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Legyen csarnok, csak... ne az én házam előtt
Kell a csarnok. Nem kell. Kell, csak nem 
oda. Két csarnok kell. Lehetne medence 
is... ha nagyon „sarkosan” summáznánk, 
így lehetne ízelítőt adni a február 1-jei 
közmeghallgatáson elhangzottakról, me-
lyet a tervezett multifunkciós csarnokkal 
kapcsolatos vélemények ütköztetésére 
hirdetett meg a képviselő-testület.

A várt jelentős érdeklődés miatt a 
fórum helyszínéül a Művelődési 
Ház színházterme szolgált, ám 

szinte elvesztek benne a megjelentek, 
akik száma nem érte el a negyvenet. Őket 
Beke László polgármester köszöntötte, 
s idézte fel az előzményeket: az önkor-
mányzat 2015 márciusában elfogadott 
gazdasági programját, amely tartalmaz-
za a multifunkciós csarnok megépítését. 
A megvalósítás indokai között szerepel, 
hogy az iskolai tornaterem már nem 
képes ellátni a környei sportolni vágyók 
igényeit, a környei kézilabdázók alkalmas 
helyszín hiányában a hazai meccseiket 
is idegenben játsszák, a mindennapos 
testnevelésóra bevezetésével a tanterv-
ben kötelezően előír takat sem lehet 
megtartani, s olyan rendezvényekre is 
volt példa, melyeknél kicsinek bizonyult 
a tornaterem. 

A polgármester kiemelte, hogy a célra 2015 
óta évi 200 milliót tartalékolt az önkormány-
zat, tehát idén az elkülönített összeg eléri a 
600 milliót, amellyel jövőre megkezdhető  
a beruházás. A pénzügyi fedezet megterem-
tése mellett az előkészítő munkához tartozott 
megfelelő szakemberek bevonásával tanul-
mány készítése a megvalósítás lehetséges 
módozatairól. Erre az önkormányzat Páll 
Ákos és Sárfy Tibor tervezőmérnököket kérte 
fel, hiszen már olyan referenciával rendel-
keznek Környén, mint az óvoda és a műve-
lődési ház tervezése, de az ő személyükhöz 
köthető a tatai sportcsarnok elkészülte is.

A két szakember tájékoztatójában elhang-
zott, hogy az új csarnokkal kapcsolatban 
az önkormányzat a következő igényeket 
fogalmazta meg: férjen el benne egy 
szabványos kézilabda pálya, rendelkezzen 
300 fős mobil lelátóval, legalább 120 fős 
öltözővel és szociális részleggel, konferen-
ciateremmel, fittness és konditeremmel, 
szaunával, biztosított legyen megfelelő 
számú parkoló, valamint rendezvények 
(bálok, koncertek, kiállítások) és az iskolai 
testnevelés órák megtartására is alkalmas 
legyen. 

Nem sebeket őrzünk, hanem tanulságokat  
és pozitív emlékeket...

Jelenits István piarista szerzetes érkezett 
a Feszty Árpád Polgári Kör meghívására 
januárban a Művelődési Házba, az érdek-
lődők pedig – Láng Éva megfogalmazása 
szerint – másfél óra elteltével „mintha 
gyerekként ültek volna a mesesarok-
ban...”

„M ivel pályafutása során min-
dig többféle feladatot kel-
lett ellásson, a szó mai ér-

telmében nem futott be tudósi pályát.  
A mai tudós egyfélét ismer, azt nagyon, 
máshoz azonban alig ér t. A tanár úr 
foglalkozott nyelvészettel, irodalommal, 

képzőművészettel, filmmel, teológiával, 
bibliatudománnyal, esztétikával, pe-
dagógiai kérdésekkel – ennyi irányban 
tevékenykedve nem lehet az ember az 
Akadémia doktora... Szerencsére már nem 
csak a diákjai ismerik és értékelik emberi 
és tanári működését, állami kitüntetések 
sorát is elnyerte (Széchenyi-díj, Corvin-
lánc). Ezek a kitüntetések azonban egy 
percre sem változtattak rajta, ugyanolyan 
szerény és udvarias, mint amikor fiatal 
tanárként megismertem. Persze, ezen 
nem csodálkozom, már diákkoromban is 
láttam, a tanár úrnál soha nincs ellentét 
elmélet és gyakorlat között, amit tanított 

és prédikált, azt leginkább saját maga 
számára tartotta kötelezőnek.” – részlet 
Dr. Szabó András, piarista öregdiák az „Én 
szerzetesem” című írásából.

A 84 esztendős Széchenyi-díjas piarista 
tanár gazdag életútja, bölcs gondolatai 
és egyáltalán nem utolsó sorban a citá-
tumban is kiemelt szerény jelleme ragadta 
magával a környei találkozón jelenlévőket, 
hiszen már bevezetőjében is így fogalma-
zott: azt kérték tőlem, hogy az életemről be-
széljek, s én feltettem magamnak a kérdést; 
emiatt érdemes eljönni ide? De végül úgy 
éreztem, hátha más is kedvet kap... 
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Legyen csarnok,  
csak... ne az én házam előtt
…folytatás az első oldalról

Az igények alapján négy helyszínt vizsgál-
tak: a régi óvoda területét, a ravatalozó 
feletti telket, a sporttelepet, valamint az 
iskola melletti részt, minden helyszínnél 
górcső alá vetve az előnyöket és hátrá-
nyokat. A ravatalozó feletti telek hamar 
lekerült a listáról, mivel állami tulajdonban 
van, s az önkormányzat hiába jelezte 
vételi szándékát, mégsem sikerült meg-
szereznie. A régi óvoda mellet t szól a 
faluközponti elhelyezkedés, viszont még a 
szomszédos telkek megvásárlásával sem 
lenne alkalmas a kívánt méretű csarnok 
megépítésére a terület, gondot jelentene 
a parkoló kialakítása, és a telek alja mo-
csaras. Bár a sporttelepnél nagy terület 
állna rendelkezésre, ott a szakvélemény 
szerint olyan mértékű talajvíz található, 
amely nagyjából 30 százalékkal növelné 
meg az alapozás költségeit, s további 
hátrány, hogy távol van az iskolától. 

