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Ismét benépesült a tópart
Tai chi, tűzoltóautó, mazsorett és kempo bemutató, arcfestés, 
Csiri-Biri Játéktár, lángos evő és főzőverseny, gulyás, muzsika, 
vidám hangulat és ha nem is ragyogó napsütés, de kellemes 
időjárás – ezt kínálta a környei Családi Majális a tó partján má-
jus 1-jén. A pandémia miatt legutóbb 2019-ben majálisozhatott 
együtt Környe apraja, nagyja, s bár ezúttal elmaradt a főzőver-
seny résztvevőinek száma a megszokottól, akik a program mellett 
voksoltak, nem bánták meg, hogy a tóparton töltötték a napot.

A reggeli órákban még gyérnek tűnt a tűzhelyek körül szor-
goskodók száma, aztán szépen, fokozatosan benépesült a 
part. A „megmozgatós” programok sorát a tai chi nyitotta, 

Dr. Árendás József vezetésével. A tai chi rendszere a chi, a belső 
energia zavartalan áramlására épül, gyakorlása jó egészséghez 
vezet, stresszoldó hatása kiemelkedően jó. Segíti a test helyes 
tartását és lazítását, a koordináció javítását, a koncentráció 
fenntartását, valamint szabad utat nyit az energiának. Aktivizálja, 
és folytonossá teszi keringését az egész testben. A megerősödött 
energiaáramlás erősíti a vérkeringést. A már 11 éve működő 
csoport mindezt már tapasztalja is magán, ezért „toboroznak” 
folyamatosan a majálison is, hiszen várják és örömmel fogadják 
a csatlakozni vágyókat.

A már hagyományos családi sportvetélkedőre négy formáció 
nevezett, s bár nem valamennyien a szó klasszikus értelmében 
vett családként teljesítették a Gubicza István által megálmodott 
feladatokat, lelkesedésben, kitartásban egyik csapatnál sem volt 
hiány: felnőttek, fiatalok, gyerekek egyaránt küzdöttek a labdával, 
ütővel, bójákkal, no meg egyáltalán nem utolsó sorban az idővel, 
míg kialakult dobogós helyezések sora. 

Kiszehajtás
Nagy számú érdeklődő előtt mutathatta be Virágvasárnapi 
Zöldágjárós Kiszehajtás című összeállítását a Kisfaludy AMI és a 
Szivárvány-Környe Táncegyüttes mintegy 40 lánya az április 10-ei 
szentmisét követően a templomkertben. Január óta szorgalmasan 
készültek a bemutatóra. 

A nagyböjt jellegzetes zöldágjárása a Kárpát-medence 
számos tájegységén megtalálható, ezúttal felvidéki szoká-
sokat láthatott a közönség. Közülük is külön említésre méltó 

a villőzés, más néven kiszehajtás, amelyet virágvasárnap tartottak 
az északi dialektusterületen. Résztvevői kizárólag lányok lehettek. 
A szokásokat összeállította: Kelemen Petra Piroska.

Dalos találkozó
A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása! 
- Morus Tamás, a XVI. század nagy államférfijának gondolatával 
nyitotta meg április 30-án a Művelődési Házban Tirhold Kármen 
elnök a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe és a Német 
Nemzetiségi Dalkör által szervezett Tavaszköszöntő dalos talál-
kozót, melyet Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő 
is megtisztelt jelenlétével. Köszöntő beszédében az elnök azt 
is hangsúlyozta: bár Morus Tamás több száz éve jegyezte le a 
mondatot, ma talán még igazabb, mint annak idején volt.

Õ 2. oldal

Õ 2. oldal
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Ismét benépesült a tópart
…folytatás az első oldalról.

Különdíjat vehettek át a Leopárdok, egy 
lány és három fiú, akik kifejezetten a ve-
télkedőre alkottak csapatot. A harmadik 
helyezettnek járó ajándékokat a Párducok 
nyerték el, második helyen a Vadmacskák 
végeztek, és magabiztos győzelmet arattak 
a Tigrisek. 

Természetesen nem maradt sokáig üre-
sen a családi sportvetélkedő területe sem 
az eredményhirdetést követően, hiszen a 
faluban már jól ismert Csiri-Biri Játéktár 
„hasznosította” minden négyzetméterét az 
internet nélkül is szuper jól működő nagy-
méretű, fából készült ügyességi játékokkal, 
és aratott ezúttal is kicsik, nagyok körében 
egyaránt hatalmas sikert. 

Színes mazsorett bemutatóval érkezett 
a DanceArt Táncstúdió, a vezetőjük, Soós 
Krisztina méltán lehet büszke az ifjú höl-
gyekre, hiszen 2021-ben Bognár Lilla Viktória 
és Rajcsány Gréta lettek Európa legjobbjai, 
őket a bemutató után Beke László polgár-
mester ajándékkal köszöntötte. Bognár Lilla 
Viktória 10 éves korától, 2018 óta mazsoret-
tezik. Regionális versenyeken a 3 év alatt, 
szólóban: 8 bronz, 6 ezüst és 7 arany érmet 
szerzett. 2021-ben Európa Bajnok lett junior 
korcsoportban, tradicionális két botos ma-
zsorett kategóriában.

Rajcsány Gréta 2019 februárjában 
iratkozott be a Környei Mazsorett és Tánc-
csoportba, és 2020 augusztusában már 

vagy fegyveres küzdelem. A majdnem tíz 
esztendős egyesület többszörös világbaj-
nokokkal dicsekedhet, a közönség őket is 
láthatta a majálison, és őket is köszöntötte 
a polgármester.

Varga Imola 2015 szeptemberében, nem 
egészen 7 évesen kezdett kempózni. Csák-
váron él, 2018 októbere óta jár Környére 
a Gyémánt Kempo Sport Egyesületbe.  
A 7 év alatt az itthoni versenyeken összesen 
45 érmet gyűjtött, amiből 27 arany, 14 ezüst 
és 4 bronzérem. Természetesen az idén 
Portugáliában megrendezett WAC Kempo 
világbajnokságra a legbüszkébb, hiszen 
földharc és full kempo versenyszámokban 
világbajnoki címet, light kick küzdelemben 
pedig bronzérmet szerzett.

