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Elismerések Szent Flórián Napja alkalmából
Környe Község Önkormányzatának nevé-
ben részesített tűzoltókat elismerésben és 
jutalomban Szent Flórián Napja alkalmá-
ból május 4-én Beke László polgármester. 

A z elismerő oklevelet hárman vehet-
ték át: Sikrai Attila tűzoltó alezredes, 
a Komárom-Esztergom Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári 
Védelmi Főfelügyelője a katasztrófavéde-
lem állományában két évtizede magas 
szakmai színvonalon végzett kiemelkedő, 
példaértékű munkájáért, Nagy Bence 
tűzoltó őrmester, a Tatabányai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltója 
a tűzoltófeladatok megbízható, pontos, 
fegyelmezett, szakszerű, példaértékű ellá-
tásáért, valamint Olsovszky Árpád Csaba 
önkéntes tűzoltó, a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület rajvezetője az 

„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” 

egyesületben és a káresetek felszámolása 
során végzett önzetlen, tudása legjavát 
adó, rátermett feladatellátásáért. A tűzoltó-
napi ünnepségen a díjazottak és a Környei 

Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tag-
jai Tirhold Kármen képviselőtől egy ünnepi 
tortát is átvehettek.

2015-ben új kezdeményezés indult a sok 
világnap között: legyen a népviseletnek is 
egy napja! Vegyük fel egy hétköznapon a 
magyarországi német népviseletünk vagy 
a magyar népviselet egy darabját (szok-
nya, mellény, blúz, pántlika), és tegyünk 
ünneppé egy átlagos napot! Idézzük meg 
őseink emlékét és mutassuk be öröksé-
günket a mindennapokban. Erről szól a 
népviselet napja és a TrachtTag is, immár 
hetedik éve.  Õ 3. oldal
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Elismerések Szent Flórián Napja 
alkalmából
…folytatás az első oldalról.

Sikrai Attila tűzoltó alezredes 2001. 
január 1-jén kezdte meg pályafutását a 
Komárom-Esztergom Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Komáromi Kiren-
deltség állományában, polgári védelmi 
kirendeltség-vezető beosztásban. 2012 óta 
a Megyei Főfelügyelőség polgári védelmi 
főfelügyelőjeként teljesít szolgálatot.

1987-ben a Zalka Máté Katonai Műszaki 
Főiskola vegyivédelmi szakán szerzett ve-
gyivédelmi tiszt és radiokémiai üzemmér-
nök főiskolai oklevelet, 2006-ban Kataszt-
rófavédelmi- és tűzvédelmi szervező (tiszt) 
végzettséget szerzett, 2014-ben rendészeti 
szakvizsgát tett. Felkészültségét és szakmai 
ismereteit folyamatosan bővítette, több-
ször vett részt különböző polgári védelmi 
továbbképzéseken, illetve katasztrófavé-
delmi témájú szaktanfolyamokon. 

Munkáját évek óta kiemelkedő színvona-
lon végzi, tevékenységére a szakmaiság, 
a gyakorlatiasság és a pontosság jellem-
ző. Kezdeményezőkészsége, kreativitása 
átlag feletti, kiemelt hangsúlyt fektet a 
munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok, 
belső szabályozók ismeretére, illetve ezek 
átadására, ennek érdekében folyamatosan 
figyelemmel kíséri a katasztrófavédelmi 
megbízottak szakmai felkészítését polgári 
védelmi, védelemigazgatási és önkormány-
zati kapcsolattartási feladatok kapcsán. 

Kiváló szintű szakmai tevékenységével 
értékes munkakapcsolatokat alakított ki, 
illetve mélyített el a társszervek és a men-
tőcsapatok vezetőivel, az elmúlt években 
folyamatosan végezte az ifjúsági verse-
nyek szervezését, végrehajtását, melyeket 
kiemelkedő szinten valósított meg. Elhiva-
tottságával, szakmaszeretetével követendő 
példa az igazgatóság munkatársai előtt.

„Múltunk a jelenben,  
egy nap népviseletben”
…folytatás az első oldalról.

A környei általános is -
ko l a  Lá s z l ó  M á r t a 
néptáncpedagógus 

révén már abban az esztendő-
ben csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, idén pedig Tirhold 
Kármen, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke 
is arra buzdítot t mindenkit, 
hogy április 24-én merüljünk 
el a hagyomány varázslatos 
világában, akár teljes viselettel, 
vagy csak egy-egy jelképes ru-
hadarabbal, és az internetnek 
köszönhetően mutassuk azt be 
másoknak is. 

A felhívásához többen csat-
lakoztak, Dörner Istvánnét pél-
dául arra ösztönözte, hogy 
kutakodjon a család régi fotói 
között, így a Viselet Napjához 
kapcsolódóan a tőle kapott, 
igen értékes egykori képeket is 
megmutathatjuk. Az Oroszlányi 
Bányász Népdalkör a megye 
hagyományait követő viseletét 
mutatta be, Tirhold Kármen és 
Dörner István hagyományos 
környei viseletben látható: női 
kendővel és a férfi köténnyel 
hétköznapiként, a fehér sopf-
fal és a kötény nélkül pedig 
ünnepiként. Hamburger Gréta 
és Hamburger István bajor, 
édesanyjuk Salzburgi népvise-
letet öltött április 24-én.

Köszönet továbbá a múlt 
örökségének megőrzéséért, a 
fotókért, Sternhardt N. Zsuzsának, 

Nagy Bence 2016 februárjától teljesít 
szolgálatot a Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tata-
bányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Tatabányai Hivatásos Tűzoltó parancsnok-
ság állományában beosztott tűzoltóként. 
Szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezik és elvégezte az alapfokú tűzoltó 
szakképző tanfolyamot, szakmai feladatait a 
hivatásos állományba a kerülését követően 
beosztott tűzoltóként látja el. Hozzáállását az 
elhivatottság, a felelősségtudat, munkavég-
zését a kiváló gyakorlati kivitelezés jellemzi. 
A beosztásához kapcsolódó feladatokon túl 
ismereteit folyamatosan bővíti. A kapott fel-
adatokat minden esetben legjobb tudása 
szerint hajtja végre, személyes tulajdonságai 
közül szorgalma. átlag feletti teljesítménye, 
valamint segítőkészsége kiemelkedő.  
A káreseteknél, valamint a laktanya belső 
életében végzett munkája megbízható, 
pontos, rátermettségével, hozzáállásával, 
tisztelettudó magatartásával jó példával 
jár bajtársai előtt. 

