
K ö r n y e  K ö z s é g  I n f o r m á c i ó s  l a p j a

2017. július 
11. évf. 7. szám

Nem írnak több levelet – a sajtónyilvánosságban 
bíznak a polgármesterek 

Aktuális, valamint az önkormányzatokat 
közép- és hosszútávon érintő kérdések-
ről is tárgyaltak a „Polgármesterek a 
Falukért” Egyesület márciusi fórumán.  
A Komárom-Esztergom megye 35, függet-
len polgármester vezette települését tömö-
rítő szervezet tagjai akkor az ASP rendszer 
hiányosságai kapcsán is megfogalmazták 
észrevételeiket, és tiltakoztak a víziközmű 
vagyon térítésmentes állami tulajdonba 
adása ellen. Észrevételeiket márciusban 
sokadik alkalommal juttatták el a megye 
országgyűlési képviselőihez, szaktárcák 
vezetőihez, ám válasz, reagálás – Bencsik 
János kivételével – egyetlenegytől sem 
érkezett június végéig – a többi között ez is 
elhangzott a június 30-ai találkozón.  

A jogszabályi kötelezettségeiknek 
eleget téve a települések pol-
gármesteri hivatalaiban 2016-tól 

fokozatosan vezetik be az elektronikus 
adminisztrációs, ún. ASP rendszer hasz-

nálatát, amely kapcsán már márciusban 
kedvezőtlen tapasztalatokról számoltak 
be a polgármesterek, jegyzők. A rend-
szer összességében nagyon lassú, az 
eddig használt programokhoz képest a 
könyvelésre fordított idő a kétszeresére 
nőt t az önkormányzatoknál, ráadásul 
hozzáértő segítségre nem számíthatnak, 
mivel az Államkincstár nagyon sok eset-
ben elérhetetlen, az ASP alkalmazás-
központ felé megfogalmazott kérdéseik 
gyakran megválaszolatlanok maradnak, 
vagy azok nem orvosolják a problémát.  
A rendszerrel kapcsolatos negatív tapasz-
talatokat az egyesület és több polgár-
mester már 2016 decemberétől önállóan 
jelezte az országgyűlési képviselők felé, 
kérve, hogy a bevezetési időszakban az 
esetleges határidőcsúszások miatt ne 
szankcionálják az önkormányzatokat. A 
felvetésükre a márciusi fórum napjáig 
nem érkezett egyetlen címzettől sem ér-
demi válasz, a június 30-ai találkozón pe-

dig a polgármesterek már többszázezres 
nagyságrendű büntetésekről számoltak 
be. Egy települést egyetlen nap kése-
delmes adatszolgáltatás miatt 50 ezer 
forintra bírságolt a Magyar Államkincstár 
megyei igazgatósága, a falu vezetője 
írásos reagálásában így fogalmazott: 
„Az, hogy az ún. kis önkormányzatokat 
kötelezik egy ismeretlen, gyerekcipőben 
járó program alkalmazására úgy, hogy 
ehhez érdemi segítséget nem nyújtanak, 
és elvárják a hibátlan működtetést, és a 
legkisebb hibát azonnal szankcionálják, 
végtelenül elkeserítő!”

Az egyik településvezető a véleményük 
szerint etikátlanul kirótt szankciók anyagi 
terhe mellett azt is felvetette: úgy érzi, a 
büntetések, és azok adminisztrálása azt a 
lehetőséget is magában hordozza, hogy ké-
sőbb alátámasztható legyen a kistelepülési 
önkormányzatok törvényes működésének, 
létjogosultságának megkérdőjelezése.  

Feledni soha nem fogunk...
Ha július második hétvégéje, akkor 
Nemzetiségi és Sörfesztivál Környén. 
26 esztendeje tették le a községben a 
rendezvény alapjait, s egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend. Bár a szombati 
megnyitó előtt érkező viharos szél és eső 
okozott némi aggodalmat, a három nap 
alatt több ezren fordultak meg a faluban. 
A rendezvény részeként vasárnap emlék-
oszlopot avattak a Környéről 1947-ben 
és Felvidékről 1947-48-ban kitelepítettek, 
deportáltak emlékére. 

A pénteki fellépők minden évben 
a fiatalabb generációt csábítják 
a nagyszínpad elé, akik az első 

napot végigmulatták, azokat nagy valószí-
nűséggel szó szerint ébreszthette szombat 
reggel a Bodischtaler Musikanten, amely 
idén is muzsikával hirdette a faluban, hogy 
elérkezett a Nemzetiségi és Sörfesztivál 
hétvégéje. A tóparton már kora reggeltől 
gyülekeztek a horgászok, a sportpályán 

pedig az Auerhammer János 
Ifjúsági Labdarúgó Kupá-
ra érkezők, a Tardoskedd, 
Oroszlány, Kecskéd és termé-
szetesen a Környe csapatai.  
A reménységek közül a kupát 
idén az Oroszlány hódította 
el a körmérkőzések után. 
Második helyen végzett a Kör-
nye, harmadikon a Kecskéd, 
negyediken a Tardoskedd.  
A legjobb kapusnak járó elis-
merést a kecskédi Maronga 
Roland, a gólkirályi címet pe-
dig az oroszlányi Hideg Zsolt 
szerezte meg. A labdarúgás 
egyébként az idei évben ki-
emelt szerephez jutott, hiszen 
szombat délután az SC Drolshagen – Kör-
nye (6-2) női ifjúsági mérkőzéssel avatták 
fel az új műfüves pályát, amelyhez az 
önkormányzat 22,5 millió forintos önrészt 
biztosított. 

Délelőtt a tó partján többen panaszkodtak 
a csapadék hiányára, az áhított eső meg 
is érkezett pár óra elteltével, nem sokkal az 
ünnepélyes megnyitó előtt. 
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Feledni soha nem fogunk...
…folytatás az első oldalról

A viharos szél és zúduló eső alaposan 
megtizedelte a kézműves utca kiállítóit, 
termékeit, így a vihar elmúltával a gyors 
kárenyhítés után kicsit foghíjasnak mutat-
kozott a kézművesek sora, vasárnap azon-
ban már szikrázó napsütésben kínálhatták 
a portékákat, s adhattak ízelítőt a mester-
ségekből, hiszen idén sem hiányozhattak 
a Tardoskeddi  Élő Hagyományok Polgári 
Társulás tagjai, akik amint lehetővé tette 
az időjárás, üvegfúvással, fafaragással, 
kosárfonással kápráztatták el az érdeklő-
dőket, a szintén határon túli Angie pedig 
visszatérő vendégként tartott görbe tükröt, 

Elpártolt a horgászszerencse
Bár igen népes, 57 fős mezőny gyűlt 
össze a Környei Horgász Egyesület által 
a Nemzetiségi és Sörfesztivál részeként 
meghirdetett versenyre a tóparton, a 
rendelkezésükre álló idő alatt csupán 
tizenhárom nevező mellől nem pártolt el 
a horgászszerencse, a többieknek ezúttal 
egyetlen hal sem akadt a horgukra, vagy 
a mennyiséget érdemtelennek tartották 
a mérlegelésre.

