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„De hát kímélni kell őket”  
– a 90 éves Mariska nénit  
köszöntöttük
…folytatás az első oldalról.

Jó helyen járunk? Mert egy 90. szüle-
tésnapra érkeztünk, és úgy látom, itt az 
ünnepelt nem lehet több hatvannál – így 
kopogtatott be Müller Istvánné otthonába 
február 18-án Beke László polgármester 
Pankotai Mihályné anyakönyvvezető kí-
séretében, és akik csak látásból ismerik 
Mariska nénit, maguk is meglepődhet-
nek, hogy igen, valóban 9 évtizede, 1932.  
február 18-án született Környén.

B ernhard Mária édesapja cipészként 
biztosította a család megélhetését, 
édesanyja a háztartást vezette. Két 

öccse született, Tivadar és György. Később 
a háborúban eltűnt az édesapja, a mama 
egyedül nevelte a három gyermeket.  
Ez nagyon nehéz időszak volt az életük-
ben… Aztán újabb nehéz időszak érkezett 
1947-ben, amikor kilakoltatták a családot. 
3-4 helyen laktak, míg vissza nem kapták az 
otthonukat. Mária, Tivadar és György fiatal 
felnőttként munkát vállalt az akkor alakult 
Mezőgazdasági Kombinátban, onnantól 
könnyebbé vált a család élete. 

„Én mindig olyan jókedvű voltam, 
én röpültem” – 90 éves Ilonka néni
…folytatás az első oldalról.

Mintha tavaly lett volna! Mentem télen a 
hóban, meg a jeges úton a biciklivel, és 
nem estem el! Ilonka! Én mindenre emlék-
szem! Az első fontos dolga az volt, hogy 
bemondani a falunak a híreket. De nem 
csak vitte a híreket, hozta is! Olyan volt, 
mint a hosszú kéz. Kiment, meghallotta, 
hogy mi történt, jött, mondta. Akkor nem 
volt internet. Volt hangosbemondó, és az 
Ilonka. Ezt nem lehet elfelejteni – szinte 
egymás mondatait folytatva idézték fel 
az együttmunkálkodás éveinek emlékeit 
február 25-én Petró Józsefné és dr. Beke 
Ernő, egykori tanácselnök, aki Beke László 
polgármesterrel és Pankotai Mihályné 
anyakönyvvezetővel érkezett köszönteni 
a 90 esztendős Ilonka nénit.

É n voltam az anyakönyvvezető mellett 
is mindig. Pezsgőt vittem a tálcán. 
Mindenhol csak dicséretet kaptam: 

a tanácsnál, a megyénél, annyira szeret-
tek. Ezüstérem, aranyérem, pecsétgyűrű. 
És még kiváló dolgozói kitűző. És én mindig 
olyan jókedvű voltam, én röpültem. Pedig 
rengeteget dolgoztam: arattam, masináz-
tam, mindent csináltam. Kertész voltam, bri-
gádvezető. Belém helyezték a bizalmukat, 
és TSZ iskolába küldtek Martfűre – csillogó 
szemekkel, mosolyogva idézte a múltat az 
ünnepelt, akit láthatóan nagy örömmel 
töltött el a vendégek személye.

Arra gondoltam, hogy megfogalmaz-
hatok én szép köszöntőt szép gondola-
tokkal, mégiscsak azzal szerzem a leg-

Méri János nyerte el a megye  
legjobb párlata címet
…folytatás az első oldalról.

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg 
február utolsó hétvégéjén a Gyermelyi 
Pálinka Estet és pálinkás programokat. 
A rangos megmérettetést élénk érdeklő-
dés kísérte, hiszen 600 minta érkezett 123 
nevezőtől szerte a Kárpát-medencéből: 
Magyarországról, Felvidékről, Erdélyből 
és Délvidékről. 

