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„Előttem az utódom”
Lassan negyedszázada teremtették meg 
Környén a Díszpolgári Cím adományo-
zásának hagyományát, a felterjesztést 
a választópolgárok 5 százaléka is kezde-
ményezheti. 1994-től tizenöten viselhetik 
a címet, s Dr. Beke Ernő László az első, aki 
lakossági javaslatra vehette át a község 
legmagasabb szintű elismerését az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc em-
lékére rendezett ünnepségen.

K örnyebányán a Hősi Emlékműnél 
tisztelegtek a forradalom hősei előtt, 
akik – emelte ki Beke László polgár-

mester – példát mutattak, hogy céljaink 
megvalósítását önállóan is elérhetjük. 
Hogy bíznunk kell saját erőnkben, bíznunk 
kell munkánkban és annak értékében. 
Ez is a valódi szabadságunk egyik fontos 
ismérve. Ha ezt az elvet megfogadjuk, és 
életünk részévé tesszük, akkor elmondhat-
juk, hogy győztes volt 1848 forradalma és 
szabadságharca – fogalmazott, majd a 
helyi felnőttek, gyerekek megemlékező 
összeállítása után az emlékműnél helyezték 
el a kegyelet virágait.

A környei ünnepség kezdetén a római 
katolikus templomban Bedy Sándor plé-

bános és Nagy Péter 
református tiszteletes 
tartott ökumenikus is-
tentiszteletet, később a 
megemlékezés a Mű-
velődési Házban foly-
tatódott az általános 
iskola énekkarának, 
a hetedik év folyam 
diákjainak és az intéz-
mény néptánc szakos 
tanulóinak ünnepi mű-
sorával, a programot 
a Környe sz lovákia i 
testvér településéről, 
Tardoskeddről érkező, 
1972-ben alakult fér-
fikar katonadalokkal, 
Kossuth nótákkal szí -
nesítette.

A mindenséget vá-
gyom versbe venni, de 
még tovább magamnál nem jutottam... 
– idézte Beke László polgármester ünnepi 
beszédében Babits Mihályt, hiszen – mint 
fogalmazott – az emberek, akárcsak ma, 
másfél évszázaddal ezelőtt is elsősorban 
nyergesmesterek, pékek, varrónők, gazda-

emberek voltak, és nem radikális demokra-
ták, republikánusok, vagy éppen modern 
köztársasághívők. Végezték a dolgukat, és 
a sorsfordító órákban, napokban, hetek-
ben azt tették, amit a szívük diktált. 

Igazi Federball-al zárult a tollfosztás
Harmadik alkalommal szervezett ha-
gyományőrző tollfosztást a Közösségi 
és Tájházban a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe februárban, s az 
idősebb, fiatalabb hölgyek, urak szor-
goskodásának köszönhetően idén is 
megtalálható lesz a kispárna a Márton 
napi mulatság tombolanyereményei 
között.

T irhold Kármen elnök a fosztani való 
tollat ezúttal is környei asszonyoktól 
gyűjtötte, s szerencsére jutott bőven 

az asztalokra, hiszen bár eleinte úgy tűnt, 
hogy a múltidézésben leginkább az idő-
sebb korosztály vesz szívesen részt, egyre 
több fiatal és aprócska gyerkőc érkezett 
édesanyjával, szüleivel, mígnem alig fértek 
az asztalokhoz.
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„Előttem az utódom”
…folytatás az első oldalról

A legtöbb ember életében kevés a mú-
zeumkerti jelenet. Az ünnepnapok között 
akkor is ott sorjáztak a hétköznapok, a 
kivételes pillanatok mellett ott sorakoztak a 
szívós és kitartó robotolás hetei, és a nemzeti 
mitológia örökéletű nagyjai mellett bizony 
ott sürögtek a bőrszagú és kérges kezű 
nyergesmesterek. 1848–49 forradalmának 
és szabadságharcának emléke mindig arra 
figyelmeztessen mindannyiunkat, hogy a 
történelem menetét az emberi cselekede-
tek, döntések, a hétköznapok kitartása viszik 
előrébb – zárta gondolatait.

Környe szép hagyománya március 15-
én a Díszpolgári Cím átadása, melynek 
odaítéléséről a képviselő-testület dönt az 
állampolgárok, civil és egyéb szervezetek 
javaslata alapján, a címet 1994-től 15-en 
vehették át. Adományozását a település 
választópolgárainak 5 százaléka is kezde-
ményezheti, de ilyen kezdeményezésre 
az eltelt 23 évben nem volt példa. Az idei 
ünnepségen az ízig-vérig a községért 
munkálkodó Dr. Beke Ernő László vehette 
át a Díszpolgári Címet, az adományozásról 
lakossági kezdeményezésre döntött a kép-
viselő-testület, a felterjesztéshez a javaslatot 
235 környei látta el aláírásával. Környe 
Község Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete az oktatásban és a helyi közéletben 
több évtizeden keresztül lelkiismeretesen 
végzett munkája, a falu fejlesztésében 
szerzett elévülhetetlen érdemei, példamu-
tató emberi helytállása elismeréseként – a 
lakosság nevében – Dr. Beke Ernő László 
úrnak a Díszpolgári Címet adományozza – 
olvasható az oklevélen, melyet – ilyenre sem 
volt még példa – édesapjának nyújtott át 
a polgármester. Dr. Beke Ernő – aki 1963-tól 
tanítóként, 1971-től tanácselnökként, 1980 
szeptemberétől pedagógusként, 1983-tól 
az iskola igazgatójaként, 1990-ig tanács-
tagként, s négy év kivételével napjainkig 
települési képviselőként vesz részt a falu 
életében, segíti fejlődését, fejlesztéseit – nem 
titkolta meghatódottságát, s örömét, hogy 
az elismerést a fiától vehette át. Előttem 
az utódom – hangzott el tőle, s elsősorban 
családja számára fejezte ki köszönetét, hogy 

Dr. Beke Ernő László
Dr. Beke Ernő László 1942. június 12-én született Munkácson, 
20 esztendős volt, amikor családjával Környére költözött. A két 
évtized alatt családjával több, mint tíz településen élt, s hogy 
végleg Környéhez kötötte életét, minden bizonnyal annak 
is köszönhető, hogy itt ismerkedett meg Jordán Valériával, 
szövődött szerelem, és mondták ki 1964-ben az életre szóló 
boldogító igent. 

