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A sportcsarnok építése 
egyelőre lekerült 
a napirendről

A legolcsóbb ajánlat nettó 1 milliárd 948 millió forintról érkezett 
a sportcsarnok építésére berendezések nélkül, ezért a kérdés 
egyelőre lekerült a napirendről. 2021 júliusában Mosóczi László 
államtitkár Környén jelentette be, hogy öt éven belül elkészül az 
elkerülő út – minden bizonnyal ez volt a két leghangsúlyosabb 
mondat április 4-én a környei falugyűlésen a Művelődési Ház-
ban, ahol Beke László polgármester és Tirhold Kármen, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke adott számot az elmúlt 
időszak eseményeiről.

Látni a kilátástalanságot,  
félelmet az emberek arcán…

Zömében idősek, 
asszonyok és gyerekek 
maradtak 

Március utolsó hetében fogtak össze ismét nagyon sokan a bajba 
jutottak megsegítéséért a környei önkormányzat, a református és 
katolikus egyházközség felhívására. A szervezők ezúttal azon hatá-
ron túli, kárpátaljai gyülekezeti tagok számára kértek adományokat, 
akik korukból adódóan a háborús konfliktus ellenére sem tudják, 
vagy nem szeretnék elhagyni otthonaikat.

2022 Kempo világbaj-
nokság beszámoló

2022 március elején Portugáliában (Caldas de Rainha) került 
megrendezésre a WAC (World All-Style Championship) Nyílt 
harcművészeti Világbajnokság. A COVID-19 vírus miatt a 2020-as 
és 2021-es verseny nem került megrendezésre.

Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés

Ahogy hosszú évek óta, ezúttal is harang kondítása jelezte a 
megemlékezés kezdetét március 15-én Környebányán, ahol ci-
teramuzsikával, Kossuth nótákkal tisztelgett a közösség nevében 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc forradalom hősei, a 
magyar történelemkönyv legdicsőbb lapjait írók előtt Bolemányi 
Magdolna, Bozó Kucskár Anikó és Galgovics-Ágh Adrienn, majd 
a jelenlévők a Hősi Emlékműnél helyezték el a kegyelet koszorúit, 
az örök fényességet jelző mécseseket.   

A pandémia miatt 2019-ben emlékeztek legutóbb a környeiek 
közös ünnepséggel március 15-én, amely idén – visszatérve 
a hagyományokhoz – ökumenikus istentisztelettel kezdődött 

a katolikus templomban, és a Művelődési Házban folytatódott, ahol a 
zsúfolásig megtelt színházteremben ezeket a gondolatokat fogalmazta 
meg Beke László polgármester: sokszor elhangzott, hogy a járvány 
mennyi mindent elvett tőlünk, de talán pontosabb az a megfogalma-
zás, hogy mennyi mindent megváltoztatott. 

Õ 4. oldal
Õ 3. oldal

Õ 2. oldal Õ 6. oldal
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Legyen béke, szabadság 
és egyetértés
…folytatás az első oldalról.

Így tett az ünnepekkel is. Az igaz, hogy 
nem ünnepeltünk a megszokott körülmé-
nyek között, de ez nem azt jelenti, hogy 
ne ünnepeltünk volna… A járványidőszak 
alatt is minden nemzeti ünnep alkalmával 
friss virágot, koszorút, mécsest vittünk az 
emlékműveinkhez, és gyakran láthattunk 
ilyenkor kisgyermekes családokat is virág-
gal, mécsessel. Azt is tudom, hogy sokan 
voltak, akik az ünnep estéjén otthon gyúj-
tottak egy szál gyertyát, és gondolatban a 
kopjafánál fejet hajtottak. Ilyenkor mindig 
arra gondoltam, hogy az emberek mégis 
törekszenek a jóra, a fontos dolgokra, 
nem engedik elveszni a számunkra fontos 
értékeket. A mai ünnepségünk is lehetősé-
get ad nekünk, hogy emlékezzünk a 174 
évvel ezelőtti, az egész országot felrázó 
forradalomra, és mindazokra a kiharcolt 
értékekre, amelyek a mai napig fontos 
alapjait képezik életünknek… Ezek a tiszta 
szívű fiatalok hazaszeretettől vezérelve 
pontosan megfogalmazták, hogy „Mit 
kíván a magyar nemzet”… Legyen béke, 
szabadság és egyetértés. Milyen sok ün-
nepen elhangzottak ezek a szavak, milyen 
sok megemlékezésen beszéltünk róla, 
hogy mennyire fontosak az őseink által 
elért és számunkra örökségként átadott 
vívmányok, hogy a háborúk vagy akár a 
kitelepítés borzalmait ne kelljen se nekünk 
se utódainknak átélni. Ezeket néha csak 
üres frázisoknak érezhettük, hiszen nekünk 
minden megadatott abból, amiért pél-
dául 1848-49-ben küzdöttek és életüket, 
szabadságukat adták érte... Napjainkban 
ismét viharfelhők gyűlnek Európa egén… 
Mi mást kívánhatnánk 174 évvel a 12 pont 
kinyomtatása után, minthogy: „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés.”

Beke László ünnepi beszéde után színe-
sítette a programot a Környe szlovákiai 
testvértelepüléséről, Tardoskeddről érkező, 
1972-ben alakult férfikar katonadalokkal, 
Kossuth nótákkal. A műsoruk előtt Bara 
Mihály képviselő a Csemadok Tardoskeddi 
Alapszervezetének 70. évfordulója alkal-
mából készítet t könyvvel ajándékozta 
meg Környe Községi Könyvtárát, hiszen 
az alapszervezetnek volt köszönhető fél 
évszázaddal ezelőtt a férfikar létrejötte is.

A megemlékezés a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola ünnepi műsorával folytató-
dott, a közönség az első részben az iskola 
énekkarának előadását láthatta Szelőczey 
Ferencné felkészítésében, majd a művésze-
ti tagozat néptáncosainak produkcióját, 
melynek koreográfiáját Kelemen Petra 
Piroska és Jakab András készítette. Az őket 
követő hetedik évfolyamos diákok szer-
kesztett irodalmi műsorát Dér Judit, Takács 
Karolina és Riezingné Gáspár Tímea ren-
dezte, az iskola valamennyi fellépője mél-
tán érdemelte ki az emlékezők vastapsát. 