S zűkebb hazánkat, Környét három 
gazda, Haász József, Méri János és 
Török Mihály képviselte húsz mintával, 

és ragyogó minősítéseket szereztek, hiszen 
alaposan gyarapították az oklevelek szá-
mát. A bírálat során egyébként 154 bronz, 
180 ezüst és 170 arany minősítés született, az 
ítészek 96 párlatot nem minősítettek.

Török Mihály bronz értékelést ért el az 
Ágyas meggy és a Cigány meggy pálin-
kájával, ezüstöt pedig a Vilmoskörte, Birs, 
Fürtös meggy és Ropogós cseresznye pár-
latával. Haász József Aletta szőlőjét és Birs 
pálinkáját bronz, az Érdi Bőtermő meggyét 
ezüst minősítésre értékelték, a Nemtudom 
szilva és Szomolyai Fekete Cseresznye 
párlata pedig a legcsillogóbb, arany 
minősítést nyerte el. A környei nevezők 
legsikeresebbjének Méri János bizonyult, 

akinek valamennyi mintája érmet hozott 
a gazda számára. Ezüst minősítést nyert el 
az Oblacsinszkai meggy, a Sárgabarack 
és Irsai Olivér pálinkája. Arany minősítés-
sel díjazták a szaktekintélyek a Szomolyai 
Fekete Cseresznye, a Birs, és két Vilmos-
körte párlatát, sőt, az egyik Vilmoskörte 
pálinkáját kategóriájának legjobbjának 
ítélték, egyben a Komárom-Esztergom 
megye legfinomabb párlata különdíjat is 
elnyerte. Méri János 2021-es Vilmoskörtéje 
az értékelés szerint élénk virágos illatú, 
intenzív fajtajellegű ízében gazdag, a 
héj karakter jól harmonizál a gyümölcsre 
jellemző fanyarsággal, összhatása pedig 
szép, harmonikus.

Farsangoltak a hagyományőrző
gyerekek
…folytatás az első oldalról.

Katica, királylány, varázsló, pillangó, kalóz, 
egy szem fiúcskaként pedig egy dene-
vérember ropta a táncot hagyományos 
sváb muzsikára február 12-én a környei 
Közösségi és Tájházban, ahol a Német 
Hagyományőrző Gyermekcsoport tartotta 
a farsangi összejövetelét.

A kicsik Wéberné Kürti Anikó és Klúber 
Petra vezetésével október elejétől 
ismerkednek a lépésekkel, moz-

dulatokkal heti két alkalommal a Vackor 
Óvoda és Bölcsődében, és a hagyományos 
novemberi Márton napi ünnepségre már 
el is készültek egy bájos műsorral, a prog-
ram azonban a járvány miatt elmaradt. 
A tizenkét gyerkőc ezért az ovis társaiknak 
mutatta be, mennyit fejlődött, tanult a rövid 
idő alatt, és felkészítőikkel együtt nagyon 

bíznak benne, hogy a Pünkösdi Vígassá-
gokon már a nagyérdemű előtt léphetnek 
színre az új műsorukkal. De nem csupán a 
hagyományőrző produkciójukat szeretnék 
megmutatni a szülőknek, rokonoknak, 
barátoknak, vendégeknek, hanem az új 
viseletüket is, hiszen a környei Metismode 
Divatáru a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe megbízásából készített majdnem 
450 ezer forintból valamennyi gyermeknek 
és felkészítőiknek új fellépő ruhákat.   

Éveket zárt a Vöröskereszt környei szervezete
A világjárvány miatt 2020 és 2021 tava-
szán is elmaradt a Vöröskereszt környei 
alapszervezetének taggyűlése, így febru-
ár 28-án több évet is értékelt, zárt Andor 
Ildikó titkár. Bár a pandémia korlátozta a 
megszervezhető rendezvények számát 
is, a beszámolóból az derült ki, hogy az 
elmaradó események ellenére sem tét-
lenkedtek az aktivisták.