M íg a korábbi években rendre „há-
tul” bizonyultak sikeresebbnek a 
horgászok, addig idén a móló 

környékén kaptak jobban a halak, s bár a 
gáton horgászó Haffner János is büszkél-
kedett egy ponttyal, az a kopoltyús már jó 
ideje nem lubickolt...

A tizenhárom sikeres horgász végül 
összességében 36.75 kilónyi halat gyűjtött 
be – hangzott el az eredményhirdetéskor 
Török Mihály elnöktől. A legtöbbet, az össz-
mennyiség harmadát Csóka Gábor fogta 
ki (12 kiló 22 deka), így elnyerte a vándor-
serleget, valamint a legnagyobb halért, 
egy 4,15 kilós amurért is tekintélyes méretű 

kupával, no meg a 
Fisch Kft. ajándéka-
ival gazdagodot t. 
Összsúlyban a má-
sodik helyen végzett 
Laki Gyula, a harma-
dikon Holló János, 
negyedik lett Juhász 
János, ötödik Fried-
rich Gyula.

M i n d e m e l l e t t 
amíg a horgászok 
délelőtt méla lesben 
és csendben, a ha-
lakat nem zavarva 
bűvölték a vizet, ad-
dig a parton hagyo-
mányosan sürögtek-
forogtak a nők és férfiak, s Pákozdi Ferenc 
alpolgármester irányításával rotyogtak a 
hatalmas kondérokban az ízletes falatok, 
hiszen az eredményhirdetés után elérke-
zett a gulyásparti ideje, s aki ellátogatott 
a tópartra, biztosan nem bánta meg.  
A szervezők hagyományosan az étkezés 
utáni, i l letve akár az azt helyet tesítő 

mozgási lehetőségről is gondoskod-
tak, hiszen miközben a vendégek jó 
része az ebédet kanalazgatta, addig  
Gubicza István már a kenuzást válasz-
tóknak tartott eligazítást, majd kezdőd-
hetet t a vízre szállás, ami a rekkenő 
hőségben szép számmal vonzot ta a 
gyerekeket, felnőtteket.

el a köszöntőben, 
majd következet t 
a koccintás, termé-
szetesen sörrel. 

A polgármestert 
idézve „szemezge-
tésben” senki sem 
szűkölködhetett a 
hétvégén Környén, 
hiszen a különböző 
helyszíneken a bú-
csúi hangulatot idé-
ző forgatag mellett 
a gyerekeket, fel-
nőtteket megannyi 
díjtalan lehetőség 
várta. A program-
ban szerepelt kenu-
zás a tavon, Csiri-Biri 
Játéktár, arcfestés, 
csillámtetkó,  villám 
labdarúgó torna, 
Zen Bu Kan Kempo 
bemutató, Dot to 
vonatozás a falu-
ban, mászófal és 
rekesztorony épí -
tés, kalandpark, vízi 
dodgem, Európa 
Sátor, rendőrkutyás 
bemutató, a Tata-
bányai Katasztró-
favédelmi Kiren -
deltség, a Magyar 
Rendezvénymentő és a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közös együtt-
működési bemutató gyakorlata, majd 
habparti, s egyáltalán nem utolsó sorban 
a komáromi FBI Street Generation kerékpá-
rosok lélegzetelállító bemutatója. A fiatalok 
öt éve álltak össze, s az idei VOLT Fesztivál 
után Környén is vastaps kísérte az egyfajta 
utcai színház jelleggel bíró előadásukat, 
amit az utcai sportok, mint a parkour, TRIÁL, 
és BMX nyelvén tolmácsoltak. 

A nagyszínpadon péntektől vasárnapig 
majdnem 30 fellépő, produkció váltot-
ta egymást, a hagyományőrző, illetve 
helyi, környékbeli művészeti csoportok, 
együttesek közül színre lépett – többek 
között – a Trapper Band, a Story zenekar, 
Balaskó Csaba és barátai, a Volumen, 
Bodischtaler Musikanten, a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkör, a Tardoskeddi Rozma-
ring Dalkör, a Szivárvány táncegyüttes, a 
Schwowischi Buam, a Környei Népdalkör, 
a He-Mo Musical Stúdió, és dívákként, igazi 
revüben mutatkoztak be az oroszlányi 

Silhouette táncegyüttes gyönyörű höl-
gyei. Sztárvendégekben sem szenvedett 
hiányt a fesztivál, hiszen olyan együttesek, 
előadók érkeztek Környére, mint a Bon-
Bon, Be-Be, Varga Feri és Balássy Betty, 
TNT, Szandi, Peter Srámek, Zoltán Erika, 
Supernem és Vegas Show Band. 

A Nemzetiségi és Sörfesztivál része a ha-
gyományos nemzetiségi szentmise, melyet 
vasárnap délelőtt Mórocz Tamás helyettes 
esperes, Bodajki plébános atya mutatott 
be, s ajánlott fel a történelem viharai so-
rán kitelepített német ajkú elhunyt és élő 
magyarokért, s mindazokért, akiket a sors 
messzire sodort szülőföldjétől.  

A szentmisét koszorúzás és megemléke-
zés követte a templom melletti Kitelepítési 
Emlékoszlopoknál, ahol mostantól egy új 
emlékmű is tiszteleg a Környéről 1947-ben 
és Felvidékről 1947-48-ban kitelepítettek, 
deportáltak előtt. 

Évről évre egyre többen gyülekezünk itt, 
e két oszlop mellett, melyek csonkasága 
mutatja azt a törést, amit településünknek, 

az itt élőknek el kellett szenvedniük 70 esz-
tendővel ezelőtt. De sajnos évről évre egyre 
kevesebben lehetnek itt velünk azok, akik 
átélték a háborút követő, községünk törté-
nelmét és a családok sorsát legmélyeb-
ben, legfájdalmasabban érintő kitelepítést, 

hiszen aki 1947-ben 
20 éves fiatalember 
volt, ma 90 eszten-
dős, s legtöbben 
közülük sajnos már 
eltávoztak az élők 
sorából – hangzott 
el Beke László pol-
gármestertől. 

„ A hűség csu -
pán annyi, hogy 
néha szíved titkon 
megremeg, ha szü-
lőfölded nyelvén 
szólva fordul feléd 
egy kisgyerek.” – 
olvasható azon az 

emlékoszlopon, melyet vasárnap lepleztek 
le a templom melletti parkban. Az oszlopot 
a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából 
készítette el Buják Vince tardoskeddi fafa-
ragó, a Magyar Kultúra Lovagja, aki maga 
is elszenvedője volt a kitelepítésnek. 1947. 

február 17-én a hőmérő higanyszála –25 
fokot mutatott. Szüleimet és másfél éves 
bátyámat betoloncolták a tardoskeddi 
vasútállomáson egy marhaszállító vagon-
ba. Ott adtam először életjelet magamról, 
t i l takozva toporzékoltam édesanyám 
pocakjában, szeret tem volna túlélni 
édesanyámmal azt a szörnyűséget, amit 
több ezer felvidéki magyar család és az 
anyaországban több ezer német család 
kényszerült túlélni – idézte fel a szörnyű 
eseményeket, s gondolatait így zárta: 
szüleink jó keresztényt neveltek belőlünk, 
megtanították, hogyan kell megbocsájtani 
az ellenünk vétkezőknek. Mi megtanultunk 
megbocsájtani, de feledni soha nem 
fogunk...

