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Együttműködik három település  
az Által-ér menti kerékpárútért

Konzorciumi megállapodást írt alá Kecs-
kéd, Környe és Oroszlány polgármestere 
a három települést és Tatabányát össze-
kötő, 1,1 milliárd forint értékű kerékpárút 
megvalósításáról.

A három településnek március vé-
géig kell benyújtania pályázatát 
a beruházásra. A nyomvonal 11,5 

kilométer aszfaltozott és 1 kilométer erdei 
útból áll. A burkolattal el nem látott szakasz 
a fő nyomvonalról ágazik le a kamalduli 
remeteség majki műemlék együttese felé 
- közölték a megállapodás aláírása előtt.

A pályázati források elosztásának 
sajátosságai miatt a tatabányai, 4,2 ki-
lométeres szakasz külön beruházásban 
épülhet meg. A teljes hosszában csak-
nem 16 kilométeres útvonal elkészülte 
után Oroszlánytól a Dunáig lehet majd 
kerékpározni az Által-ér mentén.

A megyeszékhely és a települések ko-
rábban szintén együttműködési megál-
lapodást kötöttek az útvonal tervezésére, 
a munkálatokra akkor 32 millió forintot 
nyert el a projektet vezető oroszlányi 
önkormányzat.

Tatabánya és Tata térségében az 
elmúlt három évben mintegy 25 kilo-

méteres hosszúságban épültek kerék-
párutak. Tatabányán a város hosszá-
ban vezetett útvonalak mellett az ipari 
park üzemeit is bekötötték a hálózatba.  
A megyeszékhelyről Tata érintésével 
az Által-ér völgyében a 16 kilométerre 
fekvő Dunaalmásig épült kerékpárút, 
részben természetvédelmi területen.  

Az Oroszlány-Tatabánya szakasz tervezése 
egy nagyobb projekt része, amelyben a 
Magyarország-Szlovákia határon átnyúló 
együttműködési program keretében a 
szlovákiai oldalon Komarno és Karva kö-
zött 25 kilométer hosszú kerékpárút épült, 
valamint elkészítették az Almásfüzitő és 
Süttő közötti szakasz terveit.

Jövőre kezdődhet a sportcsarnok építése?
Kisebb moraj kísérte március 7-én Beke 
László bejelentését a falugyűlésen, mi-
szerint a Magyar Közút várhatóan lámpás 
kereszteződést alakít ki a templomnál. 
A polgármester azt is hangsúlyozta: a 
beruházás nem tartozik az önkormányzat 
hatáskörébe. A sportcsarnok terveire, az 
építkezés várható jövő évi elkezdésére 
vonatkozó közlését hallhatóan elégedet-
ten fogadták a résztvevők.

H agyományosan az elmúlt év 
eseményeiről, beruházásairól, 
fejlesztéseiről, eredményeiről szólt 

a falugyűlés kezdetén Beke László. A falu 
tervezett költségvetése tavaly meghalad-
ta az 1,3 milliárd forintot, majd a teljesülése 
a decemberi módosítás után több mint 
másfél milliárdban realizálódott, a tarta-
lékkeret meghaladta a 355 milliót.

A tavalyi évben a gazdasági progra-
munknak megfelelően az önkormányzat 
kiemelt feladatként határozta meg az 
utak és járdák felújítását, illetve új járda-
szakaszok építését. Ezt figyelembe véve 
új járdaszakaszt építet tünk a Somlói 
utcában, a Beloiannisz utca végén. 
Felújíttattuk a Beloiannisz úti páratlan 

oldali járdaszakaszt, az Alkotmány ut-
cában a Közösségi és Tájháztól a Tatai 
utca kereszteződéséig térköves járda 
épült. Ennél a járdaépítésnél – lakossági 
kérésre – ahol lehetett a járda szélessé-
gét megnöveltük fél méterrel, de sajnos 
ez több helyen nem valósulhatott meg, 
mivel a villanyoszlop a nyomvonalba ke-
rült volna – hangzott el a számos felújítás 
ismertetésekor. 
A civil szervezetek mellett a községben 
működő egyházak számára is biztosított 
támogatást az önkormányzat. 
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Jövőre kezdődhet a sportcsarnok 
építése?
…folytatás az első oldalról

A Református Gyülekezet 3 millió forintot 
fordíthatott a parókia épületének felújítá-
sára, míg a Katolikus Egyházközség közel 
2,5 milliót a templom padfűtésére.

A polgármester hosszan sorolta a falut 
érintő fejlesztéseket, s mint később kide-
rült, az idei, majd az azt követő évekre 
is bőven jut tervekből, feladatokból. A 
kerékpárosoknak jó hír, hogy a hó elején 
a felek aláírták azt a konzorciumi meg-
állapodást, amely az Oroszlány-Tata-
bánya közötti kerékpárút megépítésére 
benyújtandó pályázathoz jött létre. A 
három önkormányzat az előkészületi 
munkákat már a tavalyi évben elkezdte, 
a beruházást – a pályázati kiírás szerint 
– legkésőbb 2018. június 30-ig be kell 
fejezni, de még arra is van reális esély, 
hogy a jövő esztendőben elkészüljön a 
kerékpárút – hangzott el.

A környei sportcsarnok építésére idén 
is 200 millió forintot tartalékolt az önkor-
mányzat. Az előzetes vizsgálatok alapján 
a megvalósítás a sporttelep és az iskola 
hátsó, játszóudvara lehetne, hiszen mind-
két terület elég nagy ahhoz, hogy meg-
építhető legyen a csarnok. A sporttelep 
esetében viszont a magas talajvíz és az 
iszapos talaj miatt jelentős többletkölt-
séggel járna a beruházás, így a mérnöki 
vélemény szerint a legalkalmasabb 
területnek az iskola melletti látszik, ahol 
a megfelelő számú parkoló kiépítése is 
biztosított, illetve az iskola közelsége révén 
a testnevelés órákat is megtarthatnák a 
sportcsarnokban. Várhatóan áprilisban 
írják ki a tervpályázatot, ősszel kezdődhet 
a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, s 
jövőre akár a sportcsarnok építése. 

Az útfelújítások is folytatódnak idén, a 
tervekben szerepel – a többi között – a 
tagyospusztai és környebányai martasz-
faltos utak felújítása. Két jelentősebb fej-
lesztés lesz a Rózsa utcának a Régiposta 
utca és a Hunyadi utca közötti szakaszá-
nak 5,5 méter szélesre szélesítése és süly-
lyesztett szegéllyel való ellátása, valamint 
a Hunyadi utca Rózsa utca és Beloiannisz 
utca szakaszának felújítása.

A Magyar Közút 
által tervezett és 
finanszírozot t, a 
falut érintő fejlesz-
tésekről a polgár-
mester elmondta, 
hogy várható a 
8119-es út felújítása 
a Bridgestone kör-
forgalom és a falu 
közötti szakaszon. 
A község előt t i 
szakaszon forga-
lomcsillapító sziget 
elhelyezését kérte 
az önkormányzat, 
ennek terveztetési 
költségét és a közvilágítás kiépítését a hely-
hatóság biztosítja majd. A Közút terveiben 
az is szerepel, hogy a Tatai úti kereszte-
ződést közlekedési lámpával biztosítottá 
alakítja át. Várhatóan a templomnál lévő 
útkereszteződés forgalmát is közlekedési 
lámpa irányítja majd, elképzelhető, hogy 
tavasztól. Ezt szintén a Közút közlekedési 
fejlesztése, s a mérnökök biztosak abban, 
hogy nem csak biztonságosabb, hanem 
gyorsabb lesz az áthaladás. (A falugyűlé-
sen elhangzott polgármesteri tájékoztató 
teljes terjedelmében elolvasható a www.
kornye.hu oldalon a hirdetmények között.)