A gimnázium befejezése után a Győri Tanítóképző Intézet-
ben szerzett tanítói oklevelet. 1963 decemberétől tanítóként 
kezdte munkáját Környén, fél évig tanított alsó tagozatban, 
majd 1964 őszétől fizikát, kémiát, matematikát oktatott a felső tagozatban. 1968-ban a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán fizikatanári diplomát szerzett.

Közéleti aktivitását, tenni akarását jelzi, hogy még nem volt harminc esztendős, ami-
kor 1971-ben tanácselnökké választották. A felkérésnek azért tett eleget, mert ígéretet 
kapott, hogy építhet a falunak egy iskolát. A munkája elvégzését segítő tudás megszer-
zése mindig fontos volt számára, ezért 1978-ban jogi diplomát szerzett az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen. Településvezetői ténykedése idején az iskola mellett 1972-73-ban 
megépült az óvoda. A hetvenes években számos új utca létesült és közel 400 új lakóhá-
zat építettek a településünkön, ahol szinte egyáltalán nem volt járda. Az építőanyagot a 
tanács biztosította, a munkát pedig a lakosság végezte el, így társadalmi összefogásban 
járdák létesültek, megépült a gyógyszertár, s Dr. Beke Ernő tanácselnökségéhez köthető 
a faluban lévő, önálló gyermekorvosi és fogorvosi ellátás meghonosítása, az ellátáshoz 
szükséges rendelők megépítése. A sportegyesületet, civil szervezeteket is aktívan támo-
gatta, a Pávakör is az ő tanácselnöksége idején alakult meg. A posztot 1980-ig töltötte be, 
ám ekkor lemondott, mert örökös, a faluért folytatott vita jellemezte a felettesekkel, ezért 
1980. szeptember 1-jén, az általános iskola avatásán már ismét pedagógusként vett részt. 

1983-tól igazgatóként irányította az iskola életét, 85-86-ban társadalmi munkában, a 
környeiek összefogásával épült fel a 4 tantermes kisépület. A 16 esztendeig tartó igazgatói 
ténykedése alatt számos szakkör jött létre és működött, a néptánc és informatika oktatás is 
az ő intézményvezetéséhez köthető. A környei oktatás akkori színvonalát jelzi, hogy a méltán 
neves tatai Eötvös Gimnáziumban a 4,5-es átlag feletti környei diákok felvételi nélkül folytat-
hatták tanulmányaikat. 1999-ig vezette az iskolát, de a közélettől később sem vonult vissza. 
A 2002-2006 közötti ciklus kivételével elmondható, hogy napjainkig aktívan részt vesz a falu 
életét, fejlődését irányító döntéshozatalban: 1971-től 1980-ig tanácselnökként, azt követően, 
1990-ig tanácstagként, s a jelzett négy éves időszak kivételével települési képviselőként. 

A horgászegyesület megalakulásában is aktívan részt vett, működését azóta is elnökségi 
tagként segíti.

hivatása, munkája végzése közben mindvé-
gig mellette álltak, s mindazon környeieknek 
is köszönetet mondott, akik aktív részesei a 
község fejlődésének. Gondolatai zárásaként 
azt kérte a környeiektől, hogy mindig olyan 
képviselőket válasszanak a falu élére, akik 
szeme előtt egyetlen cél lebeg: a község fej-
lesztése, a lehető legmagasabb színvonalú 
működtetése.  

Az emlékező közösség az ünnepi prog-
ramok zárásaként a Kegyeleti Parkban 
található Kopjafánál rótta le tiszteletét.  

Az önkormányzat nevében Beke László 
polgármester és Orlovits Tímea jegyző, a szlo-
vákiai testvértelepülés, Tardoskedd képvisele-
tében Halász Gabriella alpolgármester, Veres 
Judit hivatalvezető, Mészáros Imre képviselő, 
Buják Vince, a Magyar Kultúra Lovagja, Szabó 
Ferdinánd helyezte el a kegyelet virágait, va-
lamint a német nemzetiségi önkormányzat, 
pártok, civil szervezetek, az általános iskola 
diákönkormányzatának képviselői, s a jelen-
lévők hajtottak fejet és gyújtották lángra az 
örök emlékezés mécseseit.

Igazi Federball-al zárult a tollfosztás
…folytatás az első oldalról

Takarodjon el a tél!

H osszú esztendők óta hagyomány, hogy a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde apróságai hamvazószerdán zárják a farsangi 
időszakot, s a kiszebáb elégetésével űzik el a telet. Tavaly 

az időjárás felülírta a terveiket, s egy ideig úgy tűnt, az eső miatt 
idén is késik a báb lángra lobbantása, végül „megkegyelmeztek” 
az égiek és a gyerkőcök izgatottan gyülekezhettek az udvaron.  
A kicsiket igencsak termetes kiszebáb várta, de hát a tél is kemény 
volt, ezért az óvodapedagógusok semmit sem bíztak a véletlen-
re, és a gyerekek sem: dobokkal, sípokkal, csörgőkkel, fedőkkel, 
mindenféle eszközökkel felszerelkezve érkeztek, s bár az egyre 
növekvő lángok láttán páran megszeppentek, zajban nem volt 
hiány. Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot! Takarodjon el 
a tél, örvendezzen, aki él! – hangzottak a tavaszváró mondókák 
és énekek, de elnyomta a hatalmas ricsaj, hiszen a gyerekek 
élvezettel, zajongva, tapsolva, kiabálva űzték jó messzire a hideg 
telet, amíg hamuvá izzott a kiszebáb. 

A néptáncosok is elűzték telet

S ikeresnek bizonyult az óvodások és iskolások 
télűzése, hiszen március 3-án már kora reggeltől 
gyönyörűen sütött a Nap is simogatott a melege. 

