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62 érmet szereztek a magyar kempósok Portugáliában
Öt 14 éven aluli és 13 felnőtt versenyző vett 
részt a Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági 
Szövetség válogatottjának tagjaként a 
Portugáliában megrendezett, sorrendben 
a hatodik All Styles World Championship-
en, amelyről a magyarok 62 éremmel 
érkeztek haza. 

A nyílt harcművészeti világbajnoksá-
gon 70 ország ötezer versenyzője 
küzdött a dobogós helyezésekért, a 

honi válogatott tagjai 25 arany-, 22 ezüst- és 
15 bronzérmet gyűjtöttek be.

A rendkívül szép és irigylésre méltó 
éremgyűjteményt Budai Anita, a környei 
Gyémánt Kempo Sport Egyesület 13 eszten-
dős sportolója négy csillogó világbajnoki 
éremmel gazdagította. Bognár Levente 
(2 dan Gyémánt Kempo SE) tanítványa 
igazolta a mester előzetes várakozását, 
s brillírozott a küzdelmi számokban: a 
Light-kick után a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott, Semi-Contact-ban és 
Gi grappling/földharc-ban ezüstérmet 
szerzett, míg fegyveres formagyakorlata 
bronzérmet eredményezett.

Anita a világbajnokságot megelőző, 
februári ifjúsági Országos Bajnokságon hat 
versenyszámban indult, azt a megmérette-
tést négy arany- és két ezüstéremmel zárta. 
Akkor már javában tartott a VB-re való 
felkészülése, amely egy évet vett igény-
be, ebből az aktív, célirányosan fókuszált 
időszak az utolsó 5 hónap volt, miközben 
az iskolát sem hanyagolta el. Felnőtteket 

megszégyenítő elszántsággal és kitartással 
készült szigorú edzésterv alapján, négy 
edzéshelyen négy felkészítő mester szak-
mai irányításával, akiknek ezúton is köszöni 
a támogatást és a segítséget. 

A mesterek: Takács Attila 5 dan Profi 
Kempo Akadémia Székesfehérvár. Palotás 
Ferenc 5 dan Kismészáros SE Budapest. 
Ferenczik József 3 dan Csákvár HSE. Bognár 
Levente 2 dan Gyémánt Kempo SE.

Köszönet továbbá Környe Község képvise-
lő-testületének, amely 220 ezer forintos tá-
mogatást biztosított Anitának a versenyen 
való részvételének közvetlen költségeire 
(utazás, szállás, étkezés, nevezési díj), illetve 
a Schlepp és Fülöp Villamos Szolgáltató 
Kft-nek a nyújtott támogatásért, valamint 
mindenkinek, aki szurkolt Anitának, és a 
Magyar Zen Bu Kan Kempo Sportági Szö-
vetség válogatottjának.

Különben meggörbülne a világ gyémánttengelye…
Második alkalommal hívta a versszerető 
környeieket a Magyar Költészet Napja 
alkalmából április 11-én, József Attila szüle-
tésnapján a község főterére a Művelődési 
Ház és a Községi Könyvtár. Az egyre me-
legebben simogató napsütésben szavalt 
és megzenésített versek, verseskötetek 
várták az érdeklődőket.

N agyjából kétszáz verseskötet közül 
válogathat tak mindazok, akik 
11-én elsétáltak Környe főterére, 

a Költészet Napi programra, de sza-
valt, énekelt versekben sem volt hiány. 
A közönség egy része a rendezvény aktív 
résztvevőjévé vált: kedvenc verseiket 
osztották meg a jelenlévőkkel. Ismert és 
kevésbé ismert, keserű és elgondolkod-
tató, vidám és játékos versek hangoztak 
el felnőttektől, gyerekektől, fiataloktól. 
Többen saját gondolataikat vetet ték 
papírra, s léptek minden bizonnyal enyhe 
izgalommal a gyomrukban a mikrofon 
mögé, a belső késztetés azonban legyőz-

te: „világgá kiabálni” az érzéseim… Ahogy 
annak idején József Attila is fogalmazott: 
nem szükséges, hogy én írjak verset, de 
úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék, 
különben meggörbülne a világ gyémánt-
tengelye. 

A Vértes Agorájának köszönhetően 
gitármuzsikával kísér t, megzenésítet t 
versek is felcsendültek a Vendéghang, 
Osváth Georgina és Osváth Gábor elő-
adásában. 



2 3

Különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye…
…folytatás az első oldalról

A művészek „Szavak” című műsorát a cím-
adó dal nyitotta, amely Juhász Gyula, a 
líra legkisebb alkotóeleméhez írt himnuszát 
zenésítette meg. A folytatásban az idén 
60. születésnapját ünneplő Szokolay Zoltán 
verseinek feldolgozásából készített össze-
állítással tisztelegtek a költő és a magyar 
költészet előtt a pársoros és hosszabb lé-
legzetű, és meglehetősen kontrasztos össz-
képet mutató alkotásokkal, majd klasszikus 
és kortárs magyar költők, Reményik Sándor, 
Weöres Sándor, Gál Sándor, Miklya Zsolt 
műveit feldolgozó dalok hangzottak el.

A szervezők József Attila gondolatát foly-
tatva úgy vélik, a világ gyémánttengelye 
meggörbülne akkor is, ha a versek csupán 
íróasztalok fiókjaiban, szekrények polcain 

porosodó könyveknek születnének. Ezért 
minden verset hallgatni szeretőt és verselni 
vágyót szeretettel várnak jövőre is a Költé-
szet Napi rendezvényre, s bíznak benne, 

hogy évről-évre többen viselik majd azt 
a kis jelvényt, mellyel idén első alkalom-
mal ajándékozták meg a költészetbarát 
környeieket.

Kár lett volna el nem hangzani…
A „Tavaszi szél vizet 
áraszt” kezdetű nép-
dal sem hiányozha-
tott április 10 -én a 
környebányai, a Ma-
gyar Költészet Napja 
alkalmából rendezett 
program kínálatából. 
A rendezvény nem 
csupán a jelenlévők 
számát tekintve, han-
gulatában is családi-
asnak bizonyult, de 
aki ott volt, nemcsak 
lelki, tárgyi kedves 
emlékekkel is gazda-
godott.

S vétecz László 
köszöntöt te a 
környebányai 

Közösségi Házban a második Költészet 
Napi programra érkező vendégeket. Az 
önkormányzati képviselő méltatta a ma-
gyar irodalom és költészet jelentőségét, 
felidézte a hányattatott sorsú költő életének 
legfontosabb állomásait, s 1964-et, amikor-
tól születésnapján, április 11-én ünnepeljük 
a Magyar Költészet Napját.

A szervező Bozó Kucskár Anikó előzetesen 
azt kérte a környebányaiaktól, hogy vigyék 
magukkal kedvenc verseiket, s osszák 
meg azt a szintén versszerető társakkal. 
Akinek nincs verse, annak adok „kölcsön” 
pillanatnyi gondolatokat – fogalmazott, s 
a sort maga nyitotta József Attila „Ne légy 
szeles” és „Ringató” című verseivel, majd 

következtek a gye-
rekek, felnőt tek Pe-
tőfi Sándor, Lászlóffy 
Aladár, Ratkó József 
műveive l ,  Tandor i 
Dezső fordításaival. 
Bolemányi Magdolna 
citerával és két dél-
dunántúli népdallal 
érkezett Babits Mihály 
gondolatainak jegyé-
ben: akinek szép a 
lelkében az ének, az 
hallja a mások énekét 
is szépnek.

A rendezvény vé-
gén a Környebányá-
ér t Alapí t ványnak 
köszönhetően vala-
mennyi jelenlévő kis 
füzetet és tollat vehe-

tett át ajándékként, a környei önkormány-
zat jóvoltából pedig egy-egy Költészet Napi 
jelvényt, Bozó Kucskár Anikó pedig Nagy 
Zoltán soraival búcsúzott: ha van füled, 
halld hangtalan beszédem; mindegy, mi 
voltam: voltam az ami. Egy hang voltam 
az Isten énekében, és kár lett volna el nem 
hangzani.

Húsvétváró a napközi otthonban
Negyedik alkalommal gyülekeztek ta-
vasz- és húsvétváró programra a környei 
Idősek Napközi Otthonában a helyi és 
vértessomlói klubtagok, s ha odakinn 
nem is szikrázott a napsütés, az óvodások 
műsora megmelengette a szíveket. 

A vendégeket Halász-Becker Anita 
szolgálatvezető köszöntötte, aki a 
keresztény világ legnagyobb ün-

nepéről, jeles napjairól és a népszokásokról 
szólt: a harangok nagycsütörtöki elhall-
gatásáról, melyek Jézus szenvedéseinek 
kezdetét jelentették, a húsvétvasárnapi 
ételszentelésről, s az újjászületést jelképe-
ző tojásról. Hiszen ahogyan a tojásból új 
élet születik, úgy hoz Jézus is új életet. Mint 
elmondta, a tojás a családi összetartást is 
jelképezi. A hagyomány szerint a család-
tagoknak együtt kellett elfogyasztani a 

húsvéti tojást, ha valamikor eltévednének, 
mindig eszükbe jusson, kivel étkeztek hús-
vétkor, és hazataláljanak.