A két tervezőmérnök a legtöbb előnyt az 
iskola melletti telek kapcsán sorakoztatta 
fel, hiszen – mint elhangzott – az intézmény 
közelsége miatt magas lehet a csarnok 
kihasználtsága, a Rózsa utcában további 
parkolók alakíthatók ki, melyek a temetőt 
is kiszolgálhatják, a talajmechanikai jel-
lemzők megfelelőek, s a Nemzeti Múzeum 
által készített feltárási program alapján 
beépíthető a terület. Az eltelt időszakban 
megfogalmazódott, s az önkormányzat 
tudomására jutott lakossági észrevételek 
kapcsán elhangzott, hogy a napokban 
végzett számlálás szerint jelentős forgalom-
növekedés nem várható, az egyházközség 
nem támaszt kifogást a beruházás ellen, az 
épület terepbe süllyeszthető, ha pedig meg 
kell szüntetni a területen jelenleg lévő ját-
szóteret, akkor azt az önkormányzat pótolja.

A tájékoztatást követően az első, nem 
Környén élő, de családja révén érintett 
kérdező a zajhatás vizsgálatáról kér t 
bővebb tájékoztatást, mire válaszul el-
hangzott, hogy ma már a levegőztetést 
nem ablaknyitással, hanem gépészeti 
megoldással biztosítják a csarnokokban, 
azokra gyakran ablak sem kerül épp 
a sportrendezvények igényei miatt, az 
iskola mellé tervezett létesítményt pedig 
(ha megvalósul) a terepbe süllyesztik, így 
garantálható, hogy nem lesz zajhatás.

Futóné Bánáti Ildikó a jelenlegi játszótér 
megszüntetése ellen emelte fel szavát, s 
az előtte hozzászólóhoz kapcsolódva úgy 
vélte, hogy a rendezvényekre érkezők, az 
épület mellett dohányzók is zajonghatnak, 
amit elfogadhatatlannak tart a temető 
mellett. A sporttelepen történő megépítés 
kapcsán megjegyezte, hogy szerinte nem 
gond a távolság, a diákok lassú futásban 
is odajuthatnak testnevelés órára. Felmerült 
még részéről a régi Tüzép, mint a csarnok 
lehetséges helyszíne, s azt hangsúlyozta, 
hogy mindenképpen olyan helyen kelle-
ne megépíteni, ahol nem zavarja az ott 
élők nyugalmát, ám az sem baj, ha nem 
készül el.  

Felvetésére a polgármester leszögezte: 
azok a képviselők, akik az asztalok mögött 
ülnek, soha nem hagytak játszóudvar 
nélkül gyereket. Példaként említette az 
óvodát, ahol korábban készült el a játszó-
udvar egy része, mint maga a létesítmény. 
Válaszul azt is elmondta, hogy az iskola 
tornatermében jelenleg is rendeznek bá-
lokat, jelenleg is a Régi posta utca felőli 
oldalon dohányoznak, mégsem volt soha 
panasz. Megismételte továbbá, hogy a 
tornateremben tartott bálok alkalmával 
az ablakokat nyitják ki a szellőztetéshez, 
tehát a környéken élők most „kapnak 
ízelítőt” ezekből a rendezvényekből, ami 
viszont megszűnhet a tervezett csarnok 
megépítésével. A Tüzép területének fel-
vetése kapcsán elmondta, hogy nem 
önkormányzati tulajdonú a terület, a 
vasút közelsége miatt gondot jelentene 
a kötelező védőtávolság, s végül nem 
teljesülne az a sarkalatos feltétel, hogy  
a csarnok az iskola közelében épüljön 
meg. Ezt az igényt a tervezők is megerő-
sítették, hiszen – mint mondták – nemcsak 
Környén, bármely településen igaz, hogy 
a sportcsarnokoknál az iskola közelsége 
a délelőt ti órák kihasználtsága miat t 
rendkívül előnyös.

Az iskola melletti területet ellenzők ré-
széről páran úgy gondolták, hogy nem 
okozhat gondot a diákok testnevelés 
óráinak megtartása akkor sem, ha a 
csarnok a sporttelepen épül meg. Volt, 
aki leszögezte: nem a napi 1 óra test-
nevelés, hanem testmozgás kötelező. 
Volt, aki úgy vélte, ha az iskola kinőtte 
a termet, akkor hozzá kell toldani, de 
az új csarnokot a spor t telepen kel l 
megépí teni .  Ugyanez a hozzászóló 
azt is felvetette, hogy az iskola a napi  
1 helyett vonjon össze 2 testnevelés órát, 
s akkor máris belefér időben az odajutás. 
A közmeghallgatáson jelenlévő Trézlné 
Staudinger Csilla, az iskola igazgatóhe-
lyettese tájékoztatásul elmondta, hogy 
a törvény egyértelműen fogalmaz: nem 
testmozgást, hanem testnevelést defini-
ál, s napi egy órát, amely nem vonható 
össze, kizárólag uszodalátogatás esetén. 

Van pénze az önkormányzatnak? Van! 
Akkor meg kell csinálni, mert még életem-
ben szeretném látni, hogy néz ki! – fogta 
rövidre hozzászólását Erdelics Ernő, majd 
Lieserné Veres Rozália a pedagógusok 
jelenlétét, azok véleménynyilvánítását 
hiányolta. A tiltakozó ívet többen írták alá, 
mint ahányan itt vannak! Állítólag meg 
van oldva a testnevelés órás dolog, de a 
pedagógusok másutt jártatják a szájukat! 
– hangzott el a hölgytől, aki a Szőlődomb 
utca lakosaként annak pihenőövezeti 
nyugalma miatt fejezte ki aggodalmát. 
Beke László válaszában megismételte: 
egyáltalán nem megoldot t az iskola 
testnevelés óráinak kérdése: 13 olyan 
ütközés található az órarendben, amikor 
egyszerre három, vagy négy osztálynak 
van/lenne testnevelés órája.

A forgalom várható megnövekedése is 
többször felmerült a közmeghallgatás so-
rán, de a polgármester a félelmeket azzal 

igyekezett eloszlatni, hogy az edzésekre 
látogatók, bálok, rendezvények száma 
jelenleg is adott, s az nem növekszik, 
az elképzelhető nagykoncertek, céges 
programok pedig nem lesznek minden-
naposak. Nagyobb a gépjárműforgalom, 
ha Környe köztiszteletben álló, vagy nagy 
rokonságú lakóját kísérik utolsó útjára, 
mint ami miatt most kételyeket hallunk, 
mégsem tette szóvá soha, senki... – fo-
galmazott. 