Beke László tájékoztatója után a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnö-
ke, Tirhold Kármen számolt be a mögöttük 
álló évről és az idei tervekről, kiemelve, 
hogy a német nemzetiségi rendezvények 
szervezésén és a hagyományok ápolásán 
túl arra törekedtek, hogy a nemzetiségi 
kultúrát minél egyetemesebben és az 
elképzeléseiket tágabban értelmezve 
valósítsák meg. A zene és tánc hagyo-
mányokon túl – amik természetesen igen 
fontosak fennmaradásunk és identitásunk 
megőrzése céljából – hangsúlyt kívánunk 
fektetni a mindennapi életben felmerülő 
nemzetiséghez kötődő dolgokhoz, mint 
például a gazdasági hagyományok, a 
tradíciók ápolása és a közösségi élet – fo-
galmazott. Az elnök ismertette az előző év 
programjait, melyek között olyan rendez-
vények is szerepeltek, melyek sikerrel tet-
ték le hagyományőrző, múltidéző esemé-
nyek alapjait. Ilyen volt például a tavaly 

első alkalommal 
megrendezet t 
tollfosztás, idén 
pedig a búcsúi 
hagyományok 
felelevenítése. 
(Tirhold Kármen 
beszámolója és 
a Német Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat Környe 
idei évi prog -
ramjai megte -
kinthető a www.
kornye.hu olda-
lon a hirdetmé-
nyek között.)

A két tájékoztatót követően érkezett el a 
kérdések, észrevételek ideje. A felveté-
sek egy részére a polgármester azonnal 
magyarázat tal szolgált, több, olyan 
esetekben, melyek az önkormányzat 
hatáskörébe tartoznak, orvoslást ígért. 
Egy úr azt tette szóvá, hogy temetési szer-
tartások idején nem elegendő a ravata-
lozóhoz vezető utak becsatlakozásához 
kihelyezett behajtani tilos tábla, mert az 
autósok elférnek mellette, s előfordult, 
hogy kikerülték, s majdnem elsodorták a 
ceremónián résztvevőt. Azt is felvetette, 
hogy véleménye szerint a szertartások 
idején a polgárőrök segítségét kellene 
kérni. A polgármester válaszában jelezte, 
hogy sajnos nem újdonság számára, amit 
hall, ezért nyomatékosan fogja kérni a 
temetkezési vállalkozók együttműködé-
sét, hiszen a mobil táblákat ők helyezik ki, 
márpedig ha az út közepén vannak, akkor 
nem lehet megkerülni.     

Nem szolgálhatott számon kérhető 
ígérettel a Somlói úti buszmegálló „lé-
tesítmény” létesítésével kapcsolatban, 
hiszen – mint mondta – a buszmegálló 
épp egy kapubejáróban helyezkedik el. 
Arra ígéretet tett, hogy az áthelyezésről 
egyeztetést kezdeményeznek, de jelezte 
aggályát, hogy – a Beloiannisz útihoz 
hasonlóan – a szomszédos telektulajdo-
nosok részéről várható az egyet nem értés. 
Kérdésként merült fel, hogy a tél során 
miért fogadták zárt kapuk a sporttelep 
melletti játszótérre érkezőket, mire Beke 
László személyes felelősséget vállalt az 
intézkedésért. Elmondta, hogy – ahogy 
a beszámolójában is elhangzott – a lab-
darúgópályán helyreállító munkálatokat 
végeztek, márpedig ha nyitott a játszótér 
kapuja, akkor szinte lehetetlen megaka-
dályozni, hogy arról érkezve a pályát is 
„összejárják”, miközben mások épp azon 
dolgoznak, hogy javítsák a minőségét. 

A faluban folyó folyamatos felújítások-
hoz kapcsolódva a polgármester mind-
azok számára köszönetét fejezte ki, akik 
segítik, s részesei annak, s azt is kérte, ha 
valaki valahol károkozást lát, az ne men-
jen el mellette szó nélkül, hiszen nagyon 
sok munka árán sikerült megszépíteni 
Környét, s minden itt élő érdeke, hogy a 
szépségét meg is őrizze. 

Nagyböjti gyűjtés: évről-évre sikeresebb
2014-ben 46, tavaly 53, idén pedig már 60 csomagot állítottak össze az 
önkéntesek azokból a tartós élelmiszer adományokból, melyeket a Kör-
nyei Katolikus Karitász hagyományos Húsvét előtti felhívására jelentkezők 
juttattak el az elmúlt napokban a gyűjtőhelyre. 

A Nagyböjti gyűjtés általában szerényebb eredménnyel zá-
rul, mint az Adventi időszaki, ám ha évről-évre ilyen szépen 
gyarapodik a segíteni tudók és akarók tábora, akkor el -

képzelhető, hogy hamarosan idejét múlt tá válik ez a megállapítás.  
Az adományok rendszerezésekor ugyanis kiderült, hogy a mennyiség szinte 
megközelíti a decemberit, s az is megállapítható, hogy mind többen válogat-
nak tudatosan, hiszen az „alapadományok”, mint a liszt, cukor, rizs mellett, a 
gyerekekre gondolva 30 kilónyi édesség és keksz, valamint 6 kg tea, kakaó, 
pudingpor is sorjázott a polcokon. Sőt, Varga Zsuzsanna felajánlásának kö-
szönhetően a kicsik számos új gyermekjáték közül is válogathatnak kedvükre. A többségében sokgyermekes, szerényebb körülmények 
között élő nagycsaládok és néhány idős rászoruló számára összeállított csomagok alapját további 72 kg liszt, 68 kg cukor, 64 kg rizs, 
47 l olaj, 40 kg konzerv, 30 kg tészta, 32 üveg lekvár, befőtt, 20 kg bab, lencse, 16 l tej, szörp, 10-10 kg dara, morzsa, illetve margarin és 
zsír, valamint 5 kg burgonya biztosította. A szervezet raktárában három nap alatt nagyjából 450 kilónyi élelmiszer, a Székesfehérvári 
Egyházmegyében tartott Húsvét előtti gyűjtések legnagyobb mennyisége gyűlt össze, ez is jelzi, hogy Környén mind többen nyújtanak 
segítő kezet a rászorulóknak. 
A Környei Katolikus Karitász ezúton fejezi ki hálás köszönetét valamennyi adományozó számára!

Környei író meséivel vetélkedtek a környei gyerekek
Ti gyönyörűen olvastok és elvarázsoltok 
bennünket, felnőtteket, én pedig izgulok 
helyettetek, tehát arra már nem lesz gon-
dotok – ajánlotta a munkamegosztást 
Láng Éva pedagógus a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola szépolvasási versenyén, melynek 
szervezői feladatait idén ő és Goór Brigitta 
látta el. A nevezők ezúttal különleges alka-
lom részesei lehettek, hiszen személyesen 
is találkozhattak a művek szerzőjével, 
Palásthy Ágnessel.