Olsovszky Árpád Csaba a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tűzoltó szakág 2015 -ös alakulása óta 
tagja. 2015 őszén végezte el a 40 órás 

tűzoltó alapfokú képzést. Szorgalmá-
nak, tanulni vágyásának köszönhetően 
2 éven keresztül járt az Oroszlányi Ön-
kormányzati Tűzoltóparancsnokságra 
gyakorló, majd később már helyettesítő 
szolgálatra. 2019 óta dolgozik az Országos 
Mentőszolgálat Tatabányai Mentőállo-
másán gépjárművezetői beosztásban. 
Önkéntes tűzoltóként rendelkezik az előírt 
tudásszinttel, képesítésekkel. A káresetek 
felszámolása során tudása legjavát adja, 
rátermet tségét gépjárművezetőként, 
rajvezetőként is egyaránt bizonyítja. A Kör-
nyén bekövetkezett súlyosabb káresetek 
felszámolásában önzetlenül, felkészülten, 
elhivatottan vett részt.

Sternhardt Dalmának, László 
Mártának, a Schwung Tanz-
gruppe tagjainak, Bernhardt 
Árpádnak, Bakonyiné Guba 
Erzsébetnek, Bar ta Zol tán-
nak, Barta Gizellának, Hujber  
Attilának, Hujberné Szommer 
Anikónak, Hujber Dorinának, 
Tisch Gábornak, Lábadi Évának, 
Tisch Adriennek, és egyáltalán 
nem utolsó sorban a Kisfalu-
dy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának, 
amely már hetedik alkalommal, 
ezúttal Maticsné Szabó-Kovács 
Ágnes lelkes koordinálásában 
csatlakozott a kezdeménye-

zéshez. Az intézményben egy 
nappal korábban, április 23-án 
öltötték fel a különböző népvi-
seleteket Kelemen Petra Piroska 
segítségével, aki már hetek óta 
szorgoskodott az ingek, szok-
nyák, blúzok, kötények, kendők, 
nadrágok, mellények előkészí-
tésén. Bár akkor még csak az 
alsó tagozat járt iskolába, de 
így is öröm volt látni a tanórákon, 
vagy az órák közti szünetekben 
a népviseletbe öltözött gye-

rekeket, és pedagógusokat. 
És a varázslat hatott: a lányok 
szépnek, különlegesnek érezték 
magukat, pörögtek, forogtak, 
olyan is akadt, aki dalra fakadt. 
A fiúk pedig „megférfiasodtak”, 
megkomolyodtak e ruhákban. 
A Népviselet Napja a járvány 
ellenére is jól sikerült, hiszen 
fontos része az iskolai hagyomá-
nyoknak, és biztos, hogy jövőre 
ismét elvarázsolják magukat a 
tanulók, pedagógusok.

Bánáti Istvánné (1930-2021)
Ismét szegényebbek lettünk. Magunkra 
hagyott bennünket egy csodás pedagó-
gus, nem tanít, nem nevel tovább. Bánáti 
Istvánné, Bangó Magdolna 1930-ban 
született. Édesanyja is pedagógus volt. 
Anyukám kedvenc tanító nénijeként 
emlegette Bangó Teri nénit. 

A z elemi iskolát Környén végez-
te, majd Budapesten tanult, a 
Ranolder Intézetben apácák 

nevelték. Itt szerezte meg tanítói képe-
sítését. Néhány évvel később Környére 
hívták tanítani. Így testnevelő tanár 
férjével, Bánáti Istvánnal 1954-től szülő-
falujában nevelte, oktatta nagy-nagy 
türelemmel, szeretettel, hozzáértéssel 
az apróságokat. Generációk sora nőtt 
fel keze alatt. Hosszú éveken keresztül 
a legnehezebb feladattal bízták meg: 

az iskolába kerülő kicsiket ő vezette be 
a betűvetés, olvasás, számolás rejtel-
meibe. Mai napig kedves emlékként 
őrzöm szívemben, hogyan segített a 
totast (kakast) és a jótát (rókát) helyesen 
kimondanom (akkoriban még nem a 
logopédus feladata volt a beszédhiba 
korrigálása). Emlékszem, mekkora türe-
lemmel mutatta meg a mártogatós toll 
használatának rejtelmeit. 90 évesen is 
boldogsággal töltötte el, ha egy-egy 
volt tanítvány, szülő megállította az ut-
cán, vagy üdvözletét küldte neki.

Drága Magdi néni! Hálásak vagyunk a 
sorsnak, hogy ismerhettünk, hogy ba-
rátunknak tudhattunk Téged. Nyugodj 
békében! Emlékedet szeretettel őrizzük. 

A sok régi tanítvány nevében:  

Tremmel József
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Születésnaposok

Megérkeztünk!Köszönet a mentett kutyusok  
nevében!

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

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

85 esztendős
Geiszt Ferenc (május 4.) 

Hartmann  Andrásné sz. Geiszt Gizella (május 4.)
80 esztendős

Borbély Miklósné sz. Németh Erzsébet (május 5.) 
Gilicze Józsefné (május 14.)

75 esztendős
Beckl Györgyné sz. Bugár Irén (május 2.) 

Fazekas János (május 13.)
70 esztendős

Kerecsényi József (május 18.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap,  

mint a délutánra jő az alkonyat,  
mint ha szellő jelzi a förgeteget  

– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta két kislány és hat 
kisfiú ragyogta be környei családok életét.