A forradalom hősei előtt tisztelgő közösség 
az ünnepi programok zárásaként a Kegye-
leti Parkban található Kopjafánál rótta le 
tiszteletét. Az önkormányzat nevében Beke 
László polgármester és Orlovits Tímea jegy-
ző, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe képviseletében Tirhold Kármen elnök 
és Dörner István, Tardoskeddről Bara Mihály 
és Szabó Ferdinánd, valamint a pártok, a 
Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom 
megyei Székkapitányság Környei csoportja, 
a civil szervezetek, az általános iskola diák-
önkormányzatának képviselői helyezték el a 
kegyelet virágait, majd a jelenlévők az örök 
emlékezés mécseseit Gyulai Pál gondolatai-
nak jegyében: inkább halál, mint gyáva élet, 
igen, vesszünk, ha veszni kell. De küzdjünk, 
míg csak egy magyar lesz, és vérezzünk 
dicsően el. Lesz legalább a történetben ró-
lunk egy nagy emlékezet. Egy büszke nép élt 
meggyalázva, de dicsőn halt, mint született. 

(A március 15-ei környei ünnepség meg-
tekinthető a youtube-n a környei közösség 
csatornáján.)

Zömében idősek, asszonyok 
és gyerekek maradtak
…folytatás az első oldalról.

A környei Művelődési Házban össze-
gyűlt felajánlásokat április 1-jén 
szállította a Beregardói Reformá-

tus Gyülekezethez Nagy Péter lelkipásztor, 
aki a Szabadbattyáni lelkipásztorral össze-
fogva már hetedik alkalommal kezdemé-
nyezett gyűjtést és utazott a határon túlra.

Környén egyetlen hét alatt 216 darab 
vagdalt hús, májkrém, halkonzerv, 152 db 
készétel konzerv, 83 kg tészta, rizs, tarhonya, 
57 kg liszt, 38 db kukorica-, bab-, borsókon-
zerv, 34 csomag/doboz kakaó, kávé, tea, 
28 kg cukor, só, 23 liter olaj, ecet, és 117 
tasak instant leves, zabkása gyűlt össze, 
de érkeztek fűszerek, sütési alapanyagok, 
befőttek, lekvárok, tisztálkodási és fertőtle-
nítőszerek is. 

Nagy Péter úgy érzi, minden bizonnyal 
nem ez volt az utolsó kiutazása, sajnos 
szükség lesz még gyűjtésre.

A környei lelkipásztor így osztotta meg 
az április 1-jei segélyszállítmánnyal kap-
csolatban a még frissen benne élő gon-
dolatokat:

„Kezdem először is azzal, hogy a határátlé-
pésnél az ukrán határőr, amikor megtudta, 
hogy humanitárius segélyt viszünk, azt kér-

dezte, hogy vizet (ásványvizet) viszünk-e? 
Mondtuk, hogy viszünk, erre azt kérdezte, 
hogy egy üveggel nem hagynánk-e ott 
nekik, mert szomjasak. Természetesen ott 
hagytunk nekik egy zsugor vizet, aminek 
nagyon örültek és egyéb vizsgálódás 
nélkül közölték, hogy mehetünk tovább.

Ezt követően elmentünk pénzt váltani, 
tankolni és bementünk egy boltba is, 
viszonylag nagynak számító szupermar-
ketbe. Amit ott tapasztaltunk ugyancsak 
siralmas, a polcok többsége üres, és a bolt 
közepén raklapokon összegyűjtve a „mara-
dék” konzerv, hogy ebből lehet választani 
és nincs semmi más. (Erről egy fényképet is 
sikerült készíteni.) Arról nem beszélve, hogy 
az árak a duplájára vagy háromszorosára 
emelkedtek, például egy üveg ásványvíz, 
ami eddig (átszámítva) 90 forintba került, 
az most 300 forint, és ürülnek a készletek.

Aztán megérkeztünk a Beregardói 
Református Gyülekezethez, ahol a lelkész 
és a gondnok fogadott bennünket, el-
mondták, hogy hogy halad az adományok 
kiosztása. Kék nylon tasakokba készítenek 
egységcsomagokat, amiket eljuttatnak az 
otthon maradtaknak. Bár már nem sokan 
maradtak... Ezt tapasztaltuk mi is: bezárt 
üzletek, vendéglátóhelyek, üres utcák és 
elhagyott házak.

Zömében idősek, asszonyok és gye-
rekek maradtak. Fér fiak nincsenek, 

elvitték őket katonának, vagy bujkálnak, 
de a rendőrség keresi a hadra fogható 
férfiakat: megállítják az autókat, házku-
tatásokat tartanak, és akit megtalálnak, 
azonnal el is viszik. A legfrissebb hír sze-
rint, aki elmenekült és kapott behívót, de 
nem vette át, ha egyszer majd szeretne 
hazatérni, azt a hadbíróság azonnal 25 
év fegyházra ítéli.

Hazafelére még három helyen megáll-
tunk és újra telepakoltuk a buszt, segítve 
olyan embereknek, akik már átjöttek a 
határon egy-egy bőrönddel, de minden 
egyéb dolgukat otthon kellett hagyniuk.

Elszomorító volt az ottani rádióban halla-
ni, hogy mit kell tenni ha, megszólalnak a 
légvédelmi szirénák és látni a kilátástalan-
ságot, félelmet az emberek arcán.

Az út után úgy érzem, hogy lesz még 
adománygyűjtés, mert szükséges lesz ki-
juttatni. Eddig nagyjából 5 tonna érkezett 
a kinti gyülekezethez és már csak a lefény-
képezett pár kék csomag maradt, illetve a 
most kivitt élelmiszer.

Személy szerint köszönöm mindenkinek a 
segítségét, aki részt vett az adománygyűj-
tésben és bármilyen módon támogatta a 
határon túl élőket!

Isten óvjon és őrizzen továbbra is ben-
nünket és Lelke által indítson minket jó 
cselekedetekre!”

Atyafiságos köszöntéssel: Nagy Péter lelkipásztor 

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS 
a 2022/23-as nevelési évre

Tisztelt Szülők!

Az óvodai és bölcsődei beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül sor intéz-
ményünkben (Környe, Alkotmány u. 5.):

 
2022. április 25. 7.30-16.00 
2022. április 26. 7.30-16.00 
2022. április 27. 7.30-12.00

 
Lehetőség van az óvodai felvételi űrlap, 
illetve a bölcsődei felvételi kérelem elő-
zetes kitöltésére, melyet intézményünk 
honlapjáról (vackorovoda.kornye.hu/) 
tudnak letölteni. Óvodaköteles korú 
gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy a választott óvo-
dába beíratni. Az óvodai beiratkozásra 
várjuk azon szülők megjelenését, akiknek 
gyermeke 2022. augusztus 31-ig betölti a 
harmadik életévét. Azok a szülők, akiknek 
a gyermeke 2022. augusztus 31. után tölti 
be 3. életévét, gyermekük óvodai felvételi 
kérelmét jelezzék a beiratkozás időpont-
jában, és óvodai felvételükről a jogsza-
bályban megfogalmazott előírásoknak 
megfelelően dönt az intézmény vezetője.

