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Rendhagyó farsang 
az iskolában

Bár az év elején már több gyerkőc izgatottan tervezte, hogy 
milyen jelmezt ölt fel a farsangi mulatságra, a járvány miatt a 
környei általános iskolában is elmaradt a hagyományos mas-
karás felvonulás. Ez azonban nem jelentette azt, hogy mulatság 
nélkül maradtak.

Kedves Környeiek!
Szinte majdnem egy esztendeje fogalmaz-
tam meg ezeket a sorokat: bár a koronavírus 
okozta veszélyhelyzet miatt nem hajthatunk 
közösen fejet az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc hősei előtt, a kokárdát vala-
mennyien a szívünk fölé tűzhetjük, az otthona-
inkban, vagy egyénileg az emlékműveknél 
meggyújthatjuk a kegyelet mécseseit. És 
kérem, tegyünk így, a kokárda kitűzésével is 
valljunk hitet mindamellett, melyet a márciusi 
ifjak a 12 pontban foglaltak össze.

2020 márciusának idusán feltehetően senki 
sem gondolta volna, hogy ilyen hosszú 
időszak vár ránk, hogy 2021 februárjának 
végén is várható: idén sem tiszteleghetünk 
közösen, közösségben, közösséget alkotva 
a ’48-as hősök előtt. Ezért kérem, továbbra 
se feledjük, mit írt Jókai Mór a kokárdáról. 
S ne feledjük, hogy a kitűzésével hitet te-
hetünk azon eszmék mellett, melyekért a 
márciusi ifjak életüket adták.

„Látjátok ezt a háromszínű kokárdát itt 
a mellemen? Ez legyen a mai dicső nap 

jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a sza-
badság harcosa; ez különböztessen meg 
bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. 
E három szín képviseli a három szent szót: 

szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt tűz-
zük kebleinkre mindannyian, kikben magyar 
vér és szabad szellem lángol!”

Beke László polgármester

Kiemelkedő részvétel 
a véradáson

A tavalyi esztendő négy környei véradásán pontosan 50 volt az 
átlagos részvétel, és ez a szám jellemezte az eltelt éveket is, tehát 
nem véletlenül summázott január 27-én Kissné Ágoston Éva, a 
Vöröskereszt Környei Alapszervezetének véradófelelőse így: rég 
volt ilyen jó napunk!
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Rendhagyó farsang
az iskolában
…folytatás az első oldalról.

A z intézmény farsangi rajzpályázatot is hirdetett, a felhívás 
huszonkét tanuló fantáziáját és rajztudását mozgatta 
meg, az alsósok között Kun Jázmin szerezte meg az első 

helyet, második lett Hornyák Karolina, harmadik Kelemen Réka. 
A felsősöknél Balogh Lili végzett az élen, mögötte Reinhardt 
Janka, a harmadik helyen Balaskó Jázmin. 

A bál tervezett hetén az osztályok egy-egy délután különféle 
programokat szerveztek: kézműveskedtek, társasjátékoztak, 
játékos feladatokat oldottak meg a pedagógusok irányí-
tásával. A hét lezárásaként pedig február 12-én mégiscsak 
átváltozhattak, így az iskola tereit, termeit vidám jelmezes 
gyerkőcök töltötték meg, és a vígasságból, maskarázásból a 
pedagógusok sem maradtak ki. A vidám nap zárásaként az 
iskola udvarán gyülekeztek a diákok, készülve a tél elűzésére, s 
nem utolsó sorban a rajzpályázat eredményhirdetésére, majd 
alighogy bezsebelték a nyertesek a gratulációkat, máris érke-
zett a Kiszebáb „Andrásbácsi” kezében, miközben „Piroskanéni” 
a gyerekekkel együtt skandálta: jöjjön a tavasz, vesszen a tél! 
A báb az önkéntes tűzoltók segítségével és felügyeletével ka-
pott lángra a télűző strófa alatt, a tüzet pedig táplálták azok  
a papírdarabkákra írt „átkok”, rossz kívánságok is, amelyektől 
– a fagyos, hideg tél mellett – végképp szeretnének megsza-
badulni a tanulók, akik végül a néptáncos diákok segítségével 
táncolták körül a lángokat vérpezsdítő téltemetésként.

Kiemelkedő részvétel
a véradáson
…folytatás az első oldalról.

A Művelődési Házban az 
idei év első véradásán 
a körülményeket ismét a 

járványhelyzetnek megfelelően 
alakították ki: a donorokat rész-
letes tájékoztató, kézfertőtlenítés, 
testhőmérséklet mérés fogadta, 
saját használatú tollat biztosítot-
tak, és a csokoládé, sör, üdítő 
mellet t többféle előrecsoma-
golt péksüteménnyel mondtak köszönetet az önkéntesek 
számára.

Az ajtó a kezdetektől folyamatosan nyílt, és az érkezők száma 
öt óra alatt elérte a 63-at, igaz, öten sajnos különböző okok 
miatt nem adhattak vért. Az első alkalmas donorok száma 
is kiemelkedő volt, hiszen míg tavaly az egész év során hár-
man vettek nagy levegőt, és döntöttek úgy, hogy belépnek 
a véradók sorába, addig most, egyetlen délután alatt hatan 
nyújtották első alkalommal a karjukat: Wittmann Balázs, Pisch 
Tünde, Domján Ákos, Kecskés Zsuzsanna, Varga Bianka és 
Vona József Csaba.

Idén még április 26-án, július 27-én és október 27-én lesz 
önkéntes véradás Környén, a Vöröskereszt helyi szervezete ak-
tivistáinak reményei szerint hasonlóan szép részvétellel.