T avaly decemberben jelent meg 
Palásthy Ágnes, a Környén élő, nép-
szerű meseíró második kötete, amely 

a Tekergő bőregér címet viseli. Ebből, s az 
előző, az „Elrabolták a siklót” címűből sze-
mezgethettek idén az iskola szépolvasási 
versenyén résztvevő diákok, akikről a rövid 
megnyitó során pillanatok alatt beigazoló-
dott, hogy szeretnek olvasni, s hogy igen-
csak jól ismerik a szerző műveit. Palásthy 
Ágnes, akinek ősei, felmenői között több 
pedagógus volt, 37 esztendeje oktatja a 

diákokat magyarra és angolra, s bár már 
az általános iskolai tanulmányai során ki-
derült, hogy van némi készsége az íráshoz, 
a gondolat, hogy mesékkel ajándékozza 
meg a gyerekeket, felnőtteket, három éve 
„ütött be”. Egy ismerősével beszélgetett a 
bogarakról, s szó esett róla, hogy a katicát 
mindenki szereti, a mezei poloskát pedig 
nagyon nem, miközben csak az a „bűne”, 
hogy kicsit büdös. A katicának jobb a 
píárja… állapította meg akkor Ágnes, s 
másnap leült, megírt egy mesét, amelyben 
szerepelt a katicabogár és a poloska is… 
A többi mese pedig csak úgy jött… - me-
sélt a kezdetről, s azt is elárulta, hogy bár 
mindegyik általa megálmodott állatfigura 
nagyon közel áll a szívéhez, a legkedven-
cebb az Erdei Tisztás mesékből Napóleon, 
a csíkos kis vadmalac, akit az öccséről 
formázott. Másik kedvence Mókus Rézi, aki 
nagyon is rá hajaz: imád tanácsokat adni, 
mindenkinek megmondja a tuti frankót, 
mindenkit eligazít, és mindenkinek segít...

A kulisszatitkok megosztása, oldott han-
gulatú, kedves beszélgetés után vették át 

a főszerepet a gyere-
kek, s Palásthy Ágnes 
meséi. Szinte minden 
évfolyamból érkezett 
diák, s mint később, 
az eredményhirde-
tés során elhangzott, 
a gyerekek egyálta-
lán nem könnyítették 
meg a szerző, Trézlné 
Staudinger Csilla és 
Burainé Murányi Mag-
dolna alkotta zsűri dol-
gát, hiszen vagy a 
teljes mezőny olvasott 
ugyanolyan szépen, 

szinte hajszálnyi különbséggel, vagy „tes-
tületileg”, mindenki bakizott egy picit, hogy 
még az se segítse a döntést. 

Az ítészek szempontjai, az olvasáspontos-
ság, kontaktustartás, kifejező, mesélő hang 
alapján korosztályában harmadik helye-
zést ért el Bagdi Antal Zétény, Somhegyi 
Katalin, Lopez Vega Hamka Emma, Schwarc 
Laura és Kiss Dominika, Szilvia. Másodikként 
zárta a versenyt Kakuk Mihály, Köpe András, 
Szücs Anna, Tirhold Anna és Bán Márk. Az 
eredményhirdetéskor a legjobbnak járó 
ajándékokat Kovács Zsófia, Balaskó Patrik, 
Málnás Péter, Aknai-Mike Panna és Tóth 
Hunor vehette át.

Tekergő Bőregér  
– találkozás az íróval!

Szeretettel meghívjuk 
második találkozásunkra 

Palásthy Ágnes meseíróval,  
melyet április 8-án  

(péntek) 15 órakor tartunk  
a Művelődési Ház  
nagytermében.

Témája: új könyvének,  
„A Tekergő Bőregér”  című  
mese játékos foglalkozás  

keretében
történő bemutatása.

Elsősorban gyerekeket várunk,  
de a felnőttek sem fognak unatkozni!

Községi Könyvtár és Művelődési Ház
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Olimpiai játékok az iskolában
Egészen különlegesre sikerült a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola március 11-ei műveltségi 
vetélkedője. A felsős diákoknak idén az 
olimpia témakörében kellett megolda-
niuk a feladatokat, amelyek között – az 
ötkarikás játékok eredeti szellemében 
– sportos, ügyességi és művészeti akadá-
lyok is voltak.

A z intézményben hosszú évek óta 
hagyomány, hogy az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc 

évfordulóját nem csupán ünnepi műsorral, 
hanem nemes vetélkedéssel is köszöntik.

A legkisebbek a „kisépületben” a prog-
ram kezdetén a 2.a osztályos tanulók segít-
ségével elevenítették fel az 1848. március 
15-ei eseményeket. Sorra hangoztak el az 
ünnepi versek, dalok, majd következett az 
osztálytermekben a játékos vetélkedő a 
tavaszvárás jegyében, míg a 3-4. évfolyam 
diákjainak a forradalomról. 

A legkisebbek tavaszi vetélkedését a 2.a 
nyerte meg, egyetlen ponttal szorult a má-
sodik helyre a 2.b, harmadik lett az 1.a, míg 
negyedik az 1.b. A harmadik-negyedikesek 
között a 4.a vehette át a legjobbnak járó 
elismerést, második lett a 4.b, harmadik a 
3.b, negyedik a 3.a.

Mindeközben a felsős diákok is látható 
élvezettel vetették bele magukat a csapat-
építő sor- és váltóversenyekbe, az elméleti 
feladványok során pedig a kreativitásukra 
is nagy szükség volt. Persze mindehhez 
kellettek bizonyos irodalmi, történelmi és 
filmekből meríthető előtanulmányok, de a 
rengeteg kiválóan teljesített feladat arról 
árulkodott, hogy a tanulók komolyan vették 
a felkészülést.

Viskovics Andrea főszervezésében a fel-
adatokat a pedagógusok az 1980 és 2012 
közötti magyar olimpiai sikerek alapján 
állították össze. Igyekeztek úgy felépíteni 
a vetélkedőt, hogy minden diák találjon 
olyan a kihívást, amely a saját képességei 
és érdeklődése alapján érdekes és teljesít-
hető. Nagy sikert aratott például a különbö-
ző olimpiák kabalafiguráinak elkészítése, 
ebben a számban minden csapat kivétel 
nélkül remekelt.

Mint minden olimpián, a versengés 
végén itt is kialakult a végeredmény, amit 
a március 15-ei ünnepi megemlékezés 
után hirdettek ki. Az ünnepi műsorra már 
a Művelődési Házban gyülekeztek az isko-
lások, ahol Szarka Katalin felkészítésében 
és zongorakíséretével az énekkar korabeli 
katonadalokkal és toborzókkal, Menoniné 
Pillmann Teréz és Soltész László hetedik 
évfolyamos tanulói szerkesztett verses, 

dalos, táncos műsorral hajtottak fejet a 
hősök előtt. Az előadásban bemutatott 
tánc koreográfiáját László Márta néptánc-
pedagógus készítette és tanította be a 
diákoknak. 

Izgatot tság let t úrrá a gyerekeken, 
amikor az emlékező műsor után Viskovics 
Andrea pedagógus és Szakálné Gaál 
Monika igazgató lépett a színpadra, hogy 
ismertesse a délelőtti „ötkarikás játékok” 
végeredményét.

Az 5.-6. évfolyam versengésének ered-
ményhirdetésekor a 6.b állhatott a kép-
zeletbeli dobogó legmagasabb fokára. 
Második lett az 5.a, harmadik az 5.b, míg 
negyedik a 6.a. A legidősebbek között 
a 8.a nyújtott aranyérmes teljesítményt. 
Mögötte végzett a 8.b, a harmadik he-
lyezettnek járó ajándékot vehették át a 
7.b képviselői, míg a negyediknek szólót 
a 7.a diákjai.