Sok szeretettel köszöntjük
 

Wéber Péter és Wéber-Szarjas Szilvia 
kisfiát Mátét,

Suhajda Zoltán és Nagy Nikolett  
kisfiát Zoltánt,

Galgovics Tamás és Galgovics-Ágh Adrienn  
kisfiát Vencelt,

Széll Gábor és Tóth Frida  
kisfiát Barnabást,

Juhász Tamás és Juhászné Bakos Zsanett  
kisfiát Patrik Tamást,

Németh Imre és Némethné Klausz Elvira Evelin  
kislányát Mirella Bellát,

Juhász János és Juhász-Németh Anita Edit  
kislányát Boglárkát,

Török Mihály és Török Beáta kisfiát Mihályt.
 

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

VÁLTOZÁS!  
Az avar és kerti hulladék 

szabadban történő  
égetésének szabályai

Bár a parlament által tavaly nyáron 
elfogadot t módosítás ér telmében 
2021. január elsejétől országszerte tilos 
az avarégetés és a kerti hulladék ége-
tése, egy decemberi kormányrendelet 
szerint amíg fennáll a járvány miatti ve-
szélyhelyzet, továbbra is az önkormány-
zatok hatásköre, hogy engedélyezik-e, 
és  milyen feltételekkel.

Tehát Környén is hatályos az avar 
és kerti hulladék szabadban történő 
égetéséről alkotot t helyi rendelet, 
melyet május 4 - én MÓDOSÍTOTT  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET. A módosí -
tás értelmében a komposztálásra 
alkalmatlan avar és kerti hulladék 
égetése belterületen IDÉN május 
31-éig, valamint szeptember 15-e és 
november 15-e között engedélyezett 
kizárólag csütörtökön, pénteken és 
szombaton 8 és 18 óra között, va-
lamint a határidők kezdő és utolsó 
napján is engedélyezett az égetés.

Ettől eltérő időben, tűzgyújtási tilalom 
ideje alatt, és nem kedvező meteoro-
lógiai viszonyok során, valamint közte-
rületen tilos a nyílt téri égetés! 

Az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat alapján külterületen az ingatlan 
tulajdonosa, használója legfeljebb 
10 hek tár egybefüggő területen 
végezhet irányítot t égetést az év 
bármely szakában és napján. Az irá-
nyított égetés végzésének időpontját, 
terjedelmét, földrajzi koordinátákkal 
vagy helyrajzi számmal megadott 
helyét a megkezdés előtt 5 nappal 
a Tatabányai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséghez írásban kell beje-
lenteni. Az égetés megkezdése előtt 
gondoskodni kell, hogy a környezetre 
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
Égetés közben a tűz nem hagyható 
magára őrizetlenül és veszély esetén 
azt azonnal el kell oltani! A külterü-
leti irányított égetés bejelentéséhez 
szükséges bejelentőlap letölthető a 
komarom.katasztrofavedelem.hu in-
ternetes oldalról. Az „Irányított égetés 
bejelentőt” és a hozzá csatolandó 
tulajdoni lap másolatát, vagy a föld-
használati lap másolatát a komarom.
titkarsag@katved.gov.hu e-mail címre 
kell elküldeni. Tűzgyújtási tilalom 
ideje alatt külterületen is tilos a nyílt 
téri égetés! 

Az önkormányzati engedélyezési 
jogkör tehát CSAK A VESZÉLYHELYZET 
idejére biztosított, így kérjük, kövessék 
figyelemmel az ezzel kapcsolatos 
híradásokat!

Zajkeltő berendezések használatának  
szabályozása

Az elmúlt időszakban ismét téves információ terjedt el Környén a zajkeltő 
berendezések, így például a fűnyírók hétvégi használatával kapcsolatban.  
A környei képviselő-testület 1998-ban alkotta meg a környezet védelméről szóló 
helyi rendeletét, amely a zajkeltő berendezések használatát is szabályozza.  
E szerint erős zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, valamint zajkeltő munkák 
végzése, például fűnyíró-, kapáló-, fűrészgéppel, betonkeverővel, stb. minden 
nap 20.00 és 07.00 óra között TILOS. A rendelet tehát nem tesz különb-
séget hétköznap és hétvége között, és nem tiltja sem szombaton, 
sem vasárnap, sem ünnepnapokon 7 és este 8 óra között a zajkeltő 
munkák végzését.

Első alkalommal 2019-ben hirdetett ku-
tyaeledel gyűjtést a környei Művelődési 
Ház az április 4-ei Gazdátlan Háziállatok 
Világnapja alkalmából Hadverő Katinka, 
az intézmény munkatársának kezdemé-
nyezésére. Ő nem sokkal korábban foga-
dott örökbe egy talált kutyust, egyben az 
Oroszlányi Ebrendészeti Telep önkéntese, 
így a felajánlásokat a szomszédos város 
mentett kutyusai nevében fogadta a Mű-
velődési Ház. 

A kezdeményezés már az első évben 
sikeresnek bizonyult, majdnem 115 
kiló táp és sok konzerv, fertőtlenítő-

szer érkezett, ám bármennyire is ígérkezett 
reménytelinek a folytatás, a koronavírus 
járvány miatt 2020-ban elmaradt. A kol-
lektíva végül a korlátozások, az intézmény 
zárva tartása mellett is „megálmodta”, mi-
ként tudná idén megvalósítani a jótékony 
akciót: az adományokat a Művelődési Ház 
március 16-ától több mint három héten át 
várta a hátsó öltözők bejáratánál, a két 
ajtó között, ahol a mentett kutyusok nevé-
ben kis ajándék, jelvény fogadta a támo-
gatókat. A jelvényekből 35 darab fogyott 

el, így biztos, hogy legalább ennyien 
segítettek felajánlásaikkal, amiért a szer-
vezők, az Oroszlányi Ebrendészeti Telep 
munkatársai, kutyusai ezúton fejezik ki 
köszönetüket! 