Tájékoztató a 2020-as esztendőről
Februárban megalkotta képviselő testü-
letünk a település idei évi költségvetését. 
A költségvetés elfogadása után tartjuk 
hagyományosan a falugyűlést, ahol a tes-
tület beszámol az elmúlt év történéseiről, 
az idei tervekről. Sajnos a járványhelyzet 
miatt nincs lehetőség a személyes találko-
zóra, ezért nyomtatott formában, az újság 
hasábjain keresztül tájékoztatjuk Önöket, 
kérdések feltételére pedig írásban lesz 
lehetőség.  

A z intézmények működési feltételeit 
maximálisan biztosítottuk, viszont 
a JÁRVÁNY miatt nem mondható 

sem folyamatosnak, sem a megszokott-
nak az intézményrendszer működése. 
A járványhelyzet kapcsán számos olyan 
döntést hoztunk, melyek következtében 
az intézményeink, az ellátórendszer biz-
tonságosabbá vált. Önkormányzatunk a 
járvány megjelenésének kezdetétől folya-
matosan és önerőből biztosítja a szükséges 
védőfelszereléseket, tisztítószereket. Meg 
kell említeni azt a sok segítséget, melyet a 
lakosságtól kaptunk, legyen szó maszkvar-
rásról, felajánlásokról vagy információról a 
beszerzésekkel kapcsolatban. Név nélkül 
is külön köszönet illet meg mindenkit, aki 
segített, segít a falunak a bajban!

A COVID elleni védekezésre az elmúlt 
esztendőben közel 20 millió forintot költött 
a település. Ez magában foglalja a beszer-
zéseket (tisztítószer, gumikesztyű, maszkok, 
védőruházat, kézfertőtlenítő stb.). A fogyó-
eszközök mellett vásároltunk ózongene-
rátorokat, melyekkel az intézményeinket 
fertőtlenítettük, illetve az orvosi rendelőbe 
és az ügyfélfogadási terekbe germicid 
lámpákat vettünk. A gyermekorvos szá-
mára gyorsteszteket vásároltunk, mely 
segítségével 33 esetben azonnal sikerült 
kimutatni fertőzést, így gyorsan meghozhat-
ta a hatóság a szükséges intézkedéseket. 
Intézményeink dolgozóit, amennyiben időt 
takaríthattunk meg vele, egészségügyi 
szolgáltató bevonásával teszteltettük le, 
így 2-4 nappal hamarabb visszatérhettek 
dolgozóink a munkahelyükre. 

Rendkívül fontos a lakosság részéről is 
a további védekezés, a felelősségteljes 
magatartás, hiszen községünkben sajnos 
továbbra is magas a fertőzöttek száma, 
és még mindig nem tudni, mikor éri el 
az átoltottság a megfelelő szintet. Ehhez 
pedig az szükséges, hogy a lakosság a 
lehetőségekhez mérten a leggyorsabban 
részt vegyen az oltásban, hiszen annak 
beadásával nem csak magunkat, hanem 
környezetünket – elsősorban szeretteinket 
– is védjük.

JELENTŐSEBB FELÚJÍTÁSOK,  
BERUHÁZÁSOK

Elkészü l t  az asz fa l tos kü l terü let i  ú t 
Környebányán 1,194 kilométer. hosszban, 
Tagyospusztán az alsótelepre vezető utat 

aszfaltoztuk le, és az út melletti közvilágítás 
korszerűsítésére is sor került.

Az Ipari Parkban is végzett infrastruk-
túrafejlesztést önkormányzatunk; kerék-
párutat építettünk a Volta felé, és ezt az 
új útszakaszt is közvilágítással láttuk el.  
A Bridgestone gyárának bejáratával szem-
ben parkolót létesítettünk, ahol 5 kamion 
tud várakozni a forgalom zavarása nélkül.

A Rózsa utcában megtörtént az elektro-
mos hálózatok föld alá helyezése és az új 
közvilágítás kiépítése.

A Közösségi és Tájház hátsó udvarán 
felépítettük a Mesterségek utcáját, ahol 
a településünkön fellelt régi mesterségek 
szerszámait mutatjuk majd be. Az e mögötti 
területen gyümölcsöskertet alakítunk ki, 
ahol az érdeklődők megismerkedhetnek 
a régi környei kertek gyümölcsfáival, bok-
raival.

A Bajcsy lakópark II. ütemének megépí-
tését is befejezte a vállalkozó. Jelenleg 
az üzemeltetési engedélyek beszerzése 
folyik, illetve a gyengeáramú hálózat 
kiépítése húzódott át az idei esztendőre. 
Ezzel a beruházással egyszerre épült 
meg az Iparcentrum ivóvíz és csatorna 
rendszere.

A Bridgestone Kft. támogatásával elké-
szült az iskola új játszótere. A játszótérépítés-
sel együtt készültek el az érintett területen a 
sportcsarnokhoz tartozó közművek is. 

A kerékpárutak mentén kerékpáros pihe-
nőket létesítettünk szintén a Bridgestone-
nal együttműködésben. 

A BD segítségével kapott új fogorvosi 
kezelőegységet a fogorvosi rendelő. 

Az óvoda főzőkonyhája is teljesen meg-
újult az elmúlt esztendőben. Ezzel párhuza-
mosan – felhasználva a konyhából kikerülő, 
de hibátlan eszközöket és bútorokat – meg-
újult az Erdei Iskola konyhája is.

A tavalyi esztendő elejére húzódott át 
a Bem, a Kisfaludy és a Gagarin utcák 
felújítása. Az év második felében elkészült 
az Ady Endre utcai járda. 

A tavalyi esztendőben a megvalósított 
beruházások és a felújítások eredménye-
ként 828.313.352 fotinttal lett gazdagabb 
településünk.