A mostanit kinőtte a község. Merjünk 
nagyot álmodni, nézzünk előre! A falu 
igenis vállalja fel, és építse meg a csar-
nokot! – következet t ismét egy tömör 
hozzászólás, ezúttal Méri Jánostól, majd 
Vadász Éva képviselő jelezte, hogy nem 
ért egyet az iskola melletti területtel. Kell 
a csarnok, de nem ott! Olyan helyen kell 
megépíteni, ahol van tér – hangzott el 
tőle, s úgy vélte, azért is lenne szerencsé-
sebb a sporttelep, mert ott megy majd 
el a kerékpárút, a csarnok mellett akár 
kerékpáros rekreációs központot is létre 
lehetne hozni, de lehetne medence, 
nyáron strand is. Én komplexebb dolog-
ban gondolkodom, még ha drágább is 
– tette hozzá. Az iskolai testnevelés órák 
problémáját is megoldhatónak látja egy 
tatabányai gimnázium példája alapján. 
A megyeszékhelyi intézményben a diá-
kok heti kötelező testnevelés óraszáma 
három, s azoknak növekszik meg további 
2 délutáni órával, akik igazoltan nem 
sportolnak valamely egyesületnél. 

A felvetésre a polgármester megje-
gyezte: jól tudja, hogy több egyesület is 
kiállít kérés alapján ilyen igazolást az ott 
tanuló diákoknak, s nem szeretné, ha ez 
Környén is gyakorlattá válna... Egy hoz-
zászóló felvetésére, miszerint miért nem 
tart a kérdésben helyi népszavazást az 
önkormányzat, személyes álláspontját így 
fogalmazta meg: a beruházásokkal, fej-
lesztésekkel kapcsolatos véleményünket, 
döntéshozatalunkat mindig is felvállaltuk, 
választott képviselőkként ez a dolgunk. 
Nem szeretnénk a „nép mögé bújni”. 
Ha pedig a döntésünkkel valaki nem ért 
egyet, számára is biztosított a demokrati-
kus választórendszerben, hogy kifejezze 
nemtetszését.

Beke László az időnként ugyanoda visz-
szakanyarodó gondolatok kapcsán egy, 
a Beloiannisz útra tervezett buszmegálló 
példáját említet te: mindenki mondta, 
hogy legyen... de azt is, hogy ne az én 
házam előtt... és eddig nem is készülhe-
tett el...

A sok bába közöt t elvész a gyerek. 
Pedig elsősorban őket kellene nézni! 300 
gyerekről van szó, a sportról és utánpót-
lásról. – fogalmazta meg véleményét Süli 
Istvánné, a kézilabda szakosztály vezetője, 
aki korábbi hozzászólásaiban is markán-
san kiállt amellett, hogy a csarnoknak az 
iskolához közel kell megépülnie. Hason-
lóan vélekedett Mózer Ferenc és Végh 
Dezső is, akinek kérdésére elhangzott: ha 
megszületik a döntés, az elfogadott gaz-
dasági program szerint 2019. második fél-
évére elkészülhet a multifunkciós csarnok.

Az iskola mellett épül fel a multifunkciós csarnok
A környei képviselő-testület február 9-ei ülésén megszüle-
tett a döntés: az iskola mellett épül fel az új multifunkciós 
csarnok. Ha minden a tervek szerint halad, a 2015 tavaszán 
elfogadott gazdasági program szerint a létesítmény 2019. 
második félévére készül el.   

A közmeghallgatáson is ismertetett, az önkormányzat 
által összeállított szempontrendszer valamennyi ele-
mének egyedül az iskola melletti terület felelt meg, 

ezért Beke László polgármester az ülésen arra tett javaslatot, 
hogy ott épüljön meg a multifunkciós csarnok. A határozati 
javaslatot 6 igen vokssal, 1 ellenszavazattal fogadta el a 
képviselő-testület. 

Nem sebeket őrzünk, hanem  
tanulságokat és pozitív emlékeket...
…folytatás az első oldalról

A szerzetes percekkel később már egy 
római kerékpáros túra emlékét felidézve 
szólt az élő emlékezet fontosságáról, amely 
– igazolódott be annak idején Olaszor-
szágban – a székelyekre nagyon jellemző. 
Ott a nagyszülők gyakran mesélnek a 
régmúlt időkről a leszármazottaknak, jóról, 
rosszról egyaránt. Nálunk – említette saját 
példáját, hogy milyen keveset tudott a 
világháborúban életét vesztett nagyap-
járól – úgy érezték, nem kell terhelni az 
utódokat a fájdalom emlékével... Pedig jó, 
ha emlékezünk... – fogalmazott, majd bő 
egy óra múltán hangzott el tőle a címadó 
gondolat: nem sebeket őrzünk, hanem 
tanulságokat és pozitív emlékeket...

A szerzetes saját életútjának olyan 
hétköznapi mozzanatait elevenítette fel, 
melyekről talán soha nem adott hírt a 
sajtó, nem lelhetőek fel a Wikipédiában, 
hivatalos életrajzi leírásokban... Mint ahogy 
a valamikori történésekhez kapcsolódó 
meglátásai sem érhetőek el az interneten. 

A teljesség igénye nélkül: Jelenits István 
élete során összességében nagyjából 6 
esztendőt, azaz 2200 napot töltött diákok-
nak szervezett túrái során sátorban. Vallja: 
nem autóval, hanem gyalog, kerékpárral, 
csónakkal kell körbejárni a világot... Akkor 
válsz a részévé...

Könyvszeretet: annak idején édesapja, 
ha az általa olvasott könyvben a gyer-
mekek számára is érthető tréfás, kedves 
fejezethez ért, „összecsődítette” a családot 
és felolvasta. Vallja: az olvasmányélmény 
ily módon történő megosztása közösségi 
élménnyé válik.

Egy tehetősnek mondható család 
gyermekeként, tizenéves gimnazistaként 
élte át a világháborút és a kitelepítésüket 
Nagyváradon. Tizenkettedik születésnap-
ja szeretteivel már Budapesten „találta” 
nincstelenül, menekülőként. Mindenüket 
elveszítették, s ő 12 esztendősen így gon-

dolta: ami ilyen könnyen elvész, ahhoz 
nem is érdemes annyira ragaszkodni... 
Vallja: e gondolat nélkül később nem 
lehetett volna szerzetes...

Budapesten gimnáziumi osztályfőnöke 
felismerte képességeit és lát ta, hogy 
milyen körülmények között élnek, ezért 
(hogy segítsen) javaslatára egy jómódú 
diáktársát kezdte korrepetálni: tekintélyes 
summáért. Akkor érzett rá, milyen jó dolog 
tanítani. Eligazodni a másik gondolatvilá-
gában, észrevétlenül „rábírni” a tanulásra. 

A háború utáni világba egy gyerek 
önállóságával nőtt bele, majd az ocsúdó 
világban vált felnőtté. Átélte, részese volt 
az iskolák államosításának, a piarista 
illegális ifjúsági munka kibontakozásá-

nak, az államosított iskola melletti gaz-
dag szellemi világ megteremtésének.  
Az érettségit a már „visszakapott” piarista 
gimnáziumban szerezte meg. Az egyete-
mi felvételin egy kérdésre így válaszolt: 
„Ebben tévedett Lenin”...