A felajánlásokért április 14-én Thüringer 
Ferenc és Tóth Tibor érkezett, és mindenki 
örömére szépen megtelt az autójuk, hiszen 
majdnem 145 kiló száraz táp, 53 nagy, 16 
kisméretű konzerv, 5 rúd szalámi, 3 doboz 
és 8 zacskó jutifalat, közel 20 liter fertőtle-
nítőszer, hypopor és csodaszóda, számos 
takaró, törülköző, kutyapelenka és kötszer 
gyűlt össze. Az adományokat macskatáp 
és alom is színesítette, azokat a telep mun-
katársai természetesen átadják egy szintén 
oroszlányi egyesületnek, amely cicákat is 
befogad.

Bár a járvány miatti kényszer eredmé-
nyezte az idei gyűjtési helyszínt, a Művelő-
dési Ház kollektívája úgy határozott, hogy 
a továbbiakban is megőrzi, hiszen az ado-
mányozók az intézmény nyitva tartásától 
függetlenül, bármikor elhelyezhették a 
felajánlásaikat, s talán ennek is köszönhető, 
hogy sikerült jelentősen túlszárnyalni a két 
évvel ezelőtti mennyiséget.  

Európai  
Falumegújítási Díj:  
készüljünk közösen!  

2019 szeptemberében nyerte el a Magyarországi 
Falumegújítási Díj-at településünk. A falu pályá-
zatában a 2000-es évek elejétől kezdődő időszak 
felölelésével az a céltudatos munkával elért fejlődés, 
a kihívásokra adott válaszok jelentek meg, amely 
jellemzi Környét.  

A díj átvételekor Beke László polgármester 
hangsúlyozta, hogy az elismerés a falu egé-
szének szól, az itt élőknek, a vállalkozóknak, 

őstermelőknek, civil és hagyományőrző szervezetek-
nek, hiszen bár a kulturált, komfortos épített környezet 
megvalósításáról, a természeti értékek megőrzéséről, 
az ellátórendszerek működtetéséről az önkormányzat 
gondoskodik, a fejlesztéseket tartalommal kell meg-
tölteni, s ezek a példaértékű közösségi összefogással 
valósulhatnak meg Környén. A cél mindig is az volt, 
hogy a családok, különböző generációk ne csak 
lakjanak, hanem szeretettel éljenek a faluban.   

A díj elnyerésével Környe szerezte meg a jogot, 
hogy képviselje hazánkat az „Európai Falumeg-
újítási Díj” pályázaton, melynek helyszíni zsűrizése, 
értékelése, eredményhirdetése tavaly elmaradt a 
járvány miatt.

A pályázat meghirdetőinek értesítése szerint az 
európai pályázat ítészei a következő hetekben, 
(a május végétől július elejéig tartó időszakban) 
előre nem jelzett időpontban érkeznek Környére. 
Az önkormányzat természetesen a korábbiakban 
megszokott gondossággal ápolja, tartja rendben a 
közterületeit, zöldfelületeit, az Európai Falumegújítási 
Díj elnyerésében azonban Önök, Kedves Környeiek 
is segíthetnek a portájuk és környezetének gondo-
zásával, szépítésével!

Kérjük, tegyenek így, hiszen Környe nagy kihívás, 
nemes versengés elé néz! A mi falunk – a többi között 
– Németország 11, Ausztria 7, Lengyelország 3 tarto-
mányával vesz részt az „Európai Falumegújítási Díj” 
pályázaton Hollandia, Luxemburg, Svájc, Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Dél-Tirol és Belgium német nyelvű 
közössége mellett. 
Tehát készüljünk közösen! Nyerjük el közösen, minden 
környei örömére az Európai Falumegújítási Díjat!

Beke László polgármester 
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VADKÁR-HIRDETMÉNY
Tisztelt Földhasználók!

A „Tatai Gazdák Vadásztársaság és 
Természetvédő Egyesület” 11-252050-
509 kódszámú vadászterület jogosultja 
ezúton értesíti a Tisztelt Földhasználó-
kat, hogy a 1996.évi LV. törvény 75.§ (1) 
a) pontjában előírtaknak megfelelően 
a vadkárral kapcsolatos ügyekben 
kapcsolattartóként valamennyi érin-
tett település közigazgatási területére 
eső földterületek esetében Szabó 
Kálmán Elnök került kijelölésre.

Levelezési cím:  
Tatai Gazdák Vadásztársaság 

2890 Tata, Dózsa György utca 75.

A jogszabályban rögzített vadfajok 
által okozott vadkár következtében 
felmerülő kárigényüket kizárólag írás-
ban, az egyesület posta címére kül-
dött tértivevényes levél formájában 
közölhetik. A bejelentést a törvényes 
földhasználó teheti meg, amelynek 
tartalmaznia kell az érintett ingatlan 
helyrajzi számát, a károsított haszon-
növény megnevezését, a tapasztalt 
káresemény idejét és annak leírását. 
A bejelentéshez mellékelni kell az in-
gatlan földhasználati lapját, továbbá 
az tárgyévi támogatás igénylés adott 
parcellára vonatkozó térképi lapját 
és területi adatainak azonosítását 
(blokkazonosító, parcellaszám és 
igénylésben szereplő terület). A beje-
lentést nem törvényes földhasználó 
csak a Ptk. szerinti meghatalmazás 
birtokában, annak csatolásával ad-
hatja be.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 
amennyiben megegyezés nem jön lét-
re Társaságunk és a Károsult között, úgy 
minden esetben közös költségviselés 
mellett vadkárszakértő közreműködését 
kell igénybe venni a kár mértékének 
megállapítására. Vadkárbecslést csak 
a Kormányhivatal névjegyzékben sze-
replő szakértő végezhet.

Felhívjuk a Földhasználókat, hogy 
a fokozottan vadkárveszélynek kitett 
növénykultúrák (jellemzően, de nem 
kizárólag kukorica, napraforgó) esetén 
a vetést megelőzően legalább 10 nap-
pal értesítsék a vadászatra jogosultat 
arról, hogy hol milyen növényt és mek-
kora területen kívánnak vetni (vetés-
terv). Az értesítés célja, hogy a jogosult 
felkészülhessen és megfelelő tervet 
tudjon kidolgozni a kármegelőzésre.