A kis vackorosok hamvazószerdán, az általános iskola 
néptánc tanszakának gyerkőcei pedig másnap, csütör-
tökön égették el a kiszebábot. László Márta néptáncos 
diákjai a folklórismeret tantárgy keretében folyamatosan 
megemlékeznek az évkör jeles napjairól, a népszoká-
sokról, s nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is. 
Luca napján szerencsekívánó útra indultak a fiúk, ezúttal 
pedig a hosszú, kemény telet búcsúztatták. A program 
délután az előkészületekkel, a kiszebáb készítéséhez 
szükséges szalma, rongyok beszerzésével, s nem utolsó 
sorban a botok, zajkeltő alkalmatosságok válogatásával 
kezdődött. A lelkes csapat „munkacsoportokat” alakított, 
így több szalmával kitömött kiszét is készítettek vidám 
énekelgetés, zenehallgatás kíséretében, majd papírra 
vetették a rossz gondolataikat az elmúlt időszakkal kapcsolatosan, hogy a bábba rejtve, tűzbe dobva, azok is eltűnjenek. Ezután indult 
a zajos menet az iskola udvarára, együtt énekelve a télűző rigmusokat: kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj ki kisze 
haj... A kiszék nagy lánggal égtek, a futópályán pedig versenyt futott a tavasz a téllel, s a remények szerint a tavasz nem csupán pár 
napra szóló futamgyőzelmet aratott...

Annak idején ilyenkor, január-februárban a fiatal házasoknak ké-
szítették a stafírungot, azaz 2-2 db kispárnát, nagypárnát, dunnát 
és paplant. Főként liba-, vagy kacsatollból, amit az idős asszonyok 
az első pihetoll levedlése után keletkező tollrétegből tépkedtek ki. 
A csumáról le kell húzkodni a pihéket, s azok kerülnek a párnákba, 
dunnákba – idézte fel a régmúlt időket és a tréfákat is Tirhold Kár-
men, hiszen egykoron, ha eladósorba került egy lány, a csumát, 
azaz tolltuskót elszórták a neki udvarló legény házáig, vagy fordítva: 
a fiús háztól a lányosig, így lehetett látni, hogy ki kinek teszi a szépet.

A tollfosztás annak idején csak az asszonyok, lányok téli estét 
színesítette meg a munka mellett beszélgetéssel, pletykálkodás-
sal, ők hetekig fosztották a tollat, előre ütemezve az utcákban a 
lányos házakat. Amikor a téli elfoglaltság végére érkeztek, jöhetett 
a Federball, amikor a házigazdák zsíros kenyérrel, disznósajttal, 
kolbásszal, kis süteménnyel, teával, kakaóval köszönték meg az 
asszonyok munkáját. A Federball sem maradhatott el tehát, a 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport tagjai és 
szüleik a Schwowischi Buam vérpezsdítő muzsikájára teremtettek 
bált a tollfosztás zárásaként. A farsangi táncház során Krállné Mózer 

Nikoletta egyszerű táncokat, koreográfiákat mutatott és tanított be 
a kislányoknak, kisfiúknak, anyukáknak, apukáknak. A repertoár-
ban jól megfért egymás mellett a kacsatánc, a Hochzeitmarsch, 
és a seprűstánc is, s még a nehezebben oldódó gyerekek is táncra 
perdültek, így nem csupán a tollfosztásból, de az ízig-vérig sváb 
hangulatú bálból is ízelítőt kaptak az apróságok.

REFORMÁTUS ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENY
A  Tatai Református Egyházmegyében az idei évben is megrendezésre került a Zsoltáréneklő verseny. A versenyt az Egyházmegye fiataljai 
között hirdetik meg négy korosztályban, az első osztályos tanulóktól, egészen a gimnazista korosztályig. A versenyzőknek a 150 genfi zsoltár-
ból kell megtanulni a bizottság által előre kijelölt zsoltárokat. 2017. március 11-én a Tatai Református Gimnáziumban a Környei Református 
Missziói Egyházközséget Benkő Lili Amarilla 8. osztályos tanuló, gyülekezetünk konfirmandusa képviselte. Ezúton is köszönetet mondunk a 
fáradozásaiért és lelkesedéséért és gratulálunk, hiszen Lili ezen a versenyen kategóriájában arany minősítést kapott, illetve a közönségdíjat 
is ő kaphatta meg.  

HÚSVÉTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy nagy lelkesedéssel folytatjuk tovább a kézműves foglalkozásaink sorát. 2017. április 1-én délelőtt 10 
órai kezdettel egy Húsvéti Kézműves Foglalkozásra hívjuk Önöket a Tagyospusztai Református Konferenciatelepre. Az alkalom körülbelül 
délután 1 óráig tart, délben sós és édes süteményekkel vendégeljük meg a jelenlévőket. A közös éneklés mellett, segítők közreműködésével 
húsvéti ajtódíszeket, papírpohár díszeket és meglepetés húsvéti kiskertet készítünk majd. Emellett – jó idő esetén- játékkal és ajándékke-
reséssel várjuk a gyermekeket és szüleiket. Annak érdekében, hogy megfelelően elő tudjuk készülni a foglalkozásra, tisztelettel kérjük a 
szülőket, hogy jelezzék felénk legkésőbb március 28-ig. Amennyiben az utazás gondot jelentene, kérjük jelezzék felénk, hogy a gyülekezet 
gondoskodhasson a szállításról. 
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48 millió szolidaritási adót fizet Környe
Moraj kísérte Beke László, a falu költség-
vetésének állami finanszírozásához fűzött 
gondolatait az idei közmeghallgatáson. 
A résztvevők jól hallható reakciója akkor 
erősödött fel, amikor a polgármester 
elmondta: az általános iskola működte-
tésére (felújítási és beruházási kiadások 
nélkül) tavaly 31 millió forintot fordított az 
önkormányzat. Ez év januárjától azonban 
az állam az intézmény működtetője, ezért 
több mint 48 millió forint szolidaritási adót 
vetett ki a környei önkormányzatra.

H agyományosan az elmúl t  év 
eseményeiről, beruházásairól, 
fejlesztéseiről, eredményeiről szólt 

a falugyűlés kezdetén Beke László. A falu 
tervezett költségvetése tavaly 1 622 458 
ezer forint volt, majd a teljesülése a decem-
beri módosítás után 1 652 millió forintban 
realizálódott, a tartalékkeret meghaladta 
a 460 milliót.

Az elmúlt év beruházásait, történéseit 
ismertetve a polgármester elmondta, 
hogy bár lassan egy esztendeje aláírták 
az Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút 
megépítéséhez szükséges konzorcium lét-
rejöttéről a megállapodást, s a konzorciu-
mot vezető Oroszlány nyáron be is nyújtotta 
a pályázatot, a szeptemberre ígér döntés 
a mai napig nem született meg, miközben 
a beruházásnak legkésőbb 2018. június 
30-áig le kellene zárulnia. 