Az emlékművet Nagy Péter tiszteletes 
áldotta és Mórocz Tamás helyettes esperes 
szentelte meg, majd a jelenlévők a kegye-
let virágainak elhelyezésével tisztelegtek 
a 70 évvel ezelőtti tragikus események 
elszenvedői előtt. 

s gyártotta szinte futószalagszerűen Walt 
Disney-stílusú karikatúráit.   

A szívünket, lelkünket beletettük, na-
gyon sok segítséget kaptunk a civilektől, 
a szomszédainktól. Ez a rendezvény jól 
mutatja, ha összefognak a települések, ha 
összetartás van közöttük, akkor sokkal sike-
resebbek lehetnek, sokkal emberibb lehet 
ez a vidék – fogalmazott Beke László az 
ünnepélyes megnyitón, melyet a környék- 
és megyebeli polgármesterek, képviselők 
mellett Steindl Balázs, a megyei közgyűlés 
alelnöke is megtisztelt jelenlétével. A 
kistelepülések közötti összetartozás óriási 
érték. Mi, falusi polgármesterek nagyon 
sokat dolgozunk azért, hogy ez a jövően 
is így legyen, hogy a vidék, a vidéki falvak 
a jövőben is Magyarország legnagyobb 
kincsét jelenthessék. És ez a fesztivál kiváló 
alkalmat teremt arra, hogy ebből a kincs-
ből mindenki szemezgethessen – hangzott 
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Nem írnak több levelet – a sajtónyilvá-
nosságban bíznak a polgármesterek
…folytatás az első oldalról

A hatályos jogszabályok szerint július 1-jétől 
térítésmentesen államosítják az olyan 
közműszakaszokat, amelyek közvetlenül 
csatlakoznak állami tulajdonú víziközmű 
rendszerhez. Az államosítás azokat a kom-
munális csatornahálózatokat is érinti, melyek 
a legtöbb településen önkormányzati forrás-
ból, lakossági hozzájárulással épültek ki. Ez 
szinte kizárólag a kistelepülésekre jellemző, 
hiszen a 90-es évekre a városokban állami 
forrásból kiépült a hálózat, a falvakban, 
községekben azonban az önkormányzati 
forrás mellett állampolgári kiegészítésre volt 
szükség. Ennek mértéke a 90-es évek elején 
háztartásonként több tízezer forint volt, van 
olyan megyebeli község, ahol 11 évvel ez-
előtt családonként 400 ezer forinttal járultak 
hozzá a hálózat megépítéséhez, amely 
összességében 420 millió forintba került.  
Az egyesület tagsága márciusban emiatt 
is határozott tiltakozását fejezte ki, s szere-
peltette az országgyűlési képviselőkhöz 
eljuttatott levelében, hogy kérik: a vagyon-
átruházás NE TÉRÍTÉSMENTESEN történjen.

A megkeresésre egyedül Bencsik János 
(Fidesz-KDNP) reagált, ő viszont arról tá-
jékoztatta Beke László egyesületi elnököt, 

A köztisztviselőket köszöntötték
Mivel július 1-je idén szombat volt, az or-
szág köztisztviselői még nem tapasztalhat-
ták meg annak a jogszabályváltozásnak 
a hatását, amely kimondja, hogy 2017-től 
a Köztisztviselők Napja az érintettek szá-
mára nem jár automatikusan pihenéssel.

A jogalkotó kiemelte ugyanis a mun-
kaszüneti napok sorából, ám arra 
lehetőséget teremtett, hogy a helyi 

képviselő-testületek saját rendeletben 
kimondhassák: biztosítják az ünnepeltek 
számára július 1-jére a munkaszünetet.  
A környei képviselő-testület így határozott, 
így a faluban a Köztisztviselők Napja, 
melyet egyébként épp két évtizede, 1997-
ben tartottak meg először országszerte, 
továbbra is ünnep a hivatal dolgozói 
számára.

Beke László polgármester ezzel, 
a környei köztisztviselők számára 
kedvező hírrel köszöntötte július 
3-án a hivatal kollektíváját, akik 
számára köszönetét fejezte ki a 
lelkiismeretes munkavégzésért,  
a testületi döntések végrehaj-
tásáért, a faluban élő emberek 
mindennapi életének segíté-
séért, az ügyes-bajos dolgaik-
hoz nyújtott segítségért. Bizony 
nagyon sok esetben az előírt 
kötelező feladatokon felül is se-
gítjük az itt élőket, s nem túlzás 
kijelenteni, hogy a falvak polgár-
mesteri hivatalai többet segítenek, mint a 
városoké, ahol például ügyfélfogadási időn 
kívül bizony nehéz lenne bármit is elintézni – 
fogalmazott a polgármester, s gondolatait 

Magyary Zoltán köz-
tisztviselő, a közigaz-
gatás tudományá-
nak nemzetközi hírű 
művelője, az ez al-
kalomra készíttetett 
emléklapon is olvas-
ható soraival zárta: 
a közigazgatás nem 
az egyes emberek 
hatalma a többi-
ek fölött, hanem a 
nemzet szerveze-
te közös céljainak 
megvalósítására, 
közös szükségletei-

nek kielégítésére.  A közigazgatásnak nincs 
más létjogosultsága, nincs más mértéke, 
mint az emberek és a nemzet szolgálata. 

Az ünnepi esemény részeként Orlovits 
Tímea jegyző Hoffart Györgyné számára 
négy évtizedes közszolgálati jogviszo-
nyának jubileuma kapcsán fejezte ki 
elismerését és köszönetét a teljes kollek-
tíva nevében. Hoffart Györgyné 1986 óta 
dolgozik a községben, először az Általános 
Iskolában gazdasági adminisztrátorként, 
majd átszervezést követően 2000-től a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjeként. 
A gazdálkodási csoportban pénztárosként 
végzi munkáját önállóan, pontosan, fele-
lősségteljesen: a legkisebb feladatoktól a 
legfontosabb pénzügyi teendőkig mindent 
megbízhatóan és maradéktalanul teljesít. 
Tavaly augusztus 20-án Köz-Szolgálatáért 
Díj elismerésben részesült.