K ét éve márciusban még nagyon 
nehezen, vagy egyáltalán nem le-
hetett például maszkot beszerezni, 

így a polgármesterrel történt egyeztetés 
után 4 ezer mosható textilmaszkot szabtak 
ki, és élelmiszercsomagokkal segítették 
azokat, akik elveszítették a munkájukat, 
vagy csak részmunkaidőben dolgozhat-
tak. Központi adományból 56 csomagot 
juttattak el regisztrált munkanélküliek ré-
szére, mellettük 30 nehéz helyzetbe került 
családot támogattak. 

Az Idősek Napi ünnepség is elmaradt 
az elmúlt két évben, de természetesen kö-
szöntötték otthonukban a falu legidősebb 
lakóit és a legrégebben házasságot kötött 
házaspárt a járványügyi előírások betar-
tása mellett. Mindkét esztendőben „beko-
pogtattak” novemberben, az egészséges 
élet hónapjában az iskolába és óvodába 
a már hagyományos egészséges finomsá-
gokkal, 2020 és 2021 decemberében pedig 
összesen 160 élelmiszer-, valamint 30 gyü-
mölcscsomagot juttattak el egyedülállók, 
nagycsaládosok, szerényebb körülmények 
között élők részére.

2020-ban a Magyar 
Vöröskereszt Komá-
rom-Esztergom Me-
gyei Szervezetének 
Világnapi Ünnepsé-
gén a Vöröskeresz-
tes Tevékenységé-
ért kitüntetés ezüst 
fokozatát vehette 
át Kissné Ágoston 
Éva, tavaly pedig 
megyei oklevél elis-
merésben részesült 
Hadverőné Troll Er-
zsébet, Halász Bec-
ker Anita, Karnuts 
Ferencné, Sárköziné Troll Katalin – hangzott 
el a beszámolóban.  

A titkár köszönetét fejezte ki valamennyi 
segítő, aktivista számára, akik a vírushely-
zet ellenére is végezték a munkájukat a 
járványügyi szabályok betartásával. Hét, 
a tagdíj beszedéséről éveken, évtizedeken 
át gondoskodó önkéntes, Barta Gizella,  
Erdei Józsefné, Kaszap Nagy Dánielné, 
Rácz Béláné, Rehoregh Ernőné, Somhegyi 
Kitti és Wittmann Istvánné adta át a stafé-
tát Karnuts Ferencnének, Horthy Istvánné-
nak, Sárköziné Troll Katalinnak, Szolnokné 
Stumpf Valériának, Tóth Zoltánnénak, 
Virgáné Eck Bernadettnek.

A járvány miatt egy ideig zárva tartottak 
a közösségi terek, ám a környei önkormány-
zat ezen időszak alatt is biztosította a vér-
adásokhoz a Művelődési Ház használatát, 
amiért külön köszönetét fejezte ki a titkár.

Sajnos csökkent az évi négy véradáson 
összességében megjelentek száma – ez 
már Kissné Ágoston Éva tájékoztatójából 
derült ki. 2019-ben 190 -en, 2020 -ban 
pontosan kétszázan, 2021-ben 181-en 
érkeztek váradásra, ami viszont öröm-
teli, hogy az elmúlt két évben 14 donor 
debütált. Az állandó, stabil véradóbázis 
120-130 főre tehető – hangzott el Kissné 
Ágoston Évától, aki úgy vélte, hogy a 
véradók számának csökkenése egy-
részt a járványban keresendő, hiszen 
többen betegség, vagy karantén miatt 
nem vehettek részt, illetve okozhatja az 
is, hogy egyre gyakrabban szerveznek 
gyárakban, üzemekben is véradást.  
Az alapszervezet ezúton fejezi ki köszö-
netét valamennyi önkéntes véradó szá-
mára, és bíznak benne, hogy a számuk 
ismét gyarapodni fog.

