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Római kori szarkofágra bukkantak Környén
Római kori szarkofágra bukkantak március 
24-én délután mezőgazdasági munka-
végzés közben Környén. A kőkoporsó a 
környezetében fellelt kerámiadarab korá-
ból következtetve feltehetően 2-3. századi.  
A tatai Kuny Domokos Múzeum munka-
társai László János régész vezetésével 
másnap a reggeli órákban kezdték meg 
a feltárást, melyet akkor a főmuzeológus 
azért is tartott igen érdekesnek, mert 
település közvetlen közelében még nem 
találtak ilyen leletanyagot. Aztán, ahogy 
sötétedésig teltek az órák, kiderült, hogy 
más okok miatt is izgalmas a lelet.

A terület egyébként római kori régé-
szeti lelőhely, a 2000-es évek elején 
egy építkezést megelőző régészeti 

feltárás során római kori villa maradványait, 
alapfalakat találtak, de annak a lehetősége 
nem merült fel, hogy temető is lenne a közel-
ben. A mostani tapasztalás alapján azonban 
László János úgy véli, ha nem is szarkofág, 
de más típusú, tégla-, vagy aknasír előfor-
dulhat a területen. A régész azt is elmondta: 
a békésebb időszakokban a szarkofágok 
eredendően a föld felszínén álltak, s később 
a sírfosztogatások miatt tették a földbe, de 
nem túl mélyre, hiszen előfordult, hogy a 
kőkoporsót többször is felhasználták nyug-

helyként abban az 
időben. Mivel nem volt 
mélyen, nem meg-
lepő, hogy az addig 
feltételezhetően ép 
szarkofág fedelének 
egy részét elérte és 
összetörte az eke, s 
kifordította a földből. 
További érdekesség vi-
szont, hogy a szarkofág 
feltehetően homokkő-
ből, vagy márgából 
készült, amely nem 
jellemző erre a vidék-
re, tehát biztosan úgy 
szállították ide.

A feltárás során az 
is kiderült, hogy a csontok anatómiai rend-
ben találhatóak, tehát a római kor sírrablói 
nem bolygatták meg. Mindezt megerősítet-
te az a tény is, hogy pár kisebb, lemezkés 
bronz viseleti tárgy mellett 6 darab, az ak-
kori sírokban gyakorta fellelt hosszú nyakú, 
kihajló peremű, kis – illatszeresnek is neve-
zett – üvegcse darabjait is feltárták, ami 
alapján szinte egyértelműen kijelenthető, 
hogy a kőkoporsó legkevesebb ezerhét-
száz évvel ezelőtt egy nő végső nyughelye 
volt. László János a csontok bolygatatlan 

állapota és a tárgyak megléte miatt is ne-
vezte többször érdekesnek a leletet, s tette 
hozzá, hogy ha rendelkezésre állnának a 
szükséges anyagiak, mindezek fényében 
egyértelműen kívánatosnak tartaná a 
területen a további kutatást.

A kősírból feltárt csontokat, viseleti, hasz-
nálati tárgyakat a pontos rajz készítését 
követően még aznap elszállították a mú-
zeum munkatársai, s pár nappal később a 
szarkofág is a tatai Kuny Domokos Múzeum 
raktárába került. 

A megye országgyűlési képviselőihez fordulnak  
a polgármesterek – már nem először

Aktuális, valamint az önkormányzatokat 
közép- és hosszútávon érintő kérdésekről 
is tárgyaltak a „Polgármesterek a Falu-
kért” Egyesület márciusi, Héregen tartott 
fórumán. 

A Komárom-Esztergom megye 35, 
független polgármester vezette 
települését tömörítő szervezet 

tagjai – a többi között – az ASP rendszer 
hiányosságai kapcsán fogalmazták meg 
észrevételeiket, s emelték fel szavukat a 
víziközmű vagyon térítésmentes állami 
tulajdonba adása, a kistelepüléseken a 
bölcsődei ellátás lehetséges/kötelező 
bevezetése ellen. 

A jogszabályi kötelezettségeiknek eleget 
téve a települések polgármesteri hivatalai-
ban fokozatosan vezetik be az új elektroni-
kus adminisztrációs, ún. ASP rendszer hasz-
nálatát, amely kapcsán többen kedvezőtlen 
tapasztalatokról számoltak be a fórumon. 
Bár egyes részfeladatok jól működnek, 
összességében a rendszer nagyon lassú, 
az eddig használt programokhoz képest a 
könyvelésre fordított idő a kétszeresére nőtt. 
A használat közben felmerült problémák 
megoldásához a polgármesteri hivatalok 
munkatársai szinte alig számíthatnak hoz-
záértő segítségre, mivel az Államkincstár 
nagyon sok esetben elérhetetlen, illetve az 
ASP alkalmazásközpont felé megfogalma-

zott kérdéseik gyakran megválaszolatlanok 
maradnak, vagy azok nem orvosolják a 
problémát. A rendszerrel kapcsolatos ne-
gatív tapasztalatokat az egyesület és több 
polgármester önállóan is jelezte már tavaly 
decemberben az országgyűlési képviselők 
felé, kérve, hogy a bevezetési időszakban 
az esetleges határidőcsúszások miatt ne 
szankcionálják az önkormányzatokat, ám 
felvetésükre a héregi fórum napjáig nem ér-
kezett egyetlen címzettől sem érdemi válasz.

A fórumon az is elhangzott, hogy az ön-
kormányzatokra jelentős anyagi terhet ró 
a garantált szakmai bérminimum, amely a 
középfokú végzettségű alkalmazottak révén 
a legkisebb falvakat is érinti. 
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Életre keltett versek
A megye országgyűlési képviselőihez 
fordulnak a polgármesterek  
– már nem először
…folytatás az első oldalról

Míg a korábbi években ugyanis az eme-
lésre és a megnövekedett járulékterhekre 
érkezett bérkompenzáció a települések 
büdzséjébe, az idei esztendőben már nem. 
A megyében található olyan, 300 milliós 
költségvetésű, 2900 fős lélekszámú falu, 
ahol az így keletkezett éves többletkiadás 
5 millió forint, a tervezett 12 milliós tartalé-
kuk majdnem fele. Az is elhangzott, hogy 
a bérkompenzáció elmaradása azokon a 
településeken a legégetőbb, melyek nem 
rendelkeznek jelentősebb mértékű helyi 
adóval, így az összeget a fejlesztéseiktől 
kénytelenek elvonni, s van olyan falu, ahol 
majdnem 15 millió forinttal növekedtek 
meg a bérfizetéshez kapcsolódó kiadások.

A fórumon egy másik, a községek költ-
ségvetését, önálló gazdálkodását sújtó kö-
telezettségről is szó volt. 2019. január 1-jétől 
ugyanis azokon a településeken, ahol a 
0–3 éves korosztály létszáma eléri a 40-et, 
és legalább 5 gyermeket érintően kéri 
szülő, vagy szülők, kötelező gondoskodni a 
bölcsődei ellátásról. (A tapasztalatok szerint 
a kötelezés mindazon településeket érinti, 
melyeken a lélekszám meghaladja az 1500-
at.) Mint kiderült, egy megyén kívüli 2700 
lelkes település már tavaly készített számí-
tásokat, amely nem kis anyagi terhet vetít 
előre. A mostani finanszírozási rendszerben 
ugyanis az állam az ellátás 40-50 száza-
lékát biztosítja normatívával, így a szülő 
10százalékos (12 500 Ft) hozzájárulásával 
kalkulálva a helyhatóságnak havonta és 
gyermekenként 50 000 forintos kiegészí-
tésről kell(ene) gondoskodnia. A tárgyi 
és személyi feltételek – az előírásoknak 
maradéktalanul megfelelve! – kapcsán 
is komoly kétségek fogalmazódtak meg, 
illetve kérdésként merült fel: ha a kötelezés 
miatt bővíteni kell egy működő óvodát, 

akkor az megvalósítható-e határidőre? 
A polgármesterek úgy vélték: ésszerűnek 
tűnhet több település összefogása, a tár-
sulásos működtetés, ám a realitást, a kicsik 
utaztatását is figyelembe véve az biztosan 
nem lehet megoldás, mindamellett abban 
is egyetértettek, hogy véleményük szerint 
két éves koráig a gyermeknek napközben is 
az édesanyja mellett, a családban a helye.

Az önkormányzati épületek energetikai 
felmérése, intézkedési terv készítése, vala-
mint a településképi arculati kézikönyv be-
vezetése kapcsán is summás véleményként 
hangzott el, hogy ismét olyan, kötelezően 
elvégzendő feladatokkal terheli az állam 
a helyhatóságokat, melynek teljesítése 
többmilliós nagyságrendet is képviselhet, 
ugyanakkor finanszírozási oldalról nem 
rendel hozzá forrást a központi költség-
vetés, így az összeget a településeknek a 
felújításaiktól, fejlesztéseiktől kell elvonni. 
Bár az arculati kézikönyv készíttetéséhez 
kapnak 1-1 millió forintos támogatást, töb-
bek véleménye szerint az utólag folyósított 
összeg csupán töredékét fedezi majd a 
kiadásoknak, s a kötelezően alkalmazan-
dó főépítész bérének, megbízási díjának 
előteremthetőségét is megkérdőjelezték. 
A fórumon a kormányhivatal munkatársai 
nyújtottak tájékoztatást, a felmerülő kérdé-
sek kapcsán azonban jelezték: a határidők 
meghatározása, a finanszírozási feltételek 
megteremtése nem tartozik a hatáskörük-
be, ugyanakkor biztosították a jelenlévőket 
a további szakmai segítségnyújtásukról. 