Párták és csákók az óvodában
Az aulában, a folyosókon, 
a csoportszobákban és 
természetesen az ingecské-
ken, blúzokon is kokárdák, 
rajzok, közösen készített 
tablók, a kislányokon pár-
ták, a fiúkon pedig csákók 
jelezték március 11-én a 
Vackor Óvoda és Bölcső-
dében, hogy elérkezett az a 
nap, amelyről már oly sokat 
hallottak az óvónéniktől az 
eltelt időszakban.   

M it ünnepelünk? – 
kérdezte Nikáné 
Vadász Erzsébet, 

a kicsik pedig kórusban 
válaszoltak: a forradalmat! 
A szabadságharcot! És mit viselünk a szí-
vünk felett? – kokárdát! Az óvodavezető 
elmesélte, hogy a forradalom azért tört ki, 

mert az emberek szabadok akartak lenni, 
jobb életet szerettek volna. Nagyon sokat 
dolgoztak, mégis sanyarú sorsuk volt, a 

szegény gyerekek nem jár-
hattak iskolába.

Az ünnepségre hagyo-
mányosan a legnagyob-
bak készültek toborzós, ver-
ses, körjátékos előadással, 
s műsoruk végén kisebb 
társaikat is bevonva, kö-
zösen szavalták a Nemzeti 
Dal sorait, hogy szinte zen-
get t a díszbe öltöztetet t 
aula. Előadásuk után a 
többi csoport apróságai 
is verselve emlékeztek az 
1848-as Forradalom és Sza-
badságharcra, majd a kis 
vackorosok a Kegyelet i 
Parkba sétál tak , ahol a 
zászlócskák elhelyezése 

közben az óvodapedagógusok tovább 
meséltek a gyerekeknek a 168 évvel ez-
előtti eseményekről, a hősökről. 

Brillíroztak a másodikosok

Iskola – hírek, programok

Köszönet

A Samsung Chemical Hungary Kft. fénymásoló papírral és oklevelek készítéséhez 
szükséges lapokkal támogatta a Kisfaludy Mihály Általános Iskolát. Támogatá-
sukat ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Szakálné Gaál Monika igazgató

 

Hívogat az iskola – játékos délután

Játékos délutánra várja a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola április 8-án, pénteken 15 órától a leendő első osztályos gyermekeket és 
szüleiket. A kicsik megismerkedhetnek a leendő első osztályos tanító nénikkel. 
Az iskola tanítói szervezésében játszhatnak, kézműveskedhetnek, sportolhatnak, 
a szülők pedig tájékoztatást kaphatnak az intézmény jövő évi lehetőségeiről.

Beiratkozás

 Az általános iskola elő osztályába a következő időpontokban lehet beiratkozni:

          • 2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig 
          • 2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig 

Február elején, a „7 mérföldes csiz-
mában heted 7 határon át” elneve-
zésű országos mesevetélkedő iskolai 
fordulójának eredményhirdetésekor 
Hajmáné Kalocsai Éva szervező ki-
emelt dicséretét érdemelte ki a Boszi 
elnevezésű, 2.b-s formáció, miután 
nagyon-nagyon régen volt rá példa, 
hogy a legkisebbek a legelőkelőbb 
helyen jussanak tovább. Február utolsó 
napján, a körzeti fordulón ismét máso-
dikosok végeztek az élen.

E lső alkalommal húsz éve húztak 
képzeletbeli hétmérföldet lépő 
csizmát a környei Kisfaludy Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjai, s csatlakoztak Hajmáné 
Kalocsai Éva kezdeményezésére az or-
szágos mesevetélkedőhöz, s nem egyszer 
egészen a honi döntőig meneteltek.

A gyerekeknek minden fordulóra négy 
meséből kell alaposan, a legapróbb 
részletekig felkészülniük, s a következő 
megmérettetésen nem csupán az újabb, 

de az előző mesékkel kapcsolatban is 
érkeznek kérdések, olykor, villámgyorsan. 
Az pedig, hogy milyen alapos felkészült-
séget kíván a továbbjutás, a Környén 
tartott körzeti fordulón be is igazolódott. 
A február elején továbbjutott öt környei 
csapat mellett kömlődi, szákszendi és 
kecskédi diákok gyűjtögették szorgal-
masan a mérföldeket, s a feladatok 
megoldásainak összegzésekor kiderült, 
hogy az első három legeredményesebb 
csapat mögött végző kömlődi Arany-
haj és a környei Mesevilág is pontosan 
ugyanaddig „lépdelt”. A körzeti forduló-
ból azonban csak négy juthatott tovább 
a területibe, így a pedagógusok alkotta 
zsűri újabb villámpárbajra hívta a gyere-
keket, amely szintén döntetlennel zárult.  
A továbbjutást jelentő helyes, nagyon 
pontos választ végül a kömlődiek ve-
tették papírra, arra a kérdésre, hogy mit 
nem vett le magáról Apró Gergő, amikor 
apja hazahívta? A mesehős ezüstsarkan-
tyús csizmája a negyedik helyre, s ezzel a 
területi fordulóba repítette a kömlődieket. 
A dobogós helyezéseket otthon tartották 
a környei diákok, harmadik legjobb lett 
a 4.b-s Aranycsapat (felkészítő: Kubicza 
Mihályné), s igaz, egyetlen lépéssel, de 
lemaradtak a dobogóról a 2.b-s boszik 
(felkészítő: Goór Brigitta). Széles mosoly 
terült el viszont a 2.a-s Táltosainak (fel-
készítő: Láng Éva) arcocskáin, amikor 
kiderült, hogy ők vették a legügyesebben 
az akadályokat, pedig betegség miatt 
a feladatok megoldásának csupán 
hárman veselkedtek neki.

A területi fordulóban tehát, melynek is-
mét Környe ad otthont április 6-án, három 
kisfaludy-s csapatnak is szurkolhatunk.
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Jobb félni, mint…
Szinte naponta hallani különböző be-
tegségek kapcsán a prevenció, meg-
előzés fontosságáról, melyben jelentős 
szerepet töltenek be a szűrővizsgálatok, 
hiszen „jobb félni, mint…” Ez a gondolat 
vezérelte a szervezőket, amikor megter-
vezték a Tavaszváró egészségdélutánt, 
amely első alkalommal március 4-én 
várta az érdeklődőket.

N agyjából hatvanan fordultak 
meg a program ideje alat t 
a Művelődési Házban, ahol 

a Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatalának Népegészségügyi Osztá-
lya munkatársainak részvételével az 
érdeklődőket test tömeg mérés, BMI 
mérés, izom %, testzsír %, hasi zsír és 
alapanyagcsere kalkuláció, vérnyomás-
mérés, 2-es típusú diabetes kockázatér-
tékelő kérdőív, táplálkozási tanácsadás, 
vércukor és koleszterinszint mérés, a 
dohányzókat pedig a tüdőkapacitás 
mérés mellett elrettentésül demonstráló 
eszközök, elfeketedett tüdő, rákosan 
burjánzó fogíny is várta. Arra a kérdésre, 
hogy dohányzik-e, a megkérdezettek 
14 százaléka válaszolt igennel, ami a 
szakemberek szerint szerencsére nem 
kiemelkedő arány. 

Az egészségdélutánra egyébként 
többségében hölgyek érkeztek, a meg-
mértek átlag életkora pontosan 60 volt. 
A szakemberek annyit már a helyszínen 
is megállapítottak, hogy sokan küzdenek 
a kilókkal, s a később elkészített statisztika 

ezt meg is erősítette. Sovány kategóriába 
egyetlen személy sem került, normál sú-
lyúnak a mértek 26 százaléka, elhízottnak 
32százaléka, míg túlsúlyosnak 42százalé-
ka bizonyult.  