Már ia  1952 - ben 
mondta ki a bol-
dogító igent Müller 
Istvánnal, 1959-ben 
költözhettek be a 
saját építésű csalá-
di fészkükbe, azóta 
is ott él. Két fia szü-
letett, István 1953-
ban, Antal  1967-
ben. A BHG - ból 
ment nyugdíjba két 
évtized után. Férjét 
1984-ben elveszí -
tette, de később ér-
keztek a mindenna-
pokat bearanyozó 
gyermekek: fiaitól 5 
unokája és 11 déd-
unokája született. És a sors a fiait, 2012-ben 
Antalt, 2018-ban Istvánt is elvette tőle.

Mariska nénit életének fordulói nem 
kímélték a fájdalmaktól, tragédiáktól, 
nehéz időszakoktól, de örömökben, bol-
dogságban is bővelkedett, s ahogy 90 
esztendősen fogalmazott, szerettei mellett 
az egyik legnagyobb kincse az egészsé-
ge, amit szeretne még sokáig megőrizni.  
Kedvenc elfoglaltsága az olvasás és a 
keresztrejtvényfejtés. Szívesen sétálgat, 

beszélget bárkivel, és szó szerint bármiről, 
ami minden bizonnyal annak köszönhető, 
hogy igen tájékozott a világ dolgairól. 
Szeretettel ápolja a virágos kertjét, rend-
szeresen süt, főz, végzi a tennivalókat a 
házban, az udvaron. Családja elmondása 
szerint nemigen szeret segítséget elfogadni. 
A 90 éves Mariska néni viszont erről a fel-
vetésről a születésnapján így fogalmazott: 
de hát kímélni kell őket! Amíg én bírom, 
csinálom!

nagyobb örömet, 
ha az egykori főnö-
ke is eljön, és vele 
találkozik. Nekünk 
ez egy kicsit dupla 
ünnep az önkor-
mányzatnál, hiszen 
régen tanácsháza 
volt, az Ilonka néni 
meg ott dolgozott 
rengeteget, tehát 
pici t hazajöt tünk 
köszönteni. A jó Is-
ten él tesse soká -
ig! – köszöntötte az 
egykor i  ko l légák 
és a falu egésze 
nevében Beke Lász-
ló  po lgármes ter, 
édesapja pedig máris foly tat ta: úgy 
örültem, mikor a Laci kérdezte, hogy 
eljövök-e? Persze, hogy eljövök, a szívem 
csücske az Ilonka néni!

Petró Józsefné, Nagy Ilona 1932. február 
26-án született hetedik gyermekként a mai 
Szlovákia területén található Nagykeszin. 
A család földműveléssel és állattartással 
teremtette elő a mindennapi betevőt, 
mígnem a kitelepítések utol nem érték őket 
is: előbb Bácsborsodra kerültek, később 
Környére.

A családfő a patárpusztai Vöröscsillag 
TSZ-nél tevékenykedett kovácsként, a ter-
mészet iránt mindig is elkötelezett Ilonka 
pedig az akkori fácánkerti kertészetbe ke-
rült, mivel már korábban befejezte Martfűn 
a kertészeti tanulmányait.

Petró Józseffel 1965-ben esküdtek egy-
másnak örök hűséget, majd megszületett 

első és egyetlen fiúk, József, aki a mai napig 
nagyon sokat köszönhet szüleinek.

Később Ilonka néni a környei Községi Ta-
nácsnál helyezkedett el, mint hivatalsegéd. 
Feladatai közé tartozott – a többi között 
– az iratok kézbesítése, és a falu hangos-
bemondóján keresztül is az ő hangja volt 
hallható, hiszen a közérdekű információkat 
ő ismertette a falubeliekkel, és sok-sok es-
küvőn, névadó ünnepségen segítette az 
anyakönyvvezető munkáját.

A tanácsnál a nyugdíjba vonulásáig, 
majdnem három évtizedig látta el lelkiis-
meretesen a feladatait, hűségéért, munka-
végzéséért többször részesült elismerésben, 
érdemrend kitüntetésben.