A hatályos jogszabályok szerint július 
1-jétől térítésmentesen államosítják az 
olyan közműszakaszokat, amelyek köz-
vetlenül csatlakoznak állami tulajdonú 
víziközmű rendszerhez. A tervezett államo-
sítás azokat a kommunális csatornaháló-
zatokat is érinti, melyek a legtöbb telepü-
lésen önkormányzati forrásból, lakossági 
hozzájárulással épültek ki. Az állampolgári 
kiegészítés a 90-es évek elején háztartáson-
ként több tízezer forint volt, de van olyan 

megyebeli község, ahol 11 évvel ezelőtt 
családonként 400 ezer forinttal járultak 
hozzá a hálózat megépítéséhez, amely 
összességében 420 millió forintba került. 
Az egyesület tagsága ezért is határozott 
tiltakozását fejezte ki a térítésmentes 
állami tulajdonba vétel ellen, s egyben 
aggályát is megfogalmazta. Bár a hatályos 
jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, 
mi a garancia arra, hogy a jelenleg még 
állami kezelésben lévő feladat ellátását, s 
egyben az önkormányzatok, háztartások 
finanszírozásában megépült rendszert nem 
adják át valamikor a jövőben vállalkozói 
üzemeltetésbe? – tették fel a kérdést. 

A jobbító szándékú kritikai észrevételek 
mellett javaslatot is megfogalmaztak a 
polgármesterek. A Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetségének megyei 
fórumán javaslatként hangzott el, hogy 
a kormány a Modern Városok Program 
mintájára indítsa el 50 milliárdos kerettel a 
Modern Vidék Programot, amely a 10 ezer 
fő alatti lélekszámú települések számára 
lenne elérhető. A felvetéshez csatlakozva 
a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület 
arra tett javaslatot, hogy a kisebb falvak 
fejlődése, megújulása érdekében a keret-
összeget 100 milliárdban határozza meg 
a kormány a 2018. évi költségvetésben.  
(A Modern Városok Programba a kormany.
hu-n megjelent sajtóközlemény szerint ez év 
januárjáig 20 várost vontak be 2 500 milliárd 
forintos szerződéses értékkel.)

Beke László, a „Polgármesterek a Falu-
kért” Egyesület elnöke az ülést követően 
elmondta: véleményüket, javaslataikat, 
mint ahogy már korábban más kérdések-
ben is megtették, ezúttal is eljuttatják a 
megye országgyűlési képviselői, valamint 
az illetékes szaktárcák felé, s bíznak benne, 
hogy azok – a vidék kisebb és nagyobb 
településeinek érdekeit egyaránt szem előtt 
tartva – nyitott fülekre találnak.  

Tavaszi fásítás
Idén már lombot ereszt, s ha nem is méretes, de 
árnyékot vet az a három 5-6 esztendős platánfa, 
amiket március végén ültettek el a tó partján az ön-
kormányzat munkatársai. A tavaszi fásítás érintette 
még a környebányai Erdei Iskola területét, valamint 
a Nyugati lakótelepet. A fák telepítésére, pótlására 
másfél millió forintot fordított a helyhatóság.

T öbb mint három méter magas, 20 centiméter 
törzsátmérőjű, erőteljes, életképes platánfákat 
ültettek el a környei tó partján, a fák már idén 

lombosodnak. A környebányai Erdei Iskola udvarán 
nyolc oszlopos, a környezethez illeszkedő sugaras nö-
vésű gyertyán lelt új otthonra a rézsűn, ahová továb-
bi 500 darab kúszócserje telepítését is tervezik, hogy 
megfogják a földet. Ugyanilyen cserjéket ültetnek 
majd el az Alkotmány utcát a sportpályával összekö-
tő új híd rézsűjére, szintén a talaj megfogása érdekében. 
A vasúti sétánynál három gömbkőrissel pótolták a nagyjából 20 esztendeje ültetett, és elpusztult fákat, míg a Nyugati lakóte-
lepen a légkábelek miatt öt gömb szivarfa és hat gömbjuhar növekedik mostantól. A fásítás, fapótlás értéke eléri a másfél 
millió forintot. 

„Drága barátaim, kik gondoltok még 
a bolonddal, nektek írok most, innen, 
a tűzhely oldala mellől, ahova 
 húzódtam melegedni s emlékezni 
reátok. Mert hiszen összevegyült a 
novemberi est hidegével bennem a 
lassúdan, s alig oldódó szomorúság. 
Emlékezzetek ott ti is, és ne csupán 
hahotázva rám, aki köztetek éltem,  
s akit ti szerettetek egykor.” 

József Attila

Harmadik alkalommal hívta közös ün-
neplésre a Költészet Napja alkalmából 
a versszerető környeieket április 11-én, 
József Attila születésnapján a Művelődési 
Ház és a Községi Könyvtár. Az erős szeles 
időjárás miatt a főtér helyett a Művelődé-
si Házban szóltak a versek mindenkitől, 
mindenkinek, s akik ott voltak, szavala-
tokkal, dalokkal, szép élményekkel és 
érzésekkel feltöltődve köszöntek el a 
másfél órás rendezvény végén. 

A vers néma. Adj neki hangot.  
A vers a könyvben halott. Keltsd 
életre. Mi a szavalás? A vers föl-

támasztása papírsírjából... – a Költészet 
Napja alkalmából szervezett ünnepsé-
gen – Kosztolányi Dezsőt idézve – tizen-
hárman támasztották fel szavalatukkal 
papírsírjából a verseket, a résztvevőkön 
pedig „ünnepi borzongás futott át, hogy 
a szóval, mely a könyvben térbeli életet 
élt, az időben találkoztak”.

Felnőttek, gyerekek, fiatalok, a közön-
ség egy része tehát ismét a rendezvény 
aktív résztvevőjévé vált: kedvenc, gyak-
ran hallott és kevésbé ismert, elgondol-
kodtató, keserédes és vidám verseiket 
osztották meg a jelenlévőkkel, sőt, a 
környebányai verselők citeramuzsikával 
kísért, megzenésített csokrot nyújtottak át.

Szűcs Józsefnek, az Égi Kávéház tagjá-
nak köszönhetően József Attila, Pilinszky 
János, Kosztolányi Dezső művei rockos 
feldolgozásban csendültek fel, bizonyít-
va, hogy az irodalmi ikonokat nem kell 
a könyvtár csendjébe zárni. A szervezők 
előzetes felhívására idén is szép számmal 

gyűltek verseskötetek, s vártak betűrend-
ben az asztalokon, hogy új gazdáiknak 
lélekemelő perceket, órákat szerezzenek, 
s ebben biztosan nem lesz hiány, hiszen 
talán nem is akadt üres kézzel távozó. 

A Művelődési Ház, valamint a Községi 
Könyvtár ezúton fejezi ki köszönetét mind-
azok számára, akik könyvfelajánlásukkal, 
szavalatukkal színesítették, jelenlétükkel 
megtisztelték az ünnepi programot, s jövő-
re is szeretettel várnak minden verset hall-
gatni szeretőt és verselni vágyót a Költészet 
Napi rendezvényre, hogy évről-évre egyre 
többen viseljék azt a kis jelvényt, mellyel 
idén már második alkalommal ajándé-
kozták meg a költészetbarát környeieket.
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Kisfaludy-napok

Kistérségi tanulmányi verseny

A Kisfaludy-napok programsorozat egyik 
állomása hagyományosan a kistérségi 
tanulmányi verseny, amelyen idén nagy-
jából hatvan diák vett részt Tatabányáról, 
Bokodról, Dadról és Környéről. A tanulók 
négy tudományterületen mérték össze 
tudásukat a különböző korosztályokban 
egyénenként, illetve csapatot alkotva, a 
kisfaludys diákok összességében két első, 
két második és három harmadik helyezést 
értek el.  

A természetismeret feladatsorok ér-
tékelését követően a képzeletbelei 
dobogó valamennyi fokára hazai 

csapat állhatott. A legkiválóbban Pokornyi 
Veronika, Auer Róbert, Németh Lilien és 
Hörömpöli Ádám teljesített. A második 
helyen az Aknai-Mike Panna, Tisch András, 
Budavári Helga és Auer Zsombor összeál-
lítású gárda végzett, míg a harmadikon 
Tóth Szabolcs, Karnuts Ferenc, Fehér Fanni 
és Kacz Gergő.

Magabiztosan, és a legtöbb pontot el-
érve oldotta meg a történelmi feladatokat 
Füstös Bálint, Lengyel Renáta és Szabó Zsolt 

László, így ők vehették át az első helye-
zettnek járó ajándékokat. Magyar nyelv 
és irodalomból két érmet tartottak itthon 
a környei diákok: Kaszap-Nagy Sára, Csiz-
madia Leila, Tóth Kíra és Lopez Vega Emma 
csapata ezüstöt, míg Bán Márk, Kulcsár 
Krisztina, Czigle Panna és Mosberger Tamás 
együttese bronzot. A rajz feladatot az 5-6. 
évfolyamosok versenyében Molnár Hanna 

Napsugár a harmadik legügyesebben ol-
dotta meg, a 7-8. osztályosok között Virga 
Kíra a második helyen végzett. Gratulálunk 
a diákoknak és felkészítőiknek: Soltész 
Lászlónak, Pulayné Fekete Magdolnának, 
Sárosiné Rácz Gabriellának, Sárköziné Ko-
vács Máriának, Beke Lászlónak, Magyarits 
Katalinnak, Takácsné Eichhardt Emmának, 
Takács Karolinának, Ráczné Wiszt Vilmának!

Örülök, hogy kaptam 
ilyen szülőket...  
– teltházas  
Kisfaludy-gála

Teltházas gálaműsorral zárult a környei 
általános iskola Kisfaludy-napok prog-
ramsorozata a Művelődési Házban.  
A gálán – amely a produkciókon ke-
resztül immáron majdnem két évtizede 
ad ízelítőt az intézményben folyó színes 
művészeti és nevelői tevékenységből, a 
diákok tehetségéből – hagyományosan 
három diák vehetett át elismerést.

A kistérségi tanulmányi verseny és a 
grafika tanszakos diákok kiállítása 
mellett rendhagyó tanítási nap 

is részese volt a környei általános iskola 
egykori tanítója, igazgatója, s 2001-től 
névadója előtt tisztelgő Kisfaludy-napok 
programsorozatnak. 

Az alsósok Kelemen Piroska varázslatos 
világába pillanthattak be, aki a népmese, 
a népdal és népviselet erejét mutatta 
meg, majd a református templomban 
Nagy Péter tiszteletes úrtól hallhattak a 
templom történetéről, később pedig Tóth 
Gábor tartott állati jó bemutatót saját ked-
venceinek „vendégszereplésével”. A gye-
rekek láthattak egeret, patkányt, görényt, 
nyestet, rókát, borzot, kutyát, miközben az 
előadó humorral fűszerezve mesélt élet-
módjukról, szokásaikról, testfelépítésükről.