Volt olyan hölgy is, aki elmondása 
szerint nem cukorbeteg, a mért vércukor-
szintje azonban meghaladta a 12-es ér-
téket. A szakemberek több résztvevőnek 
további vizsgálatokat javasoltak, volt, 
akinek sürgősséggel.     

A Komárom-Esztergom Megyei Rák-
ellenes Egyesület vastagbélrák-, illetve 
prosztataszűrésre biztosított lehetőséget, 
s bár Beer Jánosné elnök szerint a PSA 
tesztet vállaló urak tízes létszáma az átla-

gosnál jobbnak mondható, azért akadt 
(nem is egy) olyan férfi, akit nem sikerült 
rábeszélniük a tűszúrásra. Örvendetes 
viszont, hogy a vastagbélrák-szűrést 
igénylők száma meghaladta a tucatot.

A lelki felfrissülésre és megtisztulásra 
vágyók a délután folyamán Járóka 
Ferencnéhez, Loncihoz is fordulhattak, 
aki radioesztézián, reflexológián ala-
puló állapotfelmérésre, auramérésre, 
auratisztításra, energiaszint mérésre és 
feltöltésre biztosított díjtalanul lehetősé-
get. Az emberek ezotéria iránti, növekvő 
érdeklődését jelzi, hogy délután 2 órától 
este fél 8-ig folyamatosan kopogtattak 
spiritisztánál. 

1848-49 hősei példát mutattak
Környebányán a Hősi Emlékműnél tisz-
telegtek a forradalom hősei előtt, majd 
az önkormányzat megemlékezése öku-
menikus istentisztelettel folytatódott a 
katolikus templomban. Az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc emlékére, a 
Művelődési Házban rendezett programot 
a Tardoskeddi Férfikar előadása is színe-
sítette, s végül az emlékezők a Kegyeleti 
Parkban hajtottak fejet.

H uszonöt esztendeje hajtunk itt, a 
Hősi Emlékműnél fejet ünnepein-
ken. Ma az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc hősei előtt, akik olyan 
eszméket, célokat tűztek zászlajukra, me-
lyek közül több csak pár évtizede valósul-
hatott meg – fogalmazott Környebányán, 
a Hősi Emlékműnél Svétecz László önkor-
mányzati képviselő, sajnálatát fejezve ki, 
hogy a szemerkélő esőben csupán ma-
roknyian érkeztek, s helyezték el a kegyelet 
virágait a helyi fiatalok, felnőttek emlékező 
összeállítása után. 

A környei ünnepség kezdetén a római ka-
tolikus templomban Bedy Sándor plébános 
és Nagy Péter református tiszteletes tartott 
ökumenikus istentiszteletet. A plébános 
közös imádságra kérte a jelenlévőket mind-
azokért, akik áldozatot hoztak a szabadsá-
gért, a hazáért, a jelenért és a jövőnkért.

Március 15-én arra emlékezünk és mi 
is valljuk, hogy az a 1848-as március 15-e 
Istentől kapott esély volt. Így látták ezt an-
nak a kornak a protestáns nagyjai is, akik 
kötelességüknek érezték, hogy a szabad-
ság, a függetlenség igaz ügyét felkarolják. 
Politikusok, mint Kossuth, Petőfi, vagy Sze-
mere Pál, hadvezérek, mint Görgey Artúr, 

és még sokan mások nemcsak politikai 
meggyőződésből, de hitből is cselekedtek. 
Istentől kapott lehetőségnek, és Isten aka-
ratával egybehangzónak látták a márciusi 
forradalmat – hangzott el Nagy Pétertől, 
azzal a kérdéssel folytatva, hogy vajon mi is 
így látjuk-e? A tiszteletes gondolatait zárva 
azt kérte, hogy március 15-ének ünnepén 
emlékezzünk és emlékeztessük magunkat 
és egymást Isten kegyelmére és szeretetére. 
Ebben az emlékezésben legyen áldott az 
ünnepünk, és tegye áldottá hétköznapja-
inkat is.

A megemlékezés a Művelődési Házban 
folytatódott az általános iskola énekkará-
nak és a hetedik évfolyam diákjainak ün-
nepi műsorával. A programot a Környe szlo-
vákiai testvértelepüléséről, Tardoskeddről 
érkező, 1972-ben alakult férfikar katonada-
lokkal, Kossuth nótákkal színesítette, s kéré-
sükre elhangzott egy történet is: az énekkar 
egyik tagja 2012. március 21-én egy könyv-
bemutatón vett részt a mosóci kastélyban. 
A kétnapos ünnepségre, melyen közel 300 
előkelő vendég vett részt, meghívták an-
nak az uralkodóháznak még élő tagját is, 
akinek őse politikai okokból kivégeztette az 
1848-49-es szabadságharc vezetőit, köztük 
Lahner Györgyöt is. Lahner György vértanú 
sírja a Mosóchoz közeli Necpál községben 
található. Az énekkar tagjának kérésére 
az uralkodó család tagja megkoszorúzta 
Lahner György síremlékét. Ezzel szimboli-
kusan bocsánatot kért és tiszteletét fejezte 
ki a magyar szabadságharc áldozatai 
számára…

Szinte egész Európában egyszerre ébredt 
fel a megerősödő polgárság, és megpró-
bálta lerázni magáról a feudalizmus fojto-

gató láncait. Ez a forradalmi hullám 1848. 
március 15-én elérte Magyarországot is, de 
ez a kicsinyke ország még egy célt tűzött a 
forradalom zászlajára: az önállóság, a füg-
getlenség célját. Ezzel a győztes pesti for-
radalom átalakult szabadságharccá, mely 
oly sok dicső napot hozott a hazájukért 
harcoló honvédeknek – tekintette át ünne-
pi beszédében a történelmi eseményeket 
Beke László, méltatva a hősök példamuta-
tását, s kiemelve, hogy a 168 évvel ezelőtti 
eszmék értékei ma is jelzik, merre vezet a 
helyes út. Nekünk már nem háborúban, 
csatamezőn kell bizonyítanunk, hanem 
családunkban és a hazánkért végzett mun-
kánk során. A minta adott, és csak rajtunk 
múlik, hogy követjük-e. Ha úgy döntünk: 
igen, ezekkel az értékekkel azonosulni kell. 
Akkor erősebbek, nagyobbak lehetünk, de 
nagyobb és erősebb lesz tőle családunk, 
nemzetünk, országunk is – fogalmazott a 
polgármester, azt kívánva, hogy soha ne 
feledjük és évszázadok múltán is kövessük 
hős elődeink útját, példáját.

Az emlékező közösség az ünnepi prog-
ramok zárásaként a Kegyeleti Parkban 
található Kopjafánál rótta le tiszteletét. 
Az önkormányzat nevében Beke László 
polgármester és Orlovits Tímea jegyző, a 
szlovákiai testvértelepülés, Tardoskedd 
képviseletében Halász Gabriella alpol-
gármester, Veres Judit hivatalvezető, a 
Férfikar részéről Szabó Ferdinánd helyezte 
el a kegyelet virágait, valamint a német 
nemzetiségi önkormányzat, pártok, civil 
szervezetek, az általános iskola diákön-
kormányzatának képviselői, s a jelenlévők 
hajtottak fejet és gyújtották lángra az örök 
emlékezés mécseseit.

