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Negyedszázada köszöntjük a szép korúakat 
A hetven év feletti környeieket köszön-
tötte szeptember 18-án a Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint Beke László 
polgármester az iskola tornatermében az 
Idősek Napja alkalmából. Az ENSZ 1991-
ben nyilvánította október elsejét az Idősek 
Világnapjának, s Környén is akkortól, tehát 
már negyedszázada kedveskednek ven-
déglátással, ajándékműsorral a község 70 
év feletti lakóinak.

P ontosan 472 szép korú, 70 év feletti, 
házastársaikkal együtt 530 hölgy és 
úr részére postázott meghívót idén a 

Vöröskereszt környei szervezete az ünnep-
ségre, közülük szép számmal fogadták el a 
szíves invitálást. Akik ideje, ereje, egészsége 
engedte a részvételt, azok számára ezúttal 
is maradandó élményt jelentett a gondos-
kodó, szeretetteljes figyelem, kedvesség, a 
találkozás a korbeliekkel, egykori barátok-
kal, osztálytársakkal.

Ünnepeljük Önöket, akik sok évtized 
példamutató munkájával, családjuk iránt 
érzett nagy szeretettel bebizonyították az 
élet mély érzést adó erejét. Ezért hasonlítom 
szerető szívüket az aranyhoz. Az arany mel-
lett ezüst fény is csillan a mai napon. Ezüst 
hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérsé-

gét – köszöntötte a szép korú vendégeket 
Eisenbart Győzőné. A Vöröskereszt helyi 
szervezetének elnöke köszönetét fejezte ki 
a példamutatásért, a következő generáci-
ókba csepegtetett emberi értékekért, s azt 
kívánta, hogy az Isten még sok-sok lágy, 
simogató tavaszt tartogasson számukra. 

Önmagát becsüli meg minden nemze-
dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött. – választotta az idézetet 
az ünnep mottójául Beke László polgármes-
ter, hiszen – ahogy fogalmazott – nekünk, 

a ma aktív nemzedéknek tisztában kell 
lennünk azzal, hogy bármit is hozunk létre 
és teremtünk meg, az alapokat az előző ge-
nerációk tették le. Ha vállaljuk az időutazást, 
azt, hogy átérezzük az ő mindennapjaikat, 
akkor a mai feladataink, problémáink már 
nem is tűnnek olyan nehéznek, megold-
hatatlannak. Rájöhetünk, hogy az ő sze-
génységük mégis gazdagságot hordozott 
magában, ám ez mára lassan-lassan eltűnik 
mindennapjainkból. 

Jöttek a rendőrök reggel 7 órakor, hogy pakolni kell...
1947. augusztus 27-én Erl György tízéves 
gyermekként élte át Környén a kitelepítést. 
Községünkből akkor 101 családot kény-
szerítettek tehervagonokba és szállítottak 
Németországba. 

E mlékük előtt tisztelegve első alka-
lommal 1997-ben, az 50. évfordulón 
rendeztek megemlékező ünnepsé-

get a faluban. A vasútállomás melletti, a 
tragédiára emlékeztető sínt, vasúti kocsi 
kerekét, és egy bőröndöt ábrázoló alkotás 
2007-ben készült el a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a helyhatóság együtt-
működésében. Azóta ott hajtanak fejet 
a leszármazottak és a volt honfitársak, 
ahonnan annak idején elszállították a 
családokat. Az idei ünnepségre Erl György 
is hazalátogatott.  

A kitelepítés hatvankilencedik évfordu-
lójára rendezett megemlékezés kezdete-
ként Horváth József helyettes plébános 
celebrált szentmisét a római katolikus 
templomban, majd a vasútállomás mel-
letti emlékműnél Tirhold Kármen, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket, s idézte fel 
az 1947. augusztus 27-ei környei eseménye-
ket. Úgy, ahogy a faluban meséltek róla, s 
ahogy a nagyszüleitől is hallotta: borzasztó 
volt.. Körülzárták a falut, sem ki, sem be nem 
lehetett menni. Föl a kocsira!... és szanaszét 
volt minden. Az állatok bőgtek, éhesek 
voltak... Mondta a nagypapám, hogy egy 
jó barátját is kitelepítették. Az édesanyja a 
kapufélfát szorította, nem akarta elenged-
ni: mindene ott van az égvilágon. Amit egy 
életen át megszerzett magának... – csuklott 

el az elnök hangja a fájdalmas múltidézés-
től. A kitelepítés azért is bestiális dolog volt, 
mert a svábok nem úgy jöttek ide, hogy 
valakit leigáztak, elzavartak a földjéről. 
Őket hívták, hogy csináljanak valamit a 
semmiből. És amikor virágzóvá tették az 
adott települést, elzavarták őket: harminc 
kilóval fejenként... ennyi motyót vihettek.

A történelem sötét időszakának esemé-
nyének felelevenítését Beke László pol-
gármester ünnepi beszédében folytatta: 
ezeknek az embereknek, akik verejtékükkel, 
munkájukkal addig csak adtak Magyar-
országnak, addig csak gyarapították ha-
zájukat, szembesülniük kellett azzal, hogy 
rájuk nyomják a kollektív bűnösség elvisel-
hetetlen és szörnyű bélyegét és fizetniük kell 
mindazért, amit el sem követtek. 
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Negyedszázada köszöntjük a szép 
korúakat
…folytatás az első oldalról

Néhány évtizede még létezett a munka, 
más ember munkájának tisz telete, a 
munka és közösség iránti alázat, a felelős 
gondolkodás és viselkedés, amely alapja 
a jól végzett munkának, a közös tenni 
akarásnak és a családi életnek is. Eze-
ket az eszközöket nem lehet üzletekben 
megvásárolni, de ha kinyitjuk a szívünket, 
akkor könnyen a birtokába juthatunk mi is 
mindennek. Könnyen, hiszen előttünk áll 
az a generáció, amely életével példázza 
a fentieket. Tőlük könnyedén átvehetjük 
mindezt, ha meghallgatjuk őket. Ha nyitott 
szívvel hallgatjuk meg őket! – hangzott el 
ünnepi beszédében. Zárásul azt kívánta, 
hogy mindenki találja meg családja köré-
ben azt a biztonságot, azt az odafigyelést, 
ami szebbé, könnyebbé teheti életüket, s 
reményét fejezte ki, hogy a helyi közösség 
is magában hordozza azokat a lehető-
ségeket, amelyek bearanyozhatják az 
ezüsthajúak mindennapjait.