PARTNERKAPCSOLATi tevékenységünket és 
a település KULTURÁLIS ÉLETét szinte teljesen 
ellehetetlenítette a járvány. A művelődési 
ház és az erdei iskola dolgozói az önkor-
mányzati intézményekben segédkeztek a 
tavalyi esztendő során. A Művelődési Ház 
2020 márciusának közepétől tart zárva, 
addig (jelentősebb rendezvényként) egy 
kiállítás és három színházi program valósul-
hatott meg. Azt követően a Művelődési Ház 
az online térben folytatta közművelődési 
tevékenységét, az év végéig 35 különböző 
virtuális eseményt, játékot, pályázatot va-
lósított meg, az online elérés a kezdemé-
nyezéseknél összességében meghaladta 
a 115 ezer főt.

2020-ban SZOCIÁLIS JUTTATÁSOKra közel 
40 000 000 forintot költött önkormányza-
tunk. Ide tartozik a lakásfenntartási támo-
gatás, az átmeneti és rendszeres segélyek, 
az ápolási díj, a gyógyszertámogatás, 
a köztemetés, a temetési segély, a gyer-
mekvédelmi támogatás, a beiskolázási 
támogatás és a természetbeni támogatás. 
Ez utóbbi segélyezési forma foglalja ma-
gába a tűzifa támogatást, az élelmiszer 
segélycsomagokat, az önkormányzati 
kríziskamra feltöltését, a gyógyszerek 
megvásárlását a rászorulók számára. Ez 
az összeg 17 százalékkal magasabb az 
előző évinek, ez is mutatja, hogy a járvány 
következtében nagyobb feladat hárult a 
szociális ellátórendszerre.

Természetesen az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal nem önállóan 
végzi a szociális gondoskodás felada-
tát, hanem a civil szervezetek hathatós 
közreműködése és támogatása mellett. 
Legfontosabb megmozdulásaik a kü-
lönböző élelmiszer és adománygyűjtő 
akciók és jótékonysági rendezvényeik. 
Másik nagyon fontos szerepük a szociális 
jelzőrendszerben való részvételük. Nagy 
köszönet illet meg mindenkit, aki a jár-
ványhelyzetben segítette ennek a fontos 
feladatnak az ellátását! 

A 2021. évi költségvetési BEVÉTELEK tervezett 
előirányzata 1.974.257.865 forint, melyet 
a hosszú távú befektetési államkötvény 
1.324.103.000 forinttal, a 2020 évi marad-
vány 391.568.244 forinttal egészít ki, így 
összesen 3.689.929.109 forint forrás áll ren-
delkezésre. 

Az idei évtől a gépjármű adót teljesen 
elvonták az önkormányzatoktól, az ezzel 
kapcsolatos adóhatósági feladatok (Kör-
nye esetében) folyamatosan átkerülnek 
a NAV Komárom-Esztergom Megyei Igaz-
gatóságához. 

Idén a feladatfinanszírozás keretében – 
az iparűzési adó erősségünkre tekintettel 
– általános működési feladatellátásra, az 
óvodai és bölcsődei feladatellátásra, a 
gyermekétkeztetés működési kiadásaira és 
a közművelődési feladatellátásra kap ön-
kormányzatunk állami hozzájárulást, mely-
nek összege 314.329.669 forint, ezzel szem-
ben az elvárt adófizetési kötelezettségünk 
az iparűzési adó erőképességünk miatt: 
316.355.3859 forint. Ezeknek a számoknak 
az ismeretében kijelenthető, hogy telepü-
lésünk központi feladatfinanszírozás nélkül 
működik, minden egyes kiadás forint 
fedezetét saját bevételből teremtjük elő.  
A központi költségvetés felé csak köte-
lezettségünk keletkezik, jogosultságunk 
nincs.

Bevételeinket az önkormányzat köz-
hatalmi bevételei (helyi adók, bírságok, 
pótlékok) a működési bevételek és a 2020. 
évi maradvány és hosszú távú befektetési 
államkötvények alkotják. 

110 év: Környebánya
1911. február 9-én Környe határában 
a felszíntől 2-3 méter mélységben jó 
minőségű barnakőszenet találtak, 
külszíni műveléssel májusban indult 
meg a termelés. A mai Környebánya 
tehát a széntermelésnek köszönheti 
létezését.

A centenárium alkal -
mából a környei ön-
kormányzat t íz éve 

bányászzászlót adományo-
zott Környebányának, kiad-
ványt jelentetett meg, és az 
elődök tisz teletére emlék-
művet állít tatott, melyen ez 
olvasható: „Csillog a mécs, 
sugárt lövell, Szerencse fel! 
Szerencse fel!” A hős bányász 
elődök tiszteletére állít tatta 
Környe Község Önkormány-
zata a Környei -Bánya nyi -
tásának 100. évfordulóján.  
Az utókor fejet hajt és em-
lékezik! 

A járványhelyzet miatt a 110. 
évi jubileumon elmaradt az 
ünnepi megemlékezés, február 
9-én Beke László polgármester 
és Pákozdi Ferenc alpolgár-
mester helyezte el a kegyelet, 
és tisztelet koszorúját az emlék-
műnél, melynek elkészítése ma 

is jelzi a bányászok példaértékű összetar-
tozását, összefogását: a centenáriumi kő 
és emléktábla 10 évvel ezelőtt ugyanis a 
tardosi kőbányából érkezett a Budai Trans, 
szállítmányozással és bányaműveléssel 
foglalkozó társaság vezetője, Budai Attila 
felajánlásának köszönhetően ajándékként. 

A centenárium alkalmából k iadot t, 
Környebánya ismert, vagy névtelen hőse-
inek emléket állító helytörténeti kiadványt 
10 évvel ezelőtt Svétecz László† önkor-
mányzati képviselő szerkesztette, a főhaj-
tással előtte is tisztelgett a polgármester 
és alpolgármester.

Õ következő oldal
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A megjelenő pályázati lehetőségeket az 
idei évben is folyamatosan figyelemmel 
kísérjük. Tavaly bírálták el pozitívan a Böl-
csődei férőhelyek kialakítására, bővítésére 
benyújtott pályázatunkat, a megvalósítás 
az idei évben történik. 