35-en kirándultunk Budapestre
A Szabadidő Klubbal második alkalommal jelent-
keztünk az Idegenvezetők Világnapja rendezvényre. 
Ezen a programon – ahogy a Tv-ben is láttuk – 10.000 
embert szállítottak körbe a városon 80 busszal, és 
hajóval a Dunán. A hajóra egyszerre 500 ember fért 
fel. A programok 90 percesek voltak.

G yalogtúrán és villamoson is lehetett várost 
nézni idegenvezetővel.Mi, környeiek busszal 
és hajóval utaztunk.Kiindulási pont a Bálna 

Bevásárlóközpont volt. Budapest nevezetes utcáin 
ment keresztül- kasul a busz. Felvittek a Várba, a Cita-
dellára is. Sok szépet és érdekeset hallottunk és láttunk 
a nagyon aranyos idegenvezetőnktől, aki az út végén 
még meg is énekeltetett bennünket a „Budapest, 
Budapest, de csodás” slágerrel. A hajó is a Bálna 
Bevásárlóközpontból indult, egészen a Margit-szigetig, onnan vissza a Lágymányosi hídig, majd érkeztünk a kiindulási pontra. 
Csodálatos kilátás tárult a szemünk elé a Dunáról, mindkét irányba: a budai hegyek felé a Halászbástyára, a királyi palotára, 
Citadellára. A másik oldalon a Parlament szépsége nyűgözött le mindenkit. Ezt a napot sokáig fogjuk emlegetni a sok élménnyel 
együtt. Utaztunk vonattal, mozgó lépcsőn, metrón, buszon és hajón. A csoportban volt olyan, aki életében először utazott metrón, 
és olyan, aki a Szajnán és az óceánon már hajózott, de a Dunán most először.

Barta Gabriella
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Aki a virágot szereti…
Arra gondolhattak a bolt mellett elha-
ladók, hogy nagytakarítás, átalakítás, 
vagy hasonló zajlik talán   odabenn, 
azért van zárva az üzlet.  Meglepetés-
ként ért sokunkat, hogy ami megszokott, 
ami évtizedek óta ott és úgy áll, ahova 
csak úgy be lehet lépni szebbnél szebb 
virágokat vásárolni, vagy csak beszél-
getni, nézelődni kicsit, bámulni a kira-
katot, az ajtó előtt cégérként sorakozó 
csodás virágokat, egyszer csak nem 
lesz már, megszűnik virágboltnak lenni. 

E gy iskola padjait koptattuk 2 év kü-
lönbséggel.  Ugyanazon tanárok, 
ugyanazon szak, a könyvelés, a 

gépírás, a gyorsírás tudományát szívtuk 
négy éven keresztül magunkba. Minden-
ki készült a nagybetűs Életre, akkoriban 
még az elhelyezkedés sem okozot t 
gondot, hiszen kéthetente jártunk intéz-
ményekhez, vállalatokhoz gyakorlatra, 
és sokan ott is ragadtunk később már 
dolgozó nőként.

A „virágboltos Editke” is így kezdte 
a dolgos hétköznapokat a Volánnál, 
majd később a tanácsnál hasznosítva a 
közgázban szerzett tudást. De valahogy 
sosem volt az ő világa a papír, az akta, 
az írógép zakatolása.  Szabadidejében 
sokat sertepeltélt a nővére virágboltjá-
ban, és amikor nem volt a tesónak ideje, 
vagy nem szeretett volna egyedül menni 
a „nagybanira” virágért, hát kisegítette, 
elment vele, vagy helyette. Így jött az 
ötlet, hogy ha már együtt járnak sokszor 
virágért, mi lenne, ha nyitnának ők is egy 
boltot. Edit ekkor már „megfertőződött” 
a virágillattal, elvarázsolták a természet 
megannyi színű, formájú csodái. A sors 
úgy hozta, hogy könnyű szívvel váltott 
az iroda világából egy kézzelfoghatóbb, 
ámde sokkal-sokkal gyönyörűbb és há-
lásabb munkára. Nem gondolkodtak 
Oroszlányban, inkább olyan helyet ke-
resgéltek, ahol még nem volt virágüzlet. 
Így találtak Környére 34 évvel ezelőtt, és 
elindították férjével a vállalkozást, amiről 
akkor még nem is sejtették, hogy meny-
nyi szépséget, de ezzel együtt rengeteg 
nehézséget, kemény munkát tartogat. 

A virágpiac egy külön világ, ahogy 
meséli Editke. Abban az időben még a 
budapesti nagyvásárcsarnok mellett volt 
a piac, nem volt meghatározott nyitva 
tartás, soha nem tudták, ha elindulnak, 
találnak-e ott árust. Nagyon kevés volt 
a virág és a minősége sem volt mindig 
megfelelő. Környén a ravatalozónál a 
hűtőkamra hiányában rövid időn belül 
kellett megadni a végtisztességet az 
elhunytaknak, ami azzal járt, hogy a ke-
gyelet virágait, koszorúit sokszor napokig 
készítették éjjel-nappal, előfordult, hogy 

csak pár óra alvás jutott a számukra. 
Nem voltak még technikai csodák, a 
mobiltelefont hírből sem ismerték talán, 
és bizony volt olyan is nemegyszer, hogy 
a férje, vagy ő alig megérkeztek a virág-
gal, már fordultak is vissza, mert kiderült, 
hogy kevés lesz a koszorúkhoz. Általában 
a szegfű, a gerbera és a rózsa volt a 
népszerű, vagy csak azt lehetett kapni. 
Később megnyílt Budaörsön az éjszakai 
nagybani piac, és kiszámíthatóbbá vált 
a beszerzés. Éjjel kettőkor indultak és  
8 órára már friss virággal tudtak nyitni.  Ez-
zel együtt a választék is sokkal szélesebb 
lett, hiszen beindult a virágimport elsősor-
ban Hollandiából, de szállítottak a nagy-
kereskedők a mediterrán országokból is, 
ahol könnyebben, több fajtát tudtak elő-
állítani a klíma miatt. A mai árubőséget 
már össze sem lehet hasonlítani azokkal 
az évekkel, hiszen szuper a kínálat, szinte 
nincs elérhetetlen kívánság, ha virágról 
van szó. Sajnos a hazai termesztők sok 
esetben nem tudnak konkurálni minő-
ségben a napfényes országokkal.  A ru-
tinra, ahogy Editke mondja, mint minden 
más munkában, itt is szert kellett tenni, 
hiszen vannak apró trükkök, melyeket 
az évek során elsajátított, nem egyszer 

akár tapintással, szaglással ki tudta már 
következtetni, hogy a virág hányszor lett 
kivéve és visszatéve a hűtőkamrába, amit 
kínált a kereskedő. Ő, amikor csak tehette 
azért hűséges maradt a magyar kereske-
dőkhöz, persze elkerülhetetlen volt, hogy 
ne vásároljanak import virágokat is. 