Az Idősek Napi ünnepség keretében 
köszöntötték a falu legidősebb lakóit. A 96 
esztendős Gyimesi Józsefnét betegsége mi-
att távollétében, valamint Gyarmati Istvánt, 
aki szintén 96 éves. Pista bácsi még ma is 
két keréken szállítja az Idősek Klubjából 

az ételt, s az ünnepségen ígéretet tett a 
polgármesternek, hogy az egy év múlva el-
készülő kerékpárúton fognak majd közösen 
kerekezni. Miután átvette Andor Ildikótól, a 
Vöröskereszt helyi szervezetének titkárától 
a virágcsokrot, a tőle megszokott elegan-
ciával köszönte a köszöntést: megverem a 
csizmám szárát, csókolom az összes jelen-
lévő szép hölgy száját, akik bizony jó sokan 
vannak. De hogy az urak se maradjanak 

ki a sorból, mindenkinek jó egészséget, 
boldogságot, hosszú életet kívánt. 

Nagy Istvánné, született Eck Teréz és Nagy 
István – meghatódva ismertette Eisenbart 
Győzőné a falu legidősebb házaspárját, 
hiszen személyükben saját szüleit köszön-
tötte, köszöntötték. Ők 1952. április 13-án 
mondták ki a boldogító igent. 

Az Idősek Napi program a Memory 
Interoperett két művésze, Egri József tán-
cos-komikus, s Keszler Éva primadonna-
szubrett magával ragadó, a hölgyeket, 
urakat is dalra fakasztó műsorával, majd 
ízletes vendéglátással folytatódott. A ren-
dezvény zárásaként Troják Frigyes Zenekara 
gondoskodott a talpalávalóról és a vidám 
hangulatról, a szép korúak pedig megfo-
gadták a korábban Eisenbart Győzőné ál-
tal felidézett, Glász József 2008-ban íródott 
versének sorait: „Most jöttünk emlékezni a 
múltra, gondoljunk csak a szépre, a jóra. Hit-
tel élni és remélni még tovább, ezt kívánjuk 
mi egymásnak legalább!” 

A szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet mindazoknak, akik anyagi, vagy egyéb 
támogatásukkal, a teremrendezéshez, 
vendéglátáshoz nyújtott segítségükkel, 
sütéssel, főzéssel járultak hozzá, hogy idén 
is emlékezetes, szép ünneppé varázsolják 
az Idősek Napi rendezvényt.

Jöttek a rendőrök reggel 7 órakor, 
hogy pakolni kell...
…folytatás az első oldalról

A mai megemlékezésnek talán az az egyik 
legfontosabb feladata, hogyha csak né-
hány percre is, de átérezzük a tragédiát, 
átérezzük az embertelenséget, átérezzük 
a megbocsáthatatlant – fogalmazott, s 
főhajtással emlékezett meg mindazokról, 
akik számára a kitelepítés nem csupán a 
történelem egy, hallomásból ismert esemé-
nye, hanem a valóság volt: ami az otthonuk 
elvesztését, családjaik szétszakadását, 
életük keresztbetörését jelentette.

Az esemény az emlékműnél a kegyelet 
és tisztelet virágainak elhelyezésével foly-
tatódott, majd a Közösségi és Tájházban 
a Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport és a Német Nemzetiségi 
Dalkör műsora után a résztvevők egyaránt 
felelevenítették a múlt szép és fájdalmas 
történéseit is. 

Az ünnepségen jelenlévő Erl György 
annak idején Környe Fő utcáján élt csa-
ládjával. A nyolcvan esztendős, Németor-
szágban élő férfi ma már nehezen birkózik 
meg a magyar szavakkal, a kitelepítést tíz 
évesen élte át. Ahogy felidézte, a rendőrök 
reggel 7 órakor jöttek, hogy pakolniuk kell. 
Gyerekként örült, hogy vonattal utazhatott, 
nem fogta fel teljesen, mi történik, de az öre-
gek összeomlottak. Bátyja, aki a bányában 
dolgozott, és idős nagymamája marad-
hatott volna, de a család azt mondta: ha 
menni kell, mind megyünk. Így zsúfolódott 
két testvérével, szüleivel, nagymamájával 
a tehervagonba, melyben emlékei szerint 

nagyjából ötvenen lehettek: gyerekek, 
idősek egyaránt. A Környéről kitelepítettek 
nem egy településre kerültek. Őket az 
Érchegységbe vitték, az éhezés már-már 
elviselhetetlen volt: fekete kenyeret, ré-
palevelet ettek, s volt, hogy éjjel krumplit 
loptak. Azon nem is gondolkodtak, hogy mi 
lesz velük, hazajöhetnek-e valaha. „Csak” 
élni akartak... Később elkezdte összeírni a 
faluból kitelepítettek neveit. A lista 500 fölé 
dagadt, de sajnos már nincs meg. 

Az idős férfi pár évente hazajár, hiszen 
Bokodon élnek rokonai, s amikor teheti, Kör-
nyére is ellátogat, szombaton a valamikori 
szülői házba is „bekéredzkedett” a Fő úton. 
Találkozott néhány egykori iskolatárssal, 
de – ahogy mondta – azt hitte, többel fog. 

Sokan elhunytak, sokukról pedig semmit 
sem tud. Ő maga pedig attól tart, hogy 
most jöhetett utoljára haza... 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye jövőre, a kitelepítés 70. évfordulója 
alkalmából szeretne egy kiállítást szer-
vezni régi képekből, emléktárgyakból.  
A képeket digitalizálás után visszaad-
ják a tulajdonosának, természetesen 
nem az eredeti képeket kívánják kiállí-
tani. Kérik, ha valaki rendelkezik kora-
beli fotókkal, és szívesen kölcsönadná, 
jelezze a következő elérhetőségek egyi-
kén: Erl Péter 30/3529 733, Wéber István 
30/2137 310, Tirhold Kármen 70/3891 308.

Harang kondult a bányászok emlékére
Pontban öt órakor szólalt meg a harang 
a környebányai hősi emlékmű mellett 
szeptember 4-én, jelezve, hogy a telepü-
lésen is méltó módon emlékeznek meg a 
széncsaták hőseiről. A helybéliek mellett 
az ünnepségen megjelentek a várgesztesi 
és vértessomlói nyugdíjas bányászszerve-
zetek képviselői is, akiket Svétecz László 
önkormányzati képviselő köszöntött.