1956-ot kispapként élte át, de hitte, hogy 
a kommunista társadalomban is van helye 
a keresztény értelmiségnek. Azt soha nem 
gondolta volna, hogy élete során ennyi 
átalakulást tapasztal meg, él át, de mindig 
is az vezérelte, hogy az átrendeződésben 
megtalálja az új lehetőségeket, s hogy 
diákjai „épkézláb életet éljenek”... S ahogy 
Környén elhangzott, ma már a valamikori 
tanítványai vették a munkáját: hogy meg-
szülessék egy tisztább világ...
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Múlt és jelen, mese és valóság
Régmúlt idők és korunk tipikus jellemzői, 
mesebeli lények és emberek, figurák, 
valamint a valóság elemei keveredtek 
az általános iskola farsangi mulatságán.  
A maskarás vonulás megtekintői láthattak 
csoportos és egyéni produkciókat, s töb-
ben testvérükkel öltöttek jelmezt, bízva a 
zsűri kedvező döntésében. 

A pozitív döntés kapcsán voltak, akik 
semmit sem bíztak a véletlenre: 
Törpilla gyönyörű tulipánokkal ked-

veskedett az ítészeknek, a pék pogácsával 
igyekezett lekenyerezni őket, a rabló viszont 
a meggyőzés másik módszerét választotta. 
A fekete ruhába öltözött gonosztevő egy-
szerűen fegyvert fogott a hölgyekre.

A nagyjából 45 perces felvonulást a 
3.a-s kis kertészek nyitották, s igazi tavasz-
váró hangulatot teremtettek, hiszen túrta 
a földet a vakond, virultak a virágok, züm-

mögtek a kis méhek, repkedtek a pillan-
gók és katicák, riogatott a madárijesztő, s 
időnként egy csiga is megmutatta a házát.  
A harmadik b-sek is csoportos produkcióval 
készültek, ők a magyarság első alapszerző-
dését, a vérszerződés megkötését idézték 
a falak közé, a vendégek pedig hatalmas 
ovációval éljeneztek, amikor a honfoglaló 
vezérek pajzsra emelték Álmos fejedelmet.

A 9. századi esemény mellett a mas-
karás kavalkádban érkeztek pláza cicák 
és fittness lányok, fogtündér, hercegnő, 
katonák, rendőrök, nindzsák, inkább bá-
jos, mintsem rémisztő boszorka és vámpír, 
csontváz, cseresznyefa, pancsoló kislány, 
szőlő, éppen pattogatott kukoricát készítő 
mikrohullámú sütő, gésa, focisták és kézi-
labdázók, bogarak, spanyol táncos, favá-
gó, és még egy ZEWA Aqua Tube guriga is 
betotyogott a terembe. Az ítészek végül a 
csoportok között a 3.a-sok „Vérszerződés” 

produkcióját sorolták az élre, a jutalomtorta 
mellett egy mozifilm megtekintése is ütötte 
a markukat. Különdíjban részesült a „Torta, 
villa, kés”, a kis Kertészek, valamint a „Sakk-
tábla és bábuk”.

Az egyéni jelmezesek közül a gyönyörű 
kék színben pompázó páva, azaz Laczó 
Mira vehet te át az első helyezet tnek 
járó tortát és 1 alkalmas belépőjegyet a 
Gyémánt Fürdőbe. Második lett Hujber 
Dorina és Rubik kocka jelmeze, harmadik 
pedig Rajcsány Gréta, a Cseresznyefa. 
A zsűri különdíjjal jutalmazta a Madár-
etetőt (Riezing Csongor) és a Léghajót 
(Jeszenovics Róbert). 

A Szülői Munkaközösség jóvoltából nem 
csupán a díjazottaknak jutott egy-egy 
egész torta, hiszen az eredményhirdetés 
után valamennyi maskarát öltő gyerkőc 
és testvéreik is falatozhattak a tengernyi 
finomságból.

Mesetár környeiektől, környeieknek
Nincs annál szívmelengetőbb produk-
ció, mint amikor gyermekeink, unokáink 
lépnek a világot jelentő deszkákra és 
csillogtatják meg tehetségüket, legyen 
szó táncról, versről, prózáról, színdarabról. 
S előadóként minden bizonnyal nincs an-
nál boldogabb, és örömtelibb érzés, mint 
amikor testvéreink, szüleink, nagyszüleink, 
barátaink jutalmaznak vastapssal. 

E zt élhették át a Mesetár résztvevői a 
Művelődési Ház nézőterén és színpa-
dán, hiszen a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából szervezett program repertoár-
jában az iskola és az intézmény színjátszó 
csoportja szerepelt egy-egy előadással, a 
két produkció között pedig Kakuk Mihály, 
az iskola őszi szavalóversenyének egyik első 
helyezett diákja verselt az elveszett követről.

Láng Éva és Odlerné Takács Zsuzsa kis 
színjátszói – mondhatni – már rutinos elő-
adókként léptek színre, hiszen a Bolondos 
királyság című mesejátékot decemberben 
kétszer is előadták, s az iskola karácso-

nyi ünnepsé -
gén épp azért 
vehet ték át a 
kulturális bizott-
ság ajándékát, 
mert produkci-
óikkal évek óta 
rendszeresen 
fellépnek a fa-
luban, és más 
településeken 
is fergeteges 
előadásokkal 
örvendeztetik meg nézőiket. A Bolondos 
Királyság után a nagyérdeműt bolygók 
közti utazásra invitálta a Művelődési Ház 
színjátszó csoportja, amely Dallos Zoltán 
rendezésében Antoine de Saint-Exupéry 
Kishercegét álmodta színpadra. 

A darab érdekessége, hogy a címszere-
pet nem egy gyerkőc játszotta, a Kisherce-
gek karakterátadással, jelenetről jelenetre 
váltották egymást a színpadon, partnereik 
pedig felnőtt vendégművészek voltak.  

A  g ye rm ek i 
k íváncsiság, 
naivitás, őszin-
teség tisz tán 
érezhető volt 
játékukon és 
fontos  gon -
d o l a t o k a t 
közvetítet tek. 
Több hónapja 

készültek már a darabra, és izgalommal 
várták a bemutatót, hiszen egy részük még 
soha nem szerepelt színdarabban. A pro-
dukció meglepetéseként az alapvetően 
prózai előadást színesítették zenés és más 
művészeti elemekkel is, így például volt, 
akik élőben festettek zenére, vagy éppen 
táncoltak, és voltak, akik akusztikus gitár 
kíséretében énekeltek. A vetített háttér és 
a jelenetváltásokban elhangzó meseszerű 
narrációk a nézőket fantáziájuk haszná-
latára késztették, hiszen rendezői célként 
fogalmazódott meg, hogy ők is meglássák 
az elefántot az óriáskígyóban... 