A sportcsarnok építésére 2016-ban is 
200 milliót tartalékolt az önkormányzat, a 
tervekkel kapcsolatban február 1-én köz-
meghallgatást tartott, majd a következő 
testületi ülésen döntött a csarnok helyszínéről: 
az iskola melletti telken épül meg – hang-
zott el. A 2016-os útfelújításokról Beke László 
elmondta: a külterületeken a martaszfaltos 
utak közül a tagyosi és a homokdűlői út újult 
meg, Környebányán a belterületi utak közül 
aszfaltburkolatot kaptak azok az útszakaszok, 
amelyek eddig murvásak voltak. Ezek mellett 
a Rózsa utcának a Régiposta utca és a Hu-
nyadi utca közötti szakaszának 5,5 méteresre 
szélesítését és süllyesztett szegéllyel való ellá-
tását végeztette el az önkormányzat, illetve 
a Hunyadi utca Rózsa utca és Beloiannisz 
utca szakaszának felújítására is sor került, 
valamint a József Attila utcáéra a Váci utcai 
kereszteződésig. Az idei tervekben az Arany 
János, a Koltói, az Április és a Rákóczi utca, 
a Rózsa utca második szakasza, valamint a 
Kisfaludy köz felújítása szerepel.

A Magyar Közút fejlesztéseként újul majd 
fel a 8119-es út a Bridgestone körforgalom 
és a falu között, ehhez kapcsolódóan a 
környei önkormányzat kérésére és a falu 
finanszírozásában a község előtti szakaszon 
forgalomcsillapító szigetet helyeznek el. 
Szintén az útfelújításhoz kapcsolódik, hogy 
a Közút tervei szerint a Tatai úti keresztező-
dést közlekedési lámpával látják el, így a 
gyalogos átkelés is biztonságosabbá válik. 

A ma már állami fenntartásban műkö-
dő általános iskolában az önkormányzat 

tavaly az addig még ki nem cserélt régi fa 
és fém külső nyílászárókat váltotta korszerű 
műanyag ablakokra, a tornateremben 
távvezérléssel működtetett ablakokat he-
lyeztettek el, és befejeződött a radiátorok 
cseréje is, amit 4 évvel ezelőtt szakaszo-
san kezdett meg a helyhatóság. Tavaly a 
második félévben jelentős beruházások-
kal javította az önkormányzat az iskola 
felszereltségét: ma már a felső tagozatos 
tantermek mellett 2 alsós osztályban is 
interaktív tábla van, a többi alsós tante-
remben pedig nagyképernyős LCD tévék 
segítik a gyerekek tanulását. Az informatika 
terem számára három LEGO robotkészletet 
vásároltak terepasztallal, több tanterembe 
új bútorokat szereztek be, a tornaterembe 
pedig tornaeszközöket. 

Mint ismert, az intézményben a 2017. ja-
nuár 1-jétől már a működtető feladatokat is 
az állam látja, s a falugyűlésen Beke László 
hangsúlyozta: a képviselő-testület csupán 
a törvényi kényszer, ill. a tárgyalásokon elért 
eredmények megtartása miatt fogadta el 
az átadásról szóló dokumentumokat. Ilyen 
eredmény volt például, hogy a környei 
sportolók ne évi 2 millió forintért használhas-
sák a község egyetlen tornatermét, illetve, 
hogy a környei szervezetek díjmentesen 
használhassák tanítási időn kívül az állami 
kezelésben, de továbbra is a falu tulajdo-
nában lévő épület helységeit. 

Önkormányzatunk az átadás-átvétel 
óta több alkalommal is eltért a megálla-
podásban foglaltaktól, mivel a tankerület 
sok esetben nem biztosította a működte-
téshez szükséges forrást, tárgyi eszközöket, 
anyagokat – fogalmazott a polgármester, 
példaként említve a síkosság mentesítő és 
karbantartó anyagokat, melyeket az önkor-
mányzat természetesen „kölcsönadott” az 
iskola számára, hozzátéve, hogy türelem-
mel várják, mikor adja vissza a tankerület 
a kölcsönkapott dolgokat.

Az idei esztendő kapcsán elhangzott, 
hogy majdnem 1339 millió bevétellel tervez 

az önkormányzat, amely a költségvetési 
maradvánnyal kiegészítve 2,2 milliárdos 
forrást jelent úgy, hogy a helyi adó mér-
téke változatlan marad. A falu iparűzési 
adó erősségére tekintettel csak az óvodai 
feladatellátásra, a gyermekétkeztetés 
működési kiadásaira és a közművelődési 
feladatellátásra kap állami hozzájárulást, 
ennek összege 122 millió. A költségvetés 
állami finanszírozása kapcsán megosztott 
gondolatok között hangzott el a 48,2 milliós 
szolidaritási adó kivetése az állam részéről 
az iskola működtetői feladataihoz. Ha 
ezzel az összeggel mérsékeljük az államtól 
kapott támogatást, akkor közel 74 millió a 
maradvány, miközben az önkormányzat a 
beruházások és felújítások után több mint 
139 millió forgalmi adót fizetett be tavaly 
az államkasszába, nem szólva az igénybe 
vett szolgáltatások adótartalmáról (vízdíj, 
villany, stb.). Elmondhatjuk, hogy a falu több 
adót fizet az államnak, mint amilyen össze-
gű támogatást kap tőle – hangsúlyozta a 
polgármester, aki a tájékoztató zárásaként 
minden magánszemély, gazdasági társa-
ság, vállalkozás számára köszönetét fejez-
te ki azért az adófizetési magatartásért, 
amely lehetővé teszi a tervezett bevételek 
realizálását. (A falugyűlésen elhangzott 
polgármesteri tájékoztató teljes terjedelmé-
ben elolvasható a www.kornye.hu oldalon.)