E bben az évben ünnepeljük a száz-
ötödik évfordulóját településünk-
nek, mely időszak egybeesik a 

helyi bányászat történetével is, hiszen 
1911 februárjában találtak jó minőségű 
barnakőszenet Környe határában. Ez a 
105 év kötelez minket arra, hogy minden 
évben megemlékezzünk a bányászatról – 
hangsúlyozta a képviselő, aki így folytatta: 
sajnos mára a magyarországi bányászat 
megszűnt létezni, de mi itt úgy gondoljuk, 
hogy a szakma becsületét mindenképpen 
meg kell védenünk, s a hagyományokat, 
a szakma szeretetét tovább kell adnunk a 
következő generációknak.

Balogh Csaba, a tatabányai Szabadtéri 
Bányászati Múzeum Alapítvány elnöke, 
a megemlékezés szónoka beszédében 

kiemelte: Elsődleges feladatunk mindent, 
ami a bányászattal kapcsolatos megőrizni, 
ápolni és átadni az utókornak. 

Ezt követően az előadó felidézte a 
környékbeli települések szakmakultúrával 
kapcsolatos történetét, külön is szólva a 
településrészhez közeli Lipót és a Ferenc 
aknáról, amelyek 1,5-2 millió tonna szenet 
adtak működésük során.

– Hazaszeretet, szakma, barátság. Ezek a 
fogalmak jellemzik a bányászokat – fogal-
mazott Balogh Csaba.

Az ünnepséget a Környei Népdalkör da-
lai és Fehér László verse, valamint Lukácsi 
Margit Szent Borbáláról szóló előadása 
tette emlékezetesebbé, végül a jelenlévők 
elhelyezték koszorúikat, virágaikat az em-
lékmű talapzatánál. 

Nyitott Templomok Napja Környén

A z Ars Sacra Fesztivál keretén 
belül, az Európai Örökségnapok-
kal együttműködve minden év 

szeptemberének harmadik szombatján 
tarják a történelmi egyházak a Nyitott 
Templomok Napját. Ehhez a kezdemé-
nyezéshez csatlakozott szeptember 17-
én, idén először a Környei Római Katolikus 
Egyházközség és a Háromkirályok Alapít-
vány a 150 éve épített Ybl Miklós tervezte 
Római Katolikus Templommal. 

A templom kapuját délután öt órakor 
nyitották meg a hívők és az érdeklődők 

előtt. 18 órától szentmisét mutatott be Vas 
Lajos nyugalmazott lelkipásztor. Prédikáci-
ójában kiemelte a kezdeményezés fon-
tosságát, jelentőségét. Legyünk büszkék 
építészeti, művészeti értékeinkre. Tárjuk ki 
a templom kapuját, hogy a rohanó világ-
ban a magába roskadó ember is meglás-
sa a templom belső értékét, jelentőségét, 
szakrális és liturgikus vonatkozásban.

Az est folyamán Vidéki Józsefné, Vidéki 
József és Vidéki Erzsébet orgonán és he-
gedűn dicsérte az Urat. Előadásukban 
Bach és Csajkovszkij művek és liturgikus 

énekek csendültek fel. A szentmisét köve-
tően Seres Jánosné egy interaktív temp-
lomtúrán kalauzolta el az érdeklődőket. 
Bemutatójában beszélt az egyházközség 
életéről, a 150 éves templomról és az 
ez idő alatt itt szolgáló plébánosokról.  
Az érdeklődők megtekinthették a temp-
lom és az egyházközség életét bemutató 
tabló-kiállítás.

Az est zárásaként Kodály Zoltán: Esti dal 
című művét énekelték el közösen a jelen-
lévők, közülük néhányan elérzékenyülve, 
megkönnyezve hallgatták.
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Hát, hajrá, új tanév!

Október 7-éig vehető 
át a beiskoláztatási  
támogatás

Környe község önkormányzata minden 
évben beiskoláztatási támogatással se-
gíti a tanévkezdést. A támogatásra azon 
nappali tagozatos diákok és óvodások is 
jogosultak, akik nem Környén folytatják 
tanulmányaikat, vagy nem a község-
ben részesülnek óvodai ellátásban.  
A támogatás mértéke óvodások esetében  
4 ezer, az általános iskolai tanulmányaikat 
folytató diákok számára 5 ezer, míg a 
felsőfokú oktatási intézmények nappali 
tagozatos hallgatói részére 6 ezer forint. 
A támogatások október 7-éig vehetők 
át a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
hétfőnként 10 és 16, szerdánként 10 és 15 
óra között, péntekenként 10-től fél 12-ig. 
A beiskolázási támogatást óvodások és 
általános iskolások esetében csak a szülő 
veheti át.

Túráztak a kisdiákok

A z ősz színei és a kellemes napsütés 
kirándulásra csábította az iskola 
alsó tagozatos tanulóit. Szeptem-

ber 8-án az aprónép nagy hátizsákokkal 
indult gyalogtúrára Nagytagyospusztára, 
s bár az út hosszú volt és fárasztó, a baráti 
csevegések hangulatossá tették a sétát. 
Célhoz érve előkerültek az elemózsiák és a 
frissítő italok. Pihenő után a Tanító nénik a 
„játék állomásokon” különböző ügyességi 
feladatokkal várták a gyerekeket. Mindenki 
kipróbálhatta a zsákban futást, a padon já-
rást labdavitellel tollasütőn, a labda-pattintó 
elkapó játékot, s bizonyíthattak, ki az erősebb 
kötélhúzásban, ki a legügyesebb és leggyorsabb mocsárjárásban. A kirándulás remek 
alkalom volt a közösségek fejlesztésére, a hosszú út alatt a gyerekek megbeszélték a nyári 
élményeket, új barátságok születtek. A túra során a kicsik megismerhették a körülöttünk 
lévő erdő-mező növény és állatvilágát, a szántóföldön termesztett növényeket. Ezen az 
estén biztosan nem kellett álomba ringatni a kisdiákokat. Köszönet a Környei Református 
Egyházközségnek, hogy az iskola rendelkezésére bocsájtotta a Vitéz Dinnyés Zsigmond 
Református Konferenciatelepet, a diákok és pedagógusok nagyon szép környezetben 
tölthették el a napot. 