A szereplők, vendégek számára is olyan 
élményekkel zárult az első Mesetár, hogy 
a felkészítők már most ígéretet tettek: 2018 
januárjában a szülők, nagyszülők, barátok 
ismét számíthatnak a környei gyerekek 
önfeledt, vidám, bolondozós és elgondol-
kodtató játékára.

Félévzáró programok a Kisfaludy Általános Iskola 
és AMI néptánc tanszakán 

Mozgalmas időszakot tudhat maga mö-
gött a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tansza-
ka. A téli szünet után az ismétlő, gyakorló 
órákkal kezdődött a január, majd a félév 
utolsó hetén indultak az idén rendhagyóra 
tervezett félévzáró csoportvizsgák.

K orcsoportok összevonásával sikerült 
bemutatni mind a kisiskolás mind 
az óvodás nyílt napon, hogy 1-2 

év is milyen sokat számít a gyermekek 
fejlődésében. Az alsó tagozatos táncosok 
a vizsgájukon együtt játszottak, énekeltek, 
táncoltak önfeledten. Segítőkészségben 
is példát mutat tak a „tapasztaltabb” 
táncosok, akik a kis elsősöket segítették 
a nagy létszámú nézőközönség előt ti 
félévi „megmérettetésen”. A sok kis apró-
talpú óvodás táncos bemutatkozása a 
jelenlévő szülők, hozzátartozók számára 
maradandó élményeket szerzett, némely 
szemekbe örömkönnyeket csalt, ami 
meg is érthető ennyi igyekezet láttán.  
A néptánc tagozat legidősebb korosztá-
lya zárta a csoportvizsgákat ezzel feltéve 

a koronát az előző napokon látottakra.  
A hosszú évek alatt folyamatosan fejlődtek, 
nemcsak az alapok, de több táncanyag 
birtokában magabiztosan mutatják be, 
amit elsajátítottak kitartó munkájuk alatt. 

A nyílt foglalkozások nem titkolt célja 
– a vizsgaanyagokat összeállító néptánc-
pedagógus, László Márta szerint – hogy 
ennek kapcsán a fejlesztés komplexitására 
is felhívja a figyelmet, amely közvetve nagy-
mértékben segíti a gyermekek tanulását 
is. A néptánchoz is szükség van ugyanis 
kreativitásra, koordináló képességre, 
térérzékre, s a zenei sorokra illesztendő 
mozgás-kombinációk közben bizony nem-

csak tempóérzékre, de matematikára is. 
A vizsgaanyag természetesen az előírt 
tantervhez igazodik, kiegészítve korszerű 
mozgásfejlesztő módszerekkel, melyet a 
bemutató órákon láthattak az érdeklődő 
szülők, rokonok. 

E mozgalmas hét családi délutánnal 
zárult: január 20-án a Művelődési Házban 
gyülekeztek az egykori táncosok gyerme-
keikkel, régi és jelenlegi táncosok, kísérőik, s 
mindazok, akik egy kis időre szerettek volna 
kiszakadni a hétköznapokból. A gyüleke-
ző népi játékokkal, népi játszóházzal telt 
László Márta pedagógus kezdeményezé-
sére. Ezt követően a Magyar Kultúra Napi 
programokhoz kapcsolódva, s egyben a 
tanév első felének lezárásaként a felvidéki 
Kuttyomfitty Társulat előadásában a Kukori-
ca Jancsi, a Vitéz előadást tekinthette meg 
a falu apraja-nagyja, sőt, több gyerkőc a 
darab főszereplőjévé is vált. A humorban, 
interaktivitásban, táncban bővelkedő 
darabot méltán jutalmazta a közönség 
vastapssal, a Kuttyomfitty Társulat pedig 
ígéretet tett: először, de nem utoljára lépett 
színre Környén.

Szabad a Téka! – másodszor hoztak, vittek, adakoztak
Második alkalommal rendezett Sza-
bad a Téka! elnevezéssel jótékonysági 
könyv”vásárt” a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a környei Művelődési Ház és 
a Községi Könyvtár. Az idei tékaprogram 
január 20-án nyitotta meg kapuit, s tíz 
napon át várta az érdeklődőket, akik – 
mint ahogy tavaly is – nemcsak vittek, de 
hoztak, s adományoztak is.

T izennégy asztalon, nagyjából másfél-
ezer könyv, a világirodalom remekei, 
szépirodalmi alkotások, ismeretter-

jesztők, ponyvaregények, gyerekkönyvek 
sorakoztak új gazdákra várva. A program 
alapgondolata még 2015 tavaszán merült 
fel, amikor jelentős darabszámú könyvha-
gyatékot ajánlott fel egy örökös, a szerve-
zők pedig úgy gondolták, tematikus rende-
zést követően biztosan sokan örülnének, ha 
díjtalanul válogathatnának belőlük. Az első 
felajánlást azóta is folyamatosan követik 
újabb és újabb könyvmennyiségek, az idei 

„vásárra” is sokan azokkal felpakolva érkez-
tek, majd hosszabb-rövidebb válogatás 
után más könyvekkel távoztak. Azt nehéz 
lenne megbecsülni, hogy a téka nyitva 
tartása alatt hány könyv lelt új gazdára.  
A látogató akár úgy is érezhette, hogy nem 
apad a mennyiség, hiszen amint ritkult az 

állomány, a szervezők máris töltötték fel, így 
könnyen előfordulhatott, hogy a program 
kezdetén valaki nem talált rá a vágyott 
könyvre, pár nappal később azonban igen.  

A könyvünnep érdeklődői saját lehető-
ségeikhez mérten jótékonykodhattak is, 
az összegyűlt forintok idén is a Vöröske-
reszt környei alapszervezetének büdzséjét 
gyarapították. Az adományládát hétfőn 
bontotta fel Andor Ildikó titkár, s a szerve-
zőkkel együtt örömmel konstatálta, hogy 
abban 49 590 forint gyűlt össze. A jóérzés 
természetesen nem kizárólag a forintoknak 
szól, hanem annak a ténynek is, hogy a 
ládában idén is barátsággal elfértek egy-
más mellett a kisebb értékű fémérmék és 
a nagyobb címletű bankók is. 