Az óvodai beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumok:

– a gyermek születési anyakönyvi 
 kivonata, 
–  a gyermek lakcímkártyája, 
– a gyermek TAJ kártyája, 
– a gyermek személyi igazolványa  
 (amennyiben rendelkezik vele), 
– sajátos nevelési igényű gyermek 
 esetében: szakértői vélemény.

A kisgyermekek bölcsődei felvéte -
léről az intézményvezető dönt, és a 
szülőt írásban 2022. május 20 - ig ér-
tesíti. A 2022/23. gondozási év első 
napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök) 
Az új gyermekek fogadása a nevelési 
év első napjától folyamatosan történik.

A bölcsődei beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumok:

–  a gyermek nevére kiállított 
 személyazonosságot igazoló
 hatósági igazolványokat  
 (születési anyakönyvi kivonatát,  
 személyazonosító igazolványát  

 (amennyiben rendelkezik vele), 
 lakcímkártyát és TAJ kártyát, 
 a gyermek egészségügyi kiskönyvét, 
–  a nyilatkozatot a törvényes  
 képviseletről, valamint a szülő(k) 
 személyazonosító igazolványát, 
–  sajátos nevelési igényről szóló 
 szakértői véleményt (amennyiben  
 releváns).

A felvétellel kapcsolatos további kér-
désekre telefonon (34/473-089), illetve 
e-mailben (kornyevackor@gmail.com) 
tudunk válaszolni!

Pekár Zita intézményvezető
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megkezdődhetett a rendezvények előké-
szítése, szervezése. Az első nagyszabású 
program a március 15 -ei ünnepség 
lehetett, ahol nagyon jó érzés volt látni, 
hogy zsúfolásig megtelt a színházterem. 
A következő időszakban már ismét a meg-
szokott kulturális élet várja a környeieket: 
április 9-én húsvéti kézműveskedés, a 
falu első tojásfájának feldíszítése, 11-én a 
Költészet Napja, 23-án jótékonysági bál az 
iskolában, 24-én gyermek, családi színház, 
30-án a tavaszi dalostalálkozó. Idén már 
nem az online térben, hanem közösen, a 
tóparton tölthetjük el a Családi Majálist, 
május 7-én a Miniszter félrelép című darab 
érkezik Környére, 22-én az Orbán napi 
ünnepség következik, 28-án a Gyereknap, 
június 5-én a Pünkösdi Vigasságok, és 
gőzerővel szervezzük július második hét-
végéjére a Nemzetiségi és Sörfesztivált, 
a sztárfellépővel már meg is kötötte az 
önkormányzat a szerződést.   

És a végére maradt a „feketeleves” – ve-
zette fel a településképi rendelet kapcsán 
született összegzést Beke László: sokan 
sajnos még ma sem tudják, vagy nem 
tekintik kötelező érvényűnek a Környére 
vonatkozó településképi rendeletet, amely 
övezetekre bontja a település területét, 
azokon belül meghatározza a kötelezően 
betartandó előírásokat, és megtekinthető 
a www.kornye.hu oldalon is. 

Ezeket az előírásokat minden új lakóépü-
let vagy épület átalakítás, felújítás során 
be kell tartani, amihez az önkormányzat 
szakmai konzultációt biztosít. Fontos elem 
a településképi bejelentési eljárás, amely-
lyel szintén tisztában kell lennie minden 
építési munkát végzőnek a településen. 
Környe területén bejelentési eljárást kell 
kérelmeznie mindenkinek, aki például 
építési engedély nélkül végezhető épí-
tési tevékenységet folytat (épületbővítés, 
lakóház építés, tetőcsere, homlokzat 
felújítás stb.), megváltoztatja egy épület 
rendeltetését (lakóházban irodát vagy ke-
reskedelmi-szolgáltató egységet alakít ki, 
lakóházban beépíti a tetőteret), reklámot, 
reklámhordozót kíván elhelyezni.

A temetők üzemeltetéséről is tájékozta-
tott a polgármester, e szerint napjainkra 
megállapodás született, hogy az önkor-
mányzat ingyenesen tulajdonosi jogokat 
szerez mindkét felekezet tulajdonában álló 
temetők tekintetében. A tulajdonszerzést 
követően az önkormányzat köztemetőként 
üzemelteti a temetőket és a kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződéskötésre pályázatot 
ír ki. A Katolikus Plébánia Környe tulajdo-
nából a temető megjelölésű ingatlanok 
Környe Község Önkormányzata már tulaj-
donába átkerültek, a Környei Református 
Missziói Egyházközség tulajdonú temető 
átírása folyamatban van. 

Az idei esztendő szomorú aktualitása az 
Ukrán háború – folytatta Beke László, aki az 
önkormányzat mellett a környei civil szer-
vezetek, a lakosság összefogását emelte 
ki: segítséget nyújtottunk a határmenti tele-
pülésen lévő fogadóponton a menekültek 
ellátására, a fogadóhely kialakítására, 
adományokat juttattunk el a Vöröskereszt 

Aranyosapátiban létrehozott raktárába, 
a karitatív szervezetek helyi központjaiba, 
a várgesztesi villaparkba. Április 1-jén 
pedig a Környei Református Gyülekezet 
szervezésében, a szabadbattyániakkal 
közösen, tartós élelmiszer adományt szál-
lított ki Nagy Péter tiszteletes a kárpátaljai 
Beregardó településre. 

A polgármesteri beszámolót követte 
Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnökének tájékoz-
tatója, amelyben szintén középpontban 
szerepelt a pandémia. Sajnos számos 
program elmaradt, az erőiket a Tájház 
Mesterségek Utcájának megvalósítására 
koncentrálták. 

Számtalan egyeztetést foly tat tunk, 
újabb és újabb ötletek hangzottak el a 
falu elöljárójától, aki teljes vállszélesség-
gel támogatott bennünket, így nagyon 
gyorsan elkészülhet tek a bemutató 
helységek. Ezt követte az a munka, ami 
mögöt t rengeteg ember ál l t,  hiszen 
sokan megtudták, mire is készülünk: a 
poros padlásokról kerültek elő a szebbnél 
szebb régi eszközök. Képviselőtársaim 
időt nem kímélve hónapokat dolgoztak 
azon, hogy ezeket a tárgyakat megfele-
lően konzerválva mutassuk be. A célunk 
egy olyan tér kialakítása volt, ahol akár 
gyerekcsoportok játszva ismerkedhetnek 
meg a régmúlt szakmáival és eszköze-
ivel. A valóban csodálatosra sikerült 
Mesterségek Utcáját augusztus 28-án 
avattuk fel ünnepélyes keretek között. 
A polgármester úr jóvoltából és a faluban 
összegyűjtött képekből igazán ízléses és 
hasznos információs táblák készültek, 
nagyon köszönjük! Ugyanezen a napon, 
augusztus 28-án a pályázati támogatás-
ból felújított keresztet is átadtuk, Visnyei 
László plébános meg is áldotta. Az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumához benyújtott 
pályázatunkkal valamennyi (9) útszéli 
sváb keresztet szerettük volna felújítani, 
de a forrás kimerülése miatt csak a Tatai 
út kereszteződésében nyílt lehetőségünk 
800 ezer forint értékben, amelyhez saját 
erőt is biztosítottunk – mondta el Tirhold 
Kármen, aki az elmúlt évben megjelent, 
a „Mi Svábok” című könyvre is felhívta 
a figyelmet. A könyvben számos interjú 
alapján Környe négy oldalon szerepel 
a két önkormányzat támogatásának 
köszönhetően. 