A felsősök futóversenyen mérték össze 
tudásukat a tóparton, „levezetésként” 
előadásokat hallhattak a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaitól, 
vezetőitől: Sikrai Attila tűzoltóalezredes 
az alumínium gyártásról, a vörösiszap 
katasztrófáról beszélt, Bakos Martin, 
Zink Máté a tűzoltóságok működésével, 
feladataival ismertette meg a hallgató-
ságot, Popovics Milán a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancs-
nokhelyet tese a katasztrófavédelem 
feladatairól tartott tájékoztatót, Bene Zsolt 

A gála részeként került sor a Kisfa-
ludy-díj és emléklapok átadására 
is. A díjat minden évben az a 
nyolcadikos diák nyerheti el, aki 
nemcsak a tanulmányi eredmé-
nyével, hanem a közösségért vég-
zett munkájával, a versenyeken 
elért eredményeivel is öregbítette 
az iskola hírnevét, emléklapot 
negyedik osztályos tanuló kaphat. 

Idén Kaszap-Nagy Sára 
részesült a Kisfaludy-díj elismerés-
ben. A végzős diák az általános 
iskolai tanulmányai alatt végig 
kimagasló tanulmányi eredmé-
nyével és példamutató magatar-
tásával tűnt, tűnik ki társai közül. 
Szerény, csendes, visszahúzódó, 
nagyon érzékeny személyiség, 
de társaival szemben mindig 
segítőkész és barátságos. Az osztályközös-
ségben ugyan soha nem volt vezéregyé-
niség, de társai elismerik tudását, értékelik 
szorgalmát és hallgatnak véleményére. 
Tanáraival, a felnőttekkel szemben tisz-
telettudó, udvarias és segítőkész. Vállalt 
feladatait becsülettel elvégzi, a végsőkig 
kitartó. Az iskolai, körzeti és városi verse-
nyeken minden évben jó eredménnyel 
képviseli az iskolát. Negyedikes korában 
a Kölcsey Anyanyelvi tanulmányi ver-
senyben 10. helyezést ért el. A 2014/2015. 
tanévi K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi 
vetélkedő regionális középdöntőjében 
csapatával 2.helyezést ért el. Hatodikos-
ként a Kistérségi tanulmányi versenyen 
matematika tantárgyból 1. helyezést ért, 
idén pedig magyar nyelv és irodalom 
csapatversenyben 2. helyezett lett.

parancsnok pedig a speciális és barlangi 
mentésekről. A rendhagyó tanítási nap so-
rán elérkezett az az idő is, amikor a diákok 
„hivatalosan is” használhatták mobiljaikat 
az órán. A Digitális témahét fő célja volt, 
hogy a digitális kompetenciafejlesztés 
az informatika órán túl kiterjedjen más 
tantárgyakra is. Kreatív feladatok kereté-
ben fejleszthették képességeiket. A nap 
zárásaként a gyerekek a Kisherceg című 
előadást tekinthették meg a Művelődési 
Ház színjátszó csoportja előadásában.  
A nagyérdemű tehát bolygók közti 
utazáson vehettek részt volt és jelenlegi 
iskolatársaik kalauzolásában.

Április 7-én a harmadik évfolyamosok 
ünnepi műsorát követően az iskola épü-
letének falán elhelyezett emléktáblánál 
rótta le kegyeletét a Kisfaludy család 
nevében Dr. Kisfaludy Zsolt és felesége, 
Környe község önkormányzata képvise-
letében Pákozdi Ferenc alpolgármester 
és Svétecz László képviselő, valamint 
Ráczné Wiszt Vilma intézményvezető és 
Tromposch Ágnes, a Szülői Munkaközös-
ség elnöke, majd az egybegyűltek az 
egykori iskolaigazgató sírjánál helyezték 
el az emlékezés virágait.

A program este a Művelődési Házban 
teltházas gálaműsorral foly tatódot t, 
amely 19. esztendeje csillogtatja meg 
a tehetségeket, ad ízelítőt az intézmény-
ben folyó színes művészeti és nevelői 
tevékenységből. Az estét rendhagyóan 
olyan gyermekek nyitották meg, akik 
még csak óvodások, mégis a művészeti 
tagozat tanulói. Az apróságok, akik 
előképzősként ismerkednek heti egy 
alkalommal a népi gyermekjátékokkal, 
a tánc alapjaival, Anna polkával nyitot-
ták meg a gálát, majd a folytatásban 
is a tánc kapott főszerepet, immáron a 
nagyobbak előadásában. A lányok, fiúk 
felvidéki polgári táncokat roptak, ízelítőt 
adva abból, hogy a múlt évszázadi pol-
gárosodás milyen hatással volt a paraszti 
kultúrára, hogyan egészültek ki a falvak 
hagyományos táncai új társas táncokkal, 
s váltak napjainkig is igen népszerűvé.

A legkisebbek, az 1b tanulói tavaszváró 
dalokkal és mondókákkal mutatták be, 
hogy bármilyen nehéz is az iskolai élet, 
azért időnként megenged egy kis játékot, 
nevetést. Rosszcsontokként léptek színre 
a 3b-s diákok, s produkciójukkal a piron-
kodást mellőzve, vidáman, mókázva hir-
dették, hogy bizony a „számtan se megy 
még”, de nem is értik, miért kell „erőltetni”, 
hiszen van számológép...

Csóra Jánosné segítségével és felkészí-
tésében ritmusra és mindenki gyönyörű-
ségére szólaltattak meg kicsi harangokat 
az 1a-sok, akik a jól ismert és kedvelt 
Micimackó című dallal léptek színre, s a 
folytatásban is mese következett. 

Láng Éva és Odlerné Takács Zsuzsanna 
a környei meseíró, Palásthy Ágnes „A 
Katica pöttyei” című meséjét álmodta 
színpadra, a kis színjátszó szakkörös gye-
rekek pedig láthatóan igazán élvezettel 
bújtak a katica, a szöcske, méhecske, 
futrinka, bodobács, csiga, de még a 
poloska bőrébe is, s kacagtatták meg 
a közönséget a pettyeivel, kinézetével 
elégedetlen kis katicalány és baráta-
inak tör ténetével. Lélekemelő dolog 
másokon segíteni, és csodálatos, ha 
valakinek a nehezebb időkben segítő 
kezet nyújtanak... – erről is szólt a mese, 
és a kis színjátszókat követő énekkaro-
sok dalai is az emberek számára fontos 
érzelmekről, tulajdonságokról üzentek: 
a tiszta jellemről, az anyák, nagyanyák 
iránti hatalmas szeretetről és arról, hogy 
minden nehézség ellenére milyen szép 
a világ.

A gyerekek 90 percen át énekeltek, tán-
coltak, meséltek, zenéltek a színpadon, 
s Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, a gála 
szervezője a finálé előtt a szülőkhöz fordul-
va így fogalmazott: ők az Önök gyerekei, 
legyenek rájuk büszkék! Az est főszereplői 
pedig mintegy folytatva a gondolatot, 
záródalukkal a szülőket köszöntötték: 
apa a legnagyobb hős a világon, anya 
is egy hős, gyereke van, három. Szeretem 
jobban, mint a csokikat Őket, örülök, hogy 
kaptam ilyen szülőket...

Kisfaludy-emléklapot két negyedik osz-
tályos tanuló, Köpe András és Bencze 
Emese vehetett át.

Köpe András tudás utáni vágya első 
osztálytól kiemelkedő. Minden érdekli, 
mindenről nagyobb ismeretanyaggal 
rendelkezik, mint korosztálya. A tanítási 
órák anyagát rendszeresen kiegészíti, 
lexikonokból, történelmi olvasmányok-
ból, ezekkel az ismeretekkel is színesíti az 
órákat. Jelenleg már a felső tagozatos 
történelmi témákhoz kap segítséget. Évek 
óta minden versenyen részt vesz, így a 
mesevetélkedő csapattagja, a Bolyai 
matematika, és a Bolyai anyanyelvi csa-
patverseny csapatvezetője, a tatabányai 
Bolyai matematika levelezős versenyen 
3-4. osztályban a döntőbe jutott, ahol szép 
eredményt elérve képviselte az iskolát. 

Második éve tagja a K&H verseny 
csapatának is. Indult az iskolai 
szép olvasási és versmondó 
versenyen is. Az idei Alapműve-
leti Matematikaverseny körzeti 
fordulóján  III. helyezett lett. Tanul-
mányi munkájában évvégén és 
félévkor több tantárgyból is kitű-
nő eredménnyel végzett. Az osz-
tályban segíti az osztályközösség 
kialakítását, csendesen, de hatá-
rozottan támogatja osztálytársai 
munkáját. Társai szeretik, tisztelik 
tudásáért, szívesen fogadják 
segítségnyújtását. Tanáraival, 
az iskola dolgozóival és társaival 
tisztelettudó, udvarias. 

Bencze Emese első osztá-
lyos kora óta tanulmányi ered-
ményei, szorgalma, kitartása 

példamutató társai számára is. Nemcsak 
a világ dolgaira nyitott, hanem empati-
kus a többiekkel szemben is, az osztály 
tagjai ezért is szeretik, csoportmunkában 
vezetőnek választják. Érzékenysége 
nemcsak társaival szemben nyilvánul 
meg: erős kötődése van az állaktokhoz, 
a természethez. Mióta elsajátítot ta a 
betűk ismeretét, mindig van nála könyv, 
szabadidejének egy részét olvasással 
tölti. Minden versenyen – amelyen az 
osztály indult – az elsők között vett részt. 
Idén első helyezést ért el a szép olvasási 
versenyen. Több évig volt aktív tagja az 
iskolában működő színjátszó szakkörnek 
is. A tanulás mellett számítani lehet rá 
szervezésben is. Nyitott, intelligens, meleg 
személyisége példamutató az egész 
közösség számára. 
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Ifjú digitális festő mutatkozott be

KARAAKTER/TÉR címmel nyílt 
kiáll í tás a Kisfaludy-napok 
programsorozat keretében 
pénteken a környei Művelődési 
Házban. A nagyteremben és az 
előtérben látható tárlat a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
grafika tanszakos diákjainak 
alkotásait, 51 grafikát és 18 
digitális festményt mutat be.