A Vackor Óvoda és Bölcsőde nagy-
csoportosai a Csillagszemű juhász című 
mesével, tavaszi körjátékokkal ajándé-
kozták meg a szép korú vendégeket, akik 
előadásuk alatt össze, összesúgtak: milyen 
szépen mondják, milyen ügyesek! Koller 
Viola vértessomlói szociális gondozó a 

kicsik műsora után gyönyörű virágcso-
korral lépett a terembe, s köszöntötte a 
láthatóan igencsak meglepődött Somlói 
Józsefnét, aki március 13-án ünnepelte 72. 
születésnapját. Vértessomlón hagyomány 
a születésnaposok köszöntése, de ahogy 
az ünnepelt fogalmazott, ezúttal maga is 
megfeledkezett róla, míg a gondozó erre 
az alkalomra „tartogatta” a meglepetést. 

A szolgálat munkatársai az ízletes ven-
déglátás előtt színes, maguk készítette 
húsvéti asz taldísszel kedveskedtek a 
vendégeknek, hiszen az ünnepkörökhöz, 
évszakváltó programokhoz kapcsolódóan 
hagyományosan megajándékozzák a 
klub tagjait, akiknek – ahogy a 95 esz-
tendős Gyarmati Pista bácsi fogalmazott 
– később elegendő egy pillantást vetni az 
ajándékra, s máris fel tudják idézni a közös, 
szép emlékeket. 

Meseszálat szőttek
A Katica és a Futrinka című mese elő-
adásával ajándékozta meg április 8-án 
Hajmáné Kalocsai Éva, a Községi Könyvtár 
vezetője és két kislány Palásthy Ágnest. 
A barátságról és az elfogadásról szóló 
kedves állatmesét a szerző könnyezve 
köszönte meg, hiszen – mint mondta – ő 
meggyőződéssel hisz abban, hogy min-
den ember egyenlő…

N o, most láthatjátok, milyen, amikor 
nem írónő vagyok – pironkodott a 
kedves meglepetés után könnyei 

miatt Palásthy Ágnes, aki a közelmúltban 
megjelent, a Tekergő Bőregér címet viselő, 
legújabb mesekönyvével érkezett játékos 
találkozóra a Művelődési Házba. 

Az pillanatok alatt kiderült, hogy több 
gyerkőc számára már egyáltalán nem 
ismeretlen a mesekönyv, az egyiküknek 
a „nyuszi hozta”, ő azt is elújságolta, hogy 

bár még nem sikerült 
valamennyi történetet 
elolvasnia, ameddig 
eljutott, mind elnyerte a 
tetszését.

Ügyesen felelgettek 
a gyerekek az író, az 
Antonio, a kaméleon 
című mulatságos mese 
kapcsán feltett kérdé-
seire, bár az egyik kis-
fiú a cselekmény egy 
pontján azt gondolta, a sikló megeszi a 
saját tojásait. Ágnes azonban mosolyog-
va leszögezte: az én meséimben egyik 
szereplő sem eszi meg a másikat… A já-
tékos kérdezz-felelek során a kicsik azt is 
megtudhatták, mit jelent a mimikri, majd 
közösen szőttek meseszálat Mókus Réziről, 
aki világgá ment, mert megbántották a 
barátai. A történet természetesen ezen 

a ponton nem érhetett véget, hiszen a 
környei író műveiben nemcsak, hogy 
nem eszik meg egymást a szereplők, de 
nem is haragtartók. Így a gyerekek által 
megálmodott fordulatokkal színesítet t 
mese szálai addig-addig tekeredtek, míg 
a barátok rá nem bukkantak Mókus Rézire 
és bocsánatot nem kértek, hiszen minden 
jó, ha jó a vége…

Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetésének szabályai Környén

Környe Község képviselő-testülete tavaly tavasszal alkotta meg rendeletét az avar és kerti hulladék szabadban történő ége-
téséről, mivel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, 
ha azt önkormányzati rendelet megengedi.A környei képviselők által tavaly elfogadott és jelenleg hatályos rendelet szerint a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belterületen minden év március 1-je és április 
30-a, valamint szeptember 15-e és november 15-e között engedélyezett kizárólag csütörtökön, pénteken és 
szombaton 8 és 18 óra között. Más napon és más időpontban az égetés tilos! A rendelet teljes terjedelmében a 
www.kornye.hu oldalon olvasható el a hirdetmények között.

A kormányrendelet végrehajtásaként megszűnnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek!

A 2014 decemberében hozott, a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet vég-
rehajtásaként országszerte, így Környén 
is megszűnnek a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek.

A Vertikál Nonprofit Zrt., a falu hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatója arról 
tájékoztatta a község önkormányzatát, 

hogy a gyűjtőszigeteken a papíros kon-
téner utolsó ürítési napja április 26-a, 
a PET-palackos konténeré április  29-e 
lesz, s – mivel a gyűjtőedények az önkormány-
zat tulajdonában vannak – legkésőbb április 
29-éig gondoskodni kell a konténerek gyűjtő-
szigetről történő elszállításáról.

A Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi egy alka-
lommal, egy adott gyűjtési napon szállítja el az 
átlátszó zsákokban kihelyezett műanyag, fém 
és papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja, 
a szelektív hulladékgyűjtési napon a megha-
tározott rendszerezési feltételekkel megkötés 
nélküli mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban. Környén 
a házhoz menő szelektív gyűjtés időpont-
jai az első félévben: május 23., június 21. 

Gyűjtési útmutató: A papírt áttetsző zsák-
ban vagy kötegelve, tisztán, laposra hajtogatva 
kell kihelyezni. Gyűjthető kartondoboz, hullám-
papír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papír-
dobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, 
prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv stb.

A műanyag- és fémhulladékot tisztán, la-
posra taposva, áttetsző zsákban kell kihelyezni. 
Gyűjthető színes és víztiszta PET –palack, kupak 
(üdítős, ásványvizes) kozmetikai és tisztítószerek 
flakonjai (pl. samponos, öblítős, mosogatósze-
res) reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia 
(zsugor, strech) TETRA-PACK dobozok (tejes, 
üdítős) alumínium italos doboz, alufólia, fém 
konzerves doboz. A szelektív gyűjtőzsák-
ba NEM helyezhető joghurtos, tejfölös, 
margarinos doboz vagy szennyezett 
műanyag és fém hulladék.

Zöldhulladék gyűjtés április 29-én 
lesz. Gyűjtés módja: megfelelő teherbírású 
zsákban; maximum 70 centiméter hosszú, és 
50 centiméter átmérőjű kötegekben összekötve, 
alkalmanként 0,5 köbméter mennyiségben.
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Megyei döntőben az Aranycsapat
Három kisfaludy-s csapat 
is beverekedte magát a 
„7 mérföldes csizmában 
heted 7 határon át” elne-
vezésű országos meseve-
télkedő területi fordulójá-
ba, melynek április 7-én 
a környei Művelődési Ház 
adott otthont. Mellettük 
még hét formáció versen-
gett a továbbjutásért, a 
diákok kömlődi, szomódi, 
tarjáni és tatai iskolákból 
érkeztek.

N emcsak a környei, 
de a területi for-
dulóban résztvevő 

további általános iskolák 
kisdiákjai is húsz esztendeje 
gyűjtögetik a mérföldeket 
a töretlen népszerűségnek örvendő orszá-
gos mesevetélkedő különböző állomásai 
során – hangzott el a területi forduló kez-
detén Hajmáné Kalocsai Éva szervezőtől, 
aki lehet, hogy két évtizede azoknak a 
kisdiákoknak kívánt nemes versengést, 
akik ma már az asztaloknál izgatottan 
készülődő gyerekek anyukái, apukái. 

A vetélkedőn való részvétel és a fordu-
lókról fordulókra előrehaladás a hétmér-
földes csizmában, alapos felkészültséget 
kíván a gyerekektől, hiszen minden 
következő állomásra újabb meséket kell 

magukba szívniuk, miközben a korábbi-
akra vonatkozóan is érkeznek kérdések, 
feladatok.

A területi fordulóban már tíz magyar 
mese kapcsán adtak számot tudásukról, 
felkészültségükről, természetesen mesébe 
illően. A boszorkány ugyanis rút átkot szórt 
a mesehősökre, akik elfelejtették, kik is 
valójában. A gyerekek először segítettek 
felidézni, hogy a leírásban szereplők 
melyik mesék hősei, majd képzelt fotó 
alapján gyűjtötték össze a mesékben 
felbukkanó tárgyakat, élőlényeket, hely-

színeket, bolondos állítá-
sok közül válogatták ki az 
igazakat, keresztrejtvényt 
fejtettek, villámkérdésekre 
válaszoltak, s még számos 
olyan feladat várt rájuk, 
melyek megoldásánál a 
legapróbb részletek is fon-
tos mérföldeket jelentettek. 