Szeretett férjét 2013-ban elveszítette, 
megszépíti viszont a mindennapjait két 
unokája, Erika és Tamás, valamint déduno-
kája, a 10 éves Viktória.
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Környei adományok a háború elől menekülőknek
Március 1-jén hajnalban indult útnak Beke 
László polgármester Lónyára azokkal 
az adománycsomagokkal, melyeket a 
környei önkormányzat állított össze előző 
este majdnem 350 ezer forint értékben 
tisztálkodó szerekből, élelmiszerekből, 
hogy segítse a háborús konfliktus elől ha-
zánkba menekülőket. A környei képviselők 
már február utolsó hétvégéjén egyeztettek 
az adományozás lehetséges módjairól, s 
hogy a segítség valóban hatékony, célirá-
nyos legyen, Beke László első alkalommal 
február 27-én utazott el a Lónyai határátke-
lőre, ahol a helyi polgármesterrel és egy 
önkénteskedő református tiszteletessel 
egyeztetett.

L ónyán egy kis határátkelő található, 
a hírekben sem igen hallani róla. 
A településen élők száma nem éri 

el az ezret, a háború elől menekülőket a 
helyi művelődési házban fogadják. Ott 
pihennek meg, majd indulnak tovább. 
Az Ukrajnából érkezők többsége korábban 
már hosszú órákat vár a határátlépésre, 
így Lónyán jelenleg a legfontosabb őket 
azonnal élelmiszercsomaggal és tisztálko-
dó szerekkel segíteni.     

A háború elől menekülők mesélték, 
hogy 5 órát kellet t várakozniuk. Azért 
jönnek gyalog, mert autóval nehézke-
sebb, ezért inkább elindulnak egyetlen 
bőrönddel, vagy egy sporttáskával, és 
mindent otthon hagynak. Tehát aki átér, 
az már éhes, fáradt, fázik. Ezért kell ezeket 
a csomagokat előre összekészíteni, egy-
személyes adagokban elrendezni, mert 
hirtelen ez jelenti a legnagyobb segítséget 
– mondta el a tapasztalatait Beke László 
polgármester. 

Így a környeiek a vizet, croissant, gyümöl-
csöt, nyitható májkrémet, kekszet, tartós 
pékárút, szalvétát, műanyag kanalat, kést 
tartalmazó élelmiszercsomagok mellett 
női és férfi higiénés, valamint bébi csoma-
gokat készítettek, illetve alapvető felnőtt 
és gyermek gyógyszerekből is juttattak el 
Lónyára. Az önkormányzat eddigi tapasz-
talatait erősíti, hogy a közvetlen, személyes 
kapcsolattartás eredményeként valóban 
hathatós lehet a falu segítségnyújtása, hi-
szen a befogadó helyeken is szinte óráról-
órára változik az érkezők száma, korosztályi 
összetétele. Elsején például kiderült, hogy 
várhatóan szűkös lesz a lónyai Művelődési 
Ház, ezért sátrat kell felállítaniuk, amibe a 
helyszínen tartózkodó Beke László vásárolt 
a környei önkormányzat további támoga-
tásaként gázmelegítőket, később pedig 
egy vállalkozói felajánlásnak köszönhe-
tően hűtőt. 

A közvetlen adományozás lehetőségének 
hírére sokan érdeklődtek a hivatalban az-
után, hogy pontosan milyen adományra 
van szükség, illetve, hogy mikor indul ismét 
a kisbusz. A lakossági felajánlások mellett 
az önkormányzat a Caritas és a Vöröske-
reszt gyűjtésével is együttműködött a leg-
hatékonyabb segítségnyújtás érdekében. 
A környeiek, a karitatív szervezetek által 
gyűjtött, és az önkormányzat adományai-
val több alkalommal fordult meg a falu kis-
busza a határon, de szűkebb hazánkban 
is segített. Március 4-én érkezett a jelzés, 
hogy várgesztesi villaparkban menekül-
teket szállásoltak el, akiknek felnőtt és 
baba élelmiszerre, tisztálkodási, higiéniai 
szerekre van szükségük. A telefonhívást 
követően egyetlen órán belül szállítottuk 
a kért adományokat.