Pünkösdi vígasságok
Mintha mostanság nem kísérné az égiek 
kegye a Pünkösdi Vígasságokat Környén, 
hiszen bár két évvel ezelőtt a Főtér szol-
gálhatott a program fő helyszínéül, a ren-
dezvényt megelőző napok esőzései akkor 
alapos aggodalomra adtak okot. Tavaly a 
viharos szél nehezítette a fák kidöntését, és 
az előrejelzések miatt az iskolába várták 
mulatságba a vendégeket, idén pedig 
alig kezdődtek meg a főtéri produkciók, 
amikor „közbeszólt” az eső.

A Pünkösdi Vígasságok immáron 
hagyományosan a Közösségi és 
Tájháznál vették kezdetüket, ahol 

Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Környe elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, majd a Német Nemzetiségi 
Dalkör nótáit követően a Schwowischi 
Buam muzsikájára döntötték ki a májfát 
az önkéntes tűzoltóság tagjai. Miután a 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyer-
mekcsoport és a Szivárvány Táncegyüttes 
közösen ki- és körbetáncolta a májusfát, 
indult a zenés felvonulás a főtérre, amely 
teljesen benépesült a pünkösdi vígassá-
gok hírére.

A Művelődési Ház előtti májfán, a színes 
szalagok között megbúvó üveg is sérülés 
nélkül úszta meg a kidöntést, ám ekkor 
már kezdett szürkébe borulni az égbolt, 
de titkon mindenki bízott benne, hogy a 
felhők odébbállnak. Jól tudták a régiek, 
ilyenkor meg kell állni egy pillanatra.  
A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. 
Köszönteni az új életet, imádkozni a bő 
termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált 
a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap.  

A templomokban évről évre megemlé-
keztek erről a napról, a lángnyelveket 
a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesí-
tet ték, a Szentlélek jelképeként fehér 
galambot repítettek szabadon, hiszen 
a bibliai történet szerint a húsvét utáni 
ötvenedik pünkösd, amikor a Szentlélek 
leszállt az apostolokra – szólt az ünnep 
jelentőségéről Tirhold Kármen, majd így 
folytatta: ha a pünkösdölésben lányok és 
legények egyaránt részt vettek, általában 
közös táncmulatság zárta a napot. Ha 
körbetekintek, örömmel látom, hogy ezen 
a gyönyörű főtéren lányok és legények 
egyaránt felsorakoztak, így a mi progra-
munkon is kezdődjék a mulatság!

A Német Hagyományőrző Gyermekcso-
port körjátékait, táncait követően azonban 
sajnos pillanatok alatt megnyíltak az égi 
csatornák és „kényszerszünetet rendeltek el”, 
a program a technikai átállás után a Műve-
lődési Házban folytatódott. Ott a Szivárvány 
Tánccsoport szinte kirúgta a ház oldalát, 
és a Pozsonyi sétatéren című táncukat – 
bizonyítva talpraesettségüket – hangosan 
nótázva akkor is ropták, amikor áramszünet 
miatt pár percre elnémult a zene.

A műsor a Német Nemzetiségi Dalkör 
énekeivel zárult, majd következett a Pünkös-
di batyus-bál, a talpalávalóról, a vendégek 
szórakoztatásáról a Schwowischi Buam 
zenekar gondoskodott.

hogy májusban több képvise-
lő-társával felvetette a kérdést 
a kormánypárti frakciók kabi-
netülésén, de indítványuk nem 
kapott többségi támogatást.

A 30-ai fórumon Beke László 
egyesületi elnök épp ezért is 
fogalmazott úgy, hogy nem 
látják értelmét az országgyű-
lési képviselők több megke-
resésének. Az elnök az eltelt 
időszak történései közül azt is 
kiemelte: 11 megyebeli falu 
képviselő-testülete fogadta el 
a kérdés kapcsán azt a hatá-
rozatot, melyben kimondják, hogy vélemé-
nyük szerint a vonatkozó jogszabály sérti 
az önkormányzati autonómiát, tehát az 
Alaptörvénybe ütközik, ám az Alkotmány-
bírósághoz fordulni csak az elfogadását 
követően lett volna lehetőség, ugyanakkor 
az államosítás ténye „megbújt a sorok 
között”, ezért nem emelték fel már akkor a 
szavukat ellene. Az is elhangzott, hogy bár 
nem látták el kézjegyükkel a június 30-áig 
kötelezően aláírandó szerződést, az állami 
tulajdonba vétel – az általános iskolákhoz 
hasonlóan – a törvény erejénél fogva 2017. 
július 1-jétől megtörténik.

Az egyesületi ülésen a településvezetők 
így summáztak: véleményük szerint már 

csak a sajtónyilvánosságban bízhatnak, 
hiszen szeretnék, ha az általuk vezetett 
községek lakói tudnák: az ASP kapcsán 
mindent megtesznek a törvényes mű-
ködés érdekében, a szankciók nem a 
hivatalok munkatársainak, hanem a 
rendszer hibáinak róhatók fel. Az is hang-
súlyozták, hogy lehetőségeikhez mérten 
igyekeznek megvédeni az önkormányza-
ti vagyont, a falubeliek hozzájárulásával 
kiépült rendszerek térítésmentes átadá-
sa ellen akkor is felemelik szavukat, ha 
– mint az általános iskolák államosítása 
is példázza – az nem ér el a főbb dön-
téshozókig és nem élvezi a kormánypárti 
többség támogatását.
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„Megcélozni a legszebb álmot”
Huszonhat színes léggömb szállt az ég 
felé a környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bal-
lagási ünnepségén. Kísérték őket a vég-
zős diákok kívánságai, melyeket minden 
bizonnyal az intézményben eltöltött évek 
során szerzett barátságok, élmények és 
tudás alapján fogalmaztak meg, s az 
is biztos, hogy az egyre magasabbra 
szárnyaló lufikat tekintetével követő va-
lamennyi jelenlévő azt kívánta: álmaik 
váljanak valóra! 

S oltész László és Menoniné Pillmann 
Teréz osztályfőnökök diákjai számá-
ra utolsó alkalommal szólalt meg a 

csengő. S bár titkon talán mindannyian 
jó ideje várták ezt a percet, amikor végül 
elérkezett, a mosolyt olykor felváltották a 
könnyek... 

8 évvel ezelőtt még félénken, várako-
zással telve léptétek át az iskola küszöbét 
a tanító nénikkel. Sok türelemmel meg-
tanítottak benneteket írni, olvasni, meg-
alapozták felső tagozatos tanulmá-
nyaitokat.  A négy év gyorsan elrepült.  
A felsőben új tantárgyakkal, új tanárok-
kal ismerkedtetek, megtapasztaltátok 
a szaktantermek előnyeit, hátrányait, a 
nyelvi labor, az interaktív táblák kínálta 
lehetőségeket, sőt azt is, hogy milyen 
viccekre képes a technika ördöge. 
Szép lassan kisgyermekből gondolko-
dó ifjú emberekké váltatok. A nyolc 
év sok-sok munkával telt, sikerekből és 
bizony kudarcokból is állt. A szép emlé-
keket ne feledjétek, a sikertelenségek-
ből pedig merítsetek erőt, szolgáljanak 
tanulságképpen a jövőben. Mi sem 
felejtjük el a veletek kapcsolatos él-

ményeinket – szólt a diákokhoz Ráczné 
Wiszt Vilma igazgató, aki Shakespeare 
gondolataival búcsúzott: Megcélozni 
a legszebb álmot, komolyan venni a 
világot. Mindig hinni és remélni, így 
érdemes a földön élni!