A gyerekek felkészült-
ségét, a verseny izgalmát 
jelzi, hogy – hangzott el 
az eredményhirdetés so-
rán – a tizedik helyen záró 
csapat csupán 13,5 ponttal 
gyűjtött kevesebbet az első 
helyezettnél, s nem egyszer 
fél pont választotta el egy-
mástól a csapatokat.

A megyei fordulóba, me-
lyet április 21-én rendeznek 

meg Bábolnán, három együttes jutott 
tovább: harmadikként a 98 mérföldes 
távolságra jutó Mesés négyes (Tata), 
másodikként a szomódi Íriszek, akik 102 
mérföldet teljesítettek, s elsőként a 104 
mérföldes környei Aranycsapat, akiket 
Kubicza Mihályné készített fel a versenyre.

A két másik környei csapat is kiemelt 
dicséretet érdemel, hiszen a mezőny leg-
fiatalabbjaiként is ragyogóan szerepeltek: 
a 2.a-s Táltosok (felkészítő: Láng Éva) a 
hatodik, a 2.b-s Boszicsapat (felkészítő: 
Goór Brigitta) a kilencedik helyen végzett.   

Rómába „mentek” a harangok: kerepelés KörnyénHúsvéti kézműveskedés

V égy néhány teljesen hétköznapi alapanyagot: papírt, ollót, ragasztót, 
festéket, színes ceruzát, hurkapálcikát, hungarocell, vagy műanyag 
tojást. Ha nagyon különlegesre vágysz és van hozzá türelmed, akkor 

végy még egészen apró gyöngyöket, csillámport, no meg a kreativitásod, amely 
szebbnél-szebb díszeket eredményezhet a felnőttek segítségével. Ezek voltak 
a legszükségesebb hozzávalói március 18-án délután a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe és a Művelődési Ház immáron második alkalommal, 
közösen szervezett húsvéti kézműveskedésének, ahonnan természetesen a 
Nő Klub tagjai sem hiányozhattak. A szervezők és a hölgyek már jó ideje ké-
szültek a programra, gyűjtögették a háztartásokban elérhető alapanyagokat, 
a hagyományos technikák mellett újakat derítettek fel és vásárolták meg 
hozzá a szükséges kellékeket, így akadt olyan apróság, 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, dekopázs technikával húsvéti képet, méhsejtpapír pocakos nyuszit, 
különböző formájú és alapanyagú tojástartókat, csipesz nyulacskát, kiscsibét, 
zseníliadrótból tavaszi virágot, hajtogatott kaspót, s megszámlálhatatlan hímes 
tojást készíthettek, igazán felkészülve az akkor még csak közelgő ünnepre.

Muffin is szerepelt a kínálatban

B árányka, nyuszi és muf-
fin – ezek szerepeltek a 
környebányai gyerekek 

húsvéti kézműves programjának 
kínálatában. A bárányt és tapsifü-
lest papírból, vattából, műanyag 
kanálból készítették, a desszertet 
joghurttal ízesítették, s aki nem fo-
gyasztotta el a helyszínen, otthon 
szépen fel is díszíthette. A tatabá-
nyai Egyesített Szociális Intézmé-
nyek Család és Gyermekjóléti 
Központjának munkatársai csalo-
gatták húsvéti kézműveskedésre 
március 25-én a környebányai 
Közösségi Házba a gyerekeket. 
A központ munkatársai bőséggel 
felszerelkeztek alapanyagokkal, 

de nem csak a húsvéti díszek 
készítéséhez, hanem muffin sütés-
hez is. A lányok szinte versengtek, 
hogy ki keverhesse a tésztát, ki 
válogassa a süteményes pa-
pírt, egyedül a tojás feltörésénél 
bizonytalanodtak el kissé, de 
végül azt is sikerrel megoldották. 
Közben a másik asztalnál sorra 
formálódtak a vatta báránykák, 
s kanálnyulacskák ruhával, vagy 
anélkül. A központ legközelebb 
gyermeknapi programokra várja 
a környebányai gyerekeket május 
28-án, s a tervekben nyári nap-
közis tábor szervezése is szerepel, 
melynek szintén a Közösségi Ház 
ad majd otthont a nyáron. 

Lélekben is készültek a húsvétra
Közös énekléssel, áhítattal kezdődött a 
Környe-Oroszlányi Református Missziói 
Társegyházközség hittanos diákjai, gyüle-
kezeti tagjai számára, a húsvéti készülődés 
jegyében szervezett kézműves foglalko-
zás március 19-én a környei Művelődési 
Házban.

M ielőtt a gyerekek nekifogtak a 
különböző díszek, kellékek elké-
szítésének, Nagy Péterné lelkész 

különleges, izgalmas játékba hívta őket. 
Egy tojástartóban tíz tojás sorjázott, s ben-
nük a húsvéti történethez kapcsolódó jel-
képek, a kicsik pedig törték a fejüket, hogy 
vajon mi lehet az. Rázogathatták, s minden 
tojáshoz kapcsolódott egy igerész, amely 
segített a fejtörésben. Így került elő a kötél, 
amely Jézus elfogását jelképezte. Pénzér-
me, hiszen Júdás 30 ezüstpénzért árulta el. 
Szappan, a kezeit mosó Pilátus kapcsán. 

Korona a Jézussal csúfo-
lódó farizeusokra utalva. 
Keresz tek és szegek a 
keresztre feszítésre emlé-
kezve. Dobókocka, mert 
a katonák sorsot vetettek, 
kié legyen Jézus köntöse. 
Fekete karton: halálakor 
sötétség borult a világra. 
A lepel és illatos olaj azt 
idézte, amikor levették a 
keresztről, egy kő pedig a 
sírjának torlaszát. 

A tizedik tojásra üresen 
bukkantak a gyerekek, 
hiszen a sírt is üresen találták annak idején…

Később a különböző alapanyagokból 
készített kedves díszek mindegyikében is 
a bibliai történet köszönt vissza. Amikor 
Júdás elárulta Jézust, megszólalt a kakas, 
tehát a tyúkudvar királyát is megformázták 

a gyerekek. A báránnyal azt az alázatot 
érzékeltették, mellyel a megváltó viselte a 
szenvedést, a nyúl pedig azon asszonyok 
gyorsaságára utalt, akik a sírtól futva sza-
ladtak a városba a húsvéti örömhírrel: Jézus 
feltámadt!

Szép volt Fiúk! Köszönjük!

A Környei Hírhozó januári számában 
tettük közzé felhívásunkat,  hogy régi ha-
gyományként szeretnénk újra éleszteni a 
kerepelést Környén.

N agycsütörtök este a „harangok 
Rómába mennek” és Nagyszom-
baton a feltámadási ünnepségen 

térnek vissza a katolikus vallás húsvéti ün-
nepét megelőzően. Amíg a „harangok Ró-
mában” vannak, a kereplők hangja pótolja 
a harangok csengő megszólalását. Ennek 
megvalósításához két dolog kellett. Az egyik 
a „hangszer”, a másik, aki ezt megszólaltatja.

Öt darab vadonatúj kereplő készült 
Bernhardt Tivadar keze munkája által, 
amiért nem tudunk elég hálásak lenni, 
CSAK MEGKÖSZÖNNI TUDJUK, így, nagybe-
tűkkel. Három darab régi kereplőt sikerült 
előkeríteni, egy darabot Gőgh László adott 
rendelkezésünkre, kettő darab a Tájház 
gyűjteményéből való. Tehát a hangszerek 
adottak voltak. 

Kik lesznek a „zenészek”? A Kisfaludy 
Iskola Igazgató Asszonya engedélyével 

és támogatásával 6., 7. és 8. osztályok 
osztályfőnöki óráin elmondva tervünket, 
sikerült találni vállalkozó fiúkat és álljon itt 
név szerint is felsorolva a 8. b osztályból: 
Beke László, Csík Ádám, Eck Norbert, Nagy 
Márton és Nagy Zoltán. Meg kell említenem, 
hogy Nagy Márton, aki Oroszlányon töltötte 
a szünidőt mamájánál, busszal ingázott a 
reggeli, déli és esti kerepelésekre. Ugyan a 
fiúk elbúcsúznak az iskolától, de egyönte-
tűen azt ígérték, jövőre együtt ismét vállal-

koznak erre a nemes feladatra. Elmondták 
a fiúk, hogy sok felnőtt is kérdezte tőlük, 
hogy mit is csinálnak? (Nem tudni, mikor 
volt utoljára kerepelés, talán 45-50 éve, én 
még kerepeltem 1959-ben.)

Elismerve a fiúk tettét, megajándékozta 
őket a Német Baráti Kör, a Német Önkor-
mányzat és a Katolikus Egyház. Még egy-
szer köszönjük, Szép volt Fiúk!

Wéber István

NNÖ Elnökhelyettese   



6 7

Tisztújítás: változatlan a vezetés
A hagyományostól eltérően 
nem csupán a környei alap-
szervezet tavalyi évi munkáját, 
hanem az eltelt 4 esztendő 
eseményeit is összegezte április 
elején a Művelődési Házban 
a Vöröskereszt helyi titkára, 
Andor Ildikó. Merthogy lete-
lelt a vezetőség mandátuma, 
így a beszámolókat követően 
tisztújításra is sor került, amely 
nem eredményezett váratlan 
fordulatot.