Budai Levente  2012 márciusában, 
6 évesen kezdett el megismerkedni a 
Zen Bu kan Kempo-val. Edzésről edzésre 
fejlődött, versenyről versenyre egyre több 
és színesebb érmeket gyűjtött be, korosz-
tályában minden évben megszerezte a 
magyar bajnoki címet egy, vagy több di-
vízióban. Már 2017-ben, 12 évesen látható 
volt, hogy érdemes lesz harcba szállnia 
a világbajnoksághoz szükséges pontok 
megszerzéséért, és 2019-re el is érte. Három 
éve Portugáliában a küzdelmi számokban 
2 arany és 1 ezüstérmet, technikai szá-
mokban 1 ezüst és 1 bronz érmet szerzett, 
idén pedig, szintén Portugáliában tovább 
gyarapítot ta a világbajnoki érmeinek 
számát:  a Submission (GI-Földharc) és a 
Knockdown (pusztakezes küzdelem) után 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott, 
a Kempo KO-ban (K1 küzdelem) ezüstérmet 
szerzett.

Közben Levente a nyár folyamán övvizs-
gára készül, hiszen fontos mérföldkőhöz 
érkezett a kempóban: ha sikeres vizsgát 
tesz jövőre, fekete övvel ünnepelheti a 
szervezet 10 éves fennállását.

Mindeközben 15 tűzrakó helyen készültek 
az ételek marhából, sertésből, káposztából, 
vaddisznóból, halból, csirkéből, gombá-
ból, aszalt szilvából, egyszóval tengernyi 
alapanyagból, a csapatok természetesen 
valamennyien abban a reményben szor-
goskodtak, hogy az eredményhirdetés 

Dalos találkozó
…folytatás az első oldalról.

A láng továbbadásának gyönyörű példájaként lépett a 
színpadra Klúber Petra és Wéberné Kürti Anna felkészí-
tésében a Környei Hagyományőrző Német Nemzetiségi 

Gyermekcsoport, akik szereplése minden rendezvény üde szín-
foltja és elragadtatott mosoly csal az arcokra. Egyben ők jelentik 
a jövőt, a folytatást, s a reményt, hogy a falubeli hagyományőrzők 
törekvései nem hiábavalóak. 

A program során színre lépett a Dunaszentmiklósi, a Szári Német 
Nemzetiségi Dalkör, a Leányvári dalkör, és a majdnem egy évti-
zede alakult környei Schwung Tanzgruppe, melynek célja nem 
csupán a hagyományőrzés, hanem az, hogy egyszerűen a szür-
ke hétköznapokban vidám, örömteli órákat varázsolhassanak, 
és aktívan bekapcsolódjanak az önkormányzat helyi kulturális 
életébe. Az egyébként 12 fővel működő csoport betegség mi-
att kisebb létszámban szórakoztatta a nagyérdeműt polkákkal és keringővel, a hölgyek abban a viseletben, melyet a Környei 

Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete vásárolt számukra a 
Nemzetiségi Civil szervezetek fejlesztésének pályázatán elnyert 
másfél millió forintból.

A színpadi produkciók sorát természetesen a házigazdák, a Kör-
nyei Német Nemzetiségi Dalkör zárta Csanálosi László vezetésével 
és harmonika kíséretével. A dalkör célja immáron 29 esztendeje vál-
tozatlan: összegyűjteni és továbbadni a következő generációknak 
a községben fellelhető dalokat. Különböző minősítő versenyeken 
többször arany fokozatot értek el, évente 15-20 fellépésük van a 
környező településeken, de énekeltek már Németországban és 
Ausztriában is. 

A program hagyományosan fehér asztal mellett ízletes ven-
déglátással folytatódott, majd érkezett meglepetés zenekarként 
a Dorf Music, s teremtett fergeteges hangulatot, amely akkor ért 
a tetőpontjára, amikor Csanálosi László, és a szári Halász József is 
„beszállt” és egyszerre négy harmonikával húzták a talpalávalót.  

a Ritmuscsapatok Országos Táncverse-
nyén mutatkozott be szólótánccal, s vég-
zett korcsoportjában a második helyen. 
A pandémia ideje alatt is minden nap 
gyakorolt, melynek hamarosan meg is lett 
az eredménye. A Magyar Látványtánc 
Sportszövetség által megrendezett Területi 
Bajnokságon „Mazsoret t Látványtánc 
Bottal/Twirling – Gyermek – Szóló” kate-
góriában ezüst minősítést kapott, és ezzel 
lehetőséget arra, hogy részt vehessen az 
Országos Bajnokságon, ahol már I. he-

lyezést ért el. Ezt követte a 2021-es Európa 
Bajnokság, ahol Majorette színpadi tánc 
bottal/Twirling gyermek szóló kategóriában 
Arany minősítést kapott. 

A mazsoretteket a Gyémánt Kempo SE 
Környe bemutatója követte Bognár Levente 
mester kommentálásával. Mint elhang-
zott, a kempo összetett harcművészet és 
küzdősport. Alapja az utcai önvédelem, 
éppen ezért cél minden hatékony techni-
ka megismerése, legyen az állóharc, azaz 
ütés, rúgás, dobásküzdelem, földharc, 

során ők hódíthatják el a Vándor Faka-
nalat. Mivel az elmúlt két évben virtuális 
főzőversenyt hirdetett az önkormányzat, a 
díjazottak idén vehették át személyesen 
az ajándékaikat. 2020-ban Bublovicsné 
Rajeczky Gabriella végzett az első helyen, 
második lett Szappanos Jánosné, harmadik 
Matics Olivér és felesége, különdíjat nyert 
el Magosi Kitti és Erl Zoltánné. Tavaly Tirhold 
Kármen, Hamburger Gréta, Kun Jázmin, és 
Szűcs Hanna nyerte el a fődíjat, második lett 
a Králl család, harmadikak a Fúró lányok 
és Horváth Renáta, különdíjat kapott Sári 
Szilvia és Pacsmag László.