A Kisfaludy-napok prog-
ramsoroza t  része a 
kezdetektől az a kiállí-

tás, amely az általános iskola 
grafika tanszakos diákjainak 
alkotásaiból nyújt ízelítőt. Arra 
azonban még soha nem volt példa, hogy 
egy ifjú alkotó a művein keresztül kiemelten 
szerepeljen. Az idei évben Soltész László, a 
grafika tanszak vezetője Kocsis Anna 18 
digitális festményét és 11 grafikáját szer-
kesztette önálló tárlattá úgy, hogy a többi 
alkotással mégis kerek egészet alkosson.

A 14 esztendős Kocsis Anna a tatabá-
nyai Váci Mihály Általános Iskola diákja, 
s lassan négy éve tanul grafikát Környén.  
A digitális rajzolás egy éve keltette fel figyel-
mét, s olyannyira magával ragadta, hogy 
továbbtanulását is a kaposvári Zichy Mihály 
Iparművészeti Szakgimnáziumban tervezi 
grafikus/animáció szakon. Legfőképpen 
a karakter animáció és a koncepciós áb-
rázolás érdekli, központi témája az ember 
és emberszerű lények.

A digitális festészet nem más, mint 
a hagyományos festészet egy digitális 

technikával megvalósuló módja. Ezek az 
alkotások csak a létrehozásukkor használt 
munkaeszközben különböznek. A művész 
ugyanúgy szabadkézzel dolgozik, mind-
össze annyi történik, hogy ecset helyett 
egy nyomásérzékeny tollat, vászon helyett 
pedig digitális rajztáblát használ. Termé-
szetesen a digitális festés csak részben 
hasonlít a hagyományosra. Bár a grafikai 
szoftverek remekül modellezik a különböző 
ecseteket, ceruzákat, eleinte mégis nehéz 
megszokni, hogy a grafika nem a táblán, 
hanem egy grafikai szoftverben jelenik 
meg. Fontos tudni, hogy önmagában sem 
a számítógép, sem a rajztábla nem tud 
ízléses képet alkotni, tehát a szabadkézi 
rajztudás ehhez a módszerhez is nélkü-
lözhetetlen – vezette be a rejtelmekbe 
a megnyitón jelenlévőket Pócsik Emese 
designer, akinek kötődése a művészeti 

ághoz majdnem egy évtizedes, 
2008 óta szenvedélye a digi-
tális festészet. Azt is kiemelte, 
hogy a digitális festmények 
művészeti és esztétikai értéke 
semmiben sem marad el a 
hagyományos festményekétől. 
A hagyományos alkotások 
többnyire az otthon díszeként, 
vagy ajándéktárgyként, funkci-
onálnak, a digitális grafikáknak 
viszont nagyon sok féle gyakor-
lati felhasználása is van, hiszen 
ma minden nyomtatott, vagy 
elek tronikus felhasználásra 
szánt grafika számítógéppel 
készül: a plakátok, az újságok, a 
könyvborítók, a rajzfilmek, még 

a termékcsomagolások is. 
A személyes sikerekhez nélkülözhetetlen, 

hogy az alkotónak legyen egy kialakult 
stílusa. Legyen egy olyan felismerhető 
vonalvezetése, ami alapján az Ő munkáit 
meg lehet különböztetni. Annának ez már 
most megvan, az erős vonalak és éles 
kontrasztok minden alkotásának drámai 
hatás kölcsönöznek. Ez pedig egy nagyon 
határozott és céltudatos személyiségre 
enged következtetni – ajánlotta a designer 
az alkotásokat az érdeklődők figyelmébe, 
Annának pedig azt kívánta, hogy továbbra 
is határozottan haladjon ezen az úton, hi-
szen – feltehetően – még nagyon sok sikert 
tartogat a számára. 

A KARAAKTER/TÉR május 18-áig látogat-
ható a környei Művelődési Házban hét-
köznapokon 10 és 17 óra között, hétvégén 
rendezvények ideje alatt.

A katasztrófavédelemmel is ismerkedtek a diákok

Rendhagyó tanítási napon vettek részt 
a Kisfaludy hét keretében április elején 
a környei általános iskola diákjai, akik a 
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság és a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület izgalmas és 
interaktív előadás sorozatának köszönhe-
tően a katasztrófavédelem működésével, 
tevékenységével is megismerkedhettek, 
s hallhattak az elmúlt évtized legjelentő-
sebb katasztrófahelyzeteiről. 

A végzősök számára Sikrai Attila alez-
redes, polgári védelmi főfelügyelő 
mutatta be az alumíniumgyártás 

folyamatát, valamint az azt kísérő mellék-
termék okozta vörösiszap katasztrófát, mely 
Devecser és Kolontár környékét sújtotta 
2010 októberében. 

A felső tagozatos diákok a Környei Ön-
kéntes Tűzoltósággal ismerkedtek: az ötö-
dikesek számára Bakos Martin és Zink Máté 
önkéntes beosztott tűzoltók tartottak elő-
adást, s a diákok természetesen nemcsak 
megismerhették a leggyakrabban használt 

felszereléseket, de fel 
is próbálhatták azo-
kat. A hatodikosok szá-
mára Popovics Milán 
szolgálatparancsnok 
idézte fel a Környén 
átélt katasztrófákat, s 
tartott képes beszá-
molót a szükséges 
beavatkozásokró l .  
A szolgálatparancs-
nok szólt a 2010 -es 
árvízről, a 2012-es sár-
lavináról, s a 2013-as 
rendkívüli hó helyzetről, 
amikor a nagymennyi-
ségben lezúduló hó 
március 15-én reggelre 
elzárta a falut a külvi-
lágtól. A hatodikosok 
is megízlelhették a tűzoltás során használt 
védőruházat, sisak viselésének érzését, a 
hetedikesek pedig az alpin technika rejtel-
meibe nyerhettek bepillantást Bene Zsolt 
elnök, parancsnok bemutatója során. Ha 

baj van, a tűzoltókra mindig számíthatnak 
– rögzült a rendhagyó órákon a diákokban, 
akik közül többen – a remények szerint – pár 
esztendő múltán maguk is gyarapítják a 
Környei Önkéntes Tűzoltóság létszámát.

Előkelő helyezés Kecskéden

A Megyei Mezei Futóverseny Diák-
olimpiája  2017. március 23-án volt a 
kecskédi  reptéren. A környei iskola 
Mucsi Ákos 8.b osztályos, IV. korcsopor-
tos tanulót nevezte. Mivel Ákos ősszel 
megnyerte a Tatabánya Városi Diák-
olimpia Csónakázó-tó körüli futóver-
senyét, maga mögött hagyva a város 
testnevelés-szakos diákjait is, jogosult 
részt venni a megyei bajnokságon is. 
Kecskéden a korcsoportjában a me-
gye 59 legjobb futója állt rajthoz, és 
Ákos a versenyen az előkelő 8. helyen 
végzett. Gratulálunk Neki!

Pulayné Fekete Magdolna testnevelő tanár

Táncos évzáró

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola  

néptánc tanszakos tanulói  
mindenkit sok szeretettel hívnak  
és várnak a  2017. május 26-án,  

17 órakor kezdődő  
évzáró műsorukra  

a Művelődési Házba.

Szép helytállás a mezei futóversenyen

Hat környei diák vett részt a Magyar Atlétikai Szövetség által 
szervezett Sport XXI. program mezei futóversenyén Tatabányán, 
a Csónakázó-tónál, ahol szép számmal versengtek a gyerekek.  
A népes mezőnyben a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola nevezői közül Nagy Miksa és Kohl Dániel érte 
el a legjobb eredményt. A Közép Dunántúli régióból az U11 és U 
13-as korosztályt közel 300 gyerek képviselte a Magyar Atlétikai 
Szövetség által szervezett Sport XXI. program mezei futóversenyén. 
A környei iskolából hat diák vett részt a rangos versenyen U11-es 
kategóriában, ahol 127 nevező indult az 1500 méteres távon, me-
lyen a sportszerű rajtot követően hatalmas verseny vette kezdetét. 
Aki az első 200 métert „elfutotta”, az lassabb üzemmódba kapcsolt. 
A környei iskolások közül Nagy Miksa teljesített a legkiválóbban, 
ő a 35. helyen végzett, s Kohl Dániel alig maradt el tőle, hiszen 
negyvenedikként ért célba. Balaskó Patrik, Horthy Ákos, Kucsera 
Zsolt és Végh Viktória a tisztes középmezőnyben zárta a versenyt.

Bővült a csapat...
A tavalyi kezdet után idén is sikerült megszervezni a 
kerepelők csapatát. Most is Rómába mentek a haran-
gok nagycsütörtökön és a hangjukat kerepelők pótol-
ták. Bernhardt Tivadar újabb öt kereplőt készített, így 
tíz kereplő állt a kerepelők rendelkezésre. Köszönjük 
ezt a nemes gesztust.

A tíz kereplőből kilenc került használatba, ebből 
látszik, hogy az öt fős csapat kilenc főre nö-
vekedett. A tavalyi csapatból három fő idén 

is kerepelt és hat ,,újonc" volt a csapatban. Az új fiúk 
,,toborzásában" segített a 7.a osztályfőnöke Takácsné 
Eichhardt Emma, amit ezúton is köszönök. Álljanak itt a 
nevek, akik kerepeltek támogatva ezt a hagyományt 
és áldoztak erre a szünidőből: Bán Márk, Csík Ádám, 
Eck Norbert, Füstös Bálint, Kománovics Patrik, Labossa 
Döme, Molnár Erik, Mucsi Ákos, Nagy Márton. A fiúk 
önzetlen munkáját megjutalmazta a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Baráti Kör, a Katolikus Egyház és az idén már több 
környei lakos személyesen is megajándékozta a kerepelő fiúkat. Mindenkinek köszönjük a támogatást és reméljük, hogy ez a szép 
hagyomány tovább fog élni.