Rekordnevezés a saláta partin

A ugusztus 31-én az ünnepélyes 
tanévnyitót az óvodások vidám 
verses műsorukkal nyitották meg. 

A címben szereplő felkiáltással  kívántak 
jó munkát erre a tanévre a 2. a osztályo-
sok. Több mint háromszáz diák számára 
kezdődött meg hivatalosan is az új tanév 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskolában.  
A nagyok között megszeppenve nézelődött 
az a 41 apróság, akik idén ülnek először 
iskolapadba. A tanévnyitón a nyolcadikos 

tanulóktól átvehették az intézmény címe-
res nyakkendőjét, amely mostantól hirdeti, 
hogy ők is „kisfaludys” diákok. „Érezzétek 
jól magatokat, meglátjátok, itt is vidáman 
telnek majd a napok. Szokatlan még szá-
motokra, hogy ilyen sokan vagyunk, de 
higgyétek el, néhány nap múlva már szá-
motokra is természetes lesz, hogy iskolába 
jártok”- köszöntötte az elsősöket Ráczné 
Wiszt Vilma megbízott intézményvezető. 
Ezután a nyolcadikosokhoz fordult: Ti lette-

tek iskolánk legnagyobb diákjai. Nagyon 
érdekes, mozgalmas, izgalmas tanév vár 
rátok: ki kell választanotok azt az iskolát, 
ahol tovább szeretnétek tanulni, fel kell 
készülnötök a felvételire, sikeresen be kell 
fejeznetek az általános iskolát. A tanulók 
számára azt kívánta, hogy ezek tudatában, 
egyre növekvő felelősségtudattal végez-
zék munkájukat, vegyenek részt az iskola 
diákéletében, hogy igazán felkészülten 
kerülhessenek majd az új iskolába.

2013-ban, a kisjubileumát ünneplő salá-
ta partin könyvelhette el Szarka Katalin 
szervező a mögötte álló öt esztendő 
legmagasabb létszámú, 14 csapatos 
mezőnyét. A Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola diákjai szeptember 16-án, a nyol-
cadik partin még jobban belehúztak, 
hiszen 16 fantáziadús elnevezésű formá-
ció várta már a megnyitó előtt izgatottan 
zsibongva az ebédlő ajtajánál, hogy mi-
kor veselkedhetnek neki a gasztronómiai 
megmérettetésnek, a vitaminbombák 
elkészítésének. 

A fiúk, lányok alaposan felké -
szültek, a különböző konyhai 
felszerelések – no meg az egyik 

csapatnál fellelhető sebtapasz – mellett 
a gyümölcsök, zöldségek széles palettá-
ját sorakoztatták fel az áfonyától kezdve 
a sárgarépán, almán, körtén, barackon, 
szőlőn, sárga- és görögdinnyén, szilván, 
narancson, kukoricán, citromon, baná-
non, paradicsomon, paprikán, uborkán, 
kivin, ananászon át a gránátalmáig, s 
akkor még nem esett szó az olívaolajról, 
tejfölről, joghurtról...  

A gyerekek ezúttal is választhattak, 
hogy sós, vagy édes salátát kívánnak 
készíteni, s bár többségük az édes mel-
lett voksolt, többen mindkét feladatot 
teljesítették, s akadt egy fiú testvérpár, 
akik úgy döntöttek, ötvözik a két kategó-
riát, így a gyümölcssalátájukat sós mo-
gyoróval, olívaolajjal is megspékelték. 
A szorgoskodásuk végeredményei azt is 
igazolták, hogy nem csupán a csapatok 
névválasztásánál mozgatták meg fan-
táziájukat, de a saláták elkészítésénél 
is, hiszen a gasztroítészek találkozhattak 
vulkán formájú gyümölcssalátával, pap-
rikába töltött franciasalátával, de még 

pizza dobozban tálalt, első ránézésre a 
népszerű olasz tésztaételre megszólalá-
sig hasonlító gyümölcskreáció is készült. 

Horváth Gyuláné, a zsűri elnöke tehát 
ezúttal is elégedetten állapíthatta meg, 
hogy a gyerekek összességében otthono-
san mozognak az egészséges táplálkozás 
világában, s tehetik is, hiszen az iskola 
büféjében is minden megtalálható, ami 
finom és egészséges. A zsűri elnöke ezek-
ből hagyományosan ízelítőt is készített, 
egy asztalt töltött meg mindenféle egész-
séges falattal, nasival, bár – idézve egy 
táplálkozástudományi szakembert – azt is 
leszögezte: egészségtelen étel nincs, csak 
tudni kell mértékkel fogyasztani. 

Gabi néni ezúttal is diákönkormányzat 
végzős képviselőivel ízlelte sorra a menüt, 
s hogy a népes mezőny milyen szoros 

eredményeket produkált, azt jelzi, hogy 
három helyezés tekintetében is született 
holtverseny, sőt, az egyiknél hármas. 

Édes kategóriában végül 31 ponttal 
végeztek az élen az „Almáspiték”, azaz 
Bognár Lilla, Kaszap Nagy Emma, Do-
mán Dóra és Budai Kurcz Eszter. Egyetlen 
ponttal maradt le tőlük, s szerezte meg 
a második helyett a „Sajtos spagettik”, 
amely azért is igen kiemelkedő teljesít-
mény, mert a névben szereplő többes 
szám a verseny kezdetére aktualitását 
veszítette: bár négy harmadikos fiú neve-
zett, a megmérettetésre egyedül Kószás 
Viktor érkezett meg, de végül ragyogóan 
helytállt. Szintén második lett a „Saláta 
bombák”, azaz Soós Krisztina és Benkő 
Mirabella. A harmadik helyet 29 ponttal 
három csapat is megszerezte, ők voltak a 
Gyümölcskitörés (Balaskó Patrik, Bencze 
Emese, Bencze Csaba, Matics Gergely, 
Végh Viktória), a „Gyümixerek” (Lopez 
Vega Emma, Peredi Nóra) és a „Hami 
Sali (Czigle Panna, Soós Lili, Molnár H. 
Napsugár, Czigle Zsófia).    