E gyhangú szavazással 
döntött a Magyar Vörös-
kereszt Környe Községi 

Szervezetének jelenlévő tagsága az évzáró 
közgyűlésen arról, hogy az elnöki teendők-
kel továbbra is Eisenbart Győzőnét, a titkári 
feladatokkal Andor Ildikót bízza meg, s 
hogy vezetőségi tagként ténykedjen a kö-
vetkező négy évben is Kissné Ágoston Éva.

Az igenlő, egyszerre magasba emelke-
dő kezek a megerősítés mellett minden 
bizonnyal a köszönetet is jelezték, hiszen 
a voksolást taps követte, amely a vezetés 
mellett elismerően szólt az aktivistáknak, 
s valamennyi támogatónak, akik segítik 
a szervezet igen aktív munkáját. A támo-
gatói kör mára olyannyira kibővült, hogy a 
titkár beszámolójában nem is vállalkozott 
valamennyi magánszemély és vállalkozás 
ismertetésére, készített viszont két tablót, 
melyen valóban megszámlálhatatlanul 
sorjáztak a nevek. Nekik, a támogatóknak 

is köszönhető, hogy a szervezet rendre 
mozgalmas évet tudhat maga mögött, 
s hogy az aktivisták közreműködésével 
megvalósíthatják hagyományos rendez-
vényeiket, programjaikat. Ilyen például 
minden év májusában a Vöröskeresz-
tes Világnapi ünnepség, s ősszel a falu 
70 év felet ti lakóit megajándékozó és 
élményekben, vendéglátásban gazdag 
Idősek Napja. A szervezet tavaly először 
szüreti bált is rendezett, novemberben 
pedig, mint minden évben, az egészséges 
élet hónapjában az iskolásokat, ovisokat 
is megajándékozták: a diákokat magvas, 
teljes kiőrlésű péksüteménnyel, a kicsiket 
zamatos déligyümölcsökkel.

A rászorulók számára készített karácso-
nyi csomagok számának növekedése is 
szépen példázza azt az összefogást, mely 

a Vöröskereszt környei szerveze-
tének munkáját kíséri: 2012-ben 
55, 2013-ban 70, 2014-ben 74, 
míg tavaly már 129 csomagot 
állítottak össze, s juttattak el a 
szegényebb körülmények között 
élők számára.

Bár a tavalyi évben enyhe 
hullámvölgyet tapasztaltak a 
véradók számát tekintve, Kiss-
né Ágoston Éva bizakodóan, 
abban a reményben ismertette 
a részvételi adatokat, hogy a 
2015-ös esztendő csak egy apró 
„botlás” volt az egyébként szé-
gyenkezésre semmi okot nem 
adó aktivitás tekintetében. Mint 

ismert, a szervezet évente négy alkalommal 
hívja a donorokat, négy éve 221-en vettek 
részt valamelyik véradáson, közülük 15-en 
először. 2013-ban 241 (9 első alkalmas), 
2014-ben 249 (17 első alkalmas) volt a vér-
adók száma, míg tavaly 220, s közülük 9-en 
nyújtották először a karjukat. Az elmúlt évi 
statisztikát picit javítja, hogy amikor sürgős 
segítségre volt szükség, hét környei donort 
közvetlenül Tatabányára vittek véradásra.

A rendszeres segítőket és mindazokat, 
akik szeretnék gyarapítani a környei ön-
kéntes véradók számát, idén még három 
alkalommal várják a faluban. Legközelebb 
április 27-én, délután fél 1 és fél 6 között 
lesz véradás a Művelődési Házban, majd 
július 27-én ugyanebben az időpontban 
a Közösségi és Tájházban, végül október 
27-én ismét a Művelődési Házban. 

Egy diák az országos döntőbe is beverekedte magát
A legf ia ta labb korosz tá lyban hat 
kisfaludy-s diák képviselte Környét Bajon, 
a Komárom-Esztergom Megyei Tájfutó 
Diákolimpián. Az izgalmas versenyen va-
lamennyien hibátlanul teljesítettek, Lopez 
Vega Hamka Emma az országos döntőbe 
is beverekedte magát.

A tájfutás vagy más néven tájékozó-
dási futás abban tér el a hosszútáv-
futástól, illetve a terepfutástól, hogy 

a verseny során a futóknak a pályaszaka-
szon ellenőrzési pontokat kell megtalálniuk/
csekkolniuk egy chip segítségével. Ez várt 
4 kilométeres távon pénteken hat környei 
diákra, Lopez Vega Hamka Emmára, Végh 
Viktóriára, Balaskó Patrikra, Kohl Dánielre, 
Kacz Botondra és Alapi Krisztiánra a megyei 
Tájfutó Diákolimpián.

A pályát a rendezők végigszalagozták, 
a tájfutó bójával is jelölt csekkpontokat az 
út mentén mélyedésekben, kisebb bokrok-
ban, magasabb fűben rejtették el. A gyere-
keknek a pályán előrehaladva 6 ellenőrzési 
pontot kellett megtalálniuk úgy, hogy a 

csekkponton találha-
tó szám egyezzen a 
térképen is körrel jelölt 
számmal.

Azoknak a verseny-
zőknek, akik egy kicsit 
ismerték a terepet, 
vagy a térképet, nem 
kellett követni a szala-
gozott pályát így szá-
mukra a táv rövidebb 
lett. A verseny izgalmát 
a rajt is fokozta, hiszen 
a korcsoportonkénti 
nevezők időeltolással 
rajtoltak 4×1 perces 
zónába lépésekkel, s az utolsó 1 percben 
kapták meg a térképet, tehát 60 másodper-
cig tanulmányozhatták a rajt előtt.

A négy kilométeres távot a nem szok-
ványos „fűszerezéssel” a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola mind a hat tanulója 
hibátlanul teljesítet te, azaz az összes 
ellenőrzési pontot megtalálta. (Azt a ver-
senyzőt, aki nem talál meg, vagy kihagy 

egy ellenőrzési pontot, kizárják.) A környei 
diákok sikerét koronázta meg Lopez 
Vega Hamka Emma teljesítménye, aki a 
harmadik legjobb időt teljesítette, így ő 
is képviselheti megyénket május közepén 
Egerben a kétnapos országos versenyen. 
A Kisfaludy Atlétika Kör tagjait Demeterné 
Slezák Éva készítette fel a megyei Tájfutó 
Diákolimpiára.

Általános  segélyhívó: 112
Mentők:   104 
Tűzoltók:  105 
Rendőrség:  107   

Körzeti megbízott 
Bartis Gábor • 06 30 237-2139

Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 
Iroda: régi óvodaépület (Alkotmány u. 55.)
Bene Zsolt (elnök): 06-70/6332-8741
Popovics Milán (koordinátor):  
06-30/9469202

I. sz. Orvosi Rendelő 
(Környe, Beloiannisz u.)
Dr. Bublovics Péter • Tel.: 34/473-064
Mobil: 06-20-965-4373
Rendelési idő:
hétfő:  09.00-12.30 
kedd, csütörtök: 13.00-17.00
szerda, péntek:  08.00-12.00

Szent Rókus Rendelő 
(Környe, Rákóczi u.)
Dr. Árendás József • Tel.: 34/473-093
Mobil: 06-20-9424-520
Rendelési idő:
hétfőtől péntekig: 07.30-11.00,  
kedden 16.00 és 17.00 óra között is.

Gyermekorvosi Rendelő
Dr. Szegeczky Zsófia • Tel.: 34/473-095
Mobil.: 06-20-967-4054
Rendelési idő:
hétfő: 09.00-12.00
 13.00-14.00  
 (iskolaorvosi rendelés)
kedd:  09.00-12.00
 13.00-14.00  
 (páros héten Környebánya)
szerda:  09.00-11.00 és 13.00-14.00
csütörtök: 12.00-15.00
péntek:  09.00-12.00

Védőnői szaktanácsadás
Kissné Ágoston Éva
Tel.: 34/473-267 vagy 06 20/214-0901
Várandós tanácsadás: kedd 14.00-16.00
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
csütörtök 14.00-16.00
Gyermekorvossal tartott tanácsadás: 
szerda 11.00-12.00
A várandós anyukák könyvének kiállítása 
előzetes egyeztetés alapján történik.

Fogorvosi Rendelő - Wiszt Dent Kft. 
Környe, Alkotmány. u. 32. 
Telefon: 34/473-601
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 07.00-12.30  és 
13.00-18.00
kedd, csütörtök: 07.00-12.00  és  
12.30-18.00

Központi Orvosi Ügyelet 
2800 Tatabánya, Béla király krt. 69. (Ár-
pád Szállodával szemben, Spar mögött)
Telefon:  34/316-800
Rendelési idő:
Munkanapokon: 16.00–08.00
Hétvégén: péntek– hétfő 16.00–08.00, 
valamint ünnepnapokon.
TAJ kártya és a személyi igazolvány 
szükséges!