Amint az bizonyára T. Földhasználó 
számára is ismert, a 1996.évi LV. törvény 
és annak 79/2004. (V.04) számú vég-
rehajtási rendelete a föld használója 

számára is meghatároz a vadkárok 
megelőzése körében kötelezettségeket 
az alábbiak szerint:
Vtv.79.§ (1) bekezdésében foglaltak 
szerint a föld használója a vadkárok, 
valamint a vadban okozott károk meg-
előzése érdekében köteles:

a) a vadkár elhárításában, illetve 
csökkentésében a vadászatra jogosult-
tal egyeztetett, és a károkelhárítására 
vagy csökkentésére alkalmas módon 
közreműködni;

b) a károsodás vagy a károkozás 
veszélye esetén a vadászatra jogo-
sultat haladéktalanul értesíteni és 
tájékoztatni;

c) károkozás csökkentése érdekében 
közvetlenül az erdősült terület mellett 
található mezőgazdasági tábla esetén 
gondoskodni arról, hogy az erdősült 
terület szélétől legalább 5 méter széles-
ségben olyan mezőgazdasági kultúra 
kerüljön termesztésre, amely magassá-
ga alapján lehetővé teszi az erdőből 
kiváltó vad észlelését és vadkárelhárító 
vadászatát;

d) az általa szakszerű agrotechno-
lógiával művelt, a vad általi károkozás 
ellen a tőle elvárható mértékben és 
módon védett területeket a kritikus 
időszakokban ellenőrizni;

e) nagy értékű növénykultúra eseté-
ben, illetve a fokozottan vadkárveszé-
lyes területen fokozottan közreműködni 
a vadkár megelőzése és elhárítása 
tekintetében;

f) a vadállomány kíméletéről meg-
felelő eljárások alkalmazásával gon-
doskodni;

g) a mezőgazdasági tábla esetén 
hozzájárulni, hogy a vadászatra jo-
gosult ideiglenesen, vadkárelhárító 
vadászatok célját szolgáló berendezé-
seket létesítsen, ha a létesítés és fenn-
tartás költségeit a vadászatra jogosult 
fedezi;(magaslesek)

h) apróvadas vadászterületen az e 
törvény végrehajtására kiadott rende-
letben meghatározott táblák kaszálása 
során vadriasztó láncot vagy egyéb, 
hanghatáson alapuló vadriasztó esz-
közt használni.

(2) A föld használója jogosult a vad-
állomány túlszaporodása miatt a vadá-
szati hatóságnál állományszabályozó 
vadászat elrendelését kezdeményezni.

25. § A 79/2004 (V.04.) FVM Rende-
let a következő 82/A. §-sal egészül ki: 
„82/A.§ (1) A Vtv. 79. § (1) bekezdés 
e) pontjának alkalmazásában, nagy 
értékű növénykultúrának minősül a 
csemegekukorica, az étkezési naprafor-
gó, a szántóföldi zöldségnövények, az 
ökológiai gazdálkodásban termesztett 

növények, valamint a fajta előállítási, 
fajta fenntartási, vetőmag előállítási és 
kísérleti célú növényállományok.

2) A Vtv. 79. § (1) bekezdés e) pont-
jának alkalmazásában fokozot tan 
vadkárveszélyes területnek minősül az 
a mezőgazdasági művelés alatt álló 
tábla,

a ) amelynek szegélye 40%-ot meg-
haladóan erdő, nádasművelési ágba 
vagy műveléssel felhagyott, a vad 
elrejtőzését lehetővé tevő, egyéb mű-
velési ágba tartozó területtel határos, 
továbbá

b) amelynek szegélye 40%-ot meg-
haladóan más mezőgazdasági mű-
velés alatt álló táblával határos és a 
tábla fekvése szerinti vadászterület 
erdősültsége meghaladja a 30%-ot.

A Vtv. 79. § (1) bekezdés h) pontjának 
alkalmazásában, vadriasztó láncot 
vagy egyéb hanghatáson alapuló 
vadriasztó eszközt olyan mezőgazda-
sági művelés alatt álló táblákon kell 
alkalmazni, ahol a termés betakarítá-
sa, illetve a kultúrállapot fenntartása 
kaszálással, vagy szárzúzással történik.  
A vadállományban a vadriasztó eszkö-
zök használatának elmulasztása miatt 
keletkező kárt a föld használójának 
meg kell térítenie a vadászatra jogosult 
részére. Az igazoltan bekövetkezett kár 
megtérítését a vadászatra jogosult 
a bekövetkezéstől számított harminc 
napon belül írásban kérheti.”

(3) Ha a föld használója e törvény 
szerinti, rendes gazdálkodás körébe 
tartozó közreműködési kötelezettségé-
nek szakszerű és a károk elhárítására, 
csökkentésére alkalmas módon az (1) 
bekezdés a)-g) pontjaiban foglaltak 
szerint nem tesz eleget, a vadkárt a 
föld használójának a terhére kell figye-
lembe venni.

(4) Ha a föld használója vadkár 
igényét érvényesíteni kívánja, úgy az 
adott növénykultúrában keletkezett 
vadkárra vonatkozó – a miniszter által 
rendeletben megállapított – bejelenté-
si határidőn belül az észlelést követően, 
legfeljebb 15 nap elteltével – az egyes 
növénykultúrákra meghatározott beje-
lentési időszakban – köteles azt a vadá-
szatra jogosultnak írásban bejelenteni!

Tájékoztatom a T. Földhasználókat, 
hogy a vadászatra jogosult kész a 
vadkárok megelőzése érdekében az 
ésszerűség mértékéig mindenben 
együttműködni a földhasználókkal!

Tata, 2021. március 29.