A Művelődési Ház és a Könyvtár legkö-
zelebb áprilisban tart hasonló programot, 
amikor harmadik alkalommal szervezi 
meg a Költészet Napi „Vers mindenkinek” 
elnevezésű rendezvényt, így arra is várja a 
még jó állapotú versesköteteket.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

A Quintessence Pálinkaversenyen is helytálltak  
a környei párlatok

Rekordszámú nevezést könyvelhetett el az Ongai Kulturális 
Egyesület által szervezett idei Quintessence (VIII.) Pálinka- és 
Párlatverseny, hiszen Magyarországon eddig még soha, egyet-
len pálinka és párlat megmérettetésre sem érkezett 1 318 minta. 
A rangos megmérettetésen környei párlatok is helytálltak. 

A z 1318 nevezett és lebírált mintából 433 volt a kereskedelmi 
tételek száma, 552 a bérfőzők és 333 a magánfőzők által 
előállított pálinka és párlat. A bérfőzetett kategóriában 

az 552 név között két környei, Méri Jánosé és Haász Józsefé is 
olvasható volt, s ami még örömtelibb, hogy a nevük az okleveles 
minősítésűek listájára is felkerült az eredményhirdetéskor. A bér-
főzetett kategóriában, melyben a környei gazdák is érintettek voltak, a zsűri 68 mintát értékelt arany oklevéllel. 147-en vehettek át ezüst 
oklevelet, köztük Méri János a Debrecenibőtermő Meggy párlatáért, valamint Haász József a Golden Delicious almáért, a siker azonban 
a másik gazdával közös, hiszen együtt vásárolták az alapanyagot, együtt cefréztek és együtt főzettek. Kategóriájukban két bronz okle-
velet is begyűjtöttek a környeiek a kiosztott 159-ből: Méri János Irsai Olivér, Haász József Debrecenibőtermő Meggy párlatáért vehette át.

Környén is aratták a nádat
A hetekig tartó fogcsikorgató hideg nem 
csupán a jégkarnevál megrendezését 
tette idén lehetővé, hanem januárban a tó 
partján a száraz nád levágását is, amely-
ről a Környei Horgász Egyesület tagjai és 
az önkormányzat közmunkás csapata 
gondoskodott. A feladat elvégzéséhez el-
engedhetetlen, hogy a tó jege megfelelő 
vastagságúra hízzon, hiszen csak úgy válik 
megközelíthetővé a nád.

M iután a jég vastagsága nagy-
jából 30 centisre duzzadt, az 
egyesület elnöke, Török Mihály, 

valamint Barta Attila vezetőségi tag és Hart-
mann Ákos tógazda ütemezése alapján 
előbb a kőgát és a vasút felőli oldalt, majd 

a zsiliptől a volt malom felőli részt, végül 
pedig a sétány melletti vízelvezető árkokat 
tisztították meg a száraz nádtól a horgászok 
és a közmunkások. A tisztító nádaratásnak 
a vízminőség javításában és az ökológiai 
egyensúly fenntartásában van kiemelkedő 

szerepe.  Nem csökken a nádassal borított 
vízfelület nagysága, sőt: inkább növekszik 
és erősödik a beavatkozás hatására, a 
vágott, jó minőségű, sűrű nád pedig a part 
mechanikai védelmét is jobban ellátja, 
mint az elhajlott, vízben rothadó szárakkal 
keveredő, részben pusztuló állomány.  
Az új nád megnövéséig átláthatóbb a 
tó és a partszakaszok, s egyáltalán nem 
utolsó sorban a friss, zöld nádas jobb 
fészkelőhelyet biztosít a madaraknak.

Köszönet mindenkinek, akik részt vettek 
a munkálatokban, ugyanakkor a Horgász 
Egyesület a további feladatok elvégzésé-
hez is várja a tagokat a tó és környezete 
szépségének, rendezettségének megőr-
zése érdekében.

Majdnem három emberöltőt éltek
Fűrész zaja és „Dől a fa!” kiáltások verték 
fel február 2-án reggel a tópart csendjét, s 
később az arra járók, munkából, iskolából 
hazaérkezők minden bizonnyal megle-
pődve tapasztalták, hogy az évtizedekig 
hűsítő árnyat biztosító hatalmas nyárfák a 
földön fekszenek.

A szakemberek munkája nagyjából 
egy órát tartott, mérnöki precizitás-
sal döntötték ki a három fát az előre 

kiszemelt helyekre, hogy az asztalokban, 
padokban ne essen kár. Őket a közmun-
kások váltották: „darabolták” a hatalmas 
törzseket, gyűjtötték az ágakat, s szállították 
el a 30 köbméternyire saccolt famennyi-
séget, amelyet száradást követően segély 
tűzifaként juttat el az önkormányzat a szo-
ciálisan rászorulókhoz.  A nyárfákat annak 
idején magról ültették, a becslések szerint 
60-70 esztendősek lehettek, s az eltelt évti-

zedek alatt ki tud-
ja, hány szerelem 
szövődött, mennyi 
bográcsgulyás 
készül t ,  s  hány 
pofa sör fogyott el 
az árnyékukban. 
Azonban, mint 
ahogy az embe-
rek is megérzik 
az idő múlását, 
felettük sem szállt 
el nyomtalanul… 
A katasztrófavé-
delem évenként 
esedékes, január 
végi ellenőrzése 
állapította meg, 
hogy a fák elöregedtek, üregesek, és 
életveszélyessé váltak, ezért szükséges a 
kivágásuk. A tópart kedvelt, központi terü-

letére a kényszerkivágásra ítéltetett nyárfák 
pótlására a tervek szerint platánokat ültet-
nek majd el.

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

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

85 esztendős
Müller Istvánné sz. Bernhardt Mária (február 18.)

Petró Józsefné sz. Nagy Ilona (február 26.)
80 esztendős

Tóth János (február 2.) 
Sass Mihály (február 26.)

75 esztendős
Tóth István (február 22.) 

Eisemann Jánosné sz. Kinder Mária Magdolna  
(február 26.)
70 esztendős

Sándor János (február 11.) 
Wittmer Ferenc (február 13.) 
Dihen László (február 20.)

Glász  Józsefné sz. Varga Mária január 20-án ünnepelte 
85. születésnapját, de technikai okok miatt nem köszöntöttük 
a Környei Hírhozó előző számában. Kedves Marika néni!  
Ezúton kérjük elnézését, s kívánunk még sok-sok boldogság-
ban, egészségben eltöltött esztendőt szerettei körében!

További jó egészséget és sok boldogságot  
kívánunk az ünnepelteknek!