Beke László tájékoztatója után a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke, 
Tirhold Kármen számolt be a mögöttük álló 
évről és az idei tervekről, kiemelve, hogy a 
német nemzetiségi rendezvények szervezé-
sén és a hagyományok ápolásán túl arra 
törekedtek, hogy a nemzetiségi kultúrát 
minél egyetemesebben és az elképzelése-
iket tágabban értelmezve valósítsák meg. 
A zene és tánc hagyományokon túl – amik 
természetesen igen fontosak fennmaradá-
sunk és identitásunk megőrzése céljából – 
hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi 
életben felmerülő nemzetiséghez kötődő 
dolgokhoz, mint például a gazdasági 

hagyományok, a tradíciók ápolása és a kö-
zösségi élet – fogalmazott. Az elnök ismer-
tette az előző év programjait, melyek között 
olyan rendezvények is szerepeltek, melyek 
sikerrel tették le hagyományőrző, múltidéző 
események alapjait. Ilyen volt például a 
tavaly első alkalommal felelevenített bú-
csú, a mára hagyományosnak tekinthető 
tollfosztás, s a hosszú évek óta nagy siker-
rel megrendezett Pünkösdi Vígasságok.  
Az elnök a környeiek segítségét is kérte, 
hiszen idén lesz 70 éve hogy Környéről 101 
német családot kitelepítettek, ezért az 
augusztusi megemlékezés egyik részeként 
szeretnének kiállítást szervezni, amihez a 
régi sváb életet tükröző fényképeket vár-
nak. Természetesen nem az eredeti képeket 
tervezik kiállítani, azokat digitalizálás után 
visszaadják a tulajdonosoknak. (Tirhold 
Kármen beszámolója teljes terjedelmében 
elolvasható a www.kornye.hu oldalon.)

A két tájékoztatót követően érkezett el 
a kérdések, észrevételek ideje. A felvetett 
problémák egy részéről kiderült, hogy az 
orvoslás már folyamatban van, többről 
elhangzott, hogy nem az önkormányzat 
hatáskörébe tartozik, több jelzés kapcsán 
pedig – ha nem is minden esetben azon-

nali – de intézkedést ígért a polgármester. 
Ilyen volt a Környére bevezető utak menti 
árkok állapota is, melyet Láng Éva így 
jellemzett: kétségbeejtően mocskosak. 
Válaszként elhangzott, hogy a kitakarí-
tásukra eddig azért nem kerülhetett sor, 
mert a talaj a fagy miatt nem szikkasztott, 
s még vizes alja. A polgármester azt is 
hozzátette: nem az önkormányzat dolga, 
de amint lehet, rendbe teszik az árkokat. 
A Tatabányáról bevezető út kapcsán – a 
tataihoz hasonlóan – igényként merült fel a 
forgalomlassító sziget, a fejlesztés azonban 
a Közút hatáskörébe tartozik. 

Eichardt Imre köszönetnyilvánítással 
kezdte – később személyeskedésektől sem 
mentes – hozzászólását. Mint mondta, saj-
nos a február 1-jei közmeghallgatáson nem 
vett végig részt, de az újságban olvasta 
Vadász Éva felvetését az uszoda létesítésé-
ről és véleményét a multifunkciós csarnok 
(akkor még lehetséges) helyszíne kapcsán, 
amit nagyon korrektnek, komolynak tartott, 
ezért köszönetét fejezte ki a képviselő-asz-
szony számára.

A folyamatos védekezés, irtás ellenére 
évről-évre visszatérő kérdésként merül fel 
a tóparti, illetve ahhoz közeli ingatlanok tu-

lajdonosai részéről a közmeghallgatásokon 
a spanyolcsigák inváziója, melyet ezúttal 
Pataki Istvánné vetett fel, s Beke László is-
mét ígéretet tett, hogy továbbra is mindent 
megtesznek a csigák elszaporodása ellen.  

A Tópart 1. számot, azaz az egykori me-
zőgazdasági kombinát területén működő 
cégeket kereső és a GPS iránymutatása 
alapján rendszeresen a Művelődési Ház 
mellett a tó felé hajtó kamionosok prob-
lémáját is felvetette a hozzászóló, mire 
a polgármestertől elhangzott: végleges 
megoldást az ipari rész közterületi átne-
vezése jelenthetne, ám az az ott működő 
vállalkozásokra róna nagy terhet a céges 
dokumentumok, bélyegzők, okiratok miatt. 
A javaslatra, miszerint a templomi kereszte-
ződésnél egy jól látható tábla kihelyezése 
talán segítene, azt felelte, hogy természe-
tesen gondoskodik róla az önkormányzat, 
ugyanakkor aggályát fejezte ki, hogy a 
sofőrök nagy valószínűséggel akkor is a 
GPS irányításának hisznek majd, s nem a 
szemüknek. Véleményét példával is alátá-
masztotta: tavaly három alkalommal kellett 
kamiont menteni a tóparti nádasból... ők is 
a GPS vezérlése alapján keresték a Tópart 
u. 1-es számot...  

Színes világ: boldog kiállítás
Ez egy boldog kiállítás. 
Ezek örömmel teli, ener-
giával teli képek, öröm-
ben született alkotások... 
A többi között ezekkel 
a szívmelengető gon-
dolatokkal ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe 
Kövesdi Mónika művé-
szettörténész Sztancsik 
Zsuzsa alkotásait pénte-
ken a környei Művelődési 
Házban, ahol „Színes vi-
lág” címmel nyílt meg az 
oroszlányi festőművész 
alkotói pályájának eddi-
gi leggazdagabb önálló 
kiállítása. A rendezvényt 
Rajnai Gábor, Oroszlány 
alpolgármestere is meg-
tisztelte jelenlétével.

A kiállítótérbe lépőt lenyűgözi a fa-
lakon látható kiállítási anyag gaz-
dagsága. Festmények két sorban, 

és nemcsak számban sok, látványban, té-
mában, gondolatban is sokféle. Mi ennek 
a bőségnek a forrása? Ki az alkotó? – tette 
fel a kérdést Kövesdi Mónika, s kicsivel 
később maga a festő kissé elfogódottan, 
rendkívül szerényen mutatkozott be. Zsuzsa 
mindig is szeretett rajzolni, s ebben nagy 
segítséget nyújtott iskolai tanára, Závory 
Zoltán. Az általános iskola után a cukrász 
szakmát választotta, de a munkabeosz-
tás miatt váltania kellett. A budapesti 
Vegyiműveket Tervező Vállalatnál helyez-
kedett el, ahol fontos volt a műszaki rajz. 