A nemzetiségi önkormányzat tavaly 
szeptemberben rendezte meg az első 
Bornapot, amely a rendezvény látoga-
tottsága alapján sikeresebbnek bizonyult, 
mint korábban a szüreti felvonulás volt, 
ezért egyben hagyományteremtő is volt. 
A Bornap bevételét, a közel 350 000 forintot 
a Római Katolikus Templom felújítására 
ajánlotta fel a német nemzetiségi önkor-
mányzat.

2021-ben a Német Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Gyermekcsopor t teljes 
ruhatárát lecserélte a nemzetiségi önkor-
mányzat, a Német Nemzetiségi Dalkör 
működéséhez pedig harmonikát vásárol-
tak, illetve mindkét csoporthoz új vezető 
érkezett. 

Októberben már nem volt akadálya a 
kukoricafosztás és a Kürbis schnitzer meg-
rendezésének, idén pedig a nemzetiségi 
önkormányzat is igyekszik visszatérni a 
„normális kerékvágásba” – mondta el az 
elnök, aki kiemelte, hogy 2022-ben lesz a 
75. évfordulója a kitelepítésnek, amelyre 
három napos megemlékezéssel készülnek, 
ezért kérte, ha valakinek rendelkezésre áll 
otthon régi képe, ami a régi Környét, és 
a helyi életet eleveníti meg, az segítse a 
tervezett kiállítás bővítését. 

Az elnök zárásként köszönetet mondott 
a környei önkormányzat által, a német 
nemzetiségi hagyományok ápolásához 
nyújtott anyagi támogatásként, egyben 
a döntéshozóknak és a  polgármesteri 
hivatal dolgozóinak a munkájukért. 

A két beszámolót követően érkezett el 
a kérdések, észrevételek ideje a falugyű-
lésen. Több olyan is elhangzott, amelyek 
a polgármester szerint könnyen orvosol-
hatóak, esetleg újabb kapcsolatfelvételt 
igényelnek. Ilyen volt a Tatai kereszteződés 
jelzőlámpás működése, ami kapcsán 
már korábban felmerült, hogy a késő esti, 
éjszakai órákban miért nem vált sárgán 
villogóra, miért kényszerülnek az autó-
sok gyakran indokolatlan várakozásra? 
A településvezető válaszában elmondta, 
hogy már többször jelezték a „közút” felé, 
természetesen ismét megteszik.

Az elektronikai hulladék gyűjtésének 
igénye is megfogalmazódott a lakosság 
részéről, de a válaszból kiderült, hogy 
mivel nem alapfeladat, a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltató nem kötelezhető 
rá. Ígéret született viszont a polgármester 
részéről, hogy felveszik a kapcsolatot más 
település hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatójával, és igyekeznek megoldást 
találni.

Az Ady Endre utcai szennyvíz átemelő 
folyamatos meghibásodásáról is szó esett: 
a hozzászóló szerint egy évtizede rendsze-
resen, s nemcsak nagyobb esőzésekkor 
fordul elő, hogy hömpölyög a szennyvíz 
a Tagyosi vízfolyásba, ami az Által-érbe 
érkezik. Beke László válaszában elhang-
zott, hogy a probléma ismert, többször 
egyeztettek a Vízművel, a megkeresésre 
különböző válaszok érkeztek különböző in-
doklásokkal, a felvetés miatt ismét felveszik 
a kapcsolatot a szolgáltatóval. 

Az Arany János utca egyik lakójától 
fekvőrendőr telepítése kapcsán merült fel 
a kérdés, hogy miként lehet kérvényezni? 
A polgármester válasza némi derűt keltett 
a jelenlévők között: épp van egy utca, 
ahol korábban kérvényezték, telepítettük, 
most pedig azt kérik, hogy szedjük fel… 
Ezért a jövőben a fekvőrendőr telepítési 
kérelmeknél nem csupán az utca lakóinak 
aláírását kérjük, de azoknak az ingatlanok-
nak a megjelölését is, ahová kérik a tele-
pítést, és természetesen ezen ingatlanok 
tulajdonosainak hozzájárulását is.

Beke László polgármester és Tirhold Kár-
men elnök részletes beszámolója a www.
kornye.hu oldalon teljes terjedelmében 
elolvasható, valamint megtekinthető a 
youtube-n a környei közösség csatornáján. 

A sportcsarnok építése egyelőre 
lekerült a napirendről
…folytatás az első oldalról.

A pandémia miatt a döntéshozók 
és az érdeklődők két év után talál-
koztak először ismét személyesen, 

a polgármesteri és elnöki tájékoztatóban 
természetesen a Covid járvány is kiemel-
ten szerepelt.  

Beke Lászlótól elhangzott, hogy  az ön-
kormányzat a járványhelyzet kezdetétől 
folyamatosan önerőből biztosította a szük-
séges védőfelszereléseket, tisztítószereket, 
az elmúlt két évben közel 25 millió forintot 
költött a település védekezésre, mindemel-
lett a lakosságtól is sok segítség érkezett: 
legyen szó maszk varrásról, felajánlásokról 
vagy információról a beszerzésekkel kap-
csolatban. Név nélkül is külön köszönet 
illet meg mindenkit, aki segített a falunak 
a bajban – hangzott el a polgármester-
től, aki sajnálatos számszerű adatokat 
is megosztott a jelenlévőkkel: a járvány 
előtti időszakot tekintve az I -es számú 
Rendelőben öt év halálozási statisztikája 
20,2 fő volt évente. A járvány két évében ez 
a szám 32 fő/évre emelkedett átlagosan. 
A Szent Rókus rendelő esetében a 10 éves 
statisztika 21,2 fő volt évente. 2020-21-ben 
a covidos esetek nélkül is 23,5-re nőtt a 
statisztika, a covidos esetekkel együtt 
pedig 29 embertársunkat veszítettük el 
évente. Ezek a tények is mutatják, hogy 
milyen súlyos és nehéz időszakot éltünk 
át, és a sokszor túlzottan szigorúnak tartott 
intézkedések ellenére is milyen súlyos árat 
fizettünk – fogalmazott.