Az idei versenyen négy különdíj odaíté-
léséről is döntött a Geiszt Imréné, Pataki 
Tímea, Végertné Nedermann Éva összeál-
lítású zsűri, hiszen – ahogy az eredmény-
hirdetéskor elhangzott – valamennyi étel 
rendkívül ízletes volt, és nem kis fejtörést 
okozott a rangsor kialakítása. Különdíjat 
kapott a Lucky Pack, a Friedrich család, A 
medve újra felmegy a hegyre, és a Stüszi 
vadász elnevezésű formáció. A Zsíros zsi-
ványokat a csipetkével készített csülkös, 
káposztás babgulyásuk a harmadik helyre 
repítette, a Horgászok számára pedig a 

második helyezést eredményezte a tej-
színes harcsájuk szalonnával, gombával, 
galuskával. A Vándor Fakanalat a Baráti 
társaság hódította el, ők marhapörköltet 
készítettek medvehagymával, gombával, 
rozmaringgal. 

Finom falatokban tehát ezúttal sem volt 
hiány, a közkedvelt lángosevő versenyre 
mégis bőven akadt jelentkező, olyannyira, 
hogy két futamot is indítottak, miközben 
az Idősek Klubjának munkatársai szinte 
futószalagszerűen sütötték a lángost, ami-
hez a 24 kilónyi tésztát az iskolai konyha 
munkatársai gyúrták be. 

Itt minden kigyulladt! – sikított ijedt két-
ségbeeséssel egy 3-4 év körüli kisfiú, de 
édesapjának sikerült megnyugtatnia, hogy 
nem véletlenül, és aggodalomra semmi 
ok, hiszen itt vannak a tűzoltók. A Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is 
állandó résztvevője a Majálisnak, idén a 
gyerekek, felnőttek számára tálcatüzek-
kel szimulálták az esetleg a családi ház 
környezetében előforduló tüzeket, azok 
legpraktikusabb oltási formáját, a tűzoltó 
készülékek használatát.

A nap zárásaként érkezett, és hangu-
latban mindent vitt a KaDarka Társulat, 
amely több mint 10 éve alkot a térségben 
színházi és könnyűzenei produkciókat. 
A társulat két vezetője Karap Diána és  
Dallos Zoltán mellett, Torzsa Gabriella, Pa-
taki Csaba és Horváth Gyuri is a kezdetek-
től a csapat tagjai, a legutóbbi nagyobb 
színházi produkciójuk, a Katyi alkalmával, 
Pusztainé Nagy Enikő is csatlakozot t 
hozzájuk, aki első alkalommal lépett fel 
velük zenés előadásban. Dallos Zoltán 
hét éve Környén és Bokodon is elkezdte 
a gyermek tehetséggondozást, így a 
KaDarKölykök egy része, Peredi Dóra, Bol-
dog Zsófia, Nagy Antónia Evelin, Tóth Eliza 
Virág, Erdélyi Balázs, Gánics Torda, Monori 
Dominik is megcsillogtatta tehetségét 
a legismertebb slágerek akusztikus fel-
dolgozásai, operett és musical részletek 
előadása során.

(A Családi Majálisról készült, több mint 350 
fotó megtekinthető a kornye.hu oldalon.)
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Iskolai hírek

• Április 28-29-én papírgyűjtést szerveztünk. A gyerekek és szüleik 5090 kg újságot gyűjtöttek össze. Az ebből befolyt 
pénzt az osztályok kapják. Köszönjük! • Május 9-13. között virágosítottuk az iskolát. Egynyári palántákkal ültették 
be az osztályok a virágládákat. • Az országos kompetenciamérésen a 6. és a 8. évfolyam tanulói vesznek részt 
május hónapban. Most először internetes felületeken. Illetve a magyar, idegen nyelv és matematika tantárgyak 
mellett idén először  természettudományos feladatokat is meg kell oldaniuk. • Május és június hónapban tanulóink 
tanulmányi kirándulásokon vesznek részt. • A nyolcadikosok ballagása 2022. június 15-én 17 órakor lesz. • A tanév 
utolsó tanítási napja június 15. A tanévzáró ünnepély június 21-én lesz.

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

Műveltségi 
vetélkedő az 
iskolában

A Kisfaludy nap alkalmából április 11-
én műveltségi vetélkedőt tartottunk az 
iskolában. Alsó tagozaton az 1-2. osztály 
és a 3-4. osztály mérte össze tudását, 
ügyességét. A felső tagozaton külön 
versenyeztek az 5-6. és a 7-8. évfolya-
mok. Az ilyen programok színesebbé 
teszik a hétköznapokat. Sok előkészítő 
munkával járnak, de játszva tanítanak.

A felsősök színes feladatokkal 
vetélkedtek: az iskola történe-
te, az alapító élete és Környe 

története szolgált alapul, drónos felvé-
telek felismerése, információk keresése 
Környe honlapján, szöveg kiegészítése. 
Mivel ökoiskola vagyunk, volt rejtvény, 
növény felismerése az iskola körül. Kéz-
műves feladatként kisplasztikát kellett 
készíteni: mi jut eszedbe, ha Környére 
vagy az iskolára gondolsz? címmel. 
(A drónos felvételeket Lóczi Attila 8. b 
osztályos tanuló készítette.)

A 3-4. évfolyamos tanulók az iskola 
történetéből és Kisfaludy Mihály életéből 
készültek fel, és mérték össze tudásukat 
a műveltségi vetélkedőn.  Mind a 12 csa-
pat  jó hangulatban, ügyesen dolgozott, 
a verseny végén okleveleket vehettek át. 

Az első és másodikosok versenyének 
témája a tavasz volt. Találós kérdéseket, 
labirintus feladatot, puzzle-t, szókeresőt, 
keresztrejtvényt oldottak, és vidám ének-
kel kezdték és zárták a délelőttöt. Szintén 
oklevéllel jutalmaztuk a csapatokat.

Eredmények

1. évfolyamon: 
1. Tulipán csapat 1.a
2. Ibolya és a Hóvirág csapat 1.a
3. Farkasok 1.b

2. évfolyamon
1. Tulipánok 2.a
2. Nyuszi 2.b
3. Vadállatok 2.a

3-4. évfolyamon
1. Legendari 4.a csapata
2. Agymenők 3.a csapata
3. Kék katicák 4.a csapata

5-6. évfolyamon:
    1. 5.a
    2. 6.a
    3. 6.b

7-8. évfolyamon:
    1. 8.b
    2. 7.a és 8.a
    3. 7.b

Gyarapszik a Kisfaludy fasor

A névadóra emlékeztek
A környei általános iskola hagyományo-
san áprilisban tartja a Kisfaludy-napot, 
amelyen a névadó Kisfaludy Mihályról 
emlékeznek meg. Az idei emléknapot 
április 11-én tartották, a műsort a 3. évfo-
lyamos tanulók adták elő az intézmény 
udvarán, versekkel is tisztelegve Kisfaludy 
Mihály, az egyik legősibb magyar család 
leszármazottja előtt. 