Wéber István 

NNÖ elnökhelyettese

Mezei futóversenyek

Fotó: Benedek Csenge (KPÖTE)
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Úgy szeretlek, mint a mézeskalácsot…
2017. március 26-án volt pontosan ötven 
éve annak, hogy Farkas Klára és Wiszt 
János örök hűséget fogadtak egymásnak. 
Ez alkalomból gyűlt össze a népes család 
a környei tájházban, hogy megünnepeljük 
a jeles évfordulót.

A menyegzőre 1967. március 26-án 
került sor, húsvét vasárnapján, a 
kömlődi házasságkötőben és a 

templomban. Az esküvőt követően az 
ifjú pár Környére költözött, majd meg-

született két gyermekük: Klára és János. 
Később megérkeztek az unokák is: Lilla, 
Liliána és János. Az első dédunoka az 
Ajnácska Lili nevet kapta, és mára már 
kétéves elmúlt, de szinte születése óta 
kitölti és megszépíti, ahogy ő mondja, 
a „Dindimama” és a „Dindipapa” hét-
köznapjait. A történet azonban it t nem 
ér véget, csak megállunk néhány pilla-
natra emlékezni. Mami és Papi, emlékez-
zetek hát az elmúlt 50 év mozzanataira, 
a küzdelmekre, a boldog percekre, a 

kitartásra és a példamutatásra! Példa-
mutatásról beszélek, hiszen mindenkinek 
beloptátok magatokat a szívébe a ked-
vességetekkel és segítőkészségetekkel, 
ezért a meghívottak örömmel érkeztek 
megünnepelni veletek ezt a nagy napot. 
A család nevében kívánok nektek még 
sok szeretetben, egészségben eltöltött 
évet, a dédunokák zsivaját, magunknak 
pedig rengeteg finom „Mami-sütit” és 
„Papi-történetet”!

Lilla

„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:

90 esztendős 
Pachl Jánosné sz. Várhegyi Mária (április 18.)

85 esztendős 
Horváth Györgyné sz. Rozsnyai Ilona (április 29.)

80 esztendős 
Vanya Sándor Istvánné sz. Keresztes Jolán (április 7.)

Fegyveres Józsefné sz. Pácz Izabella (április 16.)
75 esztendős  

Golda Ferencné sz. Dobri Erzsébet (április 14.) 
Gubicza Istvánné sz. Kurucz Mária (április 29.)

70 esztendős 
Farkas Ignác (április 10.) 

Alapi Béláné sz. Herengel Ilona (április 17.) 
Erl Péter (április 18.) 

Galgovics Miklósné sz. Smajda Valéria (április 26.) 
Pápai István (április 27.)

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 egy kisfiú és két 
kislány született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Schlepp János és Kis Andrea  
kisfiát Dominikot,

Vona Csaba József és Vass Éva  
kislányát Gréta Annát,

Harmati Csaba és Németh Anita Edit  
kislányát Hannát.

  A gyermekeknek és szüleiknek 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!

Nagyböjti gyűjtés

Ö tven, zömmel többgyerme-
kes, vagy nehéz helyzet-
ben lévő családhoz jutott 

el április elején egy-egy tartós élel-
miszerekből összeállított csomag, 
benne a Környei Katolikus Karitász 
hagyományos húsvét előtti felhí-
vására jelentkezők adományaival.  
A húsvétot megelőző nagyböjti gyűj-
tés általában szerényebb eredmény-
nyel zárul, mint az adventi időszaki. 
A hónap elején az tavaly év végi 
mennyiség fele gyűlt össze a Védő-
női Szolgálatnál, ám az önkéntesek 
minden egyes felajánlást hálás szív-
vel fogadtak, hiszen – hangsúlyozták 
többször is – a kemény tél alaposan 

megnövelte a háztartások kiadásait, 
így az összegyűlt 330 kilogrammnyi 
élelmiszer kapcsán egyáltalán nem 
lehet ok panaszra. Az adományo-
zóknak köszönhetően a Karitász 
önkéntesei 56 kg. lisztet, 53 kiló cuk-
rot, 50 kilónyi rizst, 30 kiló tésztát, 25 
kiló babot, lencsét, 60 liter étolajat, 
20 kiló konzervet rendszereztek, és 
a gyerekeknek is jutott édesség, 
valamint sütemények készítéséhez 
alapanyag 36 kilónyi. A Környei 
Katolikus Karitász köszönetét fejezi ki 
valamennyi adományozó számára, 
akik segítettek a szegényebb sorsú 
családok húsvéti ünnepének köny-
nyebbé, szebbé tételében!

Húsvétra készülve
Zsúfolásig megtelt a Hófehérke című 
mesejátékot követően a Művelődési Ház 
nagyterme, ahol a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe és az intézmény, s 
egyáltalán nem utolsó sorban a Nő Klub 
tagjai várták a gyerkőcöket, anyukákat, 
apukákat, nagyszülőket közös húsvéti 
készülődésre. 

A z biztos, hogy a résztvevők mindent 
megtettek azért, hogy húsvétkor ne 
szűkölködjenek hímes tojásban a 

locsolók, és az ünnepi asztalok, ablakok 
sem maradtak dísz nélkül, hiszen a szer-
vezők megannyi kézműves technikával 
készültek, melyek között nem győztek vá-
logatni a kicsik, nagyok. A hagyományos 
technikák mellett újakat is kipróbálhattak a 
lányok, fiúk, s a régi idők húsvéti ünnepeire 
készülődő hölgyei bizony csak kapkodták 
volna a fejüket, ha látják, hogyan készül a 
gyöngyös, a dekopázsolt, a nyuszi fülecské-
vel, fogacskával díszített tojás, s egyáltalán 
nem utolsó sorban fültisztítóból a kisbárány. 

De szélforgóban, számos nyusziban és tapsi 
formájú díszben, hímes tojás- és szalvétatar-
tóban, függeszthető, állítható, fektethető 
ünnepi kellékben is bővelkedett a kínálat, a 
fiúk, lányok pedig elmélyülten és az alkotás 
sikerélményétől feldobódva fedezték fel az 
asztaloknál az újabb és újabb kézműves 
lehetőségeket. A program végére nem egy 

olyan gyerkőc akadt, aki maga is megle-
pődött, mennyi mindent készített, s okozott 
némi fejtörést a hazaszállítás mikéntje, az 
arcocskák azonban arról a jóleső érzésről 
árulkodtak, hogy pár órát közösen alkottak 
anyuval, apuval, a nagymamával, s az 
ünnep díszei erre a közös alkotásélményre 
emlékeztették mindannyiukat.

Családi szeretgető

E lső alkalommal szervezett Családi Szeretgető programot a Baba Mama 
Klub március 25-én a Művelődési Házban, s az érdeklődés láttán, no 
meg az anyukákkal, apukákkal, gyerekekkel eltöltött kellemes délután 

tapasztalatai alapján nagyon valószínű, hogy lesz még folytatás. Vidáman vet-
tek részt a gyermek angol foglalkozáson kicsik és nagyok, akiket játékos mon-
dókákkal, gyerekdalokkal, később gitárral kísért közös énekléssel, és egy kis 
mozgással is megörvendeztetett Krállné Mózer Nikoletta. A kézműveskedésre 
vágyók sem unatkoztak, hiszen a mindig is aktív Nő Klub tagjai színezővel, 
kirakóval várták a gyerekeket, s már a közelgő húsvét jegyében báránykákat, 
tavaszi virágdekorációt is készíthettek az apróságok, s végül az első Családi 
Szeretgetőt mese diavetítés zárta. A Baba Mama Klub ezúton köszöni mindenki 
számára a szervezéshez, lebonyolításhoz nyújtott segítséget, de legfőképpen 
az anyukák, apukák, gyerkőcök részvételét köszöni, akik nélkül nem vált volna 
ilyen sikeressé, kedves hangulatúvá a program.
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Kikeletben járnak álmaim...
Juhász Gyula „Tavaszvárás” című verse 
hangzott el a környei Idősek Klubja tavasz-
köszöntő rendezvényének zárásaként Tár-
kányi Károlyné előadásában, aki mintha a 
költő gondolataival egyben summázta is 
volna a kis vackorosok korábbi ajándék-
műsorát: a hó alól már dobban boldogan 
a föld nagy szíve s csöndesen fogan a 
csíra, melyből új élet terem, s bimbók 
bomolnak majd szűz réteken... A földre 
fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, 
kémlelem színét, ég, föld között angyali 
üzenet hirdeti a jövendő életet... 

B ár a program időpontjában az 
épületen kívül – a korábbi évekhez 
hasonlóan – ezúttal sem szikrázott 

a napsütés, a szívekben felragyogott. S 
bízzunk benne, hogy az már hagyományos 
tavaszváró rendezvény valóban elhozza 
a hírnököt, a nyár ígéretét. A klubtagokat 
Halász-Becker Anita szolgálatvezető köszön-
tötte, képletesen a ház falai közé varázsolva 
a tavaszt: ha becsukod a szemed egy pilla-
natra, egyszerre megérzed a sarjadó fű friss 
illatát, hallod a rigó rekedt, erőtlen hajnali 
énekét, a halkan surranó kis patak ébredő 
neszét... enged a fagyos szorítás a szíves 
körül, élni akarsz, újjászületni a rügyfakadó 
tavaszban, ahol a földből remegve bújik elő 
az első hóvirág, majd ibolya... Szeretetteljes, 
láthatóan olykor múltba révedező mosolyt 

csalt az arcokra a Vackor Óvoda és Böl-
csőde apróságainak tavaszi versekből, 
dalokból, játékokból kötött ajándékcsokra, 
s végül A Kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című vidám mesejáték, amely természe-
tesen okulással zárult. A kiskakas ügyesen 
megőrizte a szemétdombon lelt pénzt, gaz-
daasszonya pedig „fogta magát, vett egy 
kosár kukoricát örömére a nagy napnak, 
három jércét a kakasnak. Mind a három 
megtanulta, kapirgálni fontos munka, s 
mondogatják minden reggel: ki korán kel, 

aranyat lel! A kicsik bájos előadása után 
Halász-Becker Anita a keresztény világ 
legnagyobb ünnepéről, jeles napjairól, és 
egyik szimbólumáról, a tojásról szólt, melyet 
sokáig csak pirosra festettek, mert a színnek 
védő erőt tulajdonítottak. S bár úgy tűnik, 
hogy a tavasz még kicsit incselkedik, az 
ünnep is bekukkantott az otthonba, hiszen 
a szolgálat munkatársai maguk készítette 
színes hímes tojásokkal ajándékozták meg 
a klubtagokat a hagyományosan gazdag 
és ízletes vendéglátás előtt.