Az önkormányzat a kötelező és önként 
vállalt feladatok körében egyaránt – az 
elmúlt évekhez hasonlóan – színvonalas 
közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A fel-
adatellátás tárgyi és személyi feltételei 
biztosítottak, a működési célú kiadások 
az önkormányzat tervezett bevételének 
28,9 százalékát teszik ki, a beruházási és 
felújítási kiadásokra, és tartalék-képzésre 
(településfejlesztésre) a tervezett források 
62,5 százalékát tudjuk előirányozni. A 
központi költségvetésbe bevételeink 8,6 
százalékát kell befizetnünk, és ez még 
nem tartalmazza a forgalmi adó összegét. 
Mindezek mellett a falu által működtetett 
szociális támogatási rendszer idén is je-
lentős támogatást nyújt a nehéz anyagi 
helyzetben lévők számára. 

A 2021. évi költségvetési  
KIADÁSOK tervezett előirányzata 

3.956.960.556 forint 

Az elfogadott Gazdasági Program 
célkitűzései alapján  

a LEGFONTOSABB BERUHÁZÁSI  
ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK

 
A Kossuth utca felújítási terveinek elké-
szít tetése, amennyiben a költségvetés 
engedi, a felújítás megvalósítása.

A Tagyospusztai Konkoly-Thege Szabó 
kúria tetőszerkezetének tervezése. Az 
önkormányzat egy évvel ezelőtt élt elő-
vásárlási jogával. A tető hiányos, ezért azt 
a lehető leghamarabb helyre kell hozni.

Ipari Park Budai út és kerékpárút terve-
zés. Két új gyár miatt szükséges az Ipari 
Park úthálózatának bővítése, valamint a 
Környe–Tagyospuszta kerékpárút tervezést 
indokolja, hogy ezen a nyomvonalon lehet 
majd megközelíteni Tatát.

A SPORTCSARNOK ÉPÍTÉSÉVEL kapcsolat-
ban meghirdettük a közbeszerzési eljárást, 
a kiírást elektronikusan 11 vállalkozás 
töltötte le. A beruházás várható kezdete 
2021. április 30.

Játszóterek felújítására 4 millió forintos 
keretet terveztünk. Korszerűsítjük, a tele-
pülésünk bekötő útjainak megfigyelésére 
is kiépítjük a térfigyelő kamerarendszert. 
A polgármesteri hivatal és a művelődési 
ház közötti területen középszigetet építünk, 
amely egyrészről lassítja a forgalmat, más-
részről biztonságosabbá teszi a gyalogos 
átkelést az úton. A Beloiannisz utcában, a 
Hunyadi utca és a Széchenyi utca között a 
jelenlegi buszmegállók (az útpadkáról, il-
letve a kapubejáróról kell a buszra felszáll-
ni) helyett két új megállót létesítünk, hogy 
jobb körülményeket teremtsünk az autó-
busszal utazóknak. A Bajcsy Lakóparkban 
közvilágítási oszlopokat állítunk a kiépített 
hálózatra. A Tatai út mellett területet vá-
sárolt önkormányzatunk, melyen újabb 
lakópark kiépítését kezdjük meg idén.  

A telkek előreláthatóan legkorábban 
2023 - tól lesznek megvásárolhatók a 
közművek terveztetése miatt. Felújítjuk a 
József Attila utca Április utca felöli végét, 
miután sikerült megszerezni az utca végé-
nek tulajdonjogát a falunak.

Az óvoda mellett található telefonköz-
pont külső vakolását is elkészíttetjük, az 
állapota indokolja a felújítást. 

A Szent Rókus rendelő elek tromos 
rendszere már nagyon elavult, több 
alkalommal is meghibásodott az elmúlt 
időszakban, ezért a vezetékek cseréjét is 
tartalmazza a költségvetés. Az I. számú 
rendelő felújításával nagyobb váróte-
remmel és újabb bejárattal gazdagodik 
az intézmény.

Az utóbbi években nagyon sok cserép 
eltöröt t a Közösségi és Tájház tetején.  
A cserép meghibásodását jeleztük a gyár-
tónak, aki a garanciális hibát elismerte, így 
az egész tetőre biztosítják az új cserepet. 

A tagyospusztai kastély tetőszerkeze-
tének felújítását azonnal megkezdjük, 
amint rendelkezésre állnak a szükséges 
dokumentumok.

Idén a tervezett  
beruházási költség 1.537.816.381 forint,  

a felújítási 173.762.260 forint

Az önkormányzat a Tatabányai Több-
célú Társulásban továbbra is részt vesz, 
melynek fenntartásához lakosságszám 
arányában járulunk hozzá. A Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe működési 
kiadásait 2 000 000 forinttal támogatjuk, 
egyben biztosítjuk a működés feltételeit. 
A civil szervezetek és az egyházak részére, 
valamint a szülőföld program kiadásaira 
természetesen idén is támogatást biztosít 
önkormányzatunk.

IRTÁSPUSZTA:  
NEM AZ ÁLLATLÉTSZÁM EMELÉSÉRE!