Visszatekintve a Környén eltöltöt t  
34 évre vallja, hogy számára a béke szige-
te volt a falu, hiszen biztonságot adott a 
családnak a bolt. A virágárust örömünk-
ben, bánatunkban, boldogságunkban 
egyaránt felkeressük, és Editke boltjában 
egymásnak adták a kilincset a vevők. De 
nem csak annyi ideig tartózkodtak ott, 
amíg elkészült a csokor, vagy kifizették 
azt, hanem szóba is elegyedett a kedves 
kuncsafttal, mindenkihez volt egy pár jó 
szava, és az ember már csak olyan, hogy 
örül, ha megnyílhat, ha elmondhatja örö-
mét, bánatát valakinek. Előfordult, hogy 
semmit nem vett a betévedt nénike, csak 
beszélt, beszélt és a végén annyit mon-
dott: „köszönöm, hogy meghallgatott”. És 
Editke meghallgatott mindenkit, sokszor 
látta el a kedves vásárlót tőle telhetően 
bölcs tanácsokkal. Kicsit lélekgyógyász 
is volt, ha mással nem hát azzal, hogy 
szánt időt mindazokra, akik megtisztelték 

bizalmukkal és megnyíltak előtte.  Furcsa 
az élet, ahogy mesélte; Ő maga mindig 
zárkózott volt, nem szeretett beszélni, és 
mire tanította a sors; hát olyan szakmát 
adott a kezébe, ahol kontaktust 
kellett teremteni, ahol fontos volt 
beszélni. Mindig félt az elmúlástól, és 
ezzel kapcsolatban is tanult az évek folya-
mán, hiszen sokszor kellett szembesülnie a 
gyásszal a koszorúk készítése során.

Talán ezért is kezdte egy idő után érde-
kelni az ezotéria, a spirituális dolgok, és 
hogy saját maga erejét próbára tegye, 
elhatározta sok-sok évvel ezelőtt egy 
erről szóló könyv elolvasása után, hogy 
elindul Spanyolországba és végigjárja az 
El Caminot, a Szent Jakab nagy zarándok-
utat. Két-három évig érlelődött benne a 
gondolat, férje csak akkor vette komolyan, 
amikor már a repülőre várakoztak, hogy 
ez nem amolyan asszonyi hóbort, hanem 
kőkemény eltökéltség. Ahogy mondja 
Editke ez az igazi befelé fordulás, az igazi 
önismereti próba, amikor 800 kilométeren 
keresztül magára van utalva az ember, 
beosztva erejét, energiáját, szükséglete-
it, amikor egy idegen országban saját 
maga határait feszegeti. Soha nem hitte 
volna magáról Ő, aki még a majki erdőbe 
sem mert egyedül kimenni, hogy egy tel-

jesen más kultúrában, alig nyelvismerettel  
képes lesz megtenni az ismeretlen utat. 
Olyan élményekkel és békével a lelkében 
tért akkor haza, hogy még kétszer vissza-
húzta a szíve, de már nem egyedül vágott 
neki, hanem kettesben a férjével.

Editke közeledvén a nyugdíjhoz döntött 
úgy, hogy visszavesz a tempóból, felhagy 
a „környei élettel” és családi vállalko-
zásban, nővérének besegítve folytatja 
amolyan „levezetésként” a munkát. 
Ugyan vérzik a szíve, hogy a környei bol-
tot nem tudta továbbadni a családban 
lányának, Virágnak, de ez nem mindig 
annyira egyértelmű, hogy gyerekeink 
éppen azt szeretnék folytatni, amit a 
szüleik kitapostak számukra. Lehet a sok 
nehézség, a megtapasztalás riasztja el 
őket ettől. Könnyeivel küszködve mondta, 
hogy ez a szakma is nagyon-nagyon sok 
lemondással jár, és bizony sem Ő sem 
a nővére nem tudott volna helytállni, 
ha nincs az Édesanyjuk, aki önzetlenül 
minden terhet levett a vállukról, hogy ők 
csak a munkának élhessenek.

Nagyon-nagyon jó szívvel gondolok 
mindig a környeiekre, mondta Edit, kicsit 
ő is környeinek érzi magát, hiszen több 
embert ismer – sokat jó barátként – a 
faluban, mint a lakóhelyén, Oroszlányon.  

Kérdésemre, hogy melyik a kedvenc virá-
ga annak, aki a nap majd kétharmadát 
virágok közt töltötte, bölcsen válaszolt; az 
a virág, ami a legszebb… Nincs kifejezett 
favorit, de minden sárga árnyalatú virágot 
szeret, talán mert a napfényre emlékeztet-
nek. A vágottakat kedveli igazán, szereti 
a vázában nézegetni őket, a cserepes 
növények is közel állnak hozzá, azok meg 
talán azért, mert érzik és meghálálják az 
ember gondoskodását. Mégis akkor a 
legcsodálatosabbak, ha a természetes 
környezetükben pompázhatnak. 

Képletesen mindannyiunknak meg 
van a maga El Caminója az élete során, 
és ehhez nem feltétlen fontos legyalo-
golni a 800 kilométert. Sok-sok kihíváson, 
döntésen, küzdésen, lemondáson ke-
resztül járjuk a saját zarándokutunkat. 
Valahol egy ilyen Szent Jakab-út az is, 
ha váltani tudunk akkor, abban a pilla-
natban, amikor még nem késő, amikor 
még érzünk erőt magunkban ahhoz, 
hogy ne az egészségünk lássa kárát 
erőfeszítéseinknek. 

„Virágboltos” Editke! Ne felejts el 
környeinek maradni.

Varga Katalin

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

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

85 esztendős
Fábián Józsefné sz. Hartman Anna (március 17.) 

Hafner Jánosné sz. Rácz Anna (március 19.) 
Prekob Györgyné sz. Kurcz Ilona (március 30.) 

80 esztendős
Décsi Gusztávné sz. Takács Gizella (március 11.)  
Orosz Dezsőné sz. Simon Erzsébet (március 26.)

75 esztendős
Ötvös Pálné sz. Nagy Erzsébet (március 5.) 

Domogál Istvánné sz. Bogár Margit (március 5.) 
Válóczi István (március 16.) 

Bokros Lászlóné sz. Takács Erzsébet (március 23.)
70 esztendős

Eck Ferencné sz. Fegyveres Gizella (március 1. 
Nagy Zoltán (március 22.) 

Erdei Józsefné sz. Mikó Ilona (március 24.)

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.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kislánnyal 
és egy kisfiúval gyarapodott községünk. Sok szeretettel 
köszöntjük a falu legkisebb lakóit:  

Szabó Endre és Ravasz Gyöngyi  
kislányát Anna Lillát,

Szabó Péter és Oláh Henriett  
kislányát Csengét,

Kalafusz Zoltán László és Kain Erzsébet  
kisfiát Zoltánt.

A gyermekeknek 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!
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„Megtelt” a környei tó
A kicsiket a nem mindennapi 
és nem mindenki számára 
elérhető élmény, a horgász 
urakat pedig nagy valószí-
nűséggel a gondos gazda 
jóleső büszkesége vonzza 
minden halasításkor a környei 
tó partjára. Az egyik horgász 
a tartályos autó 17-ei érkezése 
után meg is jegyezte: a tónak 
erre az oldalára kitehetnénk a 
„megtelt” táblát. 

E zúttal ugyanis negyven 
mázsa, egyenként 2-3 
kilós pontyot telepítettek 

át Varsádról, ahonnan lassan 
harminc éve gondoskodnak 
a halasításról. A mostani állo-
mány értéke meghaladta a 3 
millió forintot, s ősszel ugyan-
ennyi érkezik majd, kiegészítve 
500 kiló pontyivadékkal és 
500 kiló ragadozó hallal. Idén 
a Környei Horgász Egyesület 
összességében nagyjából 9 millió forintot tervez haltelepítésre. A Vackor Óvoda és Bölcsőde apróságai tehát évente több alka-
lommal is rácsodálkozhatnak, miként „csúszdáznak” a vízbe a kopoltyúsok, s mint ahogy lenni szokott, ezúttal is hamar kifigyelték 
a bácsik „technikáját”. Amikor a „csúszkát” a férfiak a harmadik tartályhoz illesztették, a gyerekek máris sikítva, lelkendezve 
figyelmeztették egymást: mindjárt jönnek! 