Tisztelettel:

Szabó Kálmán

elnök

MÁS SZEMMEL… RÍMEK NAPSZEMÜVEGBEN

Köszönjük a közös verselést, a versünnepet!
Április elején hívott közös virtuális ver-
selésre mindenkit a Költészet Napja 
alkalmából a környei Művelődési Ház 
és Községi Könyvtár, hogy április 11-én, 
József Attila születésnapján legalább 
1905 verssel tiszteleghessünk a ma-
gyar költészet egyik legkiemelkedőbb 
alakja előtt. A kitűzött célt nem sikerült 
elérnünk, de a 411-et meghaladta a hoz-
zászólásokban érkezett versek száma, 
amiért e lap hasábjain keresztül is küld-
jük az ölelésünket a „verspostásoknak”. 

V égül sikerült igazi versünneppé 
varázsolni egy teljes hetet, és 
április 11-ét több mint 11 ezer em-

ber számára, hiszen ennyien követték a 
bejegyzést, olvasták lelkük örömére az 

érkező verseket. Az egyik hozzászóló így 
fogalmazott: Bocsánat, ez nem vers, de 
imádom ezt a posztot. Minden nap visz-
szatérek és olvasgatok. Nagyon szeretem 
a verseket. Köszönöm szépen nektek!

„Nem szükséges, hogy én írjak verset, 
de úgy látszik, szükséges, hogy vers 
irassék, különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye.” – József Attila soraival 
köszönjük a csodaszép verskavalkádot 
Önöknek, Nektek:

Adrien Varga-Király, Agnes Palasthy, 
Alice Pruzsina, Andrea Péter, Annamária 
Sőre, Antónia Evelin Nagy, Béláné Berky, 
Boglárka Mucsi, Cecilia Schreiner, Csilla 
Hegedűs, Csizmadia Leila, Diána Deliné 
Magda, Diána Karap, Gizella Nemakarom, 
Hadverő Katinka, Halmi Helga, Hartmann-

Balázs Nikoletta, Hartmanné Varga Tímea, 
Heszler Edina, Hidasiné Nánási Nikolett, 
Hné H Erika, Hornyákné Wajzer Sarolta, 
Huszár Anikó Katalin, Ibolya Mériné, Ildikó 
Bogár, István Cserteg, János Pavelcsák, 
József Dunai, Katalin Lutz, Katalin Varga, 
Kati Kulcsárné, Kehl Klaudia, Kelemen-
né Palotai Irén, Klausz Gergely, Kovács 
Anna, Krisztina Horváthné Kerner, Krisztina 
Kesztler, Krisztina Kulcsár, Léna Juszkó, 
Lévai Gábor, Márta László, Mihály Hajma, 
Miklósné Tünde Pisch, Nagy Tamás,  
Németh Anikó, Nóra Haga, Peter Hajma, 
Pósa Andrea, Szlatki Ákos, Takács Tímea, 
Tamas Malomvolgyi, Tirhold Kármen, Tóth 
Kíra, Viktor Rácz, Viktória Végh, Vitéz 
Muschitz Erzsébet, Zoltán Dallos, Zsanett 
Molnár-Peltzer, Zsófi Boldog.

A Magyar Költészet Napja alkalmából 
fantasztikus zenés, verses előadással 
készült a KaDarKölykök Színjátszócsoport. 
A premier 2021. április 11-én 15 órakor a 
Környei Közösség youtube csatornáján, 
és lapzártánkig meghaladta az 1100-at a 
megtekintések száma. 

A ki lemaradt a premierről, természe-
tesen még pótolhatja, és érdemes 
is pótolni, hiszen – például – ilyen 

hozzászólások érkeztek a műsorhoz: „Fel-
üdülés ebben a nehéz időben ennyi 
tehetséges fiatalt hallgatni! Gratulálok!” 
„Nagyon-nagyon ügyesek voltatok ismét! 
Köszönjük!” „Nagyon szuperek voltatok, 
remélem, mielőbb láthatunk a színpadon 
is!” „Szenzációs! Mindenkinek ajánlom!”

Szereplők: Peredi Dóra, Végh Viktória, 
Boldog Zsófia, Tisch András, Juszkó Léna, 
Csizmaida Leila, Szlatki Ákos, Jónás Sza-
bolcs, Erdélyi Balázs, Jeszenovics Viktória, 
Tóth Eliza Virág, Szikszai Glória, Szabó Bet-
tina, Presser Ferenc, Kulcsár Krisztina, Tóth 
Kíra, Gánics Torda, Nagy Antónia, Monori 
Dominik, Cser Tímea, Mészáros Anna, Czunyi 
Gergő, Szerencsés Ádám.

Írta és rendezte: Dallos Zoltán. Operatőr, 
vágó: Vanya Balázs. Hang, master: Jónás 

Szabolcs. Akusztikus gitárkí-
séret: Horváth György, saját 
szerzeményét Erdélyi Balázs 
játszotta el.

Köszönet Környe Község 
Önkormányzatának a pro-
dukció támogatásáért, a 
helyszín biztosításáért, a 
Művelődési Ház dolgozói-
nak a sok segítségért! 

Az összeállítás felvételei 
szabadtéren, önkormány-
zati tulajdonban lévő terü-
leten, az aktuális járvány-
ügyi korlátozások betartása 
mellett készültek. Fo
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A „Kemencések” hódították el a Vándor FakanalatCsodálatos májusfa
A májusfa a fiatalság, az újjászületés és 
a szerelem szimbóluma. Jakab-fának is 
nevezik, mivel Szent Jakab vértanú napján 
állítják. A hagyomány szerint a májusfát 
április 30-ról május 1-re virradóra, az éj 
leple alatt vagy kora hajnalban díszítették. 