T anítói pályáját a mi falunkban, Környén 
kezdte 1878. október 1-jén. 1903-ban 
kinevezték a környei iskola igazgató-

jának. 1926. augusztus 31-ig, nyugdíjazásáig 
Környén tanított. Tanítói tevékenysége során 
bevezette a magyar nyelvű oktatást; órái 
mindig kétnyelvűek voltak, magyar és né-
met nyelven folyt a tanítás. Tevékeny részt 
vállalt a Hangya Szövetkezet alapításában 
és működtetésében. Kezdeményezője volt 
a bánhidai Turul-emlékmű felállításának. 
Kisfaludy ösztönzésére Környén is állítottak 
ezredéves emléket a római katolikus temp-
lom mellé – hangzott el a műsorban, majd 
a harmadikosok Kisfaludy Mihály sírjánál is 
fejet hajtottak.

Az ünnepség keretében adták át az 
iskolai helyesírási verseny és a QR-kódfejtő 
játék díjazottjainak a jutalmakat.

A helyesírási verseny eredménye

5. ÉVFOLYAM:
1. helyezett: Tisch Adrienn
2. helyezett: Borbély Anita
3. helyezett: Juhász Enikő
 

6. ÉVFOLYAM:
1. helyezett: Hartman Ákos Balázs
2. helyezett: Riezing Réka
3. helyezett: Vida Szabolcs

 7. ÉVFOLYAM:
1. helyezett: Lein Liliána Réka
2. helyezett: Kiss Hanna
3. helyezett: Somogyi Boglárka Anita
 

8. ÉVFOLYAM:
1. helyezett: Kaszap-Nagy Emma
2. helyezett: Sayah Hani
3. helyezett: Bognár Lilla Viktória

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes április 
6-án QR kódfejtő játékra hívta a gyereke-
ket. Az órák közti szünetekben a folyosón 
és az udvaron elrejtett QR kódokat kellett 
megkeresni, és a telefonokon lévő kód-
olvasóval megnyitni, a rejtvényt megfej-
teni. A játékban 23 csapat vett részt 70 
diákkal, hibátlanul 4 csapat (14 gyerek) 
oldotta meg a feladatot, az ünnepségen 
őket is jutalmazták. A sikeresen teljesítő 
diákok: Reinhardt Janka és Zsöllei Barna 
(8.b), Flór Zalán, Matics Bálint, Bacher 
András, Goldschmidt Gergely, Szilbereki 
Máté (6.a), Nagy Bíborka, Riezing Réka, 
Kolozsvári Bíborka, Koródi Lili, Balogh Lili, 
Marosi Diána (6.a) és Szekeres Katalin 
(6.a), aki egyedül teljesítette a feladat-
sort.

A szünet előtti utolsó tanítási nap dél-
előt tjén a gyerekek korcsoportonként 
műveltségi vetélkedőn vettek részt, az 
eredményhirdetést a tavaszi pihenő után 
tartják meg az iskolában.

Az idei ünnepségre megújult a Kisfa-
ludy-díjazottak emlékfala is, az április 
11-ei megemlékezés zárásaként az intéz-
mény igazgatója, Magyarits Katalin és a 
Diákönkormányzat képviselői helyezték 
el a kegyelet koszorúját a névadó em-
léktáblájánál.

*  *  *

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
AMI végzős osztályai 2020 óta egy-
egy fa elültetésével állítanak emléket 
az együtt töltött nyolc évnek. 

A Tatabányára tartó kerékpárút mel-
lett helyet kapott fasor elejére idén 
tábla is került, még jelentősebbé téve 
az azóta hagyománnyá vált kezdemé-
nyezést. A 8. a és 8. b osztály képviselői 
április 26-án ültették el osztályuk fáját, 
és mostantól, ha arra járnak majd, 
mindig eszükbe fognak jutni az együtt 
töltött szép napok. 

Takács Karolina
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A költőóriás előtt tisztelegtünk

Öt év élvezetes alkotásának gyümölcsei
Te, aki ezeket a képeket nézed, és leg-
alább egyszer megállsz, netán elmoso-
lyodsz, akkor megérte – a többi között ez a 
gondolat is olvasható annak a kiállításnak 
az ajánló sorai között, amely április 22-én 
nyílt meg a környei Művelődési Házban: 
titkosan, szűk körű meghívott vendégek 
körében. 

O lyannyira titkosan nyílt a tárlat, 
hogy nem készült nyilvános meg-
hívó, nem készültek plakátok, 

szórólapok, a program előzetesével senki 
sem találkozhatott az interneten, de még 
maga az alkotó sem sejtette, hogy kiállítás 
készülődik…

Nem tudni, hogy volt-e valaha is példa 
más településen hasonló tárlat megszerve-
zésére, Környén biztosan nem. A Művelődé-
si Ház kollektívája viszont már a gondolat 
februári felvetésekor egy emberként állt a 
meglepetés előkészületei, a kiállítás beren-
dezése, a rendezvény megtartása mellé. 

Az igen tehetséges Tatár Zsuzsanna ugyan-
is a napokban ünnepli kerek születésnapját, 
s minthogy az eltelt években igen kreatívan 
és termékenyen alkotott, férje Péter, és a csa-

ládja részéről megszületett 
a meglepetés kiállítás gon-
dolata. Csakhogy Zsuzsa 
képeinek javát elajándé-
kozta, vagy már az ajándé-
kozás tudatával készítette. 
Így kezdődhetett szerettei 
részéről a titkos „felkutatás”, 
a rajzok, festmények be-
gyűjtése közelről, távolról, 
aminek eredményeként 
végül 85 kép díszítette április 
22-én a Művelődési Ház 
nagytermének falait, és 
várták a tulajdonosokkal, rokonokkal, ba-
rátokkal együtt az ünnepelt megérkezését, 
akit – természetesen – szintén titkon szervezett 
indokkal „csaltak” a helyszínre. 