Plantágó Gyógyszertár 
Környe, Április u. • Tel.: 34/473-026
Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8.00-17.30
Szombaton: 8.00-12.00

Állandó gyógyszertári ügyelet:
Levendula Gyógyszertár Tatabánya,  
Győri u. 24. (Intersparral szemben)
Tel.: 510-433

Gázömlés: 
Tel.: 06 (80) 440-141

Utcai csőtörés esetén, ÉDV Zrt.:
Tel.: 06 (80) 426-426

EON (áramgondok): 
Tel.: 06 (40) 220–220
Utcai világítás meghibásodásának 
bejelentése a Polgármesteri Hivatalban 
lehetséges: Tel.: 34/573-100

MÁV: Tel.: 34/310-370

KNYKK (Vértes Volán): Tel.: 34/513-620

Magyar Posta, Környe: Tel.: 34/470-784
Nyitva tartás:
Hétfő: 08.00 – 17.00
Kedd–Csütörtök: 08.00–16.00  
Pénzfeladás és kifizetés: 15.30-ig.
Péntek: 08.00–15.00

Pannon Takarék Bank Zrt.
Környe, Alkotmány u. 14.
Tel.: 34/573-200
Nyitva tartás:
Hétfő: 08.00 – 17.00
Kedd–Csütörtök: 08.00–16.00
Pénztári órák: 08.00–15.30-ig.
Péntek: 08.00–13.30

Polgármesteri Hivatal
Cím: 2851 Környe, Alkotmány u. 2.
Tel./fax: Központ:  34/573-100
E-mail cím: info@kornye.hu
Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00 és 13.00-17.00
szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek: 08.00-12.00

Vackor Óvoda és Bölcsőde
Cím.: 2851 Környe, Alkotmány u 5.
Tel.: 34/473-054

Kisfaludy Mihály Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: Környe, Beloiannisz u. 1.
Tel./Fax:  34/473-121

Művelődési Ház Környe,  
Cím, Környe, Alkotmány u. 1.
Tel.: 34/473-091, 06 30 646 2147
E-mail: muvhaz@kornye.hu

Közösségi és Tájház 
Cím.: 2851 Környe, Alkotmány u. 78.
Információ és időpont egyeztetés  
a Polgármesteri Hivatal titkárságán  
keresztül: Tel.: 34/573-100

Községi Könyvtár
Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros
Telefon:  06 (20) 4435-723
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök, 
péntek 16.00-18.00  
kedd: 13.00-16.00

Családsegítő Szolgálat és Megyei  
Módszertani Gyermekjóléti Központ
Cím: 2851 Környe, Tópart utca 8.
Tel.: 06 (30) 520-8641
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 11.00–15.00
Csütörtök: 08.00–12.00

Környei Segítő Szolgálat

(Idősek klubja) 
Intézményvezető: Halász-Becker Anita
Cím: 2851 Környe, Tópart utca 8.
Telefonszám: 34/473-040
Nyitva tartás: 
Hétköznapokon 07.00–15.00 között
Szolgáltatások: étkeztetés, házi segítség-
nyújtás, idősek klubja, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás

Római Katolikus Plébánia
Miserend: téli: nyári:
Hétfő:  17.00 18.00
Csütörtök:  17.00 18.00
Szombat:  18.00 18.00
Vasárnap  11.00 11.00
Gyónási lehetőség:  
személyes egyeztetés után!

Református Lelkészi Hivatal
Környe, Dózsa György utca 17. 
Tel.: 34/473-629
Istentisztelet: vasárnap 09.00 

Miserend Környebányán:
A hónap első vasárnapján:  
református istentisztelet

A hónap második vasárnapján:  
katolikus mise

A hónap harmadik vasárnapján:  
evangélikus igehirdetés.

HASZNOS INFORMÁCIÓK, FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
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SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ – TATABÁNYA 
Központi telefonszám: 515-488

A háttérszínnel kiemelt szakrendelések beutaló kötelesek, a beutaló 3 hónapig érvényes. A telefonos előjegy-
zésnél a kórház türelmet kér: az ott dolgozók abban az esetben, amikor pácienst személyesen szolgálnak ki a 
pultnál, nem tudják a telefont felvenni.  A kapott előjegyzési időpontok csúszhatnak a váratlanul és sürgősséggel 
ellátandó betegek miatt. Hívószámot a vizsgálat napján a Központi Betegfelvételi Irodán, a H épület földszintjén 
kapnak a páciensek, kivétel a Pajzsmirigy szakrendelésre, Oszteporózis szakrendelésre, és az Izotópdiagnosz-
tikára érkezők, akik a vizsgálat helyszínén tudnak regisztrálni. Vérvételre szintén a H épület földszintjén, az Infor-
mációs pultnál lehet jelentkezni.
(Az intézmény szakrendeléseiről készített részletes (rendelési időkkel is kiegészített) tájékoztató a www.
kornye.hu oldalon tekinthető meg a hirdetmények között.)

Szakrendelés megnevezése Szakrendelés helye Előjegyzés személyesen vagy telefonon
Hívószám  
kell/nem

Audiológiai  Szakrendelő L épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-517 Igen

Belgyógyászati Szakrendelő B épület 1. emelet 
 Szakrendelőben telefonon: 515-488/134 és 515-488/131 
mellék

Üzemen kívül

Bőr- és Nemibeteg Gondozó B épület földszint Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Üzemen kívül

CT H épület alagsor Szakrendelőben telefonon: 515-432 Üzemen kívül

Diabetológiai Szakrendelő B épület 1. em. Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Üzemen kívül

Drogambulancia I épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-577 (08.00-13.00) Nem

Egyéni Dohányzás Leszokás  
Támogatás

B épület  földszint
Nincs előjegyzés. Érdeklődni a szakrendelőben telefonon:  
515-488/863 08.00-14.00

Nem

Érsebészeti Szakrendelő
H épület  3. szárny 
földszint

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Fej-Nyaksebészet Szakambulancia L épület 1. emelet Nincs előjegyzés Igen

Fizioterápia Szakrendelő Gőzfürdő
Gőzfürdő-Betegfelvételi Recepció: 323-288 08.00-15.00 
között

Nem

Elektroterápia - fizoterápia Gőzfürdő – emelet Gőzfürdő Recepción személyesen Nem

Fogászati Röntgen I. P épület Nincs előjegyzés Nem

Fogászati Röntgen III. Panoráma Rtg L épület 2. emelet Központi Betegfelvételi Irodán: 515-482 Nem

Fogszabályozás I. P épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-430 Nem

Fogyatékos Gyermekek Fogászati 
Szakrendelése

P épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-593 Igen

Fül-Orr-Gégészet Allergológia  
Szakambulancia

L épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-504 Nem

Fül-Orr-Gégészeti  Szakrendelő - 
felnőtt

L épület földszint Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Gasztroenterológiai Szakrendelő
H épület  3. szárny 
földszint 

Szakrendelőben telefonon: 515-411 • 08.00-14.30 Igen

Szakrendelés megnevezése Szakrendelés helye Előjegyzés személyesen vagy telefonon
Hívószám  
kell/nem

Gasztroenterológia Endoszkópia  
Szakrendelő

H épület 3. szárny 
földszint

Szakrendelőben telefonon: 515-411 • 08.00-14.30 Igen

Endoszkópos vizsgálat - Gasztroentero-
lógiai Endoszkópia Szakrendelő 

H épület 3. szárny 
földszint

Szakrendelőben telefonon: 515-411 • 08.00-14.30 Igen

Gyermek Fül-Orr-Gégészeti Szakrendelő L épület földszint Nincs előjegyzés Igen

Gyermekgyógyászat I. Általános 
Ambulancia

L épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-552 Nem

Gyógytorna IV.- Gőzfürdő Gőzfürdő – emelet Gőzfürdő Recepción személyesen Nem

Gyógytorna Mozgásterápia Szakrendelő L épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-506 Nem

Haematológiai Szakrendelő
H epület 2. szárny  
földszint

Szakrendelőben telefonon: 515-488/181  9:00-12:00 Igen

Idegsebészeti Szakrendelő
H épület 3. szárny  
földszint 

Szakrendelőben telefonon: 515-488/191 Igen

Immunológia-Allergológiai Szakrendelő C épület földszint Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Infektológia, Hepatológia Szakrendelő B épület 2. emelet Nincs előjegyzés Nem

Izotópdiagnosztika
H épület 4. szárny 
földszint

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-456 11:00-15:00 Nem

Kardiológiai Szakrendelő
H épület 2. szárny 
földszint

Szakrendelőben telefonon: 515-450 Üzemen kívül

Kardiológiai Szakambulancia
H épület 2. szárny 
földszint

Szakrendelőben telefonon: 515-200 Igen

Kézsebészeti Szakrendelő
H épület 3. szárny 
földszint

Nincs előjegyzés Igen

Klinikai Szakpszichológia I., II.  
Szakrendelő

B épület 1., 2. emelet Szakrendelőben telefonon: 515-488 Üzemen kívül

Mammográfia
H épület 4. szárny 
földszint

Szakrendelőben telefonon: 515-565 Igen

MRI-vizsgálat H épület alagsor Szakrendelőben telefonon: 515-432 Igen

Nefrológiai Szakrendelő D épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-488/127 m. Nem

