet szerint 
a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti 
hulladék égetése belterületen minden év 
március 1-je és április 30-a, valamint szept-
ember 15-e és november 15-e között enge-
délyezett kizárólag csütörtökön, pénteken és 
szombaton 8 és 18 óra között. Eltérő időben, 
tűzgyújtási tilalom ideje alatt, és nem ked-
vező meteorológiai viszonyok során tilos a 
nyílt téri égetés! 

Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Horgász közgyűlés
A Környei Horgász Egyesület vezetősége 
értesíti tagjait, hogy éves közgyűlését április 
18-án, szombaton 9 órától tartja a Művelődési 
Házban. A kormány által március 11-én kihir-
detett veszélyhelyzet miatt időpontváltozás 
lehetséges!
A rendezvény GDPR tájékoz tatója i t t tekinthető meg: 
h t t p : // k o r n y e . h u /e s e m e n y e k / h o r g a s z - k o z g y u l e s -
2/?occurrence=2020-04-18

Közérdekű információk

Programok
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Jegyek április 6-ától vásárolhatók hétköznapokon  
10.00 és 17.00 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.

A Múzsák Társulat előadásában 

május 16-án 18.00 órától 
(jelentős érdeklődés esetén 14.00 órától is!)  

a környei Művelődési Házban!

Időpontváltozás  

lehetséges!

Művelődési Ház:  
később lesznek  

a színházi előadások!
Március 11-én a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, 
több intézkedés mellett elfogadta az Operatív Törzs 
javaslatát és betiltotta a száz főnél nagyobb beltéri 
rendezvényeket, ezért a veszélyhelyzet visszavonásáig a 
környei Művelődési Házban is  elmaradtak, elmaradnak 
az érintett programok: más rendezvények mellett a Bál 
a Savoyban, a Kisvakond, Hajdu Steve est, valamint a 
Katyi és A Kaktusz virága című előadásnál időpontvál-
tozás várható.

A társulatokkal történt egyeztetés alapján VALAMEN�-
N�I ELŐADÁS egy későbbi időpontban lesz megtartva, 
azokat a már megvásárolt jegyekkel lehet látogatni, ezért 
KÉRJÜK, MINDENKI ŐRIZZE MEG A BELÉPŐJEG�ÉT!  
A májusi előadásra (Legyetek jók, ha tudtok) is megkez-
dődik áprilisban a jegyértékesítés, szintén az időpont mó-
dosításának lehetőségével. Az előadások új időpontjairól, 
az esetlegesen várható további programváltozásokról 
a Művelődési Ház facebook oldalán, a www.kornye.hu 
oldalon, (amennyiben aktuális) a Környei Hírhozóban 
tájékoztatjuk vendégeinket.  

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