Az intézmény legrangosabb elis -
merése a Kisfaludy-díj. A díjat az isko-
la Gálaműsorán Kaszap-Nagy Sára  
8. b osztályos tanuló vehette át, aki a balla-
gási ünnepségen kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, példamutató magatartá-

sáért és a közösségért végzett munkájáért 
részesült könyvjutalomban.

Szintén könyvjutalmat vehetet t át 
Hörömpöli Ádám (8. a) a Bolyai csapat-
versenyeken való több éves és a könyv-
tári fiestán való sikeres részvételéért, vala-
mint az angol nyelv tanulásában nyújtott 
kiemelkedő munkájáért, Mucsi Ákos  
(8. b) példamutató magatartásáért, ak-
tív közösségi munkájáért és kiemelkedő 
sporttevékenységéért, Lengyel Renáta 
(8. b) jeles tanulmányi eredményéért és 
példás szorgalmáért, Benkő Lili Amarilla 
(8. b) példamutató magatartásáért és 
kiemelkedő közösségi munkájáért, színvo-
nalas szerepléseiért, valamint Kacz Gergő 
(8. b), aki 7 éven keresztül volt a Kisfaludy 
atlétika kör tagja. Alsóban rendszeresen 
vett részt diákolimpiákon, felsőben pedig 
kitartóan és lelkesen segített  Demeterné 
Slezák Évának az edzések lebonyolításá-
ban, illetve gyakran vett részt a kisebbek 
versenyein segítőként.

A Szülői Munkaközösség nevében 
Tromposch Ágnes elnök Hörömpöli Edi-
nának, Szegedi Máriának, Szabó Erikának 
mondott köszönetet, amiért 8 éven ke-
resztül képviselték a két osztály érdekeit, 
segítették a munkaközösség munkáját.

A búcsúzó és elköszönő gondolatok, 
ének előtt érkeztek el a zászló átadásá-
nak percei a hetedikesek számára, akik 
most még nem is sejtik, hogy az előttük 
álló esztendő milyen röpke pillanat 
alatt eltelik, s hogy jövő ilyenkor milyen 
keserédes érzés lesz a most talán irigyelt 
végzősök helyébe lépni. 

Majdnem 140 elismerés az évzárón
Élvezzétek a vakáció örömeit, de vigyáz-
zatok saját magatok és társaitok testi 
épségére. Tartsátok be a kerékpáros és 
fürdőzés szabályait. Próbáljátok időtöket 
kellemesen és hasznosan eltölteni – szól-
tak a szünidei jó tanácsok a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola évzáró ünnepségén, majd 
elhangzott a diákok szívéhez legközelebb 
álló mondat: ezzel a 2016/2017-es tanévet 
bezárom! A bejelentést ezúttal is a tanulók 
éljenzése követte, ami érthető is, hiszen 
mindannyian tudjuk jól, és az évzárón a 
2.b osztály műsora is arról szólt, hogy sutba 
a táskával, füzetekkel, jöhet a vakáció!   

N em mindenki számára lesznek 
azonban felhőtlenül örömteliek 
a nyári hetek, hiszen felső tago-

zatban tíz gyereknek kell javító vizsgát 
tennie, négynek pedig évet ismételnie 
– ez is elhangzott Ráczné Wiszt Vilma 
igazgatótól, aki az elmúlt tanévet ösz-
szegezte. A legkisebbek megtanultak 
írni, olvasni, megismerkedtek a számok 
világával, közülük 19-en teljesítettek kivá-
lóan. A 2-4. évfolyamon 36 diák szerzett 
kitűnő bizonyítványt, felsőben kilenc.  
A végzősök pályaválasztása is lezárult, 19 
százalékuk gimnáziumba, 42 százalékuk 
szakgimnáziumba, 39 százalékuk szak-
középiskolába jelentkezet t, hármukra 
azonban pótvizsga, egy diákra pedig 
évismétlés vár.  

Az intézmény diákjainak magatartására 
adott jegyek átlaga 4,3 a szorgalomé 4,2 
lett, a tanulmányi átlag 4. Pontosan tucat 
volt az egy tanulóra eső mulasztott napok 

száma, az igazolatlan hiányzásoké meg-
haladta a 100 napot. Mint az igazgató 
elmondta, ennek túlnyomó része négy 
tanulóhoz köthető, a szülők ellen szabály-
sértési eljárást kezdeményeztek.

A kiemelkedő tanulmányi eredményével, 
magatartásával, szorgalmával, közösségi 
munkájával, a versenyeken, rendezvé-
nyeken való eredményes szereplésével 
példát mutató diákok száma majdnem 
elérte a 140-et, a Szülői Munkaközösség és 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
ajándék jutalomkönyveit a diákok az osz-
tálytermekben vehették át. 

A német nyelv tanulása során nyújtott 
példamutató szorgalmáért a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe Aknai-Mike 
Zsófiát, Köpe Andrást, Riezing Csongort, 
Fóthi Lorát, Lopez Vega Hamka Emmát, Ma-
rosi Áront, Soós Lili Zsófit, Szabó Zsolt Lászlót, 
Aknai-Mike Pannát, Karnuts Ferencet és 
Nitas Natáliát részesítette ajándékban.

Az atlétikai versenyeken nyújtott kiemel-
kedő teljesítményéért Kohl Dániel, Nagy 
Miksa, Balaskó Patrik, Horthy Ákos, Riezing 
Csongor és Végh Viktória vehetett át ju-
talmat. 

Az évzáró részeként Pákozdi Ferenc al-
polgármester az önkormányzat nevében 
köszönetét fejezte ki a tanév megbízott 
igazgatója, Ráczné Wiszt Vilma számára 
az intézményvezetői teendők lelkiismeretes, 
odaadó ellátásáért. 

A tanév bezárása előtt néhány hasznos 
információ is elhangzott: az iskola igaz-
gató-helyettesi irodájában a nyári szünet 
ideje alatt minden szerdán 8 és 13 óra 
között ügyeletet tartanak. A pótvizsgáról 
az érintettek levélben kapnak értesítést. 
A tanévnyitó ünnepély augusztus 31-én 
17 órakor lesz, mivel a tanév szeptember 
1-jén kezdődik. A tankönyveket az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően az első tanítási 
napon kapják meg a gyerekek.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Gyógyítani... maga a csoda
A világ legszebb hivatása az orvosoké. Azt 
gondolom, az igazi kihívás, amikor valaki 
odaáll, és jól megszervizel egy élő szer-
vezetet. Gyógyítani, helyrehozni azt, ami 
elromlott, maga a csoda – Somló Tamás 
gondolataival köszöntötte a Semmelweis 
napi ünnepség résztvevőit a Közösségi és 
Tájházban Beke László polgármester.