Mondta, hogy korán jöttem...
A klinikai halálból visszatértek körülbelül 
25 százaléka számol be halálközeli élmé-
nyekről, háromnegyed részüknek viszont 
semmilyen emlékképe nincs. Vajon miért? 
Lehet, hogy ők is rendelkeznek emlékké-
pekkel, csak nem tudják felidézni? Lehet, 
hogy az emberi szavakkal leírhatatlan 
boldogságérzet a halálközeli állapotban 
csak hallucináció, hogy oldja a haláltól 
való félelmet? Megannyi kérdés, melyeket 
sokáig nem lehetett feltenni, s amelyekre 
még ma sincs egyértelmű válasz. Vannak 
viszont tapasztalások, vélemények. 

E zekről szólt R. Kárpáti Péter „Élet az 
élet után” című előadássorozatá-
nak második, a „Miért pozitívak a 

halálközeli élmények?” elnevezést viselő 
állomása a Művelődési Házban a Községi 
Könyvtár szervezésében.

A bő két és fél órás, filmvetítést is tartal-
mazó program lehet, hogy sokakat meg-
erősített hitükben, vagy tagadásukban, s 
lehet, hogy többeket elbizonytalanított, azt 
azonban a filmben megszólaló Dr. Papp 

Lajos szívsebész professzor leszögezte: 
senkinek nincs joga kételkedni abban, 
amit egy halálközeli élményt átélő elmond.  
A professzor maga is átélte, hiszen – ahogy 
elhangzott – ő úgy született, hogy halva 
jött a világra. Az, hogy teljes mértékben 
tagadjuk, nem tudósi viselkedés. Az, hogy 
teljes mértékben elhisszük, az sem tudósi 
viselkedés... – fogalmazott.

Olyan színek jöttek elő, amikről csak a 
leírásokból tudom, hogy léteznek... nemcsak 
a körvonalakat láttam, hanem azt is, amit 
aurának nevezünk, ami körülveszi a növé-
nyeket is... hirtelen fény áramlott, olyan fény, 
ami szerintem sokkal erősebb, mint a nap, 
mégis bele lehet nézni... aki rögtön a közvet-
len közelemben állt, ő volt az édesapám, 
aki 13 éves koromban halt meg. Ő mondta, 
hogy korán jöttem... Dobronay László két év-
tizede szenvedett autóbalesetet, és érte el a 
halál szele. Eleinte attól tartott, ha megosztja 
az átélés emlékeit, zárt osztályra küldik. Majd 
feltette a kérdést: mitől, vagy kitől kellene fél-
nem? Ma már úgy érzi, az a feladata, hogy 
válaszoljon a kérdésekre, hogy elmondja az 

élményeit... Életszemlélete megváltozott, fel-
ismerte: csak rajta múlik, hogy megteremtse 
saját életében és közvetítse az emberek felé 
azt a szeretetet, amit „ott” átélt...  

R. Kárpáti Péter előadás, film- és kötet-
sorozatában a klinikai tények, új ismeretek 
mellett vélemények, tudományos sejtések is 
megjelennek pró és kontra, hiszen nem célja 
a halál utáni bárminemű létezés tagadása, 
igazolása, megkérdőjelezése, misztifikálása. 
Az előadás azért jött létre, hogy a lehető 
legtárgyszerűbben mutassa be mindazt, 
amit a halálközeli élmények jelenségköréről 
a XXI. század elején tudni lehet.

Térkövek, járdák, sírkertek
Még 2007 nyarán fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy a temetők járdáit mente-
síteni kellene a kátyúktól, az esős időben 
felázott sáros talajtól. A gondolatot tett 
követte, felhívást tettünk közzé a Környei 
Hírhozó hasábjain, hogy mindenki, akit 
a jó szándék vezérel, járuljon hozzá pár 
forinttal, hogy a temetőkben kulturáltan 
lehessen közlekedni. Rengeteg felajánlás 
érkezett 500 forinttól 120 ezer forintig széles 
volt az adományok összege, de nem is ez 
volt a fontos, hanem a szándék, hogy szí-
vesen tették sokan ezt a jó cél érdekében.  
Még határainkon túlról, sőt Svájcból is 
érkezett nem kis összegű pénz (a felajánló 
sajnos, azóta már a környei temetőben 
pihen). Köszönet azért, hogy 10 évvel ez-
előtt elindult egy nemes kezdeményezés 
az Önök önzetlen adakozásából.

A z adományozók megtapasztal-
hatták, hogy jó helyre került a 
pénzük, hiszen elkészült a katolikus 

temetőben a bevezető út majdnem teljes 
egészében és a keresztig tartó járdasza-
kasz térkövezése, a kereszttől jobbra, balra 
pedig járólapokkal lerakva a járdaszakasz. 
A református temetőben is elindult egy 
folyamat a méltóbb környezet megterem-
téséhez. Sajnos akkor a pénz nem volt 
elegendő a munkálatok teljes befejezé-
séhez, további gyűjtéssel pedig már több 
terhet nem szerettünk volna a lakosságra 
róni. Gondolom, hogy rajtam kívül nagyon 
sokunkban megfogalmazódott vissza-visz-
szatérően, hogy mennyivel rendezettebb, 
szebb lenne mindkét temető, ha be lenne 

fejezve a térkövezés, járdaépítés. Természe-
tesen érthető, hogy volt fontosabb, halaszt-
hatatlan feladat községünk más területén, 
ugyanakkor ott szerepelt mindig a tervek 
között, hogy a munkák teljes befejezése 
egyszer majd megtörténik, amikor lesz rá 
anyagi fedezet.

És az idei tavasszal eljött a változás, a rég 
tervezett munkák befejezése is. A változás, 
ami szembetűnő, hiszen most már igazán 
rendezett, biztonságosabb körülmények 
között közlekedhetnek mindazok, akik kilá-
togatnak elhunyt szeretteik nyughelyéhez. 
Különösen örvendetes, hogy a balesetve-
szélyes járólapok helyére is biztonságos 
térkövek kerültek elhelyezésre, így akár 
kerekesszékkel is megközelíthető a katolikus 
temető felső része. Külön figyelmet fordítot-
tak a konténer elhelyezésére, hiszen épült 
egy emelvény lépcsővel ellátva, hogy ne 
kelljen találomra, lendületből beledobni a 
virág-, vagy egyéb hulladékot, ami valljuk 
be sok esetben a másik oldalon, a földön 
landolt és ott is maradt…  A református 
temetőben is könnyen megközelíthető a 

konténer sármentesen esős időben is, és 
a sírok közötti kis közlekedő járdák is bizto-
sítják a kulturált környezetet, a biztonságos 
közlekedést. 

Környe szépül, fejlődik. Elöljáróink a lehe-
tőségekhez mérten megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy az itt élőknek jó 
legyen a közérzete, hogy élhető legyen 
a falu. Megnyugtató, hogy a végső nyug-
helyül szolgáló temetők környezete is szív-
ügyük, és odafigyelnek arra is, hogy elhunyt 
hozzátartozóink méltó körülmények között 
pihenhessenek. 

Ehhez a szép rendezett környezethez 
már csak az kell, hogy vegye mindenki a 
fáradtságot és figyeljen oda a temetők 
tisztaságára.  A szemetet, elszáradt virágo-
kat a konténerbe dobja, ne a sírok mögé, 
vagy a kerítések tövébe, a locsolókannákat 
visszavigye a csaphoz, a már nem használt 
sírkövek elszállításáról gondoskodjon és ne 
a mellette lévő sírnál hagyja nem gondolva 
arra, hogy ezzel nemcsak munkát okoz má-
soknak, de kegyeletet is sért, mert amit nem 
szeretnénk, hogy velünk megtegyenek, azt 
mi se tegyük másokkal… Ennyi tisztelettel 
tartozunk egymásnak és az örök álmot alvó 
szeretteink emlékének egyaránt. 

Varga Katalin

(Kicsit kényelmetlenül éreztem magam a fenti 
sorok írásakor, mert nem szeretnék megosztó 
lenni és külön választani a két temetőt, hiszen 
mindkét helyen pihennek a katolikus és a re-
formátus felekezethez tartozó embertársaink, 
csupán a helymeghatározás miatt említettem 
„katolikus” és „református” temetőként meg-
különböztetve a sírkerteket).

Református húsvéti kézműveskedés
Közös énekléssel, áhítattal 
kezdődött a Környe-Orosz-
lányi Református Missziói 
Társegyházközség hitta-
nos diákjai, gyülekezeti 
tagjai számára a húsvéti 
készülődés jegyében szer-
vezett kézműves foglal-
kozás a Tagyospusztán 
található Vitéz Dinnyés 
Zsigmond Református Kon-
ferenciatelepen.