Tavaly engedélyezési eljárást kezdemé-
nyezett a Környei Agráripari Zrt. az Irtás-
pusztai telephelyére a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Osztályánál 
a tartható sertések számának emelésére.  
A tervezett állatlétszám emelésével az 
éves hízókibocsátás átlagosan majdnem 
200 ezer darabra emelkedet t volna.  
Az ügyben szakhatóságként jár t el a 
jegyző, aki jelentős környezeti terhelésre 
hivatkozva megtagadta a szakhatósági 
hozzájárulás kiadását, valamint önkor-
mányzatunk is kifejtette aggályát ügy-
félként a telep ilyen mérvű fejlesztése 
kapcsán. Az érvek között szerepelt pél-
dául a keletkezendő hígtrágya mennyi-
sége, a környei tóba torkolló Irtáspusztai 
vízfolyás közelsége, valamint az a tény, 
hogy az Agráripari Zrt. a jelenlegi jóval 
kisebb állatlétszám üzemeltetéssel is 
okozott többszöri környezetszennyezést. 
A hatóság az engedélyezési eljárást 
megszüntette és megállapította, hogy a 
tervezett tevékenység megvalósításából 

származó környezeti hatás jelentős, ezért 
környezeti hatásvizsgálat lefolytatását 
tartja szükségesnek.

ELKERÜLŐ ÚT

Bár a járvány némiképp lelassítot ta a 
folyamatokat, a falunkon naponta át-
haladó gépjárműforgalmat nem. Mint 
ismert, jelentős lakossági összefogás indult 
a megoldás, az elkerülő út megépítése 
érdekében, és ez a kezdeményezés 
(hiszen nem csupán Környét, a falunkon 
áthaladókat, az ipari parkokban működő 
vállalkozásokat is sújtja) gyorsan túllépett 
a falu határán: a környező települések 
polgármesterei, ipari parki társaságok 
képviselői is csatlakoztak aláírásukkal a 
megmozduláshoz. Végül majdnem 6 500 
aláírás gyűlt össze, aminek eredménye-
ként a szakma, szakminisztérium elismerte 
az elkerülő út szükségességét, és kifejezte, 
hogy pozitív Kormánydöntés esetén meg-
indulhatnak a megvalósításhoz szükséges 
lépések.

A pénzügyi forrást támogató Kormány-
döntés azonban a mai napig nem született 
meg. Tavaly is több alkalommal kerestük 
az Innovációs és Technológiai Minisztériu-
mot, hogy tájékozódjunk a környei elkerülő 
út sorsáról. 2020 szeptemberében a Köz-
lekedéspolitikáért Felelős Államtitkártól,  
Dr. Mosóczi Lászlótól kapott tájékoztatás 
szerint „a környei elkerülő út szerepel a 
Kormány rövid és középtávon megva-
lósítani tervezett közúti projektjei között, 
azonban a megvalósításhoz szükséges 
forrás biztosításához még a Kormány to-
vábbi döntése szükséges.” Az elkerülő út 
ügyében legutóbb Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselővel február 
16-án találkoztam, a megbeszélésen részt 
vett az oroszlányi és a bokodi polgármes-
ter is. Egyeztettük az általunk preferált 
nyomvonalat, mivel a képviselő asszony 
a közeljövőben tárgyal a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő mérnökeivel a tervezés 
megkezdéséről.

NEM!  
– ÍGY REAGÁLT A TANKERÜLET  

KÖRNYE KÉRÉSÉRE 

Településünk a jövőben is KÖMLŐD BEIS-
KOLÁZÁSI KÖRZETE lesz, pedig az ezzel kap-
csolatos ellenvéleményét testületünk már 
a tavalyi iskolai körzetek megállapításakor 
is jelezte a Tatabányai Tankerület Központ 
felé. Önkormányzatunk döntésének az a 
fő oka, hogy szeretnénk a környei gyerekek 
számára a legjobb feltételeket biztosítani 
az iskolában, ideértve a tanulólétszámot, 
illetve az is fontos érv, hogy a kömlődi csa-
ládok számára nem céliskola a környei.  
Az utóbbi évek tapasztalatai szerint ugyanis 
a kömlődi családok csupán azokat a gye-
rekeket hozzák ide, akiket máshová nem 
vesznek fel. Sajnálattal vettük tudomásul, 
hogy a tankerület idén is figyelmen kívül 
hagyta annak a települési önkormányzat-
nak a véleményét, amely a legfőképpen 
érintett.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

Tavaly augusztusban megalakult a 
polgármesteri hivatalon belül a Környei 
Közterület-felügyelet. Napjainkra jutottunk 
el odáig, hogy a feladatellátás valameny-
nyi feltétele – tárgyi, személyi és jogi – ren-
delkezésre áll, ezzel pedig megkezdődhet 
a tényleges munkavégzés, a közterület 
valós felügyelete. Tudjuk, érezzük, hogy a 
környeiek többsége büszke a környezeté-
re, és mindent megtesz annak megóvása 
érdekében, azonban sajnos gyakorta 
találkozhatunk olyan szabályszegésekkel, 

amelyek bosszantóan hatnak a minden-
napi életünkre. A közterület-felügyelő 
feladata ezen szabálysértések felszá-
molása: elsődlegesen figyelmeztetéssel, 
s amennyiben annak nincs foganatja, 
úgy bírságolással. Mindezt a közösség 
érdekében. Szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy a közterület-felügyelet megalakítá-
sával nem a bírságolás bevezetése, nem  
a bírságolások számának gyarapítása a 
cél, hanem, hogy Környe továbbra is az 
a település legyen, ahol jó élni! 

* * *

Amennyiben ön a beszámoló, tájékozta-
tó kapcsán kérdést tenne fel, úgy 2021. 
március 19-éig megteheti e-mailben az 
info@kornye.hu címen, és levélben Környe 
Község Önkormányzatának (2851 Környe, 
Alkotmány u. 2.) címezve, de a hivatal 
hátsó bejárata melletti postaládába is 
bedobható a boríték.

A közérdeklődésre számot tartó kérdé-
sekre, felvetésekre adott válaszokról 
természetesen az újság hasábjain is tájé-
koztatjuk önöket.

Beke László polgármester

Születésnaposok Megérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat…

Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz...

Teremtő zápor hull a földre…
Jogod van fényre… És örömre....”

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

85 esztendős
Stumpf Ferencné sz. Auer Valéria (február 18.) 