A sós saláták közül a zsűri 33 ponttal a 
„Mindmegette” ételét sorolta a legelső 
helyre, a csapat tagjai Hetzl Panna, Da-
róczi Vivien, Nitas Natália, Tirhold Anna 
voltak. Ebben a kategóriában is egyetlen 
hellyel csúszott a második helyre a „Sali 
falók”, azaz Heszler Noémi, Aknai-Mike Zsó-
fia, Varga Luca, Váradi Kíra, Troll Viktória, 
valamint a „Saláta Mixerek”, Bagdi Anna 
Bíborka, Fóthi Lora, Marosi Áron, Málnás 
Péter, Bagdi Antal Zétény. A harmadik he-
lyet az „Eper” csapat, a Grega Nikoletta, 
Skrinyár Zsófia duó szerezte meg.  

A zsűri ezúttal is értékelte a díszítést, 
terítést, a legtetszetősebb tálalásért a „Ká-
poszta Faló Citromok”, Aknai-Mike Panna, 
Májer Anna, Lóczi Kata és Pankotai Izabella 
vehetett át ajándékot.
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Temetőkultúra  
(akinek nem ingje ne vegye magára) …

Furcsa a címbeli szó, de sajnos kell, 
hogy legyen ilyen is. Ám nem mindenki 
számára világos, hogy ez a kifejezés 
létezik és mi is rejlik a jelentésében.  
Az élethez tartozik, és emiatt nagyon ke-
vesen vannak azok, akiknek valamelyik 
hozzátartozója ne költözött volna már az 
égi létbe, és a hátramaradottak a szere-
tetük, tiszteletük jeléül ne gondoznának 
egy vagy több sírt temetőinkben. 

K örnyén is kialakult az idők folya-
mán egyfajta rendje, feltétele 
annak, hogy tudjunk virágokat 

öntözni a csapnál elhelyezett kannákkal, 
hogy el tudjuk helyezni a szemetet a 
megfelelő helyre. Ez utóbbihoz biztosítva 
van a szemetes konténer, igaz 
csak egy, de többre hely sincs, 
és nincsenek is olyan nagy 
távolságok a temetőben, 
hogy különösebben fárasztó 
lenne a konténerbe dobálni 
a száradt virágokat, egyéb 
hulladékot. De ez is csak el-
méletben létező tény sokak 
számára, mert a gyakorlat? 
Nos, az elkeserítő. Vannak 
emberek, akiknek az a termé-
szetes, ha a sírok mögé, vagy 
saját különálló szemétdombot 
létrehozva a kerítések tövébe 
dobálják mindazt a hulladé-
kot, aminek a KONTÉNERBEN 
LENNE A HELYE!

Megállítottak már többen, 
hogy felháborító és méltatlan 
az, amit szeretett hozzátarto-
zóik sírja körül művelnek egyes 
emberek. Kértek, hogy említsem meg 
ezen a fórumon, hátha magára ismer az, 
aki nem tud pár lépést megtenni a „kuká-
ig”, szerteszét hagyja az öntözőkannákat, 
összetört, vagy már elavult sírköveket 
hagy hátra maga után. Az írásra készül-
vén bejártam a temetőt, és teljes volt az 
elkeseredésem a tapasztaltak alapján, 
melyet pár fotóval dokumentáltam is. 
Kétszer jártam körbe a temetőt két nap 
különbséggel, másodjára már felhívást is 
láttam kitűzve, hogy a szemétlerakás tilos 
és hatóságilag büntetendő cselekedet. 
Talán már olvasták mindazok, akik kicsit 
elkényelmesedve dobálják oda a szeme-
tüket, vagy lehet, ott sincs a tábla, mire 
ezek a sorok megszülettek?

Végigjárva az iskola tornaterme felé 
eső alsó kerítés mentét, látható, hogy 
konkrétan több méteren át tartó sze-
métdomb létesült teljesen érthetetlen 
módon. Van ott mindenféle hulladék, 
műanyag virág, kiégett mécses üvegek, 

de még ragasztós flakont is fotóztam. Ami 
a történetben nagyon szomorú, hogy fél 
méterre sincs a szeméthegy a síroktól, 
és ez az elkövetők részéről mérhetetlen 
kegyeletsértés az ott nyugvó halottakkal 
szemben. 

Megkérdezném mindazoktól, akik nem 
a szemetes konténert használják a sze-
métlerakásra, hanem a könnyebb olda-
lát választják, ahelyett, hogy pár lépéssel 
többet megtennének, hogy mennyire 
örülnének, ha történetesen az ő hozzátar-
tozójuk sírját raknák körbe szeméttel egy 
szép napon? Bizony ez a cselekedet túl 
azon, hogy hanyag fegyelmezetlenség, 
még büntethető is, hiszen tilos helyen 
történő szemétlerakásról van szó. 

Kedves Mindannyian! Vannak pillana-
tok, amikor fáradtabbak vagyunk, és 
már öt lépést sincs erőnk megtenni, 
ilyenkor gondoljon hozzátartozójára, aki 
már nem lehet Önnel, hogy mit szólna 
abban a pillanatban, amikor egy laza 
mozdulat tal a szomszéd sírja mögé 
dobálja az elszáradt virágot, a kiégett 
mécsest és mindenféle szemetet? Biztos 
nem örülne a látványnak, és ha tehetné, 
rákiabálna Önre.

Gondoljon arra is, hogy vajon miképp 
lehet eltakarítani onnan, amit Ön halmoz 
fel oda. Bizony ez hosszas szervezést 
igénylő, nagyon nehéz feladat; emléke-
imben él még egy Föld napja rendez-
vény, amikor is néhai Márton Márton, 
Marci bácsi unszolására eljutottunk taka-
rítani a rendetlen, nemtörődöm emberek 
után a temetőbe is. Akkoriban a Kombi-
nátból kellett egy markolót odarendelni 
az iskolai oldalra, hogy a kerítésen, bo-
zótoson átnyúlva, nem kis erőfeszítéssel 

és anyagi áldozattal, ki tudja takarítani 
a szeméthegyeket azok után, akik nem 
képesek a szabályokat betartani annak 
érdekében, hogy rend és tisztaság vegye 
körül a kegyeleti kertben a hozzátartozóik 
emlékhelyét. 

A másik sarkalatos pont nyaranta az 
öntözőkannák sorsa. Vannak napok, 
órák, amikor egyetlen egy sincs a csap 
körül, de nem azér t, mer t annyian 
locsolnának történetesen egyszerre, 
hanem mert ott is működik a kényelem, 
a nemtörődömség, a lustaság, és egész 
egyszerűen kisajátítva azokat, a sírok mö-
gött hagyják eldugva. Sétám során pár 
perc alatt nem kevesebb, mint 10 db-ot 
számoltam össze a sorok között. 