„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 egy kislány  
és öt kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük: 

Vadai Tamás és Vadkerti Judit  
kisfiát Tamás Bélát,

Ronyecz Sándor és Fehér Mariann  
kislányát Zsófiát,

Veress Szibilla  
kisfiát Noel Mátét, 

Gervai Péter és Hruby Júlia  
kisfiát Mátét,

Szécsényi Szabolcs és Szöllősi Valéria  
kisfiát Dávidot,

Gányai Krisztián és Baknák Boglárka  
kisfiát Dénest.

A babáknak 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!

90 esztendős Margit néni
Gyermeke, unokája, dédunokái és 
szeretteik köszöntötték január 30-án a 
környebányai Közösségi Házban a 90 
esztendős Nagy Istvánnét, Margit nénit, a 
jókívánságokhoz Beke László polgármes-
ter a falu, Svétecz László önkormányzati 
képviselő és Bozó Kucskár Anikó a község-
rész lakói nevében csatlakozott.

M argit néni 1927. január 30-án szü-
letett Csongrádon egy három-
gyermekes család legidősebb 

nővéreként. Kisgyermekként libapásztor-
kodott, idősebb korában úri házaknál 
cselédként dolgozot t. Fiatal nőként a 
jobb lét reményében költözött az Alföldről 
Budapestre, ahol a Vasútnál helyezkedett 
el jegykezelőként. 1954-ben ismerte meg 
Pista bácsit, majd Körtvélyespusztára köl-
tözött, onnan pedig 1962-ben, immáron 
ifjú asszonyként Várgesztesen telepedett 
le férjével. Az útjuk az 1970-es években 
Vér tessomlóra vezetet t, 22 esztendő-

vel ezelőt t pedig 
Környebányára , 
ahol azóta is köz-
tiszteletben állnak, 
megbecsülésnek 
örvendenek. Az év-
tizedek alatt három 
gyermekük, öt uno-
kájuk és hat déd-
unokájuk született. 
Legidősebb fiúkat 
már elveszítet ték, 
lányuk Csongrádon 
él, ám középső fiúk 
és családja szin -
tén Környebányán 
lelt ot thonra, így 
– ahogy a polgár-
mester jókívánságában is elhangzott – 
mindig van valaki, aki a hétköznapokon is 
bekopogtat, segít, megszínesíti a minden-
napjaikat.  Margit néni hallása sajnos mára 
megromlott és az időskori feledékenység 

sem kíméli, ám jó egészségnek örvend, s  
a 87. életévében járó, a főzéshez is értő 
Pista bácsi ma is szeretettel gondoskodik 
róla, vezeti a háztartást, s látja el a ház 
körüli teendőket. 
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Programok

Gyalogtúra
A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői március 11-én, 
szombaton gyalogtúrára hívják a község lakóit. Útvonal: 
Környe – Vitányvár – Szarvaskút – Mátyáskút - Vértessomló. 
Gyülekező az általános iskolánál 8.45-kor, indulás 9 órakor, 
várható visszaérkezés 16-17 óra körül. Előzetes jelentkezés, 
érdeklődés a 30/9853839-es telefonszámon Gubicza István-
nál. Minden mozogni vágyót és természetszeretőt várnak 
a szervezők!

VERS MINDENKINEK!

Magyarországon 1964 óta József Attila 
(1905.) születésnapján, április 11-én 
ünnepeljük a Magyar Költészet Napját.  
A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
idén is rendhagyó közös ünneplésre 
hívja a falu apraját, nagyját.

Ha az Ön könyvespolcán található olyan verseskötet, 
melyet már kevésbé lapozgat, s szívesen felajánla-
ná, kérjük, hozza el április 3-áig a Művelődési Házba.  
Az így összegyűlt kötetek jelképes áron, 10 forintért lesznek 
megvásárolhatók április 11-én, kedden 16 órától a Főtéren, 
ahol a szervezők nem csupán a „portékákkal”, de szavalt, 
megzenésített versekkel és sok szeretettel várnak minden 
versszerető környeit!

 
 
 
 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
tisztelettel meghívja a falu polgárait 

Nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom  
és szabadságharc évfordulója, március 15-e  

alkalmából rendezett ünnepségekre. 
 

Időpont: 
 

 
 
 

 
16:00  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a környebányai  
 Hősi Emlékműnél 
 
17:00   Ökumenikus istentisztelet a környei Római Katolikus 

Templomban 
 
17:30  Ünnepi program a Művelődési Házban: 
 

 Tardoskeddi Férfikar 
 Köszöntőt mond Beke László polgármester 
 Díszpolgári Cím átadása 
 a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjainak műsora 

 
A műsor után gyertyás átvonulást követően koszorúzás a Kegyeleti 
Parkban. 

 

Szeretettel várjuk községünk lakosságát! 
 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 

A Művelődési Ház bemutatja: 

AA  LLOOVVAASSÍÍJJÁÁSSZZ – magyar dokumentumfilm 

rendező: Kaszás Géza 

időpont: március 3., 18 óra 
A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció 

szükséges. Jelentkezni hétköznapokon 10 és 17 óra 
között lehet személyesen, vagy telefonon:  

34/473-091, 30/6462147 
 

„NEM AZ ŐSÖKET KELL KÖVETNI,  

HANEM AZT, AMIT AZ ŐSÖK KÖVETTEK” 

2.

a környei Művelődési Házban március 29-én 17.00 órától. 
Az előadásra a belépés díjtalan, de a várható jelentős érdeklődés miatt a részvételi 

szándékot kérjük előzetesen jelezni hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. 

Telefon: 34/473-091, 30/6462147, e-mail: muvhaz@kornye.hu.

REGGELI HARANGSZÓ
Istennek és egy kedves adományozónak – Wéber Istvánnak 
és családjának – köszönhetően a református templom ha-
rangja már minden vasárnap reggel fél 9-kor, háromnegyed 
9-kor és az istentisztelet kezdetének időpontjában, 9 órakor 
is hívogatja a falu lakóit. Ugyanis az adományból a templom 
harangja automatizálásra került, így szólal meg a kis harang 
a megadott időpontokban.

Az adományt ezúton is hálás szívvel megköszönve, mindenkit 
nagy-nagy szeretettel várunk, aki vasárnap reggelenként meg-
hallja a kis templomunk harangjának hívó szavát.      

TOVÁBB ÚJULHATTUNK

Ismételten életükre és munkájukra Isten gazdag áldását kérve 
köszönjük meg elsősorban Környe Község Önkormányzatának 
és nem utolsó sorban minden egyes vállalkozónak és mun-
kásnak, hogy református gyülekezetünk tovább újulhatott.