Műszaki ismereteit férjhezmenetele után 
az oroszlányi Eötvös Loránd Szakközépis-
kolában hasznosította, nyugdíjazásáig ott 
dolgozott. A festészethez nyugdíjasként, 
férje ösztönzésére tért vissza, de mint a 
megnyitón kiderült, tele aggályokkal. Férje 
megajándékozta ugyanis egy festőkész-
lettel, hogy váltsa valóra gyerekkori álmait, 
ám ő egy teljes évig nem vette kezébe az 
ecsetet: attól tartott, hogy már egy almát 
sem tud lerajzolni... Erről Kövesdi Mónika 
művészettörténész így fogalmazott: nyil-
ván nem kis tehetséggel volt megáldva, 
hiszen évtizedek teltek el, mire újra kézbe 
vehette az ecsetet, és rajta mintha nem 
hagyott volna nyomot a nagy zárójel, a 
kihagyás. Jó szeme, érett rajzi tudása és 
festői tehetsége mutatkozik meg az itt 

látható alkotásokon, ame-
lyeket 4 év termésének 
javából válogatott ösz-
sze.... Sugárzik a képekből 
külön-külön és egyben 
is az energia, az alkotói 
lendület, ami hajtja őt, a 
festőmesterség lázas, szin-
te türelmetlen birtokba 
vételének öröme: látunk 
it t tájképet, azok között 
is egyszerű, vidéki lankás 
tájat, de nevezetes tájakat 
is, és városképeket, utca-
képeket is. A tájakban, 
helyszíneken szereplők-
kel is találkozunk, akik 
életképpé alakítják, tör-
ténetté színesítik a témát. 
Számunkra ez azt üzeni a 

festő nyelvén: ezt mind látom, meglátom, 
és bir tokba tudom venni, meg tudom 
örökíteni... Festményei nem alakítják át a 
valóságot, nem szépítik meg. Egyszerűen 
csak megkeresik a szép pillanatokat ben-
ne, amelyek széppé és boldoggá teszik az 
alkotó életét – az ő életét, és azzal együtt 
a miénket, szemlélőkét is...

A Színes világ, Sztancsik Zsuzsa 62 alko-
tását bemutató boldog kiállítás március 
30-áig tekinthető meg a környei Művelő-
dési Házban hétköznapokon 10 és 17 óra 
között, hétvégén rendezvények ideje alatt.  
A tárlat szíveknek kedves szép helyszínek-
kel, lenyűgöző pillanatokban megraga-
dott érdekes látószögekkel, az alkotó festői 
tudásának széles spektrumával várja a 
látogatókat. 
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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola hírei

Hívogat az iskola
• Március 24. 15.00 A leendő első osztályosok  

 és szüleik fogadása, tájékoztató a beiratkozáshoz. 
• Március 28. 08.00–11.45-ig nyílt órák a leendő  

 elsősök szüleinek.

Kisfaludy- napok 
• április 3. Kistérségi tanulmányi verseny
• április 4. Rendhagyó tanítási nap 
• április 7. Megemlékezés névadónkról
 – Grafika kiállítás megnyitója 
 – Gálaműsor 
• április 8. Szülők-Nevelők Bálja 

Tavaszi szünet a gyerekeknek  
április 10-től 18-ig

Szünet előtti utolsó  tanítási nap 2017. április 7. péntek 
Szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. szerda 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
ezúton szeretné  megköszönni a  

LOTTE Advenced Materials Hungary LLC  
cégnek  

a részükre nyújtott támogatást. 

Dicsőséges tavaszi hadjárat Ünnepeltek az ovisok

A Vackor Óvoda és Bölcsőde valamennyi csoportszobá-
ja, közösségi tere ünneplőbe öltözött 14-én délelőttre, 
s természetesen a fiúk ingecskéiről, a lányok blúzairól 

sem hiányozhattak az óvónénik ajándékai, a kokárdák. Sőt, a 
párták és csákók mellett több kislány is nemzeti színű szalaggal 
kötötte át a haját. A gyerekek már nagyon sokat hallottak az 
ünnepről, melyre hagyományosan a legnagyobbak készültek 
körjátékos, verses előadással. A katonák, a katonák, ők is vol-
tak gyerekek, ezért védik úgy a hazát, mint a játszótereket. Azt 
akarják, béke legyen, és mindenütt szeretet, hogy játékban 
nőjenek fel ezután is a gyerekek. – hangzott el a strófák kö-
zött, majd a műsor után a többi csoport apróságai is verselve 
emlékeztek az 1848-as Forradalom és Szabadságharcra, az 
óvónénik pedig régi katona- és toborzódalokból adtak rövid 
házi kamarakoncertet. A vackorosok megemlékezése hagyo-
mányosan a Kegyeleti Parkban, a hősök tiszteletére állíttatott 
Kopjafánál zárult a kis nemzeti színű zászlócskák elhelyezésével.

Környe Óvodás Gyermekeiért  
Alapítvány tájékoztatója a 2016-os évről

A Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány feladata elsősor-
ban a környei óvodás és bölcsődés gyermekek támogatása. 
2004. évi fennállása óta sikeresen működik támogatói jóvol-
tából.

2016. január 1-jén az alapítvány számláján 730 900 forint sze-
repelt. 336 968 forint értékben vásárolt a kuratórium az óvoda 
tornatermébe mozgásfejlesztő eszközöket, játékokat. 46 880 
forint támogatást nyújtott a Vackor-gála megrendezéséhez, 
óriás tortával ajándékozta meg a gyermekeket. További terveik 
között szerepel az óvoda és a bölcsőde gyermekei számára 
közlekedési eszközök beszerzése, a nagycsoportos gyermekek 
számára mesekönyv vásárlása. 

A 2015. évi személyi jövedelemadó 1 százalékából 491 000 
forint érkezett az alapítvány számlájára, így terveit meg tudja 
valósítani. Az alapítvány kuratóriuma nevében köszönetemet 
fejezem ki támogatóinknak és továbbra is várjuk segítségüket.

A Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány  
adószáma: 18614330-1-11

Tisztelettel: Nikáné Vadász Erzsébet kuratórium elnöke

Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018-as 
nevelési év bölcsődei beíratására 
2017. április 18-án 8 órától 16 óráig,
2017. április 19-én 8 órától 14 óráig

kerül sor az óvodában.