Az ünnepelt Zsuzsa és a kedves meg-
lepetést előkészítők, résztvevők arcát, 
mosolyát látva igen, megérte. S megérte 
azért is, mert Tatár Zsuzsanna alkotásai 
méltán váltak egy önálló tárlattá, amely 
– a családdal, és a képek tulajdonosaival 
egyeztetve – május 28-áig mindenki szá-
mára megtekinthető hétköznapokon 10.00 
és 17.00 óra között a Művelődési Házban, 

hétvégén rendezvények ideje alatt ezekkel 
az ajánló gondolatokkal: 

„A kiállított képek egy különleges szüle-
tésnapi csokor virágai, amit Zsuzsa azoktól 
kap, akiknek örömet okoz és okozott képe-
ivel.  A képek, rajzok, festmények, magáért 
az alkotás élményéért, az alkotó és a be-
fogadó örömére születtek. Ezek nem 5 év 
kemény munkájának eredményei, hanem 
5 év élvezetes alkotásának gyümölcsei, 
melyek most már megmaradnak apró 
lenyomatként, és ami ennél is fontosabb, 
motivációt adnak a folytatásra.”

NEHÉZ HÚSVÉT
Istennek hála, a vírus helyzet hozta 
hosszabb kihagyás után, április 9-én 
újra megtarthattuk a húsvéti kézműves 
foglalkozásunkat a környei és oroszlányi 
református gyülekezetekben. Nyilván 
egy nem könnyű időszakon vagyunk „túl”, 
sőt a reggel sem indult túl egyszerűen, 
hiszen a meghirdetett kilenc órai kezdést 
megelőzően szinte ránk szakadt az ég, 
akkora viharba keveredtünk a legtöbben 
a Tagyospuszta felé vezető úton. 

S okszor tényleg nem könnyű az élet. 
Nem indulhat minden nap tökélete-
sen, sőt sokszor vannak olyan nehéz-

ségeink, próbáink, amelyeket napokon, 
heteken, akár egy életen át is cipelünk! 
Ezt szemléltetve és a Bibliai történetre rá-
hangolódásként a gyermekek súlyzókat 
próbáltak meg átcipelni egyik helyről a 
másikra, ki egyedül, ki pedig összefogva a 
többiekkel. Ezután bújócskáztunk egyet a 
házban, majd miután a következő körben 
a gyerekek megkeresték a házban elrejtett 
kis fát, leültünk egy szobában és felidéztük 
a Getsemáné kerti eseményeket. A törté-
netet, amely megmutatja Jézus egészen 
emberi oldalát. Amikor úgy érzi, hogy nem 
biztos, hogy elbírja azt a feladatot, amit 
Isten rá bízott. Viszont a Getsemáné kertjé-
ben elcsendesedve, imádkozva, abba ka-
paszkodik, Aki mindenkor mindnyájunknak 
segítségünk lehet: Istenbe! Vele ma is fel 
lehet venni és újra, meg újra próbálkozva 
meg lehet erősíteni a kapcsolatot azért, 

hogy a nehézségeinkben is ki tudjunk tar-
tani! A gyermekek nagy figyelemmel hall-
gatták a történetet, ugyanakkor nagyon 
nagy örömüket lelték a bújócskázásban, 
amiből az alkalom végén, még van plusz 
öt ráadáskört is kértek. 

A kézműves foglalkozás alkalmával most 
táblakrétával írható bárány alakot, húsvéti 
motívumokat mutató tolltartót, illetve egy 
házilag készített poharas gyermekjátékot 
készítettünk, emlékezve arra, hogy az iga-
zán jó „dolgok”, mint Jézus Krisztus is, néha 
rejtve vannak előttünk. 

Mindezek után, végtelenül hálás a szívünk, 
hogy ennyi kihagyás után, a zord idő elle-
nére, az Ige körül és egymás közösségében 
lehettünk egy kis csapattal újra és megerő-
södhettünk abban és szeretettel kívánjuk, 
hogy ez a reménység töltse el miden ked-
ves olvasó szívét is a húsvét ünnepekben: 
hogy Isten figyelemmel kíséri az életünket 
és szüntelenül a mi megváltásunkon 
munkálkodik! Mert életet, örök életet akar 
ajándékozni nekünk, még akkor is, ha ez 
most még nehéz. 

Nagy Péterné lelkipásztor

Időpont: 
2022. július 11–15. (hétfő-péntek) 
2022. július 18–22. (hétfő-péntek) 

naponta 7.30-tól–16.00 óráig

Tervezett program:
• uszoda/strand

• kézműves foglalkozás
• lovaglás

• kirándulás
• mozi

• Aranykezek  
képzőművészeti 

foglalkozás
• vidámság

Részvételi díj: 17.500 Ft/fő/hét, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 12.500 Ft!
Tartalmazza a napi háromszori étkezést  (tízórai-ebéd-uzsonna), 

a belépődíjak árát, az útiköltséget és a foglalkozások díjait.
Jelentkezni június 7-étől 

személyesen lehet hétköznapokon 10 és 17 óra között a Művelődési Házban.

Jelentkezés, illetve a részvételi díj befizetésének határideje:
2022. június 24. (péntek) 16 óra

Június 17-éig kizárólag környei gyerekek jelentkezhetnek!

Jóról és rosszról nem gondolkozom, 
csak szenvedek én és csak dolgo -
zom… Ha víz volnék, hát volnék pocso-
lya. Ha tűz volnék, hát volnék hamu-
ja.  S ha én volnék az úr, az úr helyett,  
nagyon szeretnének az emberek… József 
Attila versével kezdődött április 11-én a 
Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
szervezésében a hatodik Költészet Napi 
program Környén, amely ismét igazolta: 
az emberek szeretik a magyar költőóriást, 
a magyar költészetet. 

A szeszélyes időjárás miatt a főtér he-
lyett a Művelődési Házban szóltak 
a versek mindenkitől, mindenkinek, 

s akik ott voltak, szavalatokkal, dalokkal, 
szép élményekkel és érzésekkel feltöltődve 
köszöntek el a rendezvény végén. 

Nagyjából kétszáz verseskötet közül vá-
logathattak mindazok, akik ellátogattak a 
Költészet Napi programra, de szavalt, éne-
kelt versekben sem volt hiány. A közönség 
egy része ezúttal is a rendezvény aktív részt-
vevőjévé vált: kedvenc verseiket osztották 
meg a jelenlévőkkel, volt, aki népdallal ér-
kezett, a KaDarKölykök tehetséges fiataljai 
pedig megzenésített csokrot nyújtottak át.