És végül, de nem utolsósor-
ban arra is fel kell hívni a szíves 
hozzátartozók figyelmét, hogy 
egy-egy temetéskor, vagy 
sírkőcsináltatásnál szétszedett 
és már nem használt régi sír-
követ, betondarabokat nem 
kellene a másik sírra dobálni, 
vagy a kerítés szélére von-
szolva otthagyni még akkor 
sem, ha történetesen talán 
már nem látszik azon, hogy 
gondozná valaki a sírhelyet. 
Ennek ellenére azok alatt a 
hantok alatt is az örök álmát 
alussza valaki, és mindenütt, 
ahol ottfelejtik a törmelékeket 
egyesek. Ez a fajta szemétlera-
kás nagyon jellemző a temető 
jobb felső sarka körül. Az, aki 
a temető gondozásával meg 
van bízva, nem feladata, 

hogy a „kiselejtezett” sírköveket, törme-
lékeket elszállítsa, erre se kapacitása, se 
eszköze nincs! Ez minden esetben annak 
a kötelessége, aki csinálja, vagy csinál-
tatja a sírkövet.

Tudom, hogy nem lehet a világban 
maradéktalan rendet teremteni és 
mindenkit a „törvények” betartására 
kötelezni. Azt is tudom, hogy valószínű-
leg éppen azok nem olvassák ezt az 
írást, akik a fentieket elkövetik. Ennek 
ellenére mégis hiszem, hogy ha csak 
pár ember magába száll ezen sorok 
hatására, és veszi a fáradtságot, hogy 
tegyen egy sétát a szemetes konténerig, 
hogy a kannákat, flakonokat vissza-
akasztja a csapnál lévő tárolóra, hogy 
a használaton kívüli sírkőmaradványok 
elszállításáról maga gondoskodik,  már 
megérte nekem és az összes rendszerető 
embertársamnak, hogy nekiültem és 
megírtam a fentieket. 

Varga Katalin

„Díszes lesz vonulásunk, azt én garantálom…”

Vedd a Szivárvány Táncegyüttes, a 
Hagyományőrző Német Nemzetiségi 
Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi 
Dalkör tagjait, lelkes, gyakorlott lovasokat, 
díszes lovas kocsikat, a Dotto kisvonatot, 
egy vidám kisbírót, a Schwowischi Buam 
vérpezsdítő muzsikáját, számtalan szíves 
vendéglátót, egy ragyogó napsütéses 
őszi szombat délutánt, s verd csapra a 
boroshordót. 

E z is lehetne a környei szüreti felvonu-
lás „használati utasítása”, ám az idei 
többről szólt. Délben még záporozott 

az eső és sötét fellegek takarták az eget, az-
tán mire az óvoda parkolójában gyülekezni 
kezdtek a menet részvevői, már hétágra 
sütött nap, mintha az égiek is megérezték 
volna, hogy a felvonulásra nem csak a szer-
vező Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a szereplők készültek nagyon-nagyon 
lelkesen, és izgalommal, hanem szorgos 
asszonyok és férfiak is. 

Közhírré tétetik! Falunk apraja és nagyja! 
Ha véget ért a szöveg, indulhat a móka! 
Díszes lesz a vonulásunk, azt én garantá-
lom, főleg, hogy bor is lesz, mire nagyon 
vágyom – hirdette a kisbíró, s bár valóban, 
borban sem szenvedtek hiányt a megál-
lóhelyeken, azért a menet fő ékességét a 
színes, díszes népviseletbe öltözött lányok, 
asszonyok, fiúk, férfiak, s egyáltalán nem 
utolsó sorban a helyiek mellett Bokodról, 
Tatabánya-Bánhidáról, Síkvölgyről, Bicské-
ről, Környebányáról érkező lovasok és lovas 
kocsik jelentették.

A menet résztvevői a jó nyolc kilométeres 
útvonal során a végállomással együtt hét 
helyszínen perdültek táncra, fakadtak dal-
ra, s több helyszínen a bőséges és ízletes 

vendéglátás mellett őszi terményekből 
készített, a szüret vígasságát idéző kreációk 
is fogadták a kicsiket, nagyokat. A Bajcsy 
utca – Régiposta utca kereszteződésének 
vendéglátói egy igazi szüreti életképet is ké-
szítettek, mely láttán a legkisebb gyerekek 
hangosan kacagtak: a bácsi be van rúgva 
és talicskán tolja haza a néni!  

Míg a gyerekek az elmajszolt sütemé-
nyek, szendvicsek után az üdítőt kortyol-
gatták, addig a felnőttek természetesen 
a jóféle borok és házi pálinkák, azaz lé-
lekmelegítők közül válogathattak, pedig 
az időjárásra ezúttal nem lehetett panasz.

Évek óta nem volt példa ugyanis arra, 
hogy ragyogó napsütésben indulhasson 
útjára a szüreti felvonulás Környe utcáin, 

olyannyira, hogy tavaly el is maradt a prog-
ram. Ezért kifejezetten hálásak a szervező 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
az égieknek, de legfőképpen mindazok-
nak, akik segítettek az eltelt esztendők 
egyik legsikeresebb, legnépesebb szüreti 
rendezvényének előkészítésében, szerve-
zésében és lebonyolításában. Köszönet 
Szemeti Csabának, Fóthi Norbertnek, 
Prekob Györgynek, a lovasok összefogá-
sáért Baracskai Viktornak, Bús Andrásnak, 
Kolozsvári Józsefnek, Angi Zoltánnak, 
Wittmann Antalnak, Fluxa Zoltánnak, Olasz 
Jánosnak és az összes lovasnak, s min-
denkinek, aki a megállóhelyeken finom 
süteményekkel, italokkal és gyönyörű de-
korációkkal várta a felvonulókat.
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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 tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

85 esztendős
Galántai Sándorné sz. Marosi Terézia  

(szeptember 18.)

75 esztendős
Vágó Béla (szeptember 3.)

Vanya Zsuzsanna (szeptember 4.)
Bernhardt Tivadarné sz. Andor Mária  

(szeptember 4.)

70 esztendős
Czigle Mihály (szeptember 19.)

Jordán Attila Nándor (szeptember 20.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kislány és öt 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét.  