K örnyén évek óta hagyomány, hogy 
az orvosi ellátásban résztvevők mel-
lett a szociális ágazat munkatársait 

is köszöntik, s nem csupán az aktív, hanem 
a ma már nyugdíjas éveiket töltő kollé-
gákat is. A zenész gondolatait folytatva 
a polgármester így fogalmazott: ma egy 
kicsit a csodatévőkkel vagyunk, és ünne-
pelünk együtt. S ha már megragadjuk ezt 
a szót, hogy csoda, akkor hozzátársul a hit 
kifejezés is, hiszen a csodában hinni kell. Ti, 
akik a munkátok, a hivatásotok során a szó 

legszorosabb értelmében segítetek az em-
bereknek, csak úgy tudjátok ezt a feladatot 
ellátni, hogy ott van legbelül bennetek 
az emberi jóságra, szeretetre, egészségre 
épülő hit, hiszen hisztek abban, – legyen 
szó gyógyításról, betegápolásról – hogy a 
végén egészséges, egész embert kaptok. 

A polgármester a falu nevében 
is azt kívánta mindannyiuk 
számára, hogy a hitük magjai 
termő talajra hulljanak, hi -
szen azon a betegen, azon a 
gondozásra szorulón, aki nem 
működik együtt, aki ezt nem 
fogadja el, nagyon nehéz se-
gíteni. Végül köszönetét fejezte 
ki a csoda megvalósításáért, 
a mindennapos harcukért, a 
folytatáshoz pedig töretlen erőt 
kívánt, s hogy az ellátottak, be-

tegek legyenek partnerek, együttműködők. 
Mi adjuk – csúnya szóval – a személyi 

feltételeket, a falu, az önkormányzat 
pedig biztosítja a működéshez az eszkö-
zöket, tárgyakat, amelyért valamennyi 
kolléga nevében én mondok köszönetet 
– kapcsolódott az ünnepi gondolatokhoz  
Dr. Árendás József. 

A környei önkormányzat évek óta Köz-
egészségügyi Díjjal ismeri el mindazok 
munkáját, akik az egészségügyben vég-
zet t tevékenységükkel kiérdemelték a 
falu elismerését. A díjat minden évben 
az augusztus 20-ai rendezvényen vehetik 
át az arra érdemesek, így a Semmelweis 
napi ünnepségen a köszönetnyilvánítás 
mellett – díjátadás helyett – hagyomá-
nyosan virággal, csülkös vendéglátással, 
és kötetlen beszélgetéssel ünnepeltek az 
egészségügyi és szociális dolgozók.

„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 
Mike Ferencné sz. Ganzczler Erzsébet (július 13.) 

Ácsi Jánosné sz. Alapi Anna (július 13.)
85 esztendős

Nagy Istvánné sz. Eck Teréz (július 11.) 
Tremmel Antalné sz. Vidéki Anna (július 28.)

75 esztendős 
Dr. Kovács Józsefné sz. Hegedűs Mária (július 8.) 
Rácz Ferencné sz. Kalmár Magdolna (július 24.)

70 esztendős 
Pirityi Jánosné  sz. Kis Julianna (július 14.) 

Wittmann István (július 15.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta négy kisleány és öt 
kisfiú ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Prekob  Gábor és Szabó Magdolna kisfiát Brúnót,
Rácz Viktor és Bíró Alexandra kislányát Natasát,

Kelemen Attila és Magda Szilvia  
kisfiát Antal Nimródot,

Bányász Adrián és Sóti Szandra kislányát Miát,
Végert Ádám és Bors Viktória kisfiát Milánt,

Tajkov Zoltán és Lázár Anna Anikó kislányát Nórát,
Lőrincz Attila József és Dr. Sime Laura Brigitta  

kisfiát Pétert,
Püspöki János és Farkas Adrienn Vilma  

kislányát Rékát,
Somhegyi Antal és Gróf Melinda Eszter kisfiát Áront.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

Minden eskütétel pillanatában újjászületik  
a Vitézi Rend

A Történelmi Vitézi Rend Észak-dunántúli 
Törzsszékének nyolc, köztük öt környei 
avatandója tett vitézi esküt július 1-jén a 
Történelmi Vitézi Rend Komárom-Eszter-
gom Vármegyék Székkapitánysága ün-
nepélyes eseményén a környei Vízkereszt 
Római Katolikus Templomban.

A magyar ezeréves történelmünkben 
több olyan ünnepélyes alkalmunk 
van, amikor fel kell tenni a kérdést: 

ápoljuk-e, gondozzuk-e őseink örökségét, 
nagyapáink, nagyanyáink, szüleink nekünk 
átadott szellemi hagyatékát, és mi, a ma itt 
élők teszünk-e azért, hogy ezt gazdagítani 
tudjuk, és mindezt a nemzeti kincset át 
tudjuk-e majd adni gyermekeinknek, uno-
káinknak? A vitézi rend életében két ilyen 
jeles nap van, amikor számvetésre kerül sor. 
Az egyik a mai, az ünnepélyes eskütétel 
napja, amikor a várományosok a szívük fölé 
feltűzik a vitézi nagyjelvényt, és elmondják 
a szent koronára tett eskü fogadalmát.  
A másik az ünnepélyes vitézavatás napja 
– köszöntötte a jelenlévőket vitéz Dinga 
László György székkapitány, aki kiemelte: 
minden elmondott és megfogadott vitézi 
esküvel és minden vitézavatás felemelő 
pillanatában újjászületik az immár 96 éve 
megalapított vitézi rend. Mert a Kárpáthaza 
magyarságának ma is szüksége van a ha-
záért, a nemzetünkért szolgálni tudó, akaró 
közösségre, a vitézek bajtársi közösségére 
– fogalmazott.

Vitéz Pintér Kornél törzskapitány ünnepi 
beszédében azt, „a magyar nemzet di-
csőségekben és megaláztatásokban is 
bővelkedő történelmének legtragikusabb 
időszakát” elevenítette fel, amikor „a ma-
gyar faj élni akarásának megtestesítője, 
nagybányai Horthy Miklós fővezér vette 
kezébe Magyarország hajójának kormá-
nyát. A magyarság hatalommal ruházta 
fel, hogy Isten áldásától kísérve fogja össze 

nemzetünk erényeit és 
képességeit az előttünk 
álló hatalmas nemzet-
mentő munkára. Az isteni 
gondviselés küldötte volt 
tehát a magyarság élére 
vitéz nagybányai Horthy 
Miklós, aki egy pillanatra 
sem feledkezet t meg 
a harctereken vérüket 
hullató bajtársairól, s 
elsőként hívta életre a 
vitézi rendet... Testében 
már nem lehet közöttünk, 
de lelke mindennap velünk van, és erősít 
bennünket” – méltatta a rend életre hívóját. 