A rendezvény a verselő közönségtől válik 
évről-évre lélekemelővé, idén pedig igazán 
megható perceket élhettek át a részvevők, 
amikor Eisenbart Győzőné lépett a mikro-
fonhoz. Elvira megosztotta a jelenlévőkkel 
a 2013-ban átélt súlyos betegségének 

emlékét, aminek következtében beszéd-
készsége jelentősen, mindenki számára 
jól hallhatóan leromlott. Pedig Elvira min-
dig is szépen verselt, rendszeresen lépett 
színpadra műsorvezetőként, ünnepi szó-
nokként. És most, a 2022. évi Költészet Napi 
programon érezte úgy, hogy ismét „menni” 
fog. Szabódva, kedves mosollyal kért előre 
elnézést, ha vétene, ám hiábavaló volt, 
hiszen csodálatosan szavalta Petőfi Sándor 
„Az apostol” című versének részletét, amit 
méltán követett szívből jövő, szeretetből 
fakadó vastaps. 

A programon ismert és kevésbé ismert, 
keserű és elgondolkodtató, vidám és já-
tékos versek hangoztak el, igazolva József 

Attila sorait: nem szükséges, hogy én írjak 
verset, de úgy látszik, szükséges, hogy vers 
írassék, különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye. 

Köszönet mindenkinek, aki részt vett, 
jelenlétével, szavalatával, énekével emelte 
az ünnep hangulatát! Köszönet Maticsné 
Szabó-Kovács Ágnesnek, Barta Sándor-
nénak, Bolemányi Magdolnának, Bozo-
Kucskár Anikónak, Eisenbart Győzőnének, a 
KaDarKölyköknek; Kulcsár Krisztinának, Nagy 
Antóniának, Tóth Eliza Virágnak, Erdélyi  Ba-
lázsnak,  Szikszai Glóriának,  Jónás  Szabolcs-
nak, Licskó Noéminek, Végh Viktóriának, 
Peredi Dórának, és egyáltalán nem utolsó 
sorban felkészítőjüknek, Dallos Zoltánnak! 

Nyári napközis tábor Környén, a Művelődési Házban

Érdeklődni a 34/473-091-es telefonszámon 
és a muvhaz@kornye.hu e-mail címen lehet.
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

Ezúttal is negyvenen nyújtották a karjukat
Nem tudni, hogy a pandémia-e az oka, de a januári 37-es részvételt 
csupán hárommal sikerült növelni az április 25-ei véradáson a környei 
Művelődési Házban, ahol pontosan negyvenen nyújtották a karjukat, 
ugyanannyian, mint egy esztendeje. 

Pedig a Vöröskereszt Környei Alapszervezete ezúttal is alaposan kitett 
magáért, a donorokat gazdag vendéglátással, üdítővel, péksütemény-
nyel, pogácsával, csokoládéval várták, ahogy azt már megszokhatták a 
környeiek. Sajnos elsőalkalmas véradót sem köszönthettek, a bátortala-
noknak idén még kétszer lesz lehetőségük Környén csatlakozni a donorok 
családjához, július 26-án és október 27-én.

„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 ünnepelték kerek születésnapjukat:

85 esztendős

Drexler József (május 3.)

80 esztendős

Plangár Sándor (május 7.) 
Decsi Mihályné sz. Főfai Rozália (május 11.)

75 esztendős

Galló György (május 1.) 
Harmati Jánosné sz. Kerner Veronika (május 9.) 

Schvarcz Lászlóné sz. Imre Mária (május 11.)

70 esztendős

Tisch Ferencné sz. Pfiszterer Hermina (május 1.) 
Pánczél Dénes Edéné 

sz. Müller Éva Gisela (május 10.) 
Fiedler  Józsefné 

sz. Takács Mária (május 23.) 
Szabóné Fischer Erzsébet (május 30.) 

Kovács Mária 
sz. Molnár Mária (május 31.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

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

– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta 
két kislány és három kisfiú  

ragyogta be környei családok életét.

Sok szeretettel köszöntjük
 

Albrecht Viktor és Tóth Klaudia kislányát Alinát,

Mónos Dávid és Kovács Vivien Martina 
kisfiát Zente Milánt,

Fazekas Roland és Kanalas Terézia 
kislányát Borbála Teréziát,

Rácz Gábor és Tapai Zsuzsanna 
kisfiát Gábor Dáriuszt,

Békési Zsolt és Mészáros Kitti Zsófia kisfiát Patrikot.
 

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!

ORBÁN NAP
A Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint 

Környe Község Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási, Sport 

és Nemzetiségi Bizottsága 
idén is megszervezi a már hagyományos

Orbán napi ünnepséget 
a Les-hegyen található 

Orbán Szobornál. 

A rendezvény május 22-én, 
vasárnap 17 órakor kezdődik. 

A résztvevők a megnyitó után ezúttal is borral kö-
szöntik az Orbán Szobrot, majd a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyermekcsoport, az általános isko-
la néptánc tanszakos diákjai, a Német Nemzetiségi 
Dalkör műsora, a borverseny eredményhirdetése, s 
végül a hagyományos pogácsás borkóstolás követ-
kezik. A szervezők sok szeretettel várják a környeieket 
az Orbán napi programra!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/
orban-nap-2/?occurrence=2022-05-22

Rövid hírek
Mobilizált ügyfélszolgálat Környén

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal értesíti 
ügyfeleit, hogy a Tatabányai Járási Hivatal illetékességi 
területén folytatja működését a Mobilizált Kormányablak 
Ügyfélszolgálat. A KAB-BUSZ ügyintézői május 24-én 10.45-
től 11.30-ig Környén, a Művelődési Ház parkolójában várják 
az ügyfeleket. Intézhető ügyek – a többi között – lejárt 
okmányok cseréje, például személyi igazolvány, útlevél, 
jogosítvány, diákigazolvány.  A KAB-BUSZ-on illetékfizetésre 
csak bankkártyával van lehetőség.

Gyermekorvosi rendelés
 

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos május 30-ától június 3-áig 
szabadságát tölti, ez idő alatt Dr. Bognár Ágnes helyettesíti 
május 30-án 11 és 12.30, 31-én 8 és 9.30, június 1-jén délután 
1 és fél 3 között, 2-án és 3-án 11 órától délután fél 1-ig.