Neurológiai Szakrendelő
H épület 2. szárny 
földszint 

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

EEG Labor
H épület 2. szárny 
földszint

Szakrendelőben telefonon: 7:00-10:00 és 12:00-14:00 
tel: 515-488/826, 515-488/295 

Nem

Neurológia Stroke Ambulancia
H épület földszint 2. 
szárny

Nincs előjegyzés Igen

Neurológia - Elektrofiziológiai labor 
H épület földszint 2. 
szárny

Szakrendelőben telefonon: 07:00-10 és 12:00-14:00 között  
515-426

Nem

Nőgyógyászati Szakrendelő L épület földszint . Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Nőgyógyászati Ultrahang L épület földszint Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Nőgyógyászat Onkológiai Szakrendelő L épület földszint Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen
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A fogási eredmény szép, a közgyűlési részvétel kevésbé
Összesen 7670 kiló hal akadt tavaly a Kör-
nyei Horgász Egyesület tagjainak horgára, 
amely egy főre vetítve 48,85 kilót jelent. 
Legtermetesebb példányként harcsából 
egy 35, míg pontyból egy 22 kilós példányt 
fogtak ki – a többi között ez is kiderült a 
szervezet márciusban tartott közgyűlésén, 
melyet Kecskés András, a megyei horgász-
egyesületek szövetségének ügyvezetője is 
megtisztelt jelenlétével.

A közgyűlést – a tavalyihoz hason-
lóan – ezúttal sem kísérte túlzott 
érdeklődés, a 174 felnőtt tagból 

9 óráig csupán 62-en jelentek meg, így 
a határozatképtelenséget megállapító 
Török Mihály elnök kihirdette a közgyűlés 
ismételt összehívását 9.15-re, amikor végre 
megkezdődhetett az érdemi munka.

Török Mihály beszámolója kezdetén 
azt a rekonstrukciót emelte ki, amely az 
önkormányzatnak köszönhetően valósult 
meg 8 millió forint értékben tavaly: a 
tófarokban az új halráccsal egy nagyon 
régóta húzódó, komoly gondot szüntettek 
meg, s váltak hosszú évekre megoldottá 
az árvíz- és halvédelemmel kapcsolatos 
problémák. Hamarosan a terep, a sétány 
rendezésére is sor kerül, így a horgászokat, 
kirándulókat, kocogókat megújult, szép 
környezet várja. S hogy a környezet szépsé-
gét megőrizzék, a munkálatokat követően 
a hátsó bejáratnál meg fogják szüntetni 
az autóval való behajtás lehetőségét 
– jelentette be az elnök, aki köszönetét 
fejezte ki az önkormányzat számára, hogy 
gondoskodott a fejlesztésről és biztosította 
annak költségeit. 

A tájékoztatóban elhangzott, hogy me-
gyei szinten továbbra is irigylésre méltó 
fogási eredménnyel dicsekedhetnek a 
környeiek, amit a folyamatos és bőséges 
haltelepítéssel alapoznak meg évről-évre: 
a tóba tavaly összesen majdnem 94 mázsa 
hal került, ebből 80 mázsa ponty volt, s 500 
kilogramm egynyaras ponty.

A költségvetés későbbi tárgyalásakor kide-
rült, hogy a telepítésre szánt kerettel idén 
sem bánnak szűkmarkúan, a közel 9 milliósra 
tervezett kiadási oldalból 7,8 milliót, tehát 
az összeg majdnem 90 százalékát kívánják 
halasításra fordítani. A témához kapcsoló-
dóan Hafner János hozzászólásában azt 
vetette fel, hogy már évek óta szorgalmazza 
saját tenyész tó kialakítását, melyre szerinte 
lehetőséget teremt a tó nagysága, s a sza-
porításból talán még értékesíteni is lehetne. 
Az elnök válaszában jelezte, hogy a vezető-
séggel megtárgyalják a lehetőségét, de a 
megvalósítás korántsem egyszerű.   

2015-ben a legtermetesebb, 35 kilós har-
csát Kocsik András fogta ki, Papp Ferenc 
egy 27, míg Hartmann Zoltán egy 26 kilóssal 
dicsekedhet, Imeli László egy 16 kilós amur-
ral, Berényi Tibor pedig egy 6 kilós süllővel. 
Mivel pontyra érvényes az 5 kiló feletti 
elviteli tilalom, nem „hivatalos”, de minden 
bizonnyal sokak által irigyelt Fogarasi István 
fogása, akinek a nemes halból egy 22 kilós 
akadt a horgára.  

Tavaly 1100 kilónyi törpeharcsát var-
sáztak, s a kibővített elnökség egyhangú 
döntése alapján az igen komoly munkát 
végzők, Berényi Tibor, Barta Attila, Budaházi 
János, Hartmann Zoltán, Hartmann Ákos és 
Golda Ferenc, jutalomként mentesülnek 
az éves tagdíj felének megfizetése alól 

– ismertette az elnök, majd következtek 
a szakterületi beszámolók a tavalyi gaz-
dálkodásról, a pénzügyi ellenőrzésekről, a 
fegyelmi bizottságtól, illetve az idei tagsági 
díjakról is határozott a közgyűlés és elfo-
gadta a 2015-ös költségvetését.

A hozzászólások, kérdések során Szalay 
Gyula a tó vasúti oldalán található, szinte 
járhatatlan út rendkívül rossz állapotára kért 
orvoslást, valamint a nyilvános mellékhelyi-
ségek hiányát vetette fel, amelyek létesítését 
állítólag tervezi az önkormányzat. Igaz-e, 
lesz-e? – tette fel a kérdést, majd a közgyű-
lésen jelenlévő Orlovits Tímea jegyző adott 
választ. Elmondta, hogy mivel várhatóan 
2017 elején megkezdődik az Oroszlányt, 
Kecskédet, Környét Tatabányával összekötő 
kerékpárút építése, amely érinti a kifogásolt 
útszakaszt, ezért átmenetileg zúzott kővel 
érdemes csak javítani az állapotán, hiszen 
ott a későbbiekben vegyeshasználatú utat 
alakítanak majd ki az autósok és kerékpá-
rosok számára. A horgász másik felvetése 
kapcsán elhangzott, hogy az önkormányzat 
a tó mindkét partján keresi a nyilvános mel-
lékhelyiségek számára a megfelelő helyet, 
ahol a közművek kiépítése nem jár túlzó 
kiadással. A jegyző az idei megvalósításra 
nem tett ígéretet, viszont nem tartotta elkép-
zelhetetlennek, ha az ősszel befolyó helyi 
adóbevételek lehetővé teszik.      

5 tojás sárgáját 40 dkg cukorral habosra ke-
verünk, majd a felvert tojás habjához adjuk. 
3/4 kg liszthez adunk 1 kávéskanál szalagálét, 
majd a felvert masszát. Ezt jól összegyúrjuk és 
egy napot a hűtőben hagyjuk pihenni. Másnap 
nyújtjuk ujjnyi vastagra és kis csíkokra vágjuk. 
Nem túl szorosan egymás mellé helyezve 
sütjük. (Kinyújtás után lehet mintákat tenni a 
tésztára.) Ez egy babapiskótához hasonló sváb 
sütemény. Lagzikban porcukorral meghintve 
kínálták, de egyébként borba, borlevesbe, bor-
habba, borsodóba mártogatva nagyon finom. 
Gyerekeknek kakaóba, tejbe mártogatva kínáljuk! Érdemes fogyasztás előtt 3-4 nappal sütni, 
ezalatt egy kicsit megpuhul, omlósabb lesz!

 Köszönet Tirholdné Hartmann Henriettának a receptért!

Recept
Kedves Olvasó, 

Kedves Környeiek!
 

Továbbra is várjuk a sváb süte-
ményes recepteket, hiszen a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe terveiben szerepel egy 
kiadvány megjelentetése. 