A 2021-es költségvetésről elhangzott, 
hogy a bevételek tervezett előirányzata 
1 milliárd 974 millió forint volt, melyet a 
hosszú távú befektetési államkötvény 1,3 
milliárddal, az előző évi maradvány 391,5 
millióval egészített ki, így összesen majd-
nem 3,7 milliárd állt rendelkezésre. 

Az önkormányzat meghirdette a közbe-
szerzési eljárást a sportcsarnok építésével 
kapcsolatban, a beruházás várható 
kezdetét 2021. április 30 -ára tervezte, 
ám az érvényes ajánlatokban szereplő 
vállalási árak meghaladták a pénzügyi 
lehetőségeket. Ha valamennyi rendel-
kezésre álló forrásunkat a sportcsarnok 
építésére fordítjuk, akkor 1 574 801 500 
forintot tervezhettünk volna, ugyanakkor 
az egyik ajánlat nettó 1 948 millióról, míg 
a másik nettó 2 050 millióról szólt, ezért 
kellett sajnos úgy döntenünk, hogy el-
halasztjuk a beruházást – hangzott el a 
polgármestertől.

A beszámolója – a többi között – kitért 
arra is, hogy 240 milliós pályázati támo-
gatásból bővülhet két újabb csoporttal 
a bölcsőde, hogy az önkormányzat 
támogatásával nyerte el eredeti szépsé-
gét a katolikus templom szószéke, és a 
plébániánál a káplánlakás is megújult. A 
két támogatás összege 17 millió forint volt.  
A református gyülekezet az önkormány-
zattól kapott támogatásból a templom 
és környezetének felújítására 13,5 millió 
forintot használt fel 2020-ban, 2021-ben 

pedig 6 millió forintot mobilgarázs, kerti 
eszközök és kellékek vásárlására.

2020-ban és 2021-ben a megvalósított 
beruházások és a felújítások eredménye-
ként 1 218 074 553 forinttal lett gazdagabb 
Környe.

Az oly régóta sürgetett elkerülő út kap-
csán a polgármester elmondta, hogy mi-
után a civil kezdeményezésű aláírásgyűjtés 
eredményeként a szakma elismerte az el-
kerülő út szükségességét, 2020-ban is több 
alkalommal is megkeresték az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumot, hogy tájé-
kozódjanak a környei elkerülő út sorsáról. 
Tavaly júliusban Mosóczi László államtitkár 
Környén jelentette be, hogy öt éven belül 
elkészül, az egyeztetések eredményeként 
két nyomvonalterv van napirenden. Ezeket 
a javaslatokat egy tervzsűri értékeli ez év 
nyarán, és az értékelés alapján készítik el a 
megvalósíthatósági hatástanulmányt, ami-
nek a tervezett időpontja idén december.

Az idei tervek kapcsán kiderült, hogy a 
bevételek tervezett előirányzata közel 2,2 
milliárd forint, melyet 4,4 milliárdra egészít 
ki a hosszú távú befektetési államkötvény 
és a 2021. évi maradvány. 

Idén a feladatfinanszírozás keretében 
– az iparűzési adó erősségre tekintettel 
– általános működési feladatellátásra 
kicsivel több, mint 348,5 millió érkezik álla-
mi hozzájárulásként, ugyanakkor Környe 
elvárt adófizetési kötelezettsége megha-
ladja a 329 milliót, így elmondható, hogy 
a falu szinte központi feladatfinanszírozás 
nélkül működik. 

Az idei tervezési feladatok között szere-
pel római kori leleteket bemutató terem 
tervezése a régi polikert helyén, a tóparti 
épület terveztetése apartman házzá, 
a régi fogorvosi rendelő lakóépület té 
tervezése, a Kossuth utca felújítási tervei 
április 20-ára készülnek el, és két kerék-
párutat is terveztet a helyhatóság, egyet 
az Ipari Parkban a Coloplast irányából a 
Volta cég felé vezető út mellett, valamint 
Tagyospuszta és az Ipari Park között.

A lakosság részéről évek óta számos 
kritika éri a vasútállomás épületének le-

romlott állapotát, azzal kapcsolatban a 
polgármester elmondta: az épület, mint a 
nemzeti törzsvagyon része a Magyar Állam 
tulajdonában van, évente élnek jelzéssel 
a MÁV Vagyonigazgatósága felé, hogy 
intézkedjenek a megfelelő karbantartás-
ról. Az önkormányzat azt is vállalta, hogy 
megvásárolja a külső vakoláshoz szük-
séges anyagot, de a felújításra mégsem 
került sor, ezért a helyhatóság továbbra is 
„ott kopogtat” a MÁV ajtaján.

Az önkormányzat hamarosan megköti 
a Bajcsy lakópark II. ütemében érintett 
telekre az adásvételi szerződéseket, amik 
kapcsán Beke László hangsúlyozta: a 
feltételeknél nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy a kedvezményesen vásárol-
ható telkekkel ne tudjanak visszaélni az 
ügyeskedők. Ez év tavaszán az internetszol-
gáltatóval is sikerült egyezségre jutnia az 
önkormányzatnak, megtörtént a vagyon-
átadás, és a szolgáltató ígérete szerint 
április közepéig megkezdődik a vezetékes 
internet szolgáltatás a lakóparkban. Mivel 
egy teljesen új lakóterületről van szó, ezért 
a kisgyermekes családok részére játszótér 
és park kiépítését tervezi az önkormányzat, 
a lakópark melletti szántófölddel határos 
szakaszra pedig fasor ültetését. 

Az önkormányzat megvásárol ta a 
Metaker Kf t. épületét, így még idén 
átköltözteti a településüzemeltetésen 
dolgozók telephelyét, e mellett a Környei 
Horgász Egyesület, a Környe Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 
is biztosított lesz a helyszín az épületben. 
Ezt követően nyílik lehetősége az önkor-
mányzatnak a „régi iskola” felújítására, az 
új funkció kijelölésére és a látványtervek 
elkészítésére idén kerül sor. 

Az idei év tervezett beruházási költsége 
601 millió, a felújításé 891 millió forint.

A pandémiát, és korlátozásait követő 
kulturális életről így számolt be a polgár-
mester: ismét teljes nyitva tartással várta 
a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
a látogatókat, a csoportokat, valamint 
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Tavaszi Dalostalálkozó
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe és Német Nemzetiségi Dalkör Környe 

április 30-án 15 órától tartja a Művelődési Házban a dalostalálkozóját, 
melyre szeretettel hív és vár mindenkit!