Kerékpártúra

A Mozdítsd meg Környe-zeted! szervezői kerékpártúrára 
várnak mindenkit május 21-én. Útvonal: Tatabánya-Tata-
Dunaalmás-Tata-Tatabánya-Környe (végig a kerékpárúton). 
Gyülekező 9 órakor a sportpálya bejáratánál.

Pünkösdi Vigasságok
A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe 

június 5-én tartja 
Pünkösdi Vigasságok  

rendezvényét, 
melyre szeretettel 

meghívja Környe lakosságát.

Program: 15.00 órakor májfadöntés és tánc a Tájház-
nál, onnan zenés felvonulás a Művelődési Házhoz, 
ahol kitáncoljuk a  falu másik májusfáját is. Ezt kö-
vetik a kulturális műsorok a szökőkút mellett. Műsor 
ad a Német Nemzetiségi Dalkör, a Hagyományőrző 
Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, Bolemányi 
Magdolna és Bozó Kucskár Anikó, és a Kisfaludy Mi-
hály Általános Iskola Művészeti Tagozat ifi táncosai. 
A felvonuláson és a zenés délutánon a muzsikáról 
a Burschen Kapelle gondoskodik. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Tirhold Kármen elnök
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Díszes tojásfa
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe megálmodta, a hagyományosan 
közös szervezésű, immáron ötödik húsvéti 
kézműveskedés során pedig megvalósult: 
elkészült Környe első tojásfája a Művelő-
dési Ház előtt.

V agyishogy nem… aznap még 
nem készült el, csupán ápril is 
9-én megkezdődött a díszítése a 

kézműveskedésre érkezőkkel. A további 
ékesítés a környeiekre, az ideérkezőkre várt, 
és a szervezők örömére Húsvétig megsok-
szorozódott a fán a színes hímes tojások, 
díszek száma, amiket az ünnep elmúltával 
gondosan eltároltak, hogy évről-évre mind 
gazdagabb legyen a falu tojásfája.

A gyerekeket a kézműveskedés során 
tengernyi technika és alapanyag várta 
a kézműves szigeteknél, de az ünnepi 
asztalok, ablakok sem maradtak dísz nél-
kül: az aprócska és nagyobb lányok, fiúk, 
a szervezők, no meg a segítő anyukák, 
nagymamák, apukák szorgoskodásának 
eredményeként megannyi festett, ragasz-
tott, tűzött tojástartó, tyúk, ugrifüles, szalvé-
takép született, természetesen egytől-egyig 
a húsvét jegyében. 

Nagyon kreatívak, nagyon ügyesek! 
A felnőttekkel ellentétben ők merészeb-
bek, nagyon szép tojásokat alkot tak! 
– dicsérte a lúd- és tyúktojások gravíro-
zására vállalkozó gyerekeket Földesné 
Bálint Ilona népi kézműves, aki négy éve 
a cím mellé Iparművészeti különdíjat is 
nyert. Az üveggravírozással, tojás fes-
téssel-gravírozással és tojáscsipkézéssel 
foglalkozó kézműves fantasztikus tojás-
csodákkal érkezet t, melyek mintául is 
szolgálhattak a gyerekeknek, s bizony 
akadt is közöttük nem egy, aki bár első 
alkalommal gravírozott, valóban máris 
csodaszépet alkotott, egy kislány pedig 
olyannyira kedvet kapott, hogy máris 

azután érdeklődött, hol lehet gravírozó 
készüléket vásárolni?  

Az olvasóteremben is izgalmas alkotás 
várta a kicsiket, nagyokat: Salamonné 
Hertel Erika a monotípia, azaz egynyomat 
technika rejtelmeibe avatta be őket, a 
legkisebbek pedig rajzoltak, festettek. 
A monotípia a festészet és a grafika 
határmezsgyéjén található képzőmű-
vészet i  technika, melynek lényege, 
hogy egy fémlemezre, vagy üveglapra 
készült festményt lenyomatunk. A fes-
ték szét terí tése, formálása tör ténhet 
ecsettel vagy ujjakkal, ha elkészült, a 
réznyomatokhoz használt megnedve-
sített papírra nyomtatják át a még friss 
képet. Csak egyetlen példány készít-
hető vele, innen is ered a neve: mono.  
Az amatőr képzőművész szombatonként 
tartja az Aranykezek Csoport foglalkozá-
sát a Művelődési Házban, a szabadidő 
hasznos eltöltése, az egészséges élet-
mód, szellemi rekreáció részeként a jobb 

agyféltekés rajzolás, a szabadkézi rajzo-
lás alapjai a színelmélettel kombinálva 
egy sajátságos képalkotó módszert kínál 
gyermekek és felnőttek részére, amely 
művészetterápiával egészül ki.

A húsvéti kézműveskedésről természete-
sen a Nő Klub tagjai sem hiányozhattak.  
A hölgyek már jó ideje készültek a program-
ra, gyűjtögették a háztartásokban elérhető 
és merészen újrahasznosítható, újragon-
dolható alapanyagokat, a hagyományos 
technikák mellett újakat derítettek fel és 
vásárolták meg hozzá a szükséges kellé-
keket, így nem egy olyan apróság akadt, 
aki tétován, a bőség zavarával küszködve 
állt az asztalsorok mellett, mígnem sikerült 
eldöntenie, hol is kezdje a kézműveskedést. 
A legügyesebbek pár óra alatt számos 
színes remeket készíthettek a közelgő hús-
vét hangulatát idézve az otthonokba, és 
a szervezők reményei szerint valamennyi 
résztvevő egy kedves, közösen eltöltött 
délután emlékével gazdagodott.

SZELEKTÍV 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. 2022-ben is térítésmen-
tesen végzi a háztartásonkénti szelektív 
hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal 
van lehetőség az újrahasznosítható, illetve 
egyszer a komposztálható hulladék elszál-
líttatására az előre meghirdetett szállítási 
napokon. 

Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOT meny-
nyiségi megkötés nélkül szállítják el, az adott 
napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a szelektív 
hulladékgyűjtő edényben, vagy áttetsző mű-
anyag zsákban, vagy kötegelve.