Köszönet a környeiek példamutató  
összefogásáért!

 
ENDRÉDY ZOLTÁN SZABADEGYETEM  

2851 Környe, Alkotmány utca 11.  
 
 

  

 

Az Endrédy Zoltán Szabadegyetem és a Háromkirályok Alapítvány sok szeretettel meghívja 
Önöket a szabadegyetem első alkalmára. 

 

Ez az első találkozás nem az előadás műfajában zajlik majd, hanem játszani hívjuk az 
érdeklődő szülőket, felnőtteket. 

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes és Staudinger Ágota tanítónők  

JÁTSSZUNK EGYÜTT! 

címmel izgalmas társasjátékestre invitálják Önöket. 

Miközben lesz lehetőség számos társasjáték kipróbálására, az előadók szeretnének segítséget, 
ötleteket adni abban a kérdésben, hogy milyen társasjátékokat érdemes beszerezni otthoni 

használatra. Szó lesz arról, hogy mely társasjátékok kelthetik fel a kisgyerekek, a tizenévesek, 
a huszonévesek érdeklődését is, hiszen a játék, mint tevékenység elengedhetetlen a családok 

életében, így jó, ha tudunk olyan játékot találni, ami a gyermekek és a szülők számára is 
kikapcsolódást, játékot, értékes közös időt adhat. 

Mert játszani jó! 

 

A játékest időpontja: 2022. március 24. 17.00 

A játékest helyszíne: Környe Római Katolikus Plébánia 

Mit érdemes hozni? 
jókedvet 

nyitottságot a közös játék felé 
 

   
 

 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
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Születésnaposok

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. 

A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624 • A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690  

hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!

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

„Értetek, NebulókÉrt!” AlApítváNy

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

GyÉmáNt kempo SporteGyeSület

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

körNyei NÉmetek bAráti köre ÉS  
kultúreGyeSülete közhASzNú eGyeSület

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

háromkirályok AlApítváNy

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

körNye óvodáS  
GyermekeiÉrt AlApítváNy

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

körNye SporteGyeSület

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

körNyei horGáSz eGyeSület

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

körNyei polGárőr ÉS  
öNkÉNteS tűzoltó eGyeSület

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

SzivárváNy táNceGyütteS

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

„Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 

Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretet”.

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és 
tisztelettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik 
ezekben a napokban ünnepelték, ünneplik kerek szü-
letésnapjukat:

75 esztendős

Zlatics Imre (március 14.) 
Tarnóczy Imre György (március 17.)

70 esztendős

Csík József (március 1.) 
Keszler Tiborné sz. Bartus Erzsébet (március 18.) 

Tromposch József (március 19.) 
Nitas János (március 21.) 

Pintér Márta Magdolna (március 26.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

Közmeghallgatás  
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata, valamint 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe képviselő-testülete értesíti a 

lakosságot, hogy 

április 4-én hétfőn, 16 órától 
a Polgármesteri Hivatalban 

közmeghallgatást (nemzetiségi 
közmeghallgatás: 1. sz. terem, 

önkormányzati közmeghallgatás: 
Horváth Miklós terem), 

17 órától a Művelődési Házban 
falugyűlést tart, melyre tisztelettel várja 

az érdeklődőket.

A falugyűlésen tájékoztató hangzik 
el az elvégzett feladatokról, az idei 

tervekről, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke is 
beszámol a végzett munkáról.