Tóth Imréné sz. Beck Teréz (február 21.)
80 esztendős

Horváth Jenőné sz. Laczkó Julianna (február 6.)        
Bódi Istvánné sz. Horváth Mária Anna (február 18.)

75 esztendős
Gábor István (február 7.)

70 esztendős
Majer Károly János (február 7.) 

Senkár Attiláné sz. Németh Edit (február 7.) 
Goór János (február 9.) 

Horváth Géza (február 13.) 
Németh József (február 25.)

További jó egészséget és sok boldogságot  
kívánunk az ünnepelteknek!

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

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta négy kisfiú érkezése 
ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük: 

Wohl Róbert és Golda Ildikó kisfiát Alexandert,
Magyar János és Turi Klaudia kisfiát Botondot,
Krüpl Viktor és Jokuthy Gabriella kisfiát Mátét,

Szőgyényi Zoltán és Szőgyényi Magda Petra  
kisfiát Tamást.

A kisfiúknak és szüleiknek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

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

Tisztelt Vállalkozók!
A környei székhelyű vállalkozások  

évente egy alkalommal 1/8-ad oldalon 
továbbra is díjtalanul  

tehetik közzé hirdetéseiket  
a Környei Hírhozóban. 

Bővebb információ  
a 06 30 387 4690-es telefonszámon, 

vagy a hirhozo@kornye.hu  
e-mail címen kérhető.
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Húsvétra készülve
A húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe, az egyházi legfontosabb ünnepe. 
Maga a nagyböjt is egy 40 napos felkészü-
lés erre, de az utolsó héten, a nagyhéten, 
felgyorsulnak az események. Virágvasár-
nap szentelik meg a fűzfák barkáit. A nép-
hit szerint ezeknek a gallyaknak gyógyító 
ereje van, de több magyarországi német 
vidéken vihar- és jégkárok elleni hatást is 
tulajdonítanak nekik.

K risztus szenvedése az utolsó vacsorá-
val vette kezdetét nagycsütörtökön.  
A magyarországi német szokások 

is az étkezéshez kötődnek. Ahogy a nap 
német neve – Gründonnerstag, azaz zöld 
csütörtök – mutatja, ezen a napon zöld 
ételeket, főzelékeket, salátát és hasonlókat 
kell enni.

 A szentmisén a harangok Rómába men-
nek, ami azt jelenti, hogy a nagyszombat 
esti feltámadási miséig nem szólaltatják 
meg azokat. Harangok és csengők he-
lyett ez idő alatt kereplőket használnak. 
Falvakban iskolás gyerekek kereplőkkel 
járták az utcákat, jelezve a napszakokat és 
imára szólították a lakosokat. Szolgálatukért 
tojásokat kaptak. Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Környe is évek óta feleleveníti 
ezt a hagyományt!

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

A nagyszombati szertartások a tűzszen-
teléssel kezdődnek. A tűz mellett a húsvéti 
víznek is különös jelentősége volt. A folyóvíz 
a feltámadási mise után hatékony bőrbe-
tegségek és szeplők ellen, de általánosság-
ban szerencsét, szépséget, egészséget és 
erőt ad. A jó termés biztosítására érdemes 
volt a harangok visszatértekor megrázni a 
gyümölcsfákat.

Húsvétvasárnap került sor az ételek meg-
szentelésére, természetesen a sonkákéra 
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 
helyezték. Mint sok más dolog, a tojás is 
termékenységi szimbólum. 

Húsvéti tojás – Ostereier 

A tojás ősidők óta a termékenység, az élet 
megújulásának jelképe. Egyes népek úgy 
tartják, hogy a világ is egy tojásból, egy 
hatalmas világtojásból származik. Mivel a 
tojásnak mindig is különleges életerőt tulaj-
donítottak, a sírok elmaradhatatlan halotti 
ajándékai voltak, ezzel kívántak elhunyt hoz-
zátartozóik újjászületéséhez természetfeletti 
erőt útravalóul adni. A tojás kívülről kemény, 
élettelennek tűnő tárgy, de benne élet rejlik. 
Mint ahogy a csibe a tojáshéjból, úgy jön ki 
sírjából a feltámadt Jézus, megtörve a halál 
hatalmát. A 10. századból való keresztény 
sírokban is találtak tojásokat, mégpedig 
pirosakat. Ez bizonyítja, hogy már ezer év-
vel ezelőtt is festették a tojásokat. Sokáig 
kizárólag csak pirosat használtak a húsvéti 
tojások festésére, a piros szín Jézus kiontott 
vérét szimbolizálta. Úgy háromszáz évvel ez-
előtt jelentek meg más színek is a festésben.  
A zöld tojás festéséhez a spenót, a sárgához 
a hagyma, a kékhez a mályva, a piroshoz a 
cékla levét használták. 

Húsvéti nyúl – Osterhase 

Senki sem tudja pontosan, hogyan ke-
veredett a nyúl húsvéti hagyományaink 
közé. Korábban, mikor még a germánok 
különböző istenekben és istennőkben 
hittek, a nyulat a tavasz istennője, Ostara 
hírnökeként tartot ták számon. Mikor a 
szántóföldeken és a mezőkön nyulak ug-
rándoztak, és sok-sok kicsi nyuszit hoztak a 
világra, tudták az emberek, hogy vége a 
télnek, eljött a tavasz. A nyúl a keresztény hit 
elterjedése után is megtartotta kiemelkedő 
szerepét, az igencsak szapora állat az új 
élet keletkezésének jelképévé vált. 