Az eseményen Bedy Sándor plébános 
vezetett együttes imádságot, Nagy Péter 
tiszteletes mondott áldást, melyet így zárt: 
fordítsa az Úr az Ő orcáját ti reátok és adjon 
néktek mindenkor békességet!

Ezt követően érkezett el a legünnepé-
lyesebb pillanat, az eskütétel, amely során 
Környéről Muschitz Erzsébet (Süli Lászlóné), 
Muschitz Veronika (Bogár Ferencné), Süli 
Péter, Popovics Milán, Balogh Pál József 
várományosok, valamint a nemzetvédel-
mi tagozat avatandói, Felvidékről Cséplő 
Viktória és Gróf Katalin, illetve Balatonal-
mádiból Kovács Attila tett esküt a Szent 
Koronára, hogy a Vitézi Rend célkitűzéseit, 
a rendi kódex előírásait ismeri, azokat 
a rend főkapitánya és a vitézi elöljárók 
utasításaihoz híven élete végéig minden 
körülmények között megtartja.

Vitéz Dinga László György azt is bejelen-
tette, hogy posztumusz kerül a Történelmi 
Vitézi Rend tagjai közé Muschitz Antal 
egykori királyi léghajózási szakaszvezető, 
aki halála után első világháborús kitünte-
tettként kapja meg a vitézi címet. Muschitz 
Antal Környén élt asztalosként, a templom 
falain látható stációkat ő faragta meg, 
amikor hazaért a frontvonalból.

Az eskütételt követően Vitéz Soltész Gyula 
főszéktartó, törzskapitány is a rend közel 
évszázados múltjára tekintett vissza: „törté-
nelmünk talán legsúlyosabb pillanatában 
született 1920-ban. Minden falu és város 
életek ezreit veszítet te. A közhatalmat 
idegen ügynökök bitorolták. Pusztítás és 
káosz sújtotta a nemzetet. A kormányzó 
úr a rend alapításával felismerte, hogy 
össze kell gyűjteni a nemzet színe-javát. Kik 
voltak ők? Nyilván, akik a nagy háborúban 
személyes bátorságukkal, tettrekészsé-
gükkel bizonyítottak. Tette ezt azért, hogy 
ne ismétlődhessen meg az, amit el kellett 
szenvednie az ezeréves Szent Istváni ha-
zának. Hogy ez nem sikerülhetett a követ-
kező, még szörnyűbb háborúban, az nem 
a kormányzón és nem is a vitézi renden 
múlott” – hangzott el a törzskapitánytól.  
A rend tagságának gyarapodása kap-
csán így fogalmazott: öröm és bíztatás, 
hogy nyolc ember felvállalta a magyar 
hűség, tisztesség, és becsület képviseletét 
azzal, hogy kérelmezte felvételét a vitézi 
rendbe. 

Az ünnepélyes vitézi eskütétel részeként 
kitüntetések átadására is sor került, majd 
a rendezvény főhajtással, az I. és II. világ-
háború hősi emlékműveinél a kegyelet 
virágainak elhelyezésével zárult. 



10 11

A
 H

eM
o

 M
u

si
ca

l 
St

ú
d

ió
 b

em
u

ta
tj

a
Sz

te
va

n
o

v
it

y
 D

u
sá

n
 –

 P
re

ss
er

 G
áb

o
r 

– 
H

o
rv

át
h
 P

ét
er

– 
fé

li
g

 m
e
se

 –
 f

él
ig

 m
u
si

ca
l 

–

Sz
er

ep
lő

k
:

Si
m

o
n

 Z
o

lt
án

, J
u

h
ás

z 
La

u
ra

, K
is

s 
K

ri
sz

to
fe

r,
 

M
át

is
 C

se
n

g
e,

 P
ét

er
 D

án
ie

l, 
K

o
zm

a 
M

ó
n

ik
a,

 
K

lit
z 

K
ír

a,
 L

az
ó

k
 M

át
y
ás

, L
au

d
a 

K
it

ti
, 

Jó
n

ás
 S

za
b
o

lc
s,

 J
ó

n
ás

 R
ó

b
er

t,
 P

ap
p

er
t 

G
áb

o
r

K
ö

zr
em

ű
k
ö

d
ik

: a
z 

O
ro

sz
lá

n
y
i 
V

ár
o

si
 É

n
ek

k
ar

 
K

ar
n

ag
y
: T

ak
ác

s 
Tí

m
ea

R
en

d
ez

ő
: H

eg
y
i 
M

ó
n

ik
a

Je
g
ye

k
 a

u
g
u

sz
tu

s 
24

-t
ő

l 
v
ás

ár
o

lh
at

ó
k
 h

ét
k
ö

zn
ap

o
k
o

n
 1

0
.0

0
 é

s 
17

.0
0
 ó

ra
 k

ö
zö

tt
 1

0
0
0
 F

t-
o

s 
ár

o
n

.

A
 K

ö
rn

ye
 K

ár
ty

áv
al

 r
en

d
el

k
ez

ő
k
 2

1-
ét

ő
l, 

k
ed

ve
zm

én
ye

se
n

 5
0
0
 F

t-
ér

t 
v
ál

th
at

já
k
 m

eg
 b

el
ép

ő
je

g
y
ü
k
et

!
Te

le
fo

n
: 0

6 
34

 4
73

-0
9
1 

• 
0
6 

30
 6

4
6 

21
4
7

Sz
ep

te
m

be
r 2

2-
én

 

(p
én

te
k)

 18
 ó

rá
tó

l, 
je

le
nt

ős
 é

rd
ek

lő
dé

s 

es
et

én
 2

3-
án

 IS
!

M
űv

el
őd

és
i H

áz
Kö

rn
ye

, A
lk

ot
m

án
y 

u.
 1

.

H
el

y
sz

ín
: M

ûv
el

õd
és

i H
áz

 K
ör

ny
e,

 A
lk

ot
m

án
y

 u
. 1

.
Id

õp
on

t:
 2

01
7.

 s
ze

pt
em

be
r 

8.
 (

pé
nt

ek
) 

19
.0

0 
ór

a
Je

gy
ek

 a
u

gu
sz

tu
s 

14
-é

tõ
l v

ás
ár

ol
h

at
ók

 (h
ét

kö
zn

ap
ok

on
 1

0 
és

 1
7 

ór
a 

kö
zö

tt
) 1

50
0 

Ft
-o

s 
ár

on
, 

K
Ö

R
N

Y
E 

K
Á

R
T

Y
Á

V
A

L 
10

00
 F

t-
ér

t.
 T

el
ef

on
: 3

4/
47

3-
09

1,
 3

0/
64

62
14

7,
 e

-m
ai

l: 
m

u
vh

az
@

ko
rn

ye
.h

u.

Környén, a Beloiannisz utca 10. sz. 
alatt klímával, riasztóval felszerelt  

üzlethelyiség költözés miatt áron alul kiadó!