Fogászati  
tájékoztató

Környe fogorvosi alapellátását 
biztosító Wiszt Dent Kft. tájékoz-
tatja betegeit, hogy a Kormány 
77/2022. (III. 4.) Korm. rendelete 
a koronavírus-világjárvány elle-
ni egyes védelmi intézkedések 
megszüntetéséről hatályon kívül 
helyezte a védettségi igazolványt, 
így PCR teszt, védettségi- és oltási 
igazolvány nélkül is igénybe ve-
hető a fogászati ellátás. 

A Kormány ugyanakkor tovább-
ra is fenntartja az egészségügyi 
veszélyhelyzetet, ezért a fogászati 
ellátáshoz továbbra is időpont ké-
rése szükséges, csak telefonon elő-
re egyeztetett időpontban lehet a 
betegeket ellátni, ez a sürgősségi 
ellátásra is vonatkozik, és egész-
ségügyi intézményekben a maszk 
viselése továbbra is kötelező. 

*  *  *

Fogorvosi Rendelő  
– Wiszt Dent Kft.

Környe 
Alkotmány utca 32.

Telefon:  
473-601 vagy  

06-20/256-02-77

*  *  *

VERS MINDENKINEK!
A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
idén is rendhagyó közös ünneplésre hívja

a falu apraját, nagyját a
Magyar Költészet Napja alkalmából

április 11-én, hétfőn 16 órától
a község Főterén! 

(Kedvezőtlen időjárás esetén a Művelődési Házban.)

A kedvenc versét senki se hagyja otthon!

A szervezők 10 forintért megvásárolható verseskötetekkel, 
szavalt, megzenésített versekkel, a KaDarKölykök  
színjátszósaival és sok szeretettel várnak mindenkit!



Elkergették a kis vackorosok a telet
Bár éjjelente még gyakran mutatnak mínuszokat a hőmérők, 
napközben a tél is kezdi megadni magát a természet rendjének, 
olyannyira, hogy a környei Vackor Óvoda és Bölcsőde egyik vi-
rágágyásában már március 2-án gyönyörűen sárgállott a krókusz, 
az apróságok viszont, – biztos, ami biztos – alaposan elkergették. 

A kicsik hagyományosan hamvazószerdán zárták a farsangi 
időszakot, s követték ámulva, amint lángra lobban, s ha-
muvá izzik a telet jelképező nagy kiszebáb. A nagyobbacs-

ka lánykák, fiúk jól 
megjegyezték, amit 
az óvodapedagó-
gusoktól a hagyo-
mányról hallhattak, 
hiszen még lángra 
sem kapott a báb, 
amikor már többen hangosan „követelték”: menj el tél!  „Maskarások, bolondok, rázzátok 
a kolompot! Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él.” – hangzottak a tavaszváró mon-
dókák, bár elnyomta a hatalmas ricsaj, hiszen dobban, csörgőben, sípban, fedőben és 
mindenféle zajkeltő eszközben ezúttal sem szenvedtek hiányt a kicsik: élvezettel, zajongva, 
tapsolva, kiabálva űzték jó messzire a telet, hogy végre a szekrények mélyére kerülhesse-
nek a vastag kabátok, sapkák, sálak, csizmák.

Bánfalvy Stúdió

Ray Cooney

DO
NOT

DISTURB

bohózat

Május 7. 19.00 órától Május 7. 19.00 órától 
a környei Művelődési Házbana környei Művelődési Házban Jegyek április 5-étől 

vásárolhatók 3500 Ft-os áron,  
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 2500 Ft-ért  

hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. 
(A Kaktusz virága című darabra megváltott jegyek változatlan feltételekkel érvényesek az előadásra!)

• Richard Willey – NÉMETH KRISTÓF • A menedzser – HARMATH IMRE  

• A főpincér – SCHLANGER ANDRÁS • Jane Worthington – KONDÁKOR ZSÓFIA  

• A hulla – PINTÉR GÁBOR • George Pigden – BELEZNAY ENDRE

• Ronnie – SZÁRAZ DÉNES • Pamela – MEZEI RÉKA LÉDA  

• Ápolónő – VASS VIRÁG Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1. Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147