Csomagolási hulladék 

• Műanyag (pl. ásványvizes, üdítős, PET, 
egyéb flakonok • Tiszta csomagoló fóliák, 
fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves) 
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált 
csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, 
Tetra-Pack) • Fém- és aludobozok (sörös, 
üdítős, konzerves) 

Az újrahasznosítható hulladékot a követ-
kező napokon szállítja el a szolgáltató 
KÖRNYÉN, IRTÁSPUSZTÁN, KÖRNYEBÁNYÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN, TAGYOSPUSZTÁN: 
május 24., június 7. és 21., július 12. és 26., 
augusztus 9. és 23., szeptember 6. és 20., 
október 11. és 25., november 8. és 22., dec-
ember 6. és 20.

A szolgáltató kéri, hogy a szelektíven elővá-
logatott hulladékok közé üveget SENKI NE 
helyezzen! 

Környén az alábbi helyeken van lehetőség 
az üveg hulladék elhelyezésére a szigeteken: 
Béke lakótelep, Április utca eleje, Temető köz 
1-2. (általános iskolánál), Hunyadi utca 17. 
(Mini ABC)

Komposztálható hulladékok gyűjtése 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltató-
ja, a Vertikál Zrt. az idei esztendőtől a levágott 
füvet és egyéb lágyszárú növényeket KIZÁRÓ-
LAG az emblémájával ellátott, biológiailag 
lebomló zsákokban szállítja el az ingatlanok 
elől legfeljebb 25 kg súlyhatárig.

A társaság azokhoz az ingatlanokhoz, 
melyek rendelkeznek hulladékelszállítási 
szerződéssel, minden évben 8 db zöld hul-
ladékos zsákot biztosít DÍJMENTESEN. Annak 
érdekében, hogy a környeieknek a zsákok 
átvételéhez ne kelljen a szolgáltató ügy-
félszolgálatához Oroszlányba utazniuk, az 
önkormányzat vállalta azok kiosztását. 

Az évi 8 db, Vertikál Zrt. logóval ellátott 
biológiailag lebomló zsák a szerződéssel 
rendelkező ingatlantulajdonosok számára 
díjtalanul vehető át a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában hétfőnként 13 és 17 óra, szerdán-
ként 10 és dél, valamint 13 és 15 óra között, 
illetve péntekenként 10 órától fél 12-ig. 

A komposztálható hulladékot a következő 
napokon szállítja el a szolgáltató KÖR-
NYÉN, IRTÁSPUSZTÁN, KÖRNYEBÁNYÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN, TAGYOSPUSZTÁN: 
május 17., június 14., július 19., augusztus 16., 
szeptember 13., október 18., november 15.



Május 28-án 14.00 és 17.00 óra között a környei 

Művelődési Házban kézműves foglalkoztató, arcfestés, 

Csiri-Biri Játéktár, a Vöröskereszt környei szervezete ajándékaként 

homokkép készítés és ízletes, friss eper, az olvasóteremben Aranykezek 

képzőművészeti foglalkozás, a „Süssünk, főzzünk valamit!” klub tagjainak 

köszönhetően finom sütemények, a Vackor Óvoda és Bölcsőde udvarán  

mókásan mozgásos, mozgásosan mókás feladatok és számtalan játszószer, 

mindkét helyszínen vidám hangulat várja a kicsiket, nagyokat! 

A fő téren 17.00 órától (kedvezőtlen időjárás esetén a Művelődési Házban) 

interaktív gyermekkoncert: Endrődi Ági és a Fellegjárók. 

VACKOR ÓVODA  
ÉS BÖLCSŐDE

MŰVELŐDÉSI  

HÁZ

MÁJUS 28.

FŐ TÉR

A GYERMEKNAPI  PROGRAMOKON ÉS  A KÉZMŰVES  FOGLALKOZÁSOKON 
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN!

A SZERVEZŐK SOK SZERETETTEL VÁRJÁK AZ ÜNNEPELT KISEBB-NAGYOBB APRÓSÁGOKAT ÉS SZÜLEIKET, NAGYSZÜLEIKET! 

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/gyermeknapi-programkavalkad-3/?occurrence=2022-05-28

GYERMEKNAPI 

PROGRAMKAVALKÁD

Köszönet a mentett kutyusok nevében!
„Bárcsak megértenék az emberek, hogy 
az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, 
s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gye-
rekek. Ezt a gyámságot ránk ruházták.” 
James Herriot gondolatai jegyében első 
alkalommal 2019-ben hirdetett kutyaele-
del gyűjtést a környei Művelődési Ház az 
április 4-ei Gazdátlan Háziállatok Világ-
napja alkalmából. A kezdeményezés már 
abban az esztendőben igen sikeresnek 
bizonyult, számos „névtelen” adományozó 
vállalt „gyámságot” és segítette ismeret-
lenül is az Oroszlányi Ebrendészeti Telep 
mentett kutyusait, hiszen az intézmény a 
felajánlásokat az ő nevükben fogadta és 
fogadja azóta is.

A pandémia miatt 2020-ban elma-
radt, de tavaly és idén ismét sikerült 
megvalósítani a jótékony akciót: a 

Művelődési Ház március 28-ától több mint 
három héten át várta az adományokat a 
hátsó öltözők bejáratánál, a két ajtó között, 
ahol a mentett kutyusok nevében kis aján-
dék, jelvény fogadta a támogatókat. 

A felajánlásokért Thüringer Ferenc és 
Tóth Tibor érkezett, és immáron harmadik 
alkalommal telt meg szépen az autójuk, 
hiszen 110 kiló száraz táp, 19 nagy, 25 kis-

méretű konzerv, 11 rúd szalámi, 15 doboz/ 
zacskó jutifalat, 37 liter fertőtlenítőszer, 
számos bolha és kullancs nyakörv, plüss 
játék gyűlt össze. Az adományokat cica-
konzerv, macskatáp, cicatál és alom is 
színesítette, azokat a telep munkatársai 
természetesen átadják egy szintén orosz-

lányi cicamentő egyesületnek. A köszö-
net jelvényeiből ezúttal 37 darab fogyott 
el, így biztos, hogy legalább ennyien 
segítettek felajánlásaikkal, amiért a szer-
vezők, az Oroszlányi Ebrendészeti Telep 
munkatársai, kutyusai ezúton fejezik ki 
köszönetüket!