M elyik kép kapcso-
lódik leginkább 
húsvéthoz? – kér-

dezte a gyerekeket Nagy Péterné tiszteletes 
asszony, ők pedig a vetített diákból válasz-
tottak: a bárány! A tojás! A nyuszi! A kölni! 
A víz! Többen helyen felelték, hogy a sír, a 
tiszteletes asszony pedig elmesélte a bibliai 
történetet, amikor az asszonyok illatszereket 
vittek Jézus sírjához a barlangba, hogy fel-
készítsék a temetésre. A követ a sírbolt elől 
elhengerítve találták, és amikor bemen-
tek, nem lelték Jézus testét. Amikor emiatt 
tanácstalanul álltak, két férfi lépett eléjük 
fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve 
a földre szegezték a tekintetüket, azok így 
szóltak hozzájuk: mit keresitek a halottak 

között az élőt? Nincsen itt, mert feltámadt...
Ha Jézus nem lenne, nem lenne húsvét, a 
lányokat nem locsolnák meg, a fiúk nem 
kapnának sok zsebpénzt. Ha nem lett vol-
na, akkor mi ma nem ülhetnénk itt húsvéti 
kézműves foglalkozáson. Sőt, egyáltalán 
nem ülhetnénk itt nagy valószínűséggel. 
Az, hogy élünk, hogy vagyunk ezen a vilá-
gon, s hogy ki sem tudjuk fejezni szavakkal, 
Isten mennyire szeret bennünket, az Jézus 
Krisztusnak köszönhető. Mert ő helyettünk 
és miattunk vállalta, hogy kigúnyolják, hogy 
megalázzák, megverjék, keresztre feszítsék, 
hogy eltemessék. De a harmadik napon fel-

támadt, s azt üzente, hogy 
a szörnyűségek ellenére 
hihetünk az örök életben, 
a mennyországban – me-
sélte a gyerekeknek Nagy 
Péterné, s azt kérte tőlük, ők 
is minden cselekedetükkel 
hirdessék, hogy Jézus Krisz-
tus feltámadt. Ha mással 
nem, akkor azzal, hogy 
örülnek, hogy segítenek 
egymásnak. 

Az oroszlányi, környei 
gyerekekre ezúttal is szá-
mos egyszerű, mégis krea-
tív kézműves technikák vár-

tak, előtte azonban a tavaszi napsütésben 
izgatottan kutatták az udvaron a bokrok, 
fák alját, s végül minden apróság örömmel 
szorította magához a meglelt ajándékot.

Később a bőséges alapanyagok között 
válogatva bizony fejtörést okozott, hogy 
melyik dísz készüljön el előbb, a nyuszis, 
bárányos, az ajtóra, vagy ablakra kerülő, 
a legügyesebbek pedig valamennyit 
elkészíthették. A program zárásaként követ-
kezett a hagyományos és igazán gazdag, 
ízletes vendéglátás mindenféle finomság-
gal, melyek a gyülekezet hölgy tagjainak 
szorgoskodását, keze munkáját dicsérték.
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Sikeres évet zárt a Vöröskereszt környei szervezete
Továbbra is szép létszá-
mot tudhat magáénak 
a Vöröskereszt környei 
szervezete, amelynek 
tavaly 350 tagja volt. Az 
eltelt esztendőben az 
alapszervezethez ha-
tan csatlakoztak, őket 
külön is üdvözölte a 
márciusi évértékelőn 
Andor Ildikó titkár hoz-
zátéve, hogy reményei 
szerint idén is gyara-
podnak új tagokkal.

2 016 hagyomá -
nyosan mozgal-
masan, esemény-

dúsan telt: a szervezet 
júliusban első alkalom-
mal rendezett „Együtt-Egymásért” kö-
zösségépítő programot, amely a rossz 
idő ellenére igen sikeresnek bizonyult. 
Az érdeklődőket kézműves foglalkozás, 
arcfestés, csillámtetoválás, homokkép ké-
szítés, gyöngyfűzés, kerékpáros, mazsorett 
és fittnes bemutató várta. Az alapszervezet 

tagjai részt vettek a Művelődési Ház Ad-
vent-elő elnevezésű eseményén, s az intéz-
ménnyel, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal karöltve mézeskalács dí-
szítésre invitálták a falu lakóit, akik – az óvo-
dástól az idősebb korúig – valamennyien 
nagy örömmel vettek részt a hagyomány-

teremtő programon. 
Májusban köszöntötték 
a jubiláló véradókat.  
A donorok tavaly négy 
alkalommal vehettek 
részt a községben vér-
adáson, az év során 
összességében 215 ön-
kéntes jelent meg a Vö-
röskereszt felhívására, 
köztük hat elsőalkalmas 
donor. A több mint száz 
önkéntes segítségének, 
szorgoskodásának kö-
szönhetően az Idősek 
Napi programmal is -
mét felejthetetlen, szép 
élményeket szereztek a 
falu szép korú lakosai 
számára, december-

ben pedig 120 karácsonyi csomagot készí-
tettek nagycsaládosoknak, rászorulóknak. 
A titkár beszámolója során köszönetét 
fejezte ki a vezetőségi tagok, önkéntes 
segítők és a sütemények elkészítéshez, 
a csomagok összeállításához segítséget 
nyújtó aktívák számára. 

Egymilliárdos kerékpárút
Tavaly márciusban írt alá konzorciumi 
megállapodást Kecskéd, Környe és Orosz-
lány polgármestere a három települést 
és Tatabányát összekötő, 1,1 milliárd fo-
rint értékű kerékpárút megvalósításáról.  
A TOP-os (Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program) – immár nyertes – pro-
jekt keretében Tatabánya és Környe köz-
igazgatási határától indulva Oroszlányig 
épül meg a kerékpárút

Á prilis 12-én az oroszlányi város-
házán találkozott újra a három 
polgármester, Lazók Zoltán, Beke 

László és Grúber Zoltán, hogy a nyilvános-
ságra hozott kormányhatározat fényében 
tárgyalják meg a további tennivalókat.  
A nyomvonal 11,8 kilométer aszfaltozott és 
1 kilométer erdei útból áll. A burkolattal 
el nem látott szakasz a fő nyomvonalról 
ágazik le a kamalduli remeteség majki 
műemlék együt tese felé. A pályázati 
források elosztásának sajátosságai miatt 
a tatabányai, 4,2 kilométeres szakasz kü-
lön beruházásban épülhet meg. A teljes 
hosszában mintegy 16 kilométeres útvonal 
elkészülte után Oroszlánytól a Dunáig le-

het majd kerékpározni az Által-ér mentén.  
A megbeszélésen Busz Tamás, a Partner 
Mérnöki Iroda tervezője ismer tet te a 
további feladatokat, ugyanis rendkívül 
szűkösek a határidők: az engedélyeztetési 
eljárást 60 nap alatt kell végigvinni. Leg-
sürgetőbb az önkormányzatok kisajátítási 
eljárásainak befejezése, de hasonlóan 

fontos a régészeti feltárás elvégzése, a te-
rületek átminősítése, az alábányászottsági 
vizsgálat, a mezőgazdasági területek 
művelésből való kivonása, valamint 
egyeztetés a MÁV-al, hiszen a nyomvonal 
két helyen is keresztezi a vasutat a már 
elkészült tervek szerint.

 forrás: oroszlany.hu

Jó, de kivitelezhetetlen javaslat is felmerült  
a közgyűlésen

Összesen 7345 kiló hal akadt 
tavaly a Környei Horgász Egye-
sület tagjainak horgára, amely 
egy főre vetítve majdnem 49 
kilót jelent. Legtermetesebb 
példányként harcsából egy 38 
kilósat fogtak ki – a többi között 
ez is kiderült a szervezet köz-
gyűlésén, melyet a horgászati 
tilalom ellenére idén sem kísért 
túlzott érdeklődés.

T örök Mihály elnök beszá-
molójában elhangzot t, 
hogy az egyesület lét -

száma az előző évhez képest  
8 fővel emelkedett, az év végén 
232 volt. Tavaly is jelentős munkavégzéssel 
gondoskodtak a tó környezetének rend-
ben tartásáról, s folytatták a törpeharcsa 
varsázását, összesen 300 kilót halásztak le. 
A kibővített elnökség egyhangú döntéssel 
a társadalmi munkákban legaktívabb 
tagok, Berényi Tibor, Barta Attila, Budaházi 
János, Hartmann Zoltán, Hartmann Ákos, 
Golda Ferenc és Szommer Ferenc számára 
kedvezményes, 20 ezer forintos tagdíjat sza-
vazott meg – ismertette az elnök, hozzátéve 
hogy az idei évtől az évi 12 óra közösségi 
munkavégzés 15 ezer forinttal váltható 
meg. Kiemelte, hogy a döntéssel nem az 
egyesület bevételét kívánják növelni, sokkal 

inkább motiválni a tagokat, hogy minél 
többen vegyenek részt a munkálatokban. 

Tájékoztatójában – mint ahogy minden 
évben, úgy idén is – szép fogási eredmé-
nyek szerepeltek, amit a folyamatos és 
bőséges haltelepítéssel alapoznak meg 
évről-évre: a tóba tavaly összesen 7,8 mil-
lió forint értékben került 8500 kiló hal, s a 
telepítésre szánt kerettel idén sem bánnak 
szűkmarkúan, hiszen 8,8 millió forintért ter-
veznek halvásárlást.

A témához kapcsolódóan Hafner Já-
nos már nem először vetette fel a saját 
tenyész tó kialakítását, ám a lehetséges 
megvalósításról Dr. Beke Ernő titkár röviden 

így summázott: ötletnek jó, de 
kivitelezhetetlen. 2016 -ban a 
legtermetesebb, 38 kiló 27 de-
kás harcsát ifj. Kiss Mihály fogta 
ki, Hartmann Ákos egy 12 kilós 
amurral, Berényi Tibor egy 5 kilós 
süllővel dicsekedhet. 

A hozzászólások, kérdések 
során – szintén – már nem elő-
ször merült fel az 5 kiló feletti 
elviteli tilalom módosításának 
kérése, a felvetés azonban jól 
láthatóan, hallhatóan a tag-
ságot is megosztotta. Volt, aki 
úgy vélte, hogy 7 kilóra kellene 
emelni a határt, mert már túl sok 
a nagy hal a tóban, s volt, aki 

úgy, hogy azok értéket képviselnek, s ne 
a hazavitel, hanem a szórakozás legyen 
a cél. Török Mihály válaszában elmondta: 
már az elnökség is tárgyalt a kérdésről, s 
elképzelhető, hogy döntenek a 6 kilóra 
emelésről, de ha így is lesz, akkor is csak 
1 éves időtartamra, s majd összegzik a 
tapasztalatokat. Javaslatként elhangzott, 
hogy inkább a tagság döntsön, ha már 
úgyis ott vannak a közgyűlésen, de végül 
a többség nem támogatta az ötletet.  
A tóparti padok, asztalok állapota kap-
csán elhangzott, hogy tavasszal vala-
mennyi fel lesz újítva, s hogy hamarosan 
új esőbeálló is készül.