Az előadásra a belépés DÍJTALAN, de a várható jelentős érdeklődés 
miatt a részvételi szándékot kérjük előzetesen jelezni  

a 34/473-091-es telefonszámon, vagy a muvhaz@kornye.hu e-mail címen.

2016. április 14-én 17 órától  
a környei Művelődési Házban.

A környei Művelődési Ház és a Községi Könyvtár tisztelettel hív és vár mindenkit 
a Magyar Költészet Napja alkalmából szervezett ünnepi programjára, 
amely április 11-én 16 órakor kezdődik Környe főterén. 

Ön is szavaljon velünk a főtéren, s válogasson a felajánlott verseskötetek közül!

Vers Mindenkinek 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

április 11-én 16 órától
a főtéren!

SZAVAK
Osváth Georgina 

(ének/furulya/ritmushangszerek) 
és Osváth Gábor 

(gitár/basszusgitár) műsora.

A műsor címadó dala Juhász Gyula, a líra nyers-
anyagához írt költeményéből készült. Elhang-
zanak még klasszikus és kortárs magyar költők 
(Reményik Sándor, Weöres Sándor, Gál Sándor, 
Miklya Zsolt stb.) műveit feldolgozó dalok, és 
barbár táncra is perdülünk.Kedvezőtlen időjárás esetén 

a Művelődési Házban!
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Tisztelt Környeiek!

Mindenekelőtt hálás szívvel köszönjük azo-
kat az adományokat, amelyekkel eddig is 
segítették gyülekezetünk épületeinek épü-
lését és szépülését. Az elmúlt esztendőben 
a nyertes pályázatnak, az önkormányzat 
nagylelkű támogatásának, illetve a fárad-
hatatlan Környei emberek segítségének 
köszönhetően sor kerülhetett a református 
parókia tetőszerkezetének és héjazatának 
cseréjére, a konyha, fürdőszoba és folyo-
só felújítására, valamint a fűtésrendszer 
további korszerűsítésére. 

Azonban még koránt sem értünk a 
feladataink végére, ugyanis az idei 
évben szeretnénk megkezdeni a temp-
lomunk felújítását is. Az év ezen hónap-
jában nagy reménységgel adunk be 
egy pályázatot, amely során az alábbi 
munkálatokat szeretnénk elvégezni: 
templom vizesedésének megszüntetése; 
tetőszerkezet és hájazat csere; templom 
homlokzatának szigetelése és vakolása; 
a templomon belül pedig egyelőre az 
aljzat szigetelése és burkolása; illetve 
amennyiben még lehetőségünk lesz rá, 
szeretnénk a templom fűtését hatéko-
nyabbá tenni. 

Ahhoz azonban, hogy ezek a tervek 
megvalósulhassanak, nagy szükségünk 
lenne arra, hogy a református vagy más 
felekezetű, esetleg felekezethez nem 
tartozó olvasók a lehetőségeikhez mér-
ten támogassanak bennünket. Szívesen 
vesszük az anyagi támogatásokat, de ha 
valaminek arra nyílik lehetősége, hogy 
kétkezi munkájával, vagy bármi egyéb 
módon segítsen bennünket, azt előre is 
hálás köszönjük! 
Az adományokat személyesen a Lelkészi 
Hivatalban várjuk, illetve banki átutalás-
sal a Környei Református Missziói Egyház 
11740061-20024839-es számlaszámára. 
A közleményben kérjük feltüntetni: ado-
mány felújításra.

 Testvéri szeretettel  

a presbitérium nevében:  

Nagy Péter lelkipásztor

VI. Gombaismerő tanfolyam

Gombaismerő tanfolyam Fél Attila gomba 
szakellenőr vezetésével. A tanfolyamon 
megismerheted a tavasz és nyár leggyako-
ribb gombáit. Megtanulhatod, hogy mikor, 
hol keresd őket, milyen fajokat gyűjthetsz 
és fogyaszthatsz biztonsággal és mik azok 
amiket kerülnöd kell! 
A tanfolyam helyszíne: Környe, Művelődési 
Ház. Az elméleti oktatás időpontja: 2016. 
április 23. 9.00–17.00 óra. A terepgyakorla-
tok, időpontjait és helyszíneit közös meg-
beszélés alapján választjuk ki. Időtartama 
4×5 óra. 

Jelentkezni a gombasztanfolyam@gmail.
com vagy a 06/20-561-02-67 telefonszámon 
lehet április 17-éig. Facebook: Gombász-
tanfolyam. Web: gombasztanfolyam.
webnode.hu.

Föld Napja

Községünkben április 22-én, délután 4 
órától a Művelődési Házban ünnepel-
jük meg a Föld Napját. A rendezvény részt-
vevőit a Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány 
elnöke, Pákozdi Ferenc köszönti, majd 
következik a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
nagycsoportosainak és a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kisdiákjainak alkalomhoz illő műsora. 
A Föld Napi rendezvényre mindenkit 
szeretettel várnak a szervezők! 

Kerékpártúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
szervezői április 16-án kerékpártú-
rára várják a község lakóit. Útvonal: 
Környe – Környebánya – Szarvaskút – Má-
tyáskút – Vérteskozma – Várgesztes – Vér-
tessomló – Környe. Gyülekező az általános 
iskolánál 8.45-kor, várható visszaérkezés 
13 és 14 óra között. Előzetes jelentkezés és 
érdeklődés a 30/9853839-es telefonszámon 
Gubicza Istvánnál.

Közkívánatra: tavaszi vegye-vigye!

Tavaszi vegye-vigye vásár várja az áru-
sítókat, vásárlókat egyaránt május 7-én, 
szombaton 14 és 18 óra között a környei 
Művelődési Házban. Elérkezett az ideje a 
tavaszi megújulásnak! Váljon meg a már 
megunt, de még jó állapotú könyvektől, 
ruhaneműktől, játékoktól, lakásdíszektől, 
mindentől, ami már csak a helyet foglalja.  

Az árusítóasztalok díjtalanul igényelhe-
tők, a szervezők viszont kérik, hogy a részvé-
teli szándékot mindenki előzetesen jelezze 
április 15-éig a 34/473-091 telefonszámon, 
e-mailben a muvhaz@kornye.hu címen, 
vagy személyesen hétköznapokon 10 és 
17 óra között az intézményben.

Programok, közérdekű információk

Elmélet tematikája: Toxikológia – a 
gombák méreganyagai és a mérgezések 
típusai. Gombaismeret – kucsmagombák, 
Papsapkagombák, Pereszkék, Pénzecske-
gombák, Fülőkék, Őzlábgombák, Tölcsér-
gombák, Galócák, Rókagomba félék, Dög-
gombák, Csengettyűgombák, Csiperkék, 
Tintagombák, Tinórúak, Galambgombák, 
Tejelőgombák, Pöfetegfélék.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői foga-
dóóráját április 4-én tartja 17 és 18 
óra között a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. A képviselőhöz 
mindazok fordulhatnak, akik segítséget, 
vagy tájékoztatást szeretnének kérni vala-
milyen problémájuk megoldásához. 

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 április 18-ától vásárolhatók 2500 Ft-os áron,  
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért!