Az üzlet mérete 38 m2, a helyiség különbejáratú üzlettérből  
és raktárból áll. Parkolás az üzlet előtt. Rezsije nagyon kedvező. 

Évekig virágüzletként működött,  
de bármilyen tevékenységre alkalmas!

Havi bérleti díj: 
45 ezer Ft, + 1 hónap kaució szükséges.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG!

Érdeklődni: WISZT VIKTÓRIA

06-20-589-63-04

Szent István napi ünnepségek
Környebánya 

2017. augusztus 19.
17.00: Ünnepi megemlékezés  
és koszorúzás a Hősi Emlékműnél

18.00: Műsoros est, gulyásparti  
és utcabál az Erdei Iskolában

Környe, 2017. augusztus 20.
Környe Község Önkormányzata szeretettel hív 
és vár mindenkit a 2017. augusztus 20-án (va-
sárnap) 17 órakor, államalapító királyunk, Szent 
István tiszteletére rendezett ünnepségre a Mil-
lecentenáriumi Emlékparkba (Árpád Emlékmű).

Program:
Himnusz – Ünnepi beszéd  

– Kenyérszentelés  
– Kitüntető címek átadása

Az ünnepi műsor után  
a sportpályán gulyásparti és  

utcabál, 21 órától tűzijáték  
várja a vendégeket.



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

NYÁRI MUNKÁLATOK
A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
nyári karbantartási munkálatok miatt au-
gusztus 7-e és 13-a között ZÁRVA TART. 

Új szolgáltató veszi át  
az orvosi ügyelet  

működtetését 
Az Oroszlányban és Tatán is jelen lévő 
Inter-Ambulance Zrt. működteti július 
1-jétől Tatabányán a háziorvosi ügyeletet, 
s látja el a megyeszékhely lakóin kívül 
Környe betegeit is. 

Gyermekorvosi ügyelet munkanapokon 
16-22 óra között, míg hétvégén és ünnep-
napokon 10-22 között működik. A gyerme-
keket a gyermekorvosi ügyeleti időn kívül 
az ügyeletes felnőtt háziorvosok látják el, 
amennyiben szakmailag indokolt, a Szent 
Borbála Kórházba irányítják további ke-
zelés céljából mind a gyermekeket, mind 
pedig a felnőtteket. 

A felnőtt ügyleti rend változatlan marad: 
a betegeket munkanapokon délután  
4 órától másnap 8 óráig, hétvégén, munka-
szüneti és ünnepnapokon reggel 8 órától 
másnap reggel 8 óráig látják majd el. Az 
ügyelet telefonszáma sem változik, tovább-
ra is a 34/316-800-as számon hívható. 

Az új szolgáltató egyelőre a megszokott 
helyszínen, a Béla király körtér 69. szám 
alatt várja a betegeit két felnőtt és egy 
gyermekorvos részvételével. 

Pályázat óvodavezetői  
beosztás ellátására

Környe Község Önkormányzata pályázatot 
hirdet a Környei Vackor Óvoda és Böl-
csőde óvodavezető beosztás ellátására.  
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 
október 2-ától 2022. július 31-éig szól, a 
közalkalmazotti jogviszony időtartama 
határozatlan idejű.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
augusztus 4. A részletes pályázati kiírás 
megtekinthető a www.kornye.hu oldalon 
a dokumentumtár/pályázatok menüpontja 
alatt, további információ Orlovits Tímeától 
kérhető a 30/768 1633-as telefonszámon.

Álláshirdetés 
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola határozatlan idejű, 
teljes munkaidős (heti 40 óra) takarítói 
munkakör betöltésére keres munkatársat. 
A munkakör betöltésére leghamarabb 

augusztus 1-től van lehetőség. Jelentkezni 
az iskola.kornye@gmail.com e-mail címen 
lehet, vagy levélben (2851 Környe, Beloian-
nisz utca 1.) július 25-éig. A pályázat elbírá-
lásának határideje: 2017. július 31.

Szabadság  
a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József július 24-étől augusztus 
18-áig szabadságát tölti, ez idő alatt elma-
rad a rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. A helyettesítésről saját rende-
lési idejében Dr. Bublovics Péter gondos-
kodik az I. számú Háziorvosi Rendelőben 
(Beloiannisz út). 

Gyermekorvosi rendelés 
augusztusban

A nyári szabadságok és helyettesítések 
miatt változik augusztusban a rendelési 
idő a gyermekorvosi rendelőben. Augusz-
tus 7-11-éig Dr. Lakos Ildikó gyermekorvos 
rendel délután fél 1 és 2 óra között, 21-25-
éig, valamint 28-ától szeptember 1-jéig 
tíztől délig lesz rendelés. Augusztus többi 
munkanapjain a rendelési idő változatlan. 

Véradás
Az önkéntes véradókat várja július 27-én, 
csütörtök délután fél 1 és fél hat között 
a környei Művelődési Házban a Vörös-
kereszt. Adj vért, életet menthetsz! A mű-
tétekhez, baleseti sérültek ellátásához, 
vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló 
betegek kezeléséhez szükséges vérkész-
let biztosításához naponta mintegy 1800 
véradót kell toborozni. 

A donor egyetlen véradással három 
betegen segíthet: a levett vérből plazma-
készítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A véradás a véradó 
egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező 
tesztek elvégzése után nemcsak a vér-
csoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat 
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, 
a szifilisz kimutatására is. Véradó lehet 
mindenki, aki egészségesnek érzi magát, 
elmúlt 18 éves, de még nincs 65 esztendős, 
testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot.  
A tetoválás és a testékszer nem akadály, 
ha elkészülésük óta eltelt fél év. Az adatfel-
vételhez lakcímkártya, személyi igazolvány 
és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ kártya, a TAJ 
számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó 
általi bemondás is) feltétlenül szükséges. 
A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, 
ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül 
adhat-e vért a jelentkező. 

forrás: veradas.hu

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 nél-
küli mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban. 
A szolgáltatótól kapott információk alap-
ján az év további részében az alábbi 
időpontokban lesz Környén házhoz menő 
szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

augusztus 11., szeptember 8.,  
október 5., november 13. 

KÖRNYÉN 
augusztus 22., szeptember 26.,  

október 30., november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
augusztus 1., szeptember 1., október 2., 

november 5., december 7.
KÖRNYÉN 

augusztus 25., szeptember 25.,  
október 24., november 24., december 29.

Kitelepítési  
megemlékezés

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe augusztus 27-én, vasár-
nap tartja a kitelepítés 70. évfordu-
lójára rendezett megemlékezését, 
amely 10 órakor kezdődik a Kitele-
pítési Emlékműnél, majd 11 órakor 
szentmisével folytatódik a katolikus 
templomban, 13.30-tól pedig kiál-
lítás megnyitó és kultúrprogramok 
lesznek a Művelődési Házban.

,,Vergiss nie deine Heimat,
wo deine Wiege stand,

denn in der Ferne findest du
kein zweites Heimatland."