Szűréssel az egészségért
Második alkalommal szervezett Tavasz-
váró Egészségdélutánt a Művelődési Ház 
március közepén, s nemcsak a kínálat 
bővült a tavalyi programhoz képest, a 
résztvevők létszáma is meghaladta az 
elmúlt évit. 

A Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatalának Népegészségügyi 
Osztálya munkatársainak részvé-

telével testtömeg mérés, BMI mérés, izom 
százalék, testzsír százalék, hasi zsír és alap-
anyagcsere kalkuláció, vérnyomás-mérés, 
2-es típusú diabetes kockázatértékelő 
kérdőív, táplálkozási tanácsadás, vércukor 
és koleszterinszint mérés, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Rákellenes Egyesület részéről 
vastagbélrák-, illetve prosztataszűrés, va-
lamint De-Max hallás, MikrOptika compu-
teres látásvizsgálat, szürkehályog szűrés, 
szemnyomás mérés, szemfenék vizsgálat, 
és egyáltalán nem utolsó sorban AVON 
kézápolás is várta az érdeklődőket. 

Mindez díjtalanul, egy helyen, így az 
egészségdélutánra érkezők jelentős 
része pár óra alat t szinte valameny-
nyi eredményüket kézben tarthat ta, s 
meghallgathatták, megszívlelhették a 
tanácsokat a szakemberektől, akik pél-
dául a koleszterinszint mérés kapcsán a 
megjelentek majdnem felének javasolták 
a magas eredmény láttán, hogy keressék 
fel háziorvosukat, s kérjenek laboratóriumi 
kontrollt. A programon nagyjából nyolc-

vanan vettek részt, többen célirányosan 
látás-, vagy hallásvizsgálaton, és örömteli, 
hogy többen kifejezetten vastagbélrák-, 
illetve prosztataszűrésre vártak. Az ösz-
szesítés szerint a BMI mérés eredményei 
megfeleltek az országos átlagnak: a mért 
személyek fele bizonyult túlsúlyosnak, har-
maduk elhízottnak, míg a többiek normál 
testsúlyúnak. A szakemberek azt viszont 
örömmel konstatálták, hogy a táplálkozási, 
életmódbeli tanácsokat mindenki nyitot-
tan fogadta, s a dohányzó megjelentek 
is tettek ígéretet arra, hogy „leteszik”...  
A Művelődési Ház, illetve az ott elérhető 

mozgásos foglalkozások vezetőinek jóvol-
tából hárman is ajándékban részesültek a 
Tavaszváró Egészségdélutánt követően, 
hiszen a szervezők ezzel is igyekeztek mi-
nél több embert a programra csábítani.  
A legfiatalabb résztvevőnek Soósné Tár-
kányi Magdolna bizonyult, így ő, valamint 
a legfittebb Dócziné W. Márta díjtalanul 
vehet részt az intézményben 1-1 aerobic, 
jóga, pilates és zumba foglalkozáson, 
illetve a legidősebb Hartmann Andrásné 
volt, aki két tiszteletjegyet vehetett át a 
Vidámszínpad május 13-ai, Futóbolondok 
című előadására.
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2017. május 1. 
Környei tópart

(A műsorváltoztatás jogát a szervező önkormányzat fenntartja.)

A hagyományos, főzőversennyel egybekötött családi napot és 
majálist az önkormányzat május 1-jén, hétfőn rendezi meg a 
tóparton, ahol ismét szórakoztató és sportos programok, 
vidám versengések várnak mindenkit, a kicsiket a Csiri-Biri 
Játéktár és arcfestés is DÍJTALANUL!  
 
Idén már 10. 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 28-án 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 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–  Tűzoltási és mentőkutyás bemutató
12.00–  Kempo bemutató
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 Balaskó István és zenekara 
20.00–  Tábortűz a Kadarka Társulattal

s joogágááágáttt aa szervező önkormányzat fenntartja )

és 2 gyermek

V
A

C
K

O
R

 Ó
V

O
D

A
 

É
S

 B
Ö

L
C

S
Ő

D
E

M
Ű

V
E

L
Ő

D
É

S
I 

H
Á

Z

GY
ER

M
EK

NA
PI

 

PR
OG

RA
M

KA
VA

LK
ÁDM
Á

J
U

S
 2

7
.

F
Ő

T
É

R

A
 V

A
C

K
O

R
 Ó

V
O

D
A

 
É

S
 B

Ö
L
C

S
Ő

D
E

, 
V

A
L
A

M
IN

T
 

A
 M

Ű
V

E
L
Ő

D
É

S
I 

H
Á

Z
 

K
Ö

Z
Ö

S
 R

E
N

D
E

Z
V

É
N

Y
É

N
 

A
 R

É
S

Z
V

É
T

E
L
 D

ÍJ
TA

L
A

N
!

A
 S

Z
E

R
V

E
Z

Ő
K

 S
O

K
 S

Z
E

R
E

T
E

T
T

E
L
 V

Á
R

J
Á

K
 A

Z
 Ü

N
N

E
P

E
L
T

 
K

IS
E

B
B

-N
A

G
Y
O

B
B

 A
P

R
Ó

S
Á

G
O

K
A
T

 É
S

 S
Z

Ü
L
E

IK
E

T,
 N

A
G

Y
S

Z
Ü

L
E

IK
E

T
! 

M
áj

us
 2

7-
én

 1
4 

és
 1

7 
ór

a 
kö

zö
tt

 

a 
M

űv
el

őd
és

i H
áz

ba
n 

ké
zm

űv
es

 fo
gl

al
ko

zt
at

ó,
 a

rc
fe

st
és

, 

Cs
iri

-B
iri

 J
át

ék
tá

r, 
a 

Vö
rö

sk
er

es
zt

 k
ör

ny
ei

 s
ze

rv
ez

et
e 

aj
án

dé
ka

ké
nt

 h
om

ok
ké

p 
ké

sz
íté

s,
 K

ön
yv

tá
ri 

M
es

ek
uc

kó
 é

s 
le

pé
ny

ev
és

, 

a 
Va

ck
or

 Ó
vo

da
 é

s 
Bö

lc
ső

de
 u

dv
ar

án
 m

ók
ás

an
 m

oz
gá

so
s,

 m
oz

gá
so

sa
n 

m
ók

ás
 fe

la
da

to
k 

és
 s

zá
m

ta
la

n 
já

ts
zó

sz
er

, m
in

dk
ét

 h
el

ys
zí

ne
n 

vi
dá

m
 

ha
ng

ul
at

 v
ár

ja
 a

 k
ic

si
ke

t, 
na

gy
ok

at
! 

17
 ó

rá
tó

l a
 fő

té
re

n 
(k

ed
ve

ző
tle

n 
id

őj
ár

ás
 e

se
té

n 

a 
M

űv
el

őd
és

i H
áz

ba
n)

 m
uz

si
ká

l a
 B

ób
ita

 Z
en

ek
ar

! 

M
er

t „
a 

ne
ve

té
s 

gy
óg

yí
t!

”

M

L
V

Á
J
Á

K
A

Ü
N

N
L



Közérdekű információk

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

Program

FELHÍVÁS

Környe Község Önkormányzata a 2017. 
március 30-ai képviselő-testületi ülésén 
határozott a közterületeken végezhető 
munkákról. E szerint az önkormányzati 
területeken kizárólag előzetes tulajdo-
nosi hozzájárulás birtokában végezhető 
bármely tevékenység (térkövezés, árok 
lefedés, bejáróépítés, stb.) Azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik 2017. május 
1-jét követően engedély nélkül végeznek 
ilyen munkálatokat, az eredeti állapot 
visszaállítására kötelezi az önkormányzat.  

Gyermekorvosi rendelés  
május 12-én

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos május 
12-én, pénteken továbbképzésen vesz 
részt, emiatt aznap elmarad a rendelés. 
A betegek sürgős esetben a 24 órás 
gyermekorvosi ügyelethez fordulhatnak. 
(Tatabánya, Béla király krt. 69. sz., telefon: 
34/316-800)

Véradás

Az önkéntes véradókat várja április 28-án, 
péntek délután fél 1 és fél hat között a 
környei Művelődési Házban a Vöröskereszt. 
Adj vért, életet menthetsz! Az idei évben 
még két alkalommal, július 27-én és október 
26-án lesz Környén véradás.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselő hagyományos fo-
gadóóráját májusban 8-án, hétfőn tartja 
17 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. 

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot. 

PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe  

június 4-én, vasárnap rendezi meg a már hagyományos  
májfadöntést, amelyre minden érdeklődőt szeretettel meghív.

Program:

16 órakor májfadöntés a Közösségi és Tájház előtt  
Zenés vonulás a főtérre    

 Májfadöntés és műsor, pünkösdi táncház a főtéren

Fellépők:

• Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport 
• Német Nemzetiségi Dalkör 
• Szivárvány Táncegyüttes 

• Schwung Tancgruppe

A zenét a Schwowischi Buam zenekar szolgáltatja.

Rossz idő esetén a programokat a Művelődési Házban tartjuk!

BELÉPŐDÍJ NINCS! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív hul-
ladék, bármilyen átlátszó zsákban.

2017 első félévében az alábbi  
időpontokban lesz házhoz menő  

szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN

május 9., június 13. 

KÖRNYÉN május 23., június 19. 

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN

május 2., június 1. 

KÖRNYÉN május 25., június 20. 

50 éves  
osztálytalálkozó  
(1959-1967)

Értesítünk minden Kedves egykori osz-
tálytársat, aki 1967-ben végzett a Kör-
nyei Állami Általános Iskola 8. a és 8. b 
osztályaiban, hogy az 50 éves találkozót 
2017. június 10-én tartjuk. Bővebb infor-
mációval szolgál Ballabás Gabi, Varga 
Kati, Muschitz Zsóka és Horváth Béla 
az alábbi telefonszámokon: 473-145, 
473-227 vezetékes telefonokon, illetve 
a 06-30-2836-098, a 0630-9893-402, a 
06-30-9468-836, a 06-20-9972-079- es 
mobilokon. Reméljük, hogy ezen a szép 
kerek évfordulón mindenki ott lesz, aki-
nek fontosak az emlékek.

Szervezők