A májusfaállítás az udvarlási szán-
dék kifejezésére szolgált. Cso-
portba verődve érkeztek a fiatal 

legények a lányos ház elé, közös erővel 
cipeltek a helyszínre egy magasabb fát, 
melyet csaknem teljesen lombtalanítottak, 
díszítették és beástak a földbe. A fát az 
egyik ifjú kiszemeltjének vagy kedvesé-
nek háza elé állították. Mivel a májusfa a 
szerelem szimbólumaként az érdeklődést, 

szándékot jelölte, a lány büszke lehetett, 
hogy májusfát kapott. Az is előfordult, 
hogy a legények megpróbálták egymás 
májusfáját ellopni, így viccelődve vagy 
nehezítve a másik dolgát. A májusfa 
megmászása is az udvarolni vágyó legény 
feladata volt. Ha sikerült, lehozta a fa tete-
jéről a butykost, melyben általában vala-
milyen alkoholos ital volt. Később a május 
elsejei közösségi rendezvény díszeként is 
sokfelé állítottak májusfát, általában a 
község központjában. Hagyományosan 
pünkösdkor bontják le a fát, körülötte a 
tánc és a májusfa ledöntése az ünnepség 
részét képezi községünkben is.

Tirhold Kármen,  

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke

Negyvenen nyújtották a karjukat
A januári véradás után kiemelkedő rész-
vételt könyvelhetett el Kissné Ágoston Éva, 
a Vöröskereszt Környei Alapszervezetének 
véradófelelőse, hiszen akkor 63-an érkez-
tek a Művelődési Házba, így április 26-át is 
bizakodóan várták, de a remények sajnos 
nem teljesültek.

K ét órával a „kapunyitás” után még 
csak 9 név sorakozott a listán, a szer-
vezők pedig azt találgatták, hogy 

vajon miért maradnak távol a donorok? 
Akadt vélemény, hogy ebben szerepet 
játszhat a koronavírus elleni oltás is, sokan 
talán nem tudják, hogy nem befolyásolja a 

véradás lehetőséget. Az Országos Vérellátó 
Szolgálat tájékoztatójában is szerepel, hogy 
a magyarországi oltási program keretében 
beadott védőoltás láz-, tünet-, és panasz-

mentesség esetén nem kizáró ok, viszont 
utána, különösen az ismétlő oltást követő-
en, néhány napig célszerű pihenőt tartani.

Végül az önkénteseknek köszönhetően 
nem született negatív csúcs, mert bár a 
résztvevők száma elmaradt a megszokottól, 
negyvenen nyújtották a karjukat, köztük 
első alkalommal három hölgy: Illés Kata, 
Málnásné Herczeg Katalin és Szőke Klaudia. 
Idén még kétszer lesz véradás Környén, 
július 27-én és október 27-én, amikor a Vö-
röskereszt helyi szervezete a hagyományos 
vendéglátással, csokoládéval, sörrel, üdítő-
vel, péksüteménnyel mondanak köszönetet 
a donorok számára.

Adománykérő
Kedves Szülőtársak!

Az elmúlt másfél év alatt a járvány követ-
keztében a legtöbb családnak alapjai-
ban megváltozott az élete. Ez az időszak 
minden korosztály részéről megkövetelte 
a változásoknak való megfelelést alkal-
mazkodást. Ez alól gyermekeink sem 
kivételek.

F elborultak a megszokott mindenna-
pok, bezártak a határok, vállalatok, 
üzletek, megváltoztak az iskolai 

nevelési feltételek, online lehetőségek tár-
háza zúdult ránk. Egyszerre lett könnyű és 
nehéz is a jelenben lenni – mivel a jövővel 
kapcsolatban csak találgathattunk, és a 
négy fal közötti bizonytalanságban, vagy 
éppen a járványcsúcsban a munkahely 
felé ingázva nem egyszerű a pillanatban 
maradni. 

Nagyon sok remek kezdeményezés 
működött az iskola falain belül a 2020-as 

járvány kezdetéig. Pl. farsang, jótékonysági 
bál, iskolai közösségi programok. Még min-
dig nem látható az, hogy mikortól kerül min-
den a régi kerékvágásba, viszont nagyon 
fontos lenne, ha ezek a kezdeményezések 
nem tűnnének el! 

Második éve maradt ki az iskolai Jóté-
konysági Bál melyet a szülői munkakö-
zösség szervez évről évre azért, hogy az 
abból származó bevételből támogatni 
tudjuk a gyermekeinket, színesíteni tudjuk 
az iskolai életüket. A legutolsó, 2019. évi 
Jótékonysági Bál bevételből még tudtuk 
finanszírozni a 2019. évi és 2020. évi Gyúr-
junk az Ötösért akciót, az év végi könyv 
jutalmazást, a Mikulás csomagokat, és a 
farsangot. 

Közeledik az év vége és az a helyzet, 
hogy jótékonysági rendezvény hiányában 
nem tudjuk miből finanszírozni az év végi 
Gyúrjunk az Ötösért akció érmeit, illetve a 
könyvjutalmakat. Ezen kezdeményezések, 
programok most veszélybe kerültek.

Tehet ilyenkor valamit egy  
Szülői Munkaközösség?

Igen! Emelt fővel körbe küldi a kalapot! 
Még mindig megvannak a 2020. évi Bálra 
elkészített jegyek. Egy jegy megvételével 
máris sokat tehet az ügyért! 

Kérünk mindenkit, aki bármilyen összeg-
gel támogatni tudja az év végi jutalmazást 
vagy a Gyúrjunk az Ötösért éremakciót, 
adakozhat személyesen az Anikó Papír Író-
szer üzletben, vagy a felajánlott összeget 
borítékba téve a gyermekkel beküldve az 
iskola titkárságára tudja eljuttatni, legké-
sőbb 2021. május 31-ig.

Segítségüket előre is köszönjük!

Környe, 2021, május 14.

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI

Szülői Szervezete képviseletében

Tromposch Ágnes

elnök

Õ az első 3 helyezett fotója a következő oldalon.

Több mint hatezerötszázan követték figyelemmel az immáron 
második környei Virtuális Főzőverseny fotóit a Művelődési Ház 
facebook oldalán május 2-án kora délutántól 7-én 15 óráig. 