 

FELLÉPŐK:

• Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport • Schwung Tanzgruppe  
• Dunaszentmiklósi Német Nemzetiségi Dalkör • Szári Német Nemzetiségi Dalkör  

• Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör • Környei Német Nemzetiségi Dalkör

2022 Kempo világbajnokság 
beszámoló
…folytatás az első oldalról.

A Zen Bu Kan Kempo Sportági Szövet-
séget 25 sportoló képviselhette a 
válogatott színeiben, köztük Varga 

Imola 7. osztályos tanuló és Budai Levente 
11. osztályos tanuló, aki 2019-ben már 
szerzett egy világbajnoki címet ugyanitt. 
A válogatottsághoz szükséges pontokat 
egy éven keresztül kellett gyűjteni, 8 orszá-
gos versenyen, alkalmanként 6 verseny-
számban minimum 3 első és 3 második 
helyezést kellett elérni ehhez. Ezt Imola 22 
arany, 3 ezüst, és Levente 26 arany, 9 ezüst 
és 2 bronzérmével maximálisan teljesítette 
és megszerezte a válogatott tagságot.

A felkészülés a megmérettetésre 4 hó-
napot vett igénybe és komoly edzésterv 
betartását követelte: heti 6-7 edzés, megfe-
lelő étrend, vitamin és táplálékkiegészítők 
szedése, edzői utasítások betartása.

A világbajnokságon 31 ország közel 2000 
sportolója vett részt 4 napon keresztül. 
Imolának és Leventének – többek között – 
román, olasz, német, szlovák, cseh, spanyol, 
azeri, amerikai, portugál, francia, libanoni, 
kuvaiti, ellenfelei voltak.

Ebben a színes mezőnyben sikerült 
a következő eredményeket elérni:

VARGA IMOLA 
Gi földharc: 1. helyezett
Full Kempo: 1. helyezett

Light Kick (lájt kik): 3. helyezett
Formagyakorlat: 4. helyezett

BUDAI LEVENTE
Gi földharc: 1. helyezett 
Knock-down: 1. helyezett

K1: 2. helyezett
Fegyveres formagyakorlat: 

4. helyezett 

Mindkét ifjú a környei Gyémánt Kempo SE 
versenyzője. Budai Levente már ismert és el-
ismert versenyzője az egyesületnek, Imolá-
ról a szürke keretes blokkban olvashatnak.  
Mindkét fiatal teljes erőbedobással folytat-

Gyermekmise harmadszor
Április 2-án 16 órától a várgesztesi templomban várták a gye-
rekeket, családokat misére. Idén harmadik alkalommal tartott 
gyerekmisét a környei, vértessomlói, várgesztesi gyülekezet, 
amire szép számban érkeztek az érdeklődők, hívek. 

V isnyei László plébános a házasságtörő asszonyról  szóló 
példabeszéd kapcsán arról beszélt, hogy nem szabad 
bírálni embertársainkat. Nem jó, ha ezt szajkózzuk: „Na, 

majd én megmondom, milyen ember vagy!” Fontos, hogy tudjunk 
megbocsátani... A Szent Cecília zenekar – a gyerekmisék állandó 
résztvevőjeként – ezúttal is nagyon szép egyházi ifjúsági énekekkel 
segítette a húsvétra való készülődést, majd a szentmise után a 
várgesztesiek sok-sok palacsintával lepték meg a Faluházban a 
gyerekeket, családokat.

Egy kis bepillantás Imola életébe a szülei szavain keresztül:
„2008 októberében született, 13 éves. 2015 szeptemberében, nem egészen 7 évesen kezdett kempózni. 
Eredetileg apa ötlete volt, de néhány sport és arról szóló videó megmutatása után, ő választotta a 
kempót, és mondhatni az első edzés alkalmával szerelem lett. Csákváron élünk, itt kezdtük az általános 
iskolát, jelenleg pedig a Lovasberényi Reményik Sándor Általános iskola 7. osztályos tanulója. Csákváron 
kezdtük a kempót is és az itteni edzéseken ismertük meg Bognár Leventét, aki közös munka során né-
hányszor lejött a tanítványaival. 2018. október óta járunk Környére a Gyémánt Kempo Sport Egyesületbe. 
Az eddigi 3 Országos bajnokságon kor- és súlycsoportjában legjobb versenyzőként szerepelt: 2017-
ben 4 versenyszámban 3 arany és 1 bronz, 2018-ban 4 versenyszámban 3 arany és 1 ezüst. A hazai, 
szigetszentmiklósi UWSKF világbajnokságon is indult már: 2019-ben 3 versenyszámban 1 arany és  
2 ezüst, 2020-ban 4 versenyszámban 12 arany, 3 ezüst, 2 bronz, 2021-ben 3 versenyszámban 1 ezüst és 
két bronzéremmel zárt. Itt kissé lehetett érezni a COVID miatt versenyzés szempontjából kihagyott, közel 
2 évet. A 7 év alatt az itthoni versenyeken összesen 45 érmet gyűjtött be, amiből 27 arany, 14 ezüst és  
4 bronzérme van. A most, 2022. március 10-13-ig, Portugáliában megrendezett WAC Kempo világbajnok-
ságra a legbüszkébb, amire nagyon sokat edzett, földharc és full kempo versenyszámokban arany érmet, 
light kick küzdelemben pedig bronz érmet sikerült szerezni. Jelenlegi cél az ez évi eredmények alapján a 
válogatott keretben maradás.”

ja a felkészülést, hiszen idén és 
jövő évben is további kihívások 
várnak rájuk: Varga Imola idén 
is megküzd a válogatott keret-
be való bekerülésért és a nyár 
folyamán övvizsgát készül tenni, 
Budai Levente nyáron szintén 
övvizsgára készül, hiszen elér-
kezett egy fontos mérföldkőhöz 
a kempóban: 2023-ban fekete 
öves vizsgát tehet!

Ezzel párhuzamosan készü-
lünk a válogatottságra ismét, 
illetve október folyamán Indiá-
ban kerül megrendezésre egy 
UWSKF világbajnokság, terveink 
szerint itt indulunk Levivel.

Bognár Levente László 3. dan, 

Gyémánt Kempo SE elnök, vezetőedző

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/tavaszi-dalostalalkozo/?occurrence=2022-04-30
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2016. május 21. hét

Dezső Eszter, Eliza Orbán Fülöp, Evelin Hella Emil, Csanád Kund, Magdolna
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Részletek a Környei Hírhozó  
következő számában. 

KÖRNYE!  

GYEREKNAP!
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SzületésnaposokMegérkeztünk!
„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 napokban ünnepelték, ünneplik 

kerek születésnapjukat:

80 esztendős

Golda Ferencné sz. Dobri Erzsébet (április 14.) 
Gubicza Istvánné sz. Kurucz Mária (április 29.)

75 esztendős 

Erl Péter (április 18.) 
Galgovics Miklósné sz. Smajda Valéria 

(április 26.) 
Pápai István (április 27.)

70 esztendős

Frankné Gábor Irén (április 29.) 
Kerper Ferenc (április 29.) 
Horváth Imre (április 30.)

További jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet.  

Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta 
két kislány és három kisfiú érkezése 

ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük 

Kovács Tamás és Handl Annamária 
kisfiát Áront,

Prekob Renátó és Zombori Ildikó 
kisfiát Kristóf Ferencet,

Mester Kevin és Koós Kata 
kislányát Eliza Flórát,

Fogarasi Richárd és Helmeczi Gyöngyi 
kislányát Zselykét,

Baráth Gábor és Gáspár Szabina 
kisfiát Bencét.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

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

 Pályázati felhívás német 
nyelvvizsgát szerzők részére

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe pályázatot ír 
ki azon tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára. 
Azokat, akik  államilag elismert középfokú, „B2” típusú né-
met nyelvvizsgát tesznek, az önkormányzat pénzjutalom-
ban részesíti.
Feltételek:
• állandó környei lakos
• tanulói jogviszonnyal rendelkezik
• 2022. október 31-ig eredeti bizonyítványt bemutatja, 
 ill. fénymásolatát az önkormányzatnak leadja
• 2022. évben letett nyelvvizsga

Tirhold Kármen elnök 

TrachtTag
A Magyarországi Német 
Kulturális és Információs 
Központ és Könyvtár he-
tedik alkalommal hirdeti 
meg a magyarországi 
német népviselet napját! 
Vegyük fel egy hétköz-
napon a magyarországi 
német népviseletünk egy 
darabját, és tegyünk ünneppé egy átlagos pénteket! 
Idézzük meg őseink emlékét és mutassuk be örökségün-
ket a mindennapokban. Erről szól a TrachtTag, immár 
hetedik éve.

Rövid hírek
Megszűnt 

a tűzgyújtási tilalom

Az április eleji csapadékos időjárásnak 
köszönhetően Magyarország megyéinek 
többségében, Komárom-Esztergom me-
gyében is megszűnt, vagy jelentősen csök-
kent a tűzkockázat, ezért a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal visszavonta a 
fokozott tűzveszélyt, a tűzgyújtási tilalmat.

Környén tehát – mivel az Országgyűlés 
2022. június 1-jéig meghosszabbította a 
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet 
– ismét hatályos az avar és kerti hulladék 
szabadban történő égetéséről alkotott he-
lyi rendelet, amely szerint a komposztálásra 
alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése 
belterületen tavasszal március 1-je és áp-
rilis 30-a között engedélyezett kizárólag 
csütörtökön, pénteken és szombaton 8 és 
18 óra között. Ettől eltérő időben, tűzgyúj-
tási tilalom ideje alatt, és nem kedvező 
meteorológiai viszonyok során tilos a nyílt 
téri égetés! 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a híradá-
sokat, hiszen az időjárás függvényében 
előfordulhat, hogy ismét elrendelik a 
tűzgyújtási tilalmat!

Képviselői fogadóóra

Tirhold Kármen önkormányzati képviselő 
fogadóórát tart május 23-án, hétfőn 16 és 
17 óra között a polgármesteri hivatal kép-
viselői irodájában. 

Elektronikai hulladékgyűjtés
április 20-án és 21-én, 

8.00 és 18.00 óra között Környén, 
a Metaker Kft. egykori 

telephelyének udvarán!
                                    

A lakossági e hulladékgyűjtés keretében 
az alábbi, a háztartásokban használt be-
rendezések adhatóak le:

• nagy háztartási gépek (pl. mosógép,  
 hűtőgép, stb.)
• kis háztartási gépek (pl. vasaló, 
 hajszárító stb.)
• számítástechnikai berendezések  
 (pl. monitor (kivéve a képcsöves),  
 számítógép, telefon, stb.)
• szórakoztató elektronikai berendezések  
 (pl. televízió (kivéve a képcsöves), 
 rádió, stb.)
• világítástechnikai berendezések 
 (pl. izzók, lámpák, fénycsövek)
• orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő)
• villanybojler, villanytűzhely, elektromos  
 szekrények

A berendezések csak úgy adhatóak le, 
ha azok nincsenek megbontva, 

szétszerelve, a készülékek leadásához 
lakcímkártya szükséges!
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Április 4.: Gazdátlan 
Háziállatok Világnapja

Köszönjük, köszönjük, köszönjük! Már biztos, hogy nem jutott 
ebek harmincadjára a kezdeményezésünk, hiszen egyre csak 
gyűlnek az adományok, és közkívánatra hosszabbítottunk! Több 
Környéről elszármazott jelezte ugyanis, hogy Húsvétkor hazaláto-
gat, és szívesen gyarapítaná az adományozók sorát, ezért április 
19-éig fogadjuk köszönettel a felajánlásokat a mentett kutyusok 
nevében! Az adományokat kis jelvénnyel köszönjük meg, egyfaj-
ta "becsületkosárkában" helyeztük ki a hátsó két ajtó között. Aki 
bármilyen csekély értékű felajánlást is hoz, bátran jutalmazza 
meg magát egy jelvénnyel!

Iskolai színes (hírek, események)
Az elmúlt hónapokban a járványhelyzet 
ellenére a tanulás mellett sok program, 
verseny, esemény színesítette a hétközna-
pokat az iskolában.

M íg az elsősök jól haladnak a be-
tűtanulásban, addig a nyolcadik 
évfolyam a középiskolai felvételik 

lázában ég. Izgatottan várják, hogy kit melyik 
iskolába vettek fel. Mindeközben elindult a 7. 
évfolyam továbbtanulásának előkészítése 
pályaválasztási tanácsadók segítségével.

Az iskola tanítói és tanárai játékos, fej-
lesztő ugróiskolát készítettek a gyerekek-
nek mindkét épületben. A szünetekben 
boldogan ugráló gyerekek mosolya volt a 
köszönet munkánkért.

A félévi szülői értekezletet online formá-
ban szerveztük meg.

A farsangi mulatságot zártkörűen, évfo-
lyam vagy osztály szinten tartottuk meg. 
A jelmezekről a járvány ellenére sem 
mondtunk le, vidám hangulatban, színes 
maskarákban ünnepeltük a tél végét 
játékos tanórákon, osztálybulikon. (Képek 
a következő oldalon.) A művészeti iskola 
néhány tanulója Piroska néni és András 
bácsi vezetésével farsangi esküvői mulat-

ságot mutattak be, melyhez végül a nézők 
is csatlakoztak. 

Januárban indult az 5. és a 6. évfolyam kö-
telező úszásoktatása az oroszlányi uszodában.

Tanulóink több versenyen vettek részt: 
Bolyai matematika verseny döntője, helyi 
helyesírási verseny felső tagozatosoknak, né-
met és angol nyelvi versenyek, kémia verseny, 
Arany János Magyar nyelvi verseny országos 
fordulója, iskolai népdaléneklési verseny, K&H 
Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő .

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön 
megható összeállítással ünnepelt a község 
a 7. évfolyam, az énekkar és a művészeti 
iskola néptáncosai műsorával.

Március és április hónapban pedagógu-
saink továbbképzéseken vettek részt.

Ugyan még csak április van, de már ké-
szülünk a következő tanévre. Ezért március 
21-én szülői értekezletet tartottunk az óvodá-
ban a leendő elsős gyerekek szülei részére. 
Magyarits Katalin intézményvezető vetítéssel 
összekötött előadással mutatta be iskolán-
kat az érdeklődőknek, majd bemutatkoztak 
a leendő elsős tanító nénik is. A következő 
héten pedig kézműves foglalkozásokon, 
tornatermi játékokon keresztül ismerked-
hettek leendő elsőseink intézményünkben. 

Bepillanthattak a kisépület tantermeibe is.
A Lázár Ervin program keretében március-
ban színház és múzeumlátogatáson jártak 
a negyedikesek és a hetedikesek.

Április 1-jén a tanulás mellett bolon-
doztunk. A gyerekek végig vonatozták, 
táncolták az iskolát, néhány pedagógus pi-
zsamás napot tartott tanítványaik örömére. 

Április 6-án QR Kódfejtő játékot készítet-
tünk a felsősöknek az órák közti szünetekre. 
23 csapatban 70 gyerek és két pedagógus 
kereste az épületben elrejtett kódokat, s 
a telefonjukkal leolvasva Környe címerével, 
a solymászattal, a golyóstoll feltalálójával, 
találós kérdésekkel és a körtével kapcsola-
tos rejtvényeket kellett megfejteniük.

Az április és a május is sokféle iskolai 
programot kínál még. 

Általános iskolai beiratkozás: április 21-22.
Papírgyűjtés: április 28-29.
Április végén Hajmáné Kalocsai Éva, 

községi könyvtáros, által szervezett meseve-
télkedőn vesznek részt az alsó tagozatosok.  
4 mesét kell alaposan áttanulmányozni, meg-
ismerni, és a vetélkedőn erről számot adni.

Gyermeknap környékén idén is megle-
petést készítünk tanítványainknak.

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

Népdaléneklési verseny
„Csak tiszta legyen a forrás” – március 
25-én Bartók Béla gondolatai jegyében 
rendeztek a népzenekutató, zeneszerző, 
zongoraművész születésének 141. évfordu-
lója alkalmából népdaléneklési versenyt 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában. 

Ü nnep volt ez a nap abból a szem-
pontból is, hogy együtt énekel-
hetett, versenyezhetett az iskola 

apraja-nagyja, és tiszteletüket tehették 
annak az ősi érintetlen népdalnak, amelyet 
mindenek feletti értéknek tekintett Bartók 
Béla. A pandémiás időszak után ez az 
alkalom bizonyosságot adott arra, hogy a 
magyar  népdal örök érvényű, maradandó 
érték, melyet ápolunk és megbecsülünk. 
A versenyen 25 fő tehetség énekelhette 
el egy szabadon választot t népdalát. 
Az értékes nyereményeket négy korcso-
port szerinti díjazásban adta át  Magyarits 

Katalin intézményvezető, Maticsné Szabó-
Kovács Ágnes tanítónő, valamint Szelőczei 
Ferencné ének-zene tanár. (Színes kép a 
következő oldalon) Valamennyi résztvevő-
nek szívből gratulálunk! 

Szelőczei Ferencné

Népdaléneklési verseny

Farsang – 4.a

Farsang – 3.a

Farsang – 2.a

Díjazottak

I. korcsoport
1. helyezett: Szommer Flóra 2. b. 

2. helyezett: Pirityi Eliza Eszter 2.a.
3. helyezett: Sayah Nadine 2.b.

II. korcsoport 
1. helyezett: Krüpl Adrienn 3.a 

2. helyezett: Budai-Kurcz Edvárd 3. b 
3. helyezett: 

Erdélyi-Horváth Illangó 3.a 

III. korcsoport 
1. helyezett Hangyál Réka 4.b 
2. helyezett Kun Jázmin 4. a 

3. helyezett Koródi Izabella 4. a 

IV. korcsoport 
1. helyezett Tóth Zoé 5. a 

2. helyezett Szekeres Katalin 6.a 
3. helyezett Árgyelán Bettina 5.a



2022. május 1. 2022. május 1. (vasárnap) (vasárnap) 

Környei tópartKörnyei tópart

Főzőversennyel egybekötött családi napot és majálist rendez 
a környei önkormányzat május 1-jén, (vasárnap) a tóparton, 
ahol ismét szórakoztató és sportos programok, vidám 
versengések várnak mindenkit. 

 A CSALÁDI MAJÁLIS PROGRAMJA:A CSALÁDI MAJÁLIS PROGRAMJA:
08.00:  Gyülekező
09.00–12.30-ig: Bográcsos főzőverseny – bármilyen étellel lehet indulni,  
 az alapanyagokról és a tüzelőről a nevezők gondoskodnak.  
 A főzőversenyre a polgármesteri hivatalban lehet nevezni az  
 573-100-as telefonszámon, vagy az info@kornye.hu e-mail  
 címen április 29-én 12 óráig. A nevezés alapján a csapatok  
 részére a helyszínen az önkormányzat egy-egy sörgarnitúrát  
 biztosít, amely átvételekor sorszámot kapnak, az  
 eredményhirdetéskor azzal vehető át az ajándék pezsgő.         
9.30:  Tai chi, meridián torna 
10.00:  Családi sportvetélkedő       
12.00: Mazsorett bemutató Európa Bajnok mazsoretteseink, 
 Bognár Lilla és Rajcsány Gréta részvételével
13.00: Kempo bemutató világbajnok kempósaink, 
 Varga Imola és Budai Levente részvételével                  
12.30–13.30: Ételek zsűrizése – Az ítészek délután fél 1 és fél 2 között  
 nem a főző, sütő helyeken, hanem a zsűri számára kialakított  
 helyszínen kóstolják meg az ételeket, a csapatok odaérkezési  
 sorrendjében.     
14.00:  Főzőverseny eredményhirdetése, Vándor Fakanál és  
 ajándékok átadása a 2020-ban és 2021-ben meghirdetett  
 virtuális főzőversenyek díjazottjai számára is.
14.30:  Lángosevő verseny
15.00:   Tűzoltó bemutató    
16.00-17.30: Zenél a KaDarKa társulat és a KaDarKölykök
17.30:  Tábortűz  
A kicsiket díjtalanul várja egész nap 
a Csiri-Biri Játéktár 
és arcfestés, csillámtetkó!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/csaladi-majalis-2/?occurrence=2022-05-01