A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

• lakcímet igazoló kártyája
• oltási könyve
• TAJ kártyája

A bölcsőde 2 éves kortól 3 éves korig látja el a gyermekeket, 
napközbeni ellátást, szakszerű gondozást biztosít. Amennyiben 
a szülők a 2017/18-as gondozási évben szeretnék igénybe venni 
a szolgáltatást, írassák be gyermeküket. Az intézményben a 
felvétel folyamatos. A bölcsődébe csak azokat a gyermekeket 
tudjuk felvenni, akik a jogszabályban előírtaknak megfelelnek, 
illetve életvitel szerűen Környe közigazgatási területén élnek.

Közlemény a 2017/2018–as nevelési évre történő óvodai beíratás rendjéről

Tisztelt Szülők!
Az óvodai beiratkozásra 2017. április 19-én 8 órától 16 óráig és

2017. április 20-án 8 órától 14 óráig kerül sor.
Be kell íratni azokat a Környe közigazgatási területén élő gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik  
a 3. életévüket. A gyermek abban az évben, amelyben harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi 
négy órát köteles óvodai nevelésben (foglalkozáson) részt venni. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beíratni az óvodába az intézményben meghatározott időpontban. A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes kép-
viselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• Gyermek anyakönyvi kivonatát • A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt

• A szülő személyi azonosító hatósági igazolványát • A szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát
• A gyermek TAJ kártyáját

Az óvoda vezetője az óvodai felvételről május 27-ig írásban értesíti a szülőket. 

Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat 
csúcspontját, Budavár visszavételét 
elevenítették fel az általános iskola 7. 
osztályos diákjai ünnepi műsorukban 
a Művelődési Házban.
 

A z intézmény 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából rende-

zett megemlékezésének kezdetén az 
énekkarosok léptek színre Szarka Katalin 
felkészítésében és zongorakíséretével, 
majd a magyar nép nemzeti imád-
ságát követte a Jókai Mór „A kőszívű 
ember fiai” című regényének felhasz-
nálásával színre állított darab.

Igazi toborzó hangulatot teremtett 
két jelenet között László Márta néptán-
cos diákjainak tánca, a hetedikesek 
előadása, korhű jelmezeik pedig valóban visszaforgatták az idő 
kerekét a forradalom legdicsőbb időszakáig, amely 1849. feb-
ruár végétől tartott május végéig. Ekkor a magyar hadvezetés 

terve a fő hadszíntéren a császári csapatok bekerítése, kiűzése 
az országból, Komárom felmentése és Buda várának visszafog-
lalása volt. A Jókai Mór regényére épített, Takácsné Eichhardt 

Emma és Pulayné Fekete Magdolna által 
szerkesztett műsorban Buda visszafogla-
lásának jelképes története elevenedett 
meg, főszerepben a forradalomban 
kormánybiztosként résztevő Baradlay 
Ödönnel (Tisch András) és a forradalom 
hírére a császárnak tet t esküjét meg-
szegő és hazatérő fivérével, Richárddal 
(Kománovics Patrik). A meglehetősen vé-
res ostrom egyike volt a szabadságharc 
legrövidebb ostromműveleteinek: mind-
össze 17 napig tartott. Ugyanakkor máig 
sem feledjük, hogy Buda bevételével 
a honvédsereg dicsősége zenitjére ért, 
s a forradalom ma is üzen, mint ahogy 
az iskola megemlékezését záró közös 
énekben is elhangzott: volt it t mindig, 
aki bátran szólt, mindig voltak nagyot 
álmodók, a nincsből is várat építők, az el 
nem csüggedők.    Hány nagy gondolat 
és mennyi szív, ami századok múltán is 
tenni hív; most is új erőt ad és lelkesít, hogy 
naggyá légy megint...
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Sváb Kupa: a kicsik és az öregfiúk is ezüstérmet 
szereztek Megérkeztünk!Születésnaposok

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

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

80 esztendős
Sass Mihályné sz. Glász Márta (március 21.) 

Bernhardt Tivadar (március 30.)
70 esztendős

Zlatics Imre (március 14.) 
Tarnóczy Imre György (március 17.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget  
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

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

Bokros Ferenc Zsolt és Blazsek Tímea 
 kisfiát Kristóf Ferencet,

Papp László és Kováts Ildikó  
kislányát Fannit.

A gyermekeknek és szüleinek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Január 14 -én, Vértessomlón 
rajtolt el a 15. Sváb Kupa te-
remlabdarúgó torna, majd az 
U9-es korosztály és az öregfiúk 
további három hétvégén rúgták 
a bőrt Környén, Várgesztesen, 
zárásként pedig február 18-án 
Kecskéden. 

A gyerekeknél a korábbi 
esztendőkben általában 
3-4. helyen záró Vértesi 

Erőmű már az első játéknapon 
alapos meglepetést okozot t, 
hiszen mindhárom mérkőzésén 
magabiztos győzelmet aratott, s 
bár a második fordulóban gól-
arány döntött az elsőségéről, a 
kecskédi zárásra a tatabányai 
gárda már a zsebében érezhette 
a kupát. A kis focisták ettől füg-
getlenül a megszokott elánnal 
vetették bele magukat a játék-
ba, s arattak 6–0-s győzelmet a 
Környe, 5–4-es sikert a Kecskéd 
és 6–2 arányút a Vértessomló 
felett. Nyitott volt viszont a végső 
sorrend a második-harmadik hely 
tekintetében, hiszen a Vértessom-
ló 11, a Környe 9 ponttal érkezett 
Kecskédre, így a somlói gyerekek 
a házigazdák felett aratott győ-
zelmük után joggal latolgatták 
felnőttes komolysággal az esé-
lyeket: ha megverjük a Környét, 
még lehetünk másodikak... Ez 
azonban nem sikerült, s mivel a környeiek 
a vendéglátókat is felülmúlták, a 15. Sváb 
Kupát 15 ponttal zárták, míg a somlóiak 14-
el. A kupát tehát a Vértesi Erőmű hódította 
el, a képzeletbeli dobogó második fokára a 
környeiek állhattak, harmadik helyen vég-
zett a Vértessomló, negyediken a Kecskéd. 
A fényesen csillogó érmeket, csokoládét, 

no meg serlegeket a házigazdák részéről 
Wéber Imre adta át, hiszen öt esztendeje az 
ő javaslatára bővítették az akkor évtizedes 
múltú öregfiúk Sváb Kupáját délelőtti, az 
utánpótlás korosztály számára szervezett 
fordulókkal.