Jó háromszáz évvel ezelőtt vált általánossá 
a húsvéti tojás ajándékozásának szokása. 
Szinte ezzel egyidejűleg kezdett el terjedni 
a tojástojó nyúl legendája is. Kora tavasszal 
a házak kertjeiben gyakrabban tűnnek fel 
a nyulak, hogy élelemhez jussanak. Mivel a 
tyúkok nem tudnak festett- vagy csokoládé-
tojásokat tojni, egyszerűbb volt a gyerekekkel 
elhitetni, hogy a szerencsehozó tojásokat 
a kertekbe beszökő húsvéti nyúl tojja. Sőt a 
hihetőséget az is erősítette, hogy a tojások 
széthordására a nyúl sokkal inkább alkalmas, 
hisz ügyesebb és gyorsabb is, mint a tyúk.

Egy másik legenda szerint a nyúl a ger-
mán tavaszistennő, Ostara egyik galambját 
jelképezi, akit az istennő büntetésből nyúllá 
változtatott. Ezen ismeret függvényében, 
már nem kérdéses, hogyan tud a nyúl 
tojást tojni.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe  
beszámolója a 2020-as évről

Tisztelt Környeiek!

Önkormányzatunk a tavalyi tájékoztató 
óta eltelt időszakban gazdaságosan és 
szabályszerűen működött, céljaiban, 
eszközeiben és tevékenységében jelen-
tős változások nem történtek.

2020-ban, mint ahogy ez a számadatok-
ból is látszik, több pénzösszeggel gaz-
dálkodhattunk, mint az előző években. 
Köszönhető ez annak, hogy az állam 
messzemenően honorálja a nemzetiségi 
önkormányzatok szerepvállalását a köz-
ség életében. A több feladatellátás több 
pénzt, a több pénz pedig több feladatot 
generál.

Tervezésünkben így több új feladatot, 
programot vállalhattunk és az eddig 
hagyományosan visszatérő és jól sikerült 
programokat, pedig bővebben tudtuk 
támogatni.

Ugyanakkor a tavalyi esztendő a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat éle-
tében is rendhagyó volt a világjárvány 
miatt.

Január 5-én megtartottuk a búcsút, 
mellyel évről-évre felidézzük ezt a régi 
egyházi hagyományt.

Februárban a tájházban hagyomány-
őrző tollfosztás tartottunk, amely az idő-
sek körében nagyon népszerű esemény, 
és örömünkre mind több gyermek, csa-
lád érkezik. 

Márciusban a helybéli idősekkel tartot-
tunk találkozót, hangfelvételt készítettünk 
a régi énekekről illetve történetekről, 
melyeket a későbbiekben szeretnénk 
papírra vetni és továbbadni a következő 
nemzedéknek.

Márciusban elkezdődött az online ok-
tatás az iskolában. Az önkormányzatunk 
4 laptopot ajánlott fel a rászoruló diákok 
részére.

Mivel a korlátozások a Tájházat is érin-
tették, ezt az eseménymentes időszakot 
használtuk ki arra, hogy a polgármester 
úr támogatásával a pajta mögötti ré-
szen kialakítsuk a Mesterségek utcáját. 
Ezt berendeztük a képviselőtárasaim-
mal, és a pajtában is kialakítottunk egy 
bemutatóteret. Célunk, hogy összessé-
gében olyan teret, tereket alakítsunk 
ki, ahol akár gyerekcsoportok is játszva 

megismerkedhetnek a régmúlt szakmá-
ival és eszközeivel. Sajnos a pandemia 
miatt még nem láthatja a nagyözönség, 
de bízunk abban, hogy hamarosan 
sok örömteli pillanatot szerezhetünk a 
Környeieknek.

Tavaly felkereste önkormányzatunkat 
a Nemzeti Értékeink Könyvkiadó a „Mi 
Svábok” című könyvben történő meg-
jelenés lehetőségét felajánlva, majd 
Környe Község Önkormányzatával egyez-
tetve továbbítottunk a falu történetéről 
anyagot, amely az idén meg is jelent a 
kiadványban. 

Mobil faházat vásároltunk a rendez-
vényeink színvonalasabb lebonyolítása 
érdekében. 

Mivel a hagyományos rendezvénye-
ink a járvány miatti korlátozásoknak 
megfelelően elmaradtak, az általános 
iskolában lévő német nyelvoktatást 
igyekeztünk támogatni: a tanév végén 
a németes diákokat jutalomtárgyakban 
részesítettük, 2020 szeptemberében pe-
dig több mint 150 000 forintot biztosítot-
tunk az iskola német nyelvoktatásához 
munkafüzetek, szemléltető eszközök, 
társasjátékok vásárlásra érdekében, 
melyekkel könnyíthetik, színesíthetik a 
német nyelv oktatását!

Sikeres volt a felhívásunk is a német 
nyelvvizsgát szerzők között, a tavalyi 
évben 3 főt jutalmazhattunk 10-10 000 Ft 
értékű ajándékkártyával.

Mivel a járványügyi korlátozások miatt 
sem a Dalkör, sem a Német Hagyo-
mányőrző csoport nem működhetett, a 
vezetők szerződését szüneteltettük illetve 
megszüntettük. Ez természetesen nem 
jelenti sem a Dalkör, sem a Gyerekcso-
port megszüntetését, csupán a kialakult 
járványhelyzetben próbáljuk ezzel is 
védeni a gyermekek és felnőttek egész-
ségét! Természetesen a veszélyhelyzet 
elmúlásával azon leszünk, hogy a két 
csoport tovább tudjon működni, amihez 
továbbra is megadunk minden anyagi és 
erkölcsi támogatást!

Az óvodai gyerekcsoport és a vezető-
jük részére új fellépő ruhákat varrattunk.
Megtartottuk a Kürbis schnitzer (Tökfa-
ragó) rendezvényünket is. Személyesen 
sajnos nem találkozhattunk, de a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat felajánlott 

40 db tököt az online faragásra is, va-
lamint az óvoda minden csoportjába 
is eljut tat tunk faragni való tököket.  
A Művelődési Házzal közösen meghirde-
tett online programra végül csupán 20-
an neveztek, de az előzetes, a pályázatok 
és eredményhirdetés megtekintése a 
facebookon majdnem elérte a 10 ezret.