B ár a Vándor Fakanálon 2009-es az első dátum, 
valójában az előző esztendőben indult útjára, s 
vált évről-évre a meghirdetet t főzőverseny a ha-

gyományos Családi Majális legnagyobb attrakciójává. 
A járványhelyzet miatt már tavaly is elmaradt a majális, 
a szervezők azonban gondoltak egy merészet: miért ne 
hirdethetne az önkormányzat virtuális főzőversenyt környei 
családok, háztartások részére? A 2020-as meghirdetéskor 
a kiírók még úgy vélték, hogy ez lesz az első, és egyben 
utolsó is, a járvány azonban felülírta a terveket, reménye-
ket. Idén is elmaradt a majális, elmaradt a főzőverseny.  
És míg tavaly 11 formáció juttatta el a nevezési határidőre  
a kért 4 darab fotót, idén csupán négy, viszont ezúttal a gye-
rekek, a családi főzés „vitte a prímet”, ami igazán örömteli 
tényként könyvelhető el. 

A négy nevező a kért 
négy fotóval összesen 
1357 lájkot gyűjtött be, 
majdnem harmadát, 
mint tavaly a 11 pályá-
zó. A legtöbb, 511 vok-
sot a Kemencések 
kapták: Tirhold Kármen, 
Hamburger Gréta, Kun 
Jázmin, és Szűcs Hanna 
kemencében sült buk-
tát, kemencés langallót, 
csokis brownit és csül-
kös babgulyást készített.  
A Kemencésektől csu-
pán 46 lájkkal gyűj -
töt t be kevesebbet a  Králl család, akik saját recept alapján készítettek káposz-

tás csülköt bordakoronában. Az igazán ínycsiklandó ételük 
„végtermék” fotója egyébként a mezőny legtöbb szavazatát, 
171-et kapta, és – a többi között – ilyen hozzászólásokat: „Ez 
brutális! Igazi mestermű!” „Eezzzz igen szép lett.” „Húú, de 
jól néz ki!”

260 lájkkal végeztek a harmadik helyen a Fúró lányok 
pandúrgulyás és túrófánk menüjükkel, huncut mosolyukkal, 
és természetesen a negyedik nevező páros, Sári Szilvia és 
Pacsmag László is számíthat különdíjra!

Azt sajnos megjósolni sem tudjuk, hogy a 2021. évi Vándor 
Fakanalat, a helyezettek az ajándékokat, és a különdíjat a 
nyertesek mikor vehetik át, de az biztos, hogy egy időpontban a 
2020-as virtuális főzőverseny díjazottjaival, amikor „egy füst alatt” 
két „virtuális évad” győzteseinek is gratulálhatnak a szervezők.  

Nagy köszönet és elismerés a nevezőknek, és azoknak is, 
akik tetszésnyilvánításaikkal, hozzászólásaikkal buzdították 
őket. Találkozzunk jövő május 1-jén immáron személyesen a 
környei tó partján!

Különdíjasok: Sári Szilvia és Pacsmag László



Továbbra is zárva tart a Művelődési Ház
A 194/2021. Kormányrendelet szerint újra 
kinyithatnak a közművelési intézmények, 
közösségi színterek (és más szabadidős 
létesítmények), mivel elérte a négymillió 
főt az oltásban részesültek száma. Arról 
azonban, hogy mikor és milyen módon 
nyitnak az érintett intézmények, a telepü-
lési önkormányzatok dönthetnek.

M int ismert, a színterekbe, rendez-
vények helyszínére belépni csak 
védettségi igazolvány birtokában 

lehet, kiskorú esetében pedig oly módon, 
ha ilyen igazolvánnyal rendelkező felnőtt 
felügyelete alatt lép be. Ennek ellenőrzése 
az üzemeltető kötelessége, tehát az általa 
kijelölt személynek el kell kérnie a védettségi 
igazolványt és a megfelelő egyéb igazol-
ványt (személyi, útlevél, jogosítvány). Aki 
nem mutatja be a megfelelő dokumentu-
mot, nem léphet be a színtérbe. A szabályo-
zás vonatkozik a közösségekre, csoportokra, 
rendezvényekre egyaránt, és nem csupán 
beltérben, hanem szabadtéren is. 

A Nemzeti Művelődési Intézet Komá-
rom-Esztergom Megyei Igazgatósága 
által elkészített tájékoztató arra hívja fel a 
figyelmet, hogy rendezvények szervezését 
csak abban az esetben javasolják, ha sza-
bályozott, ellenőrzött keretek között kerül rá 
sor, ami módot ad arra, hogy a jogszabályi 
előírásoknak érvényt tudjon a szervező 
szerezni. És ez vonatkozik a szabadtéri 
eseményekre is, amelyeket a tájékoztató 
szerint ingyenes regisztráció, jegykiadás 
mellett, ellenőrzött formában, ültetett ese-
mény megvalósításával lehet megoldani a 
jelenlegi szabályozás értelmében.

A Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatóságának 
szempontrendszerét figyelembe véve a 
környei önkormányzat úgy határozott, hogy 
a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
nyitását nem támogatja. 

A Művelődési Ház a társulatokkal foly-
tatott egyeztetés értelmében továbbra is 
elkötelezett abban, hogy a 2020-as évben 
meghirdetett színházi előadásokat – amint 
a járványhelyzet és az aktuális szabályozás 
engedi – a látogatók számára változatlan 
áron pótolja. 

Kérjük tehát, hogy őrizzék meg belépő-
jegyeiket, az új időpont(ok)ról a környei 
honlapon, a Művelődési Ház facebook 
oldalán keresztül, illetve (amennyiben 
rendelkezésünkre áll az elérhetőség) 
közvetlenül telefonon értesítjük vendé-
geinket.

Kedves Vendégeink!

Vigyázzanak magukra, és bízzunk  
benne, hogy mielőtt találkozhatunk!

Salamon Gyöngyi

1. helyezett: Kemencések

2. helyezett: Králl család

3. helyezett: Fúró lányok