Tirhold Kármen 
E-mail: 

nemetnemzetiseg@kornye.hu
Telefon: 06 70 3891308

Kvircedl i

Szakrendelés megnevezése Szakrendelés helye Előjegyzés személyesen vagy telefonon
Hívószám  
kell/nem

Ortopédiai Szakrendelő
H épület 3. szárny  
földszint

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Oszteoporózis Szakrendelő
H épület 4. szárny 
földszint

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-456 11.00-15.00 között Nem

Pajzsmirigy Szakrendelő
H épület 4. szárny  
földszint 

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-456 11:00-15:00 között Nem

Pszichiátria I. Szakrendelő B épület 2. emelet Szakrendelőben telefonon: 515-488/215 Nem

Pszichológia I. E épület 2. emelet Szakrendelőben telefonon: 515-577 (08.00-13.00) Nem

Pszichológia II. I épület  földszint Szakrendelőben telefonon: 515-577 (08.00-13.00) Nem

Reumatológiai Szakrendelő Gőzfürdő Gőzfürdő Betegfelvételi Recepció 323-288 08.00-15.00 Nem

Röntgendiagnosztika
H épület 4. szárny 
földszint

515-482 Igen

Mellkasröntgen - Röntgendiagnosztika  Nincs előjegyzés Igen

Sebészeti Szakrendelő
H épület 3. szárny 
földszint

Nincs előjegyzés Igen

Sürgősségi Ambulancia
H épület bejárat az 
udvar felől 

Nincs előjegyzés Nem

Szájsebészet I.-II. P épület földszint Szakrendelőben telefonon:515-593 Igen

Szemészet I.-II. Szakrendelő L épület 2. emelet Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Igen

Szemészet Diabetológia Szakrendelő L épület 2. emelet Nincs előjegyzés Nem

Szemészet Glaukoma Szakrendelő L épület 2. emelet Nincs előjegyzés Igen

Glaukóma szakrendelés - Szemészet 
Glaukóma Szakrendelő 

L épület 2. emelet Nincs előjegyzés Igen

Terhestanácsadó L épület földszint Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Nem

Traumatológiai Ambulancia
H épület 3. szárny 
földszint

Nincs előjegyzés Igen

Tüdőgyógyászat Bronchológiai Szak-
rendelő

C épület  1. emelet Központi Betegfelvételi Irodán: 515-549, 515-560 Üzemen kívül

Tüdőgondozó B épület földszint Szakrendelőben telefonon: 515-488/863 Nem

Tüdőszűrő Állomás-Tüdőröntgen  B épület földszint 515/488/852 Nem

A tüdőszűrő vizsgálat 40 év felett ingyenes és nem kell beutaló, munkaalkalmassági vizsgálat céljából fizetős a szolgáltatás. 40 év alatti 
panaszos háziorvosi beutalóval, a diagnózis megjelölésével térítésmentesen veheti igénybe az ellátást.

Ultrahang
H épület 4. szárny 
földszint

Központi Betegfelvételi Irodán: 515-482 Igen

Urológiai Szakrendelő
H épület  3. szárny 
földszint 

Nincs előjegyzés Igen
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Négy versenyző, három országos bajnok
Tizenkettedik alkalommal 
rendezte meg április má-
sodik hétvégjén a gyer-
mek Országos Bajnokságot 
a Baranya Kempo Harc-
művészeti Sportegyesület 
Pécsett, ahová az ország 
minden részéből érkeztek 
versenyzők. A környei Gyé-
mánt Kempo Sport Egyesü-
let négy versenyzője közül 
hárman országos bajnok-
ként tértek haza.

R agyogóan szere -
peltek a 6 és 12 év 
közöt ti gyermekek 

számára megrendezet t 
Országos Ba jnokságon a környe i 
kempokák, Bognár Levente mester 
tanítványai. A földharc küzdelmei után 

Adamek Lili és Varga Levente is a do-
bogó legmagasabb fokára állhatott, 
Levente a „C” viadalban is aranyérmet 

szerzet t, s Budai Levente 
számára is országos baj-
noki címet eredményezett 
fegyveres formagyakor-
lata. Budai Levente „C” 
viadalban ezüstérmes tel-
jesí tmény t nyúj tot t, míg 
földharcban és Stop Semi 
Contact-ban a harmadik 
helyen végzet t. Adamek 
Lili is begyűjtött az arany-
érme mellé két bronzot, ő 
formagyakorlatban és a 
„C” viadalban bizonyult 
a legjobb harmadiknak. 
Tóth Hunornak nem sike-
rült dobogóra verekednie 
magát, de mindenképp 

dicséretes a földharcban nyújtott telje-
sítménye, mellyel az Országos Bajnok-
ság 5. helyét szerezte meg. 

Séta a tó körül: vendégekkel
A Szabadidő Klub vezetője, Fazekas Má-
ria meghívására márciusban 52 túrázni 
vágyó vendég érkezett két autóbusszal 
Környére, tucatnyian Budapestről, míg a 
többiek Tatabányáról, Tatáról.

A vendégeket a klub tagjai fo -
gadták, s közben Marika párja 
magánszorgalomból, a saját 

tűzifáját felhasználva szorgoskodott, hogy 
mire megérkeznek a kissé elfáradt, meg-
éhezett túrázók, a tűzhely készen álljon 
az otthonról hozott szalonna és a többi 
hozzávaló sütéséhez.

A szépséges szökőkút előtti téren dél-
előtt 10 órakor gyülekeztünk, a vendégek 
megcsodálták a látnivalókat és megdi-
csérték a Művelődési Ház alagsorában 
kialakított nyilvános mellékhelységet, 
hogy milyen szép és tiszta. Rövid nézelő-
dés, ismerkedés után elindultunk, hogy 
megmutassuk vendégeinknek a falunk 
nevezetességeit, ami az évek folyamán 
egyre több, és egyre szebb lett. A szép 
sétányon a tóhoz érkeztünk a kis szi-
getre, ahonnan belátni az egész tavat, 
amely a reggeli napfényben fürdött. 
A szépen karbantartott tópart is mindenkit 
lenyűgözött. Minden látnivalót alaposan 
szemügyre vettek a vendégek, hogy 
minél több élménnyel gazdagodjanak.  

A tavat megkerülve, az állomás felé 
érve, a Kitelepítési Emlékműnél is hossza-
san elidőztek, a honfoglalási emlékműhöz 
is felsétáltak és gyönyörködtek a kilátás-
ban. Mi, környeiek örömmel vettük,  hogy 
van mit megmutatnunk a fővárosból és 
nagyvárosokból érkező, túrázni vágyó em-

bereknek, és nem csak nekünk, hanem  
nekik is nagyon tetszik  minden. Főként a 
falu tisztaságát dicsérték, a szép házakat, 
a rendezett udvarokat, a sok szép parkot.

Csoportokba verődve, beszélgetések 
közepette érkeztünk meg a vendéglőhöz, 
ahol már a sütödékben pattogott a tűz a 
szalonnasütéshez. A helyiek felkészültek a 
sok vendég fogadására a szépen kialakí-
tott kerthelységben. Helyfoglalás után kez-
dődhetett a tűzhely előtt a sürgés-forgás 
a finom falatok elkészítésére, egy pohár 
sör kíséretében. Egy óra pihenő után ké-
szülődtek a vendégek a hazautazáshoz. 
Köszönetet mondtak vezetőnknek, Mariká-
nak a szervezésért, a sok szép látnivalóért.

Tatabányai túrázók tavaly első alka-
lommal kaptak meghívást, hogy jöjjenek 
el Környére. Akkor azt kérdezték: „mi 

látnivaló van Környén?” A válasz így 
hangzott: „gyertek el és meglátjátok”.
Most már ők jelentkeznek, hogy újra jö-
hessenek, annyira tetszett, amit itt láttak.                                                                                                 
A budapestiek ősszel egy másik csoportot 
is szeretnének elhozni, hogy ők is láthassák 
a mi falunk szépségeit. Volt, aki a vendég-
lőstől elkérte a telefonszámot, mivel szeret-
nének többször idejönni szalonnát sütni. 

Klubvezetőnk, Marika munkáját dicséri, 
hogy nem csak nekünk, helyieknek mutat 
meg olyan helyeket, amit egymagunk 
nem néznénk, és nem járnánk be, ha-
nem a vidékről idelátogató kirándulni 
vágyóknak is.  A Szabadidő Klub tagjai 
örömmel segítik Marika munkáját, hogy 
minél többen megismerjék a mi szép kis 
hazánkat: KÖRNYÉT. 

Barta Gabriella

Megérkeztünk!Születésnaposok
„Csak folytasd minden dolgodat…

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

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

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

85 esztendős
Urbán Andrásné sz. Széles Piroska (április 10.)
Horváth Gézáné sz. Sinigla Ilona (április 19.)

80 esztendős
Biró Imre (április 2.)

Szántó Györgyné (április 6.)
Buzál Sándor (április 27.)

75 esztendős 
Nederman Ferencné sz. Mayer Margit (április 1.)

Sárközi Dénesné sz. Czunyi Mária (április 6.)
Horváth Erzsébet sz. Vona Erzsébet (április 8.)

Kulman Lászlóné sz. Lincmaier Magdolna (április 10.)
70 esztendős

Hüse Sándor (április 11.)

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 született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit,  

Gányai Balázs és Vass Judit 
kislányát Dorottyát, 

Marton Balázs és Szilbereki Judit 
kislányát Ágnest.

A gyerekeknek és szüleinek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyer-
mekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben 
azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az 
alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 
31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg 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 Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, 
vagy ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére 
elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

„Csak egy kis emlék…”
Emlékezzünk együtt  

Záray Mártára és Vámosi Jánosra 
május 6-án 18 órától a környei Művelődési Házban.

A vendégeket Tücsök Mari, Záray Márta keresztlánya hívja időutazásra fotók és videók 
segítségével. Megelevenedik Záray Márta és Vámosi János gyermekkora, fél évszázados 
pályafutása, legnépszerűbb slágerei. 

„Csak egy kis emlék” – töltsük az időutazás perceit olyan szeretettel, amilyennel  
a legendás művészházaspár szórakoztatta közönségét itthon és a határokon túl.