Sok szeretettel köszöntjük: 

Hanczvikli Jenő  és Dörner Ágnes  
kislányát Boglárkát,

Angi Zoltán és Békési Kinga  
kisfiát Misa Bencét,

Lukács Norbert és Metykó Nikolett  
kislányát Karolát,

Szappanos Attila és Végert Bettina  
kisfiát Attila Simont,

Csik Balázs és Bokros Nikolett  
kisfiát Leventét,

Kovács Attila és Moszkály Zsuzsanna  
kisfiát Bendegúzt,

Bors Péter és Linczmaier Csilla kisfiát Ádámot. 

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Környén is megjelent a selyemfényű puszpángmoly
A híradásokban egyre többet hallani a 
selyemfényű puszpángmolyról, amely 
jelentős károkat okoz a kertkedvelők 
buxusaiban. Bár csak pár éve figyelték 
meg a megjelenését hazánkban, máris 
nagyon elszaporodott, Környén is megje-
lent – hívta fel figyelmünket egy helybéli, 
aki először saját kertjében találkozott a 
kártevővel, a szüreti felvonulás során pe-
dig azzal szembesült, hogy a falu számos 
helyén fellelhető. 

M egfigyelések szerint a puszpáng-
molynak 3 nemzedéke fejlődik 
ki egy év alatt, tehát háromszor 

rajzik ki a lepkéje, így ha meg akarjuk vé-
deni a növényeinket, szinte folyamatosan, 
kora tavasztól őszig kell permetezni ellene.

A kifejlet t egyedek szétnyitot t szár-
nyakkal elérik a 4 centimétert, színük 
fehéres, és szárnyukat körben széles 
barnás szegély övezi. A lárváik zöld 
színűek, teljes fejlet tségükben 4 centi-
méteres méretet is meghaladhatják.  
A fejlett lárvák feketés csíkokkal mintázot-
tak, fejük fekete. Általában a levelek hát-
oldalán élnek, oda tapadva, rejtőzködve. 

A bábozódáshoz vonuló lárvák több levelet 
összeszőnek, abban húzódnak meg, azok-
ból fejlődnek ki az kirepülő lepkék. A kárt 
a hernyók rágásukkal okozzák: a fiatal her-
nyók csak hámozgatják a fiatal leveleket, 
azaz csak egyik oldalról rágják le a levél-
szövet felszínét, ezek a levelek kisárgulnak. 
A fejlettebb, nagyobb méretű hernyók már 
gyors mértékben lerágják a kis leveleket, 
gyakran a teljes levéllemezt. Erős fertőzés-
nél tipikus, hogy csak a csupasz hajtás és 
levélnyél marad vissza, melyen a lárvák 
szövedéke is látható zöld ürülékükkel.

A pókhálószerű képződmény észlelése 
esetén, ha kismértékű a fertőzés, akkor 
első lépésként vegyszeres kezelés javasolt 
például a DiPel DF 
fajspecifikus rovar-
ölő szerrel, amely 
kizárólag hernyó -
kártevők ellen ha-
tékony. A 20 gram-
mos tasak 10 li ter 
v ízhez elegendő. 
Eredményesen vé-
dekezni kizárólag a 
fiatal hernyók ellen 

tudunk, melyek kártétele még nem any-
nyira szembetűnő. Amikor a bokrokon 
már messziről látszik a kártétel, elkéstünk a 
vegyszeres védekezéssel. Ha már nagyon 
elterjedt a fertőzés, akkor az elszáradt ága-
kat, cserjerészeket meg kell semmisíteni, 
tehát le kell metszeni és elégetni. Amikor 
a fertőzés az egész növényt érinti, tehát 
látható a levélbarnulás és száradás, akkor 
sajnos az egészet ki kell vágni, mert a kike-
lő lepke rendkívül gyorsan továbbfertőzi a 
környezetet. Környén már van olyan kert, 
ahol a teljes buxus állományt meg kellett 
semmisíteni. 

„BÁNYÁSZÁLOM”  
Kucsera István  

tatabányai fafaragó és amatőr festő  
alkotásaiból nyílik kiállítás  

október 14-én, pénteken 17 órakor  
a környei Művelődési Házban.

A tárlatot Majtán Ferenc ajánlja az érdeklődők figyel-
mébe.  A kiállítás november 16-áig tekinthető meg a 
Művelődési Ház nagytermében hétköznapokon 10 és 17 
óra között, hétvégén rendezvények ideje alatt.

„Ha beomlanak a bányát vázazó oszlopok,  
a kincset azért a tárnák őrzik és az lobog.
És mindig újra nyitnák a bányászok az aknát,  
amíg szívük dobog.”

(József Attila)

TISZTELGÉS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT
Községünkben október 6-án, csütörtökön 14.45-től tisztelgünk az aradi vértanúk előtt mártírhaláluk 167. évfordu-
lója alkalmából. A református temetőben Nagy Péter református tiszteletes mond emlékező beszédet, majd a 
jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyen.

OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS – KÖRNYEBÁNYA
Környebányán 2016. október 23-án, 16 órakor kezdődik a megemlékezés a mártírhalált halt Puskás Sándor emlé-
kére állíttatott márványtáblánál.

OKTÓBER 23-AI MEGEMLÉKEZÉS - KÖRNYE
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére rendezett környei ünnepség kezdetén, október 23-án  
17 órától Nagy Péter református tiszteletes és Bedy Sándor plébános tart ökumenikus istentiszteletet a református 
templomban.Ezt követően kezdődik a hősök előtt tisztelgő program a Művelődési Házban, ahol Beke László pol-
gármester mond ünnepi beszédet, majd Eisenbart Győzőné felkészítésében és rendezésében környei gyerekek, 
fiatalok adják elő a „Hitemet a sarjadó fű vallja” című szerkesztett műsort. A megemlékezés koszorúzással zárul 
a Kegyeleti Parkban.

Masszázs  
– kincset érő érintés!

Egy kis pihenésre, vagy felfrissülésre vágysz?  
Esetleg fáj valamid?  

A megoldás: masszázs  
az Alkotmány út 22. sz. alatti szoláriumban! 

December 31-éig akció:  
30 perc 1 400, egy óra 2 500 Ft. 