A tájház területén idén csak szűk kör-
ben, iskolai csoport részére kukoricafosz-
tást tartottunk. 

Weihnachtsbäckerei és a Süssünk, 
süssünk mézeskalácsot felhívásra is sokan 
jelentkeztek, bár ezt is csak online formá-
ban valósíthattuk meg, de próbáljuk a 
rendezvényeinket életben tartani.

Környe Község Önkormányzata évi 
2 000 000 forinttal támogatja a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatot a német 
nemzetiségi hagyományok ápolására. 

Az idei évben, amennyiben a jár-
ványügyi korlátozások engedik, ismét 
igyekszünk újra színes programokkal 
visszatérni a normális kerékvágásba. 
Jelenleg a faluban lévő keresztek felújítá-
sának pályázatán dolgozunk a Katolikus 
Egyházzal közösen! 

Köszönet Környe Község Önkormány-
zatának az anyagi támogatásért, és 
köszönet minden segítőnek, aki bármi-
lyen módon részese a környei német 
nemzetiségi gyökerek, hagyományok 
megőrzésének!

Tirhold Kármen elnök

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

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

Frohe ostern und viel spaß beim 
eiersuchen wünscht in Name der 

Ungarndeutsche Selbstverwahltung 
Karmen Tirhold

Boldog Húsvétot kíván a Német  
Nemzetiségi Önkormányzat nevében 

Tirhold Kármen

Könyvajánló

Hosszú évtizedek után 
újból virágzó, gyara-
podó, identitásukban 
megerősödő korszakot 
élhetnek a magyaror-
szági németek. A hazai 
társadalomban, kultú-
rában, gazdaságban 
egykor betöltött jelen-
tős szerepük számos 
értéket hagyott hátra. 
Napja ink ban ped ig 
szemtanúi  lehetünk 
közösségük látványos 
újraszerveződésének, érdekképviseleti, kulturális és ok-
tatási-nevelési tevékenységük gazdagságának, mellyel 
ismét kézzelfogható, fontos értéket képviselnek hazánk 
kulturális palettáján. A múltjukat kutató, jelenüket és 
jövőjüket építő svábok életerős közösséget alkotnak. Ezt 
kívántuk bemutatni a Nemzeti Értékek Könyvsorozatban, 
riportokkal, történetekkel, személyes portrékkal.



KÖSZÖNJÜK A KÖZÖS ÜNNEPLÉST!
A környei Művelődési Ház 2016 januárjától 
minden évben a „Szabad a Téka” elne-
vezésű programjával tiszteleg a Magyar 
Kultúra Napja előtt. Idén erre sajnos nem 
volt lehetőség, de azért mégis közös ün-
neplésre, közös játékra hívtunk mindenkit!

A 13+1 kérdésre 17 helyesen kitöltött totó 
érkezett, mindenkinek nagyon köszönjük!  
A környei tó mérete különböző portálokon 26 
hektárosként jelent meg, ezért ezt a választ 
is elfogadtuk. A nevezésükhöz hárman 3, 
ketten 4, és pontosan tucatnyian csatoltak 
5 fotót, ezért a hármas-négyes kategóriá-
ban egy-egy ajándékutalványt sorsoltunk 
ki. Ötezer forint értékű ajándékutalványt 
nyert Jeszenovics Viktória, hétezer forint 
értékűt Tóth Kíra, míg egy-egy tízezer forint 
értékűt Hornyák Márton, Szűcs Balázs Róbert, 
Kandó Kata, aki Szlatki Ákossal, Gergővel és 
Tamással közösen pályázott, valamint szintén 
tízezer forint értékű utalvánnyal jutalmaztuk 
az általános iskola 3.a osztályát. Gratulálunk!

És végül a totó és helyes megfejtései:

1. Mit ünnepelünk január 22-én, a Ma-
gyar Kultúra Napján? (A kézirat tanúsága 
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcso-
mag részeként és jelölte meg dátummal 
Csekén a Himnusz kéziratát.)

2. Mikor vehették birtokba a megújult 
Művelődési Házat a környeiek? (2013. 
március 21.)

3. Hány fix szék található a Művelődési 
Ház színháztermében? (273)

4. A „Szabad a Téka” elnevezésű jó-
tékonysági programjából származó 
forintokkal mely szervezetet támogatja 
a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár? 
(Vöröskereszt Környei Alapszervezete)

5. Mikor nyerte el a Magyarországi Falu-
megújítási Díjat Környe? (2019., szeptember 
13-án volt a díjátadó ünnepség)

6. Melyek Környe testvértelepülései? 
(Steffenberg, Tardoskedd)

7. Mikor találtak barnakőszenet a mai 
Környebányán? (1911. február 9.) 

8. Ki készítette a Trianoni Emlékművet? 
(M. Nagy József)

9. Melyik családot telepítették ki 1947. 
augusztus 27-én a jelenlegi Közösségi és 
Tájházból? (Beck Istvánt és családját.) 

10. Kik tervezték a Környei Vackor Óvoda 
és Bölcsődét? (Páll Ákos, Sárfy Tibor)

11. Mióta viselheti az „Örökös Ökoiskola” 
címet a környei? (2019 ősze, a díjátadó 
ünnepség október 18-án volt) 

12. Az új faluközpontot 2014 őszén vehet-
tük birtokba. A tóparti sétány mellett hány 
örökzöld és hány lombhullató cserjét ültet-
tek el a kialakítás során? (1177 örökzöld és 
1 867 lombhullató) 

13. Hány hektáros a környei tó? (29,7)

+ 2020. február 14-én melyik társulat 
előadásában, milyen színházi előadást 
láthatott a közönség a környei Művelődési 
Házban? (Körúti Színház: A meseautó)