Az időutazásra a belépés díjtalan, de a regisztrációs jegyek előzetes átvétele szükséges.  
Telefon: 34/473-091, +36 30 6462147, e-mail: muvhaz@kornye.hu
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Helyszín:   
Környei tópart

2016.  
április 30. 

A hagyományos, főzőversennyel egybekötött családi napot 
és majálist az önkormányzat április 30-án, szombaton  
rendezi meg a tóparton, ahol ismét szórakoztató és sportos 
programok, vidám versengések várnak mindenkit,  
a kicsiket lufihajtogató bohóc és díjtalan arcfestés is.  

A CSALÁDI MAJÁLIS PROGRAMJA:

08.00–  Gyülekező 
09.00–12.30-ig  Bográcsos főzőverseny  
 (bármilyen étellel lehet indulni)
09.30–  Tai chi, meridián torna
10.00–  Családi sportvetélkedő (2 felnőtt és 2 gyermek  
 összeállítású csapatok nevezését várják)
11.00–  Rendőrautó, rabszállító autó kiállítása, totó
12.00–  Kempo bemutató Budai Anita világbajnok  
 részvételével
12.30–  Ételek zsűrizése
13.30–  Főzőverseny eredményhirdetése:  
 a Vándor Fakanál és ajándékok átadása
14.30–  Lángosevő verseny (a lángost helyben  
 készítik el az Idősek Otthona munkatársai) 
16.00–  Liget Line Dance Táncegyüttes műsora
17.00–  Zenél a Story zenekar 
20.00– Tábortűz – zenél a Barta-Czirkos projekt

Idén már 9. alkalommal keres új gazdát a Vándor Fakanál!  

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 számára  

a helyszínen az önkormányzat egy sörgarnitúrát biztosít, amely  

átvételekor sorszámot kapnak. A főzőverseny eredményhirdetésekor  

a sorszámmal vehető át az ajándék pezsgő.

Azt, hogy mi kerüljön a bográcsokba, mindenki maga dönti el,  

az alapanyagokról és a tüzelőről a nevezők gondoskodnak. 

(A műsorváltoztatás jogát a szervező önkormányzat fenntartja.)

Gutenberg nyomában
Ha nem is a reneszánsz korba, Gutenberg időszakába, de fél-
egy évszázaddal ezelőttre is visszarepít az időben az a kiállítás, 
amelyet régi korok könyveiből, újságjaiból rendez a Községi 
Könyvtár. Miről olvashattunk 50 éve a Dolgozók Lapjában? Miről 
írt a Népszabadság? A kérdésekre a választ, mellette régi köny-
veket, folyóiratokat, korabeli érdekes cikkeket kínál a múltidéző 
tárlat, amely május 6-án délután 2 órától 15-éig tekinthető meg 
a Művelődési Ház előterében nyitvatartási idő alatt. Mindenkit 
sok szeretettel vár a szervező: Hajmáné Kalocsai Éva. 

Májusi vegye, vigye aranyat ér!
Közkívánatra májusi adok-veszek, vegye-vigye vásár várja a vá-
sárlókat 7-én, szombaton 14 és 18 óra között a környei Művelődési 
Házban. Az alkalmi „árusok” alkalmi, színes, és egyáltalán nem 
utolsó sorban pénztárcabarát kínálatában szerepel gyermek és 
felnőtt ruhanemű, játékok, plüssök, kézimunka, csipkék, cipők, 
könyvek, s mindenféle „csecse-becsék”. Bazár, börze környei és 
környékbeli árusok portékáival a környei Művelődési Házban 
május 7-én 14 és 18 óra között! Amíg anyu, apu válogat, addig a 
gyerkőcöket meseterem várja! 

Programok

Péntek
Friday 
Freitag

Szombat
Saturday 
Samstag

Vasárnap
Sunday 
Sonntag27 28 29

21. hét

Hella Emil, Csanád Kund, Magdolna

Május
H K Sze Cs P Szo V

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

KÖRNYE! 

GYEREKNAP!

Részletek a Környei Hírhozó 
következő számában. 
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Polgármesteri Hivatal 

2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel: 
Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: 
Salamon Gyöngyi • 06 30 3874690
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Nyomdai munkák: 
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.

A sokszorosításért felel: 
Jávor Zsolt ügyvezető

Programok, közérdekű információk

Művelődési Ház Környe • Telefon: 34/473-091 • E-mail: muvhaz@kornye.hu

A Sziget Színház 
a környei Művelődési Házban bemutatja: 

Jézus Krisztus Szupersztár
Időpont: május 12., (csütörtök), 

jelentős érdeklődés esetén május 13-án (péntek) IS. 
Előadás kezdete: 19 óra.

Jegyek hétköznapokon 10 és 17 óra között vásárolhatók 
2500 Ft-os áron, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért!

Kisfaludy-napok

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
mindenkit sok szeretettel vár 

a Kisfaludy-napok programjaira

Április 22-től: 
megtekinthető az iskola grafika 
tanszakos diákjainak munkáiból 

összeállított kiállítás 
a Művelődési Házban

Április 26.: 
Kistérségi tanulmányi verseny

Április 28. délelőtt: 
Rendhagyó tanítási nap

17 órától koszorúzás Kisfaludy Mihály 
emléktáblájánál, sírjánál

várhatóan 17.30-tól 
Gálaest a Művelődési Házban

Április 29. délelőtt: 
Sportnap a felső tagozatnak

Mindenkit vár az antikvár!

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
antikvárra várja a könyvbarát környeieket. 
Május 6-án és 7-én (péntek, szombat) 
14 és 20 óra között a nagyteremben min-
denki kedvére válogathat sok száz könyv 
közül. Szépirodalom, ponyvaregény, 
mese- és gyerekkönyv, ismeretterjesztés, 
szakirodalom, utazás, kézimunka – ez 
az antikvár könyv”kereskedés” díjtalan 
kínálata május 6-án és 7-én!  

PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye május 15-én, vasárnap rendezi meg a 
már hagyományos májfadöntést, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel meghív.

Program:

• 15 órakor májfadöntés 
a Közösségi és Tájház előtt 

• Zenés vonulás a főtérre   

• Májfadöntés és műsor, pünkösdi 
táncház, a steffenbergi partnerkapcsolat 

10 éves fennállása alkalmából 
ünnepélyes megerősítő 

szerződés aláírás a főtéren

Fellépők:

• Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport

• Német Nemzetiségi Dalkör

• Szivárvány Táncegyüttes

• Schwung Tancgruppe

A zenét a Schwowischi Buam 
zenekar szolgáltatja.

Belépődíj nincs!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselő hagyományos fo-
gadóóráját május 9-én (hétfő) 17 és 18 
óra között tartja a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. 

Továbbképzés miatt szünetel 
a rendelés a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József április 26-ától 29-éig 
továbbképzésen vesz részt, ezért ez idő 
alatt szünetel az orvosi rendelés a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben, 28-án és 29-én 
nővéri ellátás sem lesz. A betegek saját 
rendelési idejében Dr. Bublovics Péterhez 
fordulhatnak az I. számú Háziorvosi Rende-
lőben (Beloiannisz u. 30., telefon: 473-064, 
20/965 4373). 

Május 27-én szünetel 
a gyermekorvosi rendelés

A gyermekorvosok – Dr. Szegeczky Zsófia 
is – továbbképzésen vesznek részt május 
27-én, emiatt Környén sem lesz rendelés. 
Ezen a napon a betegek sürgős esetben 
a 24 órás központi ügyeleti szolgálathoz 
fordulhatnak Tatabányán, a Béla király krt. 
69. sz. alatt (telefon: 316-800).

Érkeznek a kéményseprők

Április 14-étől várhatóan június végéig vég-
zi Környén a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást a Magyar Kémény Kft. 
A társaság kéményseprői ez idő alatt a 
kémények ellenőrzése, tisztítása, felülvizs-
gálata mellett a szolgáltatási díjak besze-
dését is végzik. A Magyar Kémény Kft. az 
érdeklődő, tájékozódni kívánó ügyfelek 
részére hétfőnként 8–12, csütörtökönként 
12–16 óra között ügyfélszolgálatot tart a 
tatabányai kirendeltségén, a Gál I. ltp. 
708. sz. alatt. 

Pályázati felhívás 
német nyelvvizsgát 

szerzők részére

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe pályázatot ír ki azon tanulói jog-
viszonnyal rendelkező fiatalok számára, 
akik államilag elismert középfokú ,,c’’ 
típusú német nyelvvizsgát tesznek. 

A pályázatra azok az állandó környei 
lakhelyű fiatalok jelentkezhetnek, akik ta-
nulói jogviszonnyal rendelkeznek, az idei 
évben tették, teszik le a nyelvvizsgájukat, 
valamint 2016. október 31-ig az eredeti 
bizonyítványukat bemutatják, ill. annak 
fénymásolatát leadják az önkormány-
zatnak. Azokat, akik valamennyi feltétel-
nek megfelelnek, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe pénzjutalomban 
részesíti.

Bővebb információ Tirhold Kármen 
elnöktől kérhető a 06 70 389 1308-as tele-
fonszámon.