Mindenkit szeretettel várok! 
Wicha Zsuzsanna – telefon: 20/371 5863 

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZSÉG VALAMENNYI LAKÓJÁT TISZTELETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSEKRE!
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A Művelődési Ház és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe bemutatja:

Október 28-án (péntek) 15 órától 
tök jó móka várja a kicsiket, nagyokat 

egyaránt a Művelődési Házban.
Vendégünk Tardoskeddről Oravek Gábor zöldségfaragó!

Lesz tökfaragás, tökös óriásjátékok, tökös falatok, s keressük a falu legnagyobb tökét! 
Az a három gyerkőc, aki (anyu, apu segítségével)

a legsúlyosabb tökkel érkezik, tök jópofa tortával távozik!

A tökös megmérettetésre 17 óráig lehet nevezni, eredményhirdetés 17.30-kor!



Programok, közérdekű információk
„Az ünnep az, amikor kilépünk 

a pillanat nyomása alól.”

Tisztelt Környei Hívek!

Értesítjük Önöket, hogy 2016. október 1-jén 
(szombat) 17 órakor Jelenits István piarista 
atya celebrálja a szentmisét a Római Kato-
likus Templomban. Előtte, 16.15-től gyónási 
lehetőség biztosított azok számára, akik 
igénylik.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Háromkirályok Alapítvány

*  *  *

Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted!

Kerékpártúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
október 1-jén, szombaton kerékpártúrára 
várják Környe lakóit. Útvonal: Környebánya 
– Mátyás kút – Vérteskozma – Várgesztes 
– Vértessomló – Környe. Gyülekező az álta-
lános iskolánál 8.45-kor, indulás 9 órakor.

Tó-futás

Az 1956-os hősök előtt tisztelgő, immár ha-
gyományos tó-futást október 22-én rende-
zik meg a szervezők. Nevezni 9 órától lehet 
a tóparton a már megszokott helyszínen, 
rajtok 10 órától.

Mindkét programmal kapcsolatban 
bővebb információ előzetesen Gubicza 
Istvántól kérhető a 30-9853839-es telefon-
számon.

*  *  *

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját október 3-án, hétfőn tartja 17 és 18 
óra között a Polgármesteri Hivatal képvi-
selői szobájában. A képviselőhöz mind-
azok fordulhatnak, akik segítséget, vagy 
tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához. 

*  *  *

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés  

és LOMTALANÍTÁS 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési 
napon szállítja el az átlátszó zsákokban 
kihelyezett műanyag, fém és papír hul-
ladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi 
korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési napon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban.

A szolgáltatótól kapott információk alap-
ján az év további részében az alábbi 
időpontokban lesz házhoz menő szelektív 
gyűjtés: 

KÖRNYEBÁNYÁN,  
TAGYOSPUSZTÁN,  

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN  
ÉS IRTÁSPUSZTÁN

október 13., november 17.,  
december 15.

KÖRNYÉN 
szeptember 30., október 28.,  
november 25., december 23.

Gyűjtési útmutató:

A papírt áttetsző zsákban vagy köte-
gelve, tisztán, laposra hajtogatva kell 
kihelyezni. Gyűjthető kartondoboz, hullám-
papír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek 
papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, 
szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, 
telefonkönyv stb.

A műanyag- és fémhulladékot 
tisztán, laposra taposva, áttetsző zsákban 
kell kihelyezni. Gyűjthető színes és víztiszta 
PET –palack, kupak (üdítős, ásványvizes) 
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl. 
samponos, öblítős, mosogatószeres) rek-
lámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia 
(zsugor, strech) TETRA-PACK dobozok (tejes, 
üdítős) alumínium italos doboz, alufólia, 
fém konzerves doboz. 

A szelektív gyűjtőzsákba NEM 
helyezhető joghurtos, tejfölös, mar-
garinos doboz vagy szennyezett 
műanyag és fém hulladék.

Házhoz menő  
LOMTALANÍTÁS! 

Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. bevezette a házhoz 
menő lomtalanítást. Az új rendszerben a 
társaság szolgáltatási területén, így Kör-
nyén is megszűnt az egy, tavaszi, vagy őszi 
alkalomra meghirdetett, a teljes településre 
vonatkozó lomtalanítás, viszont évi egy 
alkalommal, az ingatlantulajdonossal 
előre egyeztetett időpontban díj-
talanul elszállítják a háztartásban 
keletkezett lomot.

A szolgáltató tájékoztatása alapján a 
lomtalanítási kéréseket legalább 1 héttel 
korábban kell jelezni, hogy összesíthessék 
az azonos településrészekről érkező igé-
nyeket, s azokat egy napon teljesíthessék. 
A házhoz menő lomtalanítást csak az 
kérheti, akinek nincs díjhátraléka, s az 
időpont egyeztetéshez elő kell készíteni a 
felhasználó azonosítószámát.

A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételé-
vel a kisebb méretű anyagokat kizárólag 
bezsákolva, kötegelve szállítják el. 

Nem tartozik a lomtalanítás körébe, tehát 
a szolgáltató NEM SZÁLLÍTJA el az aláb-
biakat:

• gally, salak, trágya, szalma, egyéb 
növényi és állati hulladék, építési, bontási 
hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;

• elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép);

• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó 

háztartási, valamint gazdálkodói-vállal-
kozói tevékenységből származó háztartási 
hulladékhoz hasonló hulladék.

További felvilágosítás kérhető, valamint 
időpont egyeztethető az Oroszlányi Ügyfél-
szolgálat 34/361-411-es telefonszámán, illet-
ve az okg-info@oroszlany.hu e-mail címen.

*  *  *

Véradás

Idén utolsó alkalommal október 27-én 
(csütörtök) 12.30 és 17.30 között várja az 
önkéntes véradókat a környei Művelődési 
Házban a Vöröskereszt. A donorokat az 
ízletes vendéglátás mellett a júliusi vér-
adáshoz hasonlóan extra ajándék is várja: 
az életmentő vércseppeket a Magyar 
Vöröskereszt egy-egy 10.000 Ft értékű, 
utazásra fordítható vásárlási utalvánnyal 
hálálja meg.

Adj vért, életet menthetsz!  
Légy mérvadó – légy véradó!

*  *  *

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal  

2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel:  
Beke László polgármester 

06 30 7681624

A szerkesztésért felel:  
Salamon Gyöngyi 

06 30 387 4690

hirhozo@kornye.hu  
www.kornye.hu

Nyomdai munkák:  
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.  
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.

A sokszorosításért felel:  
Jávor Zsolt ügyvezető

*  *  *