Az elmúlt évben ugyanis az Önkormányzat anyagi támogatá-
sának köszönhetően sor kerülhetett a templom héjazatának 
cseréjére, illetve a padlástér szigetelésére. Emellett pedig 
befejeződhettek a parókia padlásán folyó munkálatok azzal, 
hogy egy szigetelő réteg kerül rá. Szintén az Önkormányzati 
segítségnek köszönhetően kezdetét veheti az utcafronti kerítés 
felújítása azzal, hogy új kapuk kerülhetnek fel rá. Mindezek után 
nagy reménységünk, hogy az előttünk álló esztendőben meg-
valósulhat a templomunk belső felújítása. A támogatásokat és 
az imádságos ránk gondolásokat megköszönve!

Környei Református Missziói Egyházközség

BIRT GROUP  
Megbízható munkaadó  

Velünk tervezheted a jövődet!

OPERÁTOROKAT 
keresünk az oroszlányi  

BorgWarnerbe.

Alap órabér + műszakpótlék br. 1092 Ft
Havi nettó 25 000 Ft cafetéria

Negyedéves bónusz (akár br. 35 000 Ft)
Éves bónusz (akár másfél havi kereset)

Ingyenes céges buszjárat 54 településről

Tájékoztató  
március 1-jén (szerda) 15 órakor  

a környei Művelődési Ház olvasótermében!

E-mail: jelentkezes@birt.hu
Telefon: 70/6222708; 34/560-321



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

Közmeghallgatás  
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzata, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
képviselő-testülete értesíti a lakosságot, 
hogy március 6-án hétfőn, 16 órától a 
Polgármesteri Hivatalban közmeghallga-
tást (nemzetiségi közmeghallgatás: 1. sz. 
terem, önkormányzati közmeghallgatás: 
Horváth Miklós terem), 17 órától a Műve-
lődési Házban falugyűlést tart, melyre 
tisztelettel várja az érdeklődőket.

A falugyűlésen tájékoztató hangzik el a 
tavalyi évben elvégzett feladatokról, az idei 
tervekről, valamint a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke is beszámol 
az elmúlt esztendőben végzett munkáról.

Az avar és kerti hulladék  
szabadban történő  

égetésének szabályai Környén
Környe Község Önkormányzata ezúton hívja 
fel a falu lakóinak figyelmét, hogy 2015. ápri-
lis 10-étől hatályos az avar és kerti hulladék 
szabadban történő égetéséről alkotott ren-
delete. A rendelet szerint a komposztálásra 
alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése 
belterületen minden év március 1-je és 
április 30-a, valamint szeptember 15-e és 
november 15-e között engedélyezett kizá-
rólag csütörtökön, pénteken és szombaton 
8 és 18 óra között. Más napon és más idő-
pontban az égetés tilos! A rendelet teljes 
terjedelmében a www.kornye.hu oldalon, 
a hirdetmények között olvasható el.

Kevesebben érkeztek, de nincs ok elégedetlenségre
Bár időnként úgy tűnt, hogy sikerül elérni a tavalyi esztendő első környei véradá-
sának résztvevői számát, végül nyolccal kevesebb, 47 név került Kissné Ágoston 
Éva listájára januárban a Művelődési Házban. A véradófelelős azonban nem 
elégedetlen, hiszen javában tombol az influenza, a betegség sokakat tartott 
távol a véradástól. 

M indemellett – mint már többször is elmondta – mindig is hullámzó, kiszá-
míthatatlan volt, hányan érkeznek egy-egy alkalommal, a fontos, hogy 
az évi összesítés ne apadjon. A hagyományos bőséges vendéglátásról 

ezúttal is Andor Ildikó titkár gondoskodott, e mellett a donorok a várakozás per-
ceiben a „Szabad a téka” könyvkínálatából is szemezgethettek, amely hétfőig 
várja az érdeklődőket a nagyteremben, az adományládában összegyűlt forintok 
a Vöröskereszt környei alapszervezetének kasszáját gyarapítják majd. 

A rendszeres véradókat és azokat is, akik még csak fontolgatják a véradás lehetőségét, idén – mint minden évben – még 
három alkalommal várja a Vöröskereszt a környei Művelődési Házban: áprilisban 28-án, júliusban 27-én, és októberben 26-án 
12.30 és 17.30 között.

Szőlő metszési bemutató
A Turul Kertbarát Kör 2017. február 25-én 
szőlő metszési bemutatót tart a Leshegyen 
9:30 órai kezdéssel. A bemutatót dr. Sz. Nagy 
László egyetemi tanár vezeti. Érdeklődni 
lehet a 06 30 213 7310 telefonszámon.

Wéber István, a Kertbarát Kör elnöke

Szünetel a rendelés 
Február 22-én, 23-án és 24-én, valamint 
március 6-án, 7-én és 8-án továbbképzés 
miatt elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent 
Rókus rendelőben. Nővéri ellátás ezeken a 
napokon 8 és 11 óra között lesz, kivéve feb-
ruár 24-ét! Sürgős esetben saját rendelési 
idejében Dr. Bublovics Péter kereshető az I. 
számú Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz 
út). Telefon: 473-064, 06 20 965-4373.

Szabadság és továbbképzés 
miatt szünetel a rendelés

Dr. Bublovics Péter március 16-án és 17-én 
szabadságát tölti, ez idő alatt Dr. Árendás 
József gondoskodik a helyettesítésről sa-
ját rendelési idejében a Rákóczi úti Szent 
Rókus rendelőben. Az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út) március 23-
án és 24-én továbbképzés miatt szünetel 
a rendelés, ezeken a napokon 8 és 10 óra 
között nővéri ellátás lesz. Helyettesítésről  
Dr. Árendás József gondoskodik.

Március 14-én és 16-án  
áramszünet lesz Környebányán
Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 
a hálózaton végzett korszerűsítési mun-
kálatok miatt március 14-én 9 és 11 óra, 
valamint 16-án 07.30 és 15.30 között áram-
szünet lesz Környebányán. 

A szolgáltató a balesetek megelőzése 
érdekében felhívja a figyelmet, hogy az 

áramszünet ideje alatt hálózathoz csatla-
koztatott áramfejlesztőt használni csak az 
E.ON-nal megkötött – a leválasztás feltételeit 
tartalmazó – üzemviteli megállapodás elő-
írásai szerint szabad. Az ezzel kapcsolatos 
bejelentéseket a Tatabányai régióközpont 
06 34/ 513 802-es telefonszámán várják.

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. 
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

április 10., május 9., június 13.,  

KÖRNYÉN 

április 25., május 23., június 19., 

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

március 2., április 3., május 2., június 1., 

KÖRNYÉN 

március 21., április 24.,  
május 25., június 20.