Az erőműhöz hasonló magabiztossággal 
léphettek pályára délután a kecskédi öreg-
fiúk, akik – egy szurkoló megfogalmazása 

szerint – jó 20 éve őrzik a Sváb 
Kupát, ami enyhe túlzás, de egy 
évtizede biztosan. A házigaz-
dák 19 ponttal futottak neki a 
fordulónak, s a Várgesztes és 
Vértessomló felett aratott győzel-
mükkel további hatot gyűjtöttek 
be. A két csapatot a környeiek 
is megverték, így a Kecskéd – 
Környe mérkőzésnek ha a végső 
összesítés tekintetében nem is, 
de a forduló rangsorában volt 
tétje. Izzott is a hangulat a torna-
teremben, s olyannyira pörögtek 
az események, hogy félidőben 
szinte mindenki azt találgatta, 
mennyi lehet az eredmény: 
3–3, 2–2, vagy 1–1. Merthogy 
a bíró által meg nem ítélt és a 
környeiek részéről „visszavont” 
gólra is volt példa. A második 
félidőben aztán belehúztak a 
kecskédiek és 5–2 arányú győ-
zelemmel búcsúztak a pályá-
tól. A Várgesztes–Vértessomló 
meccs is a forduló végeredmé-
nye miatt volt fontos az addig 
nullpontos csapatok számára, 
s az a találkozó sem szűkölkö-
dött izgalmakban. A gesztesiek 
kezdésként elhúztak 3 góllal, 
majd nemcsak hogy egalizált a 
szomszéd falu csapata, de 4–3-
as vezetést is szerzett. Onnantól 
viszont szinte percenként válto-
zott az állás, a drukkerek ismét 

nehezen követték, éppen ki áll nyerésre.  
A győzelmet végül 8–7 arányban a 
gesztesiek szerezték meg, s ezzel ki is ala-
kult a forduló sorrendje, amely megegye-
zett a kupa végső tabellájával: a serleget 
megőrizték a kecskédiek, ezüstérmes telje-
sítmény nyújtott a Környe, harmadik lett a 
Várgesztes, míg negyedik a Vértessomló.  

FUTÓBOLONDOK

A Vidám Színpad május 13-án 19.00 
órától a környei Művelődési Házban 
bemutatja: FUTÓBOLONDOK – vígjáték 
két felvonásban. Jegyek április 13-ától 
vásárolhatók 2500 Ft-os áron, a KÖR-
NYE KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐK április 
10-étől KEDVEZMÉNYESEN, 1500 Ft-ért 
válthatják meg jegyüket. Művelődési 
Ház Környe, Alkotmány u. 1. Telefon: 
34/473-091, 06 30/646 2147.

Az angliai kisváros életét négy rohangáló úr 
zavarja fel a II. világháború vége felé, mikor 
a város lakói éppen a német megszállásra 
készülnek fel. A nagy tiszteletnek örvendő 
Lionel Toop lelkészt kötelezettségei más 
városba szólítják, miközben a kotnyeles 
vénkisasszony, Miss Skillon meg van győ-
ződre róla, hogy szeretett lelkészének egy-
kor színésznő felesége, Penelope viszonyt 
folytat valakivel és megpróbálja leleplezni 
őt. A bonyodalmak akkor kezdődnek, 
amikor Clive, a jóképű idegen Penelope 
unszolására magára ölti Toop tiszteletes 
lelkészruháját. Ehhez adjunk hozzá egy 
szökött német hadifoglyot lopott papi ru-
hában, a városba látogató Lax püspököt 
és a helyettes lelkészt, Arthur Humphreyt 
és további megszámlálhatatlan félreértést! 
Csak a Jóisten a megmondhatója hogy ki 
az igazi pap és egyáltalán, ki kerget kit és 
miért? Már csak Ida, a szobalány mentheti 
meg a helyzetet, úgyhogy futááás…

Főbb szerepekben: Böröndi Tamás, 
Végh Judit, Hábermann Lívia, Götz Anna, 
Beleznay Endre, Cs. Németh Lajos, Straub 
Dezső

Ami soha nem válhat természetessé...
Halkan köszönök el: Isten veled! Hát akkor megyek... Nesztelenül, lábujjhegyen, nehogy felriasszam a nyugvó lelkeket...
Áprilisban lesz 12 esztendeje, hogy örökre elköszöntünk Aputól. Mára a fájdalom kevésbé kínzó, égető, inkább tompán sajgó űr...  
De természetessé soha nem válik... 
Nem tudnám megmondani, 2005 áprilisától hányszor tettem meg hozzá az utat, s idéztem fel „mellette” magamban csendben az egyre 
sokasodó arcokat, akiket már soha nem érinthetek meg. 
Nem tudnám megmondani, hogy a 12 év alatt hány friss sírhantot, hány megtört tekintetet láttam. Képzeletben megsimítottam a vállakat 
a hirtelen és érthetetlenül, vagy éppen nagyon is kiszámíthatóan érkező, de természetessé soha nem váló gyász terhe alatt... 
És láttam találkozásokat: talán sok-sok év elteltével a viszontlátás örömét, kedélyes, hangos szót, időnként még viccelődést is a sírkertben. 
Láttam, amint sokan a katolikus temetőn keresztül „rövidítenek”: kerékpárral, sétálva, mert úgy közelebb... közben jóízűen beszélgetve... 
És láttam a református temetőt autó mosására, parkolásra használni...
Ők nem látják a gyászt? Számukra természetessé vált volna? Szeretném hinni, hogy nem! Szeretném hinni, hogy az elhunyt szeretteink 
sírhelyeit őrző temetők nem válnak „közterületté", hogy az élő odaérkezők szívére csendes béke száll, s halkan köszönnek el... Nesztelenül, 
lábujjhegyen... hogy ne riasszák fel a nyugvó és nyugvást kereső lelkeket...

Salamon Gyöngyi
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
ÁPRILIS 21-én, pénteken 8 és 20 óra között  

Környén, a GÁZCSERETELEPNÉL!
                                    

A lakossági szelektív e+e hulladékgyűjtés keretében az alábbi,  
a háztartásokban használt berendezések adhatóak le:

• nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép, stb.)
• kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító stb.)
• számítástechnikai berendezések (pl. monitor, számítógép, telefon, stb.)
• szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televízió,rádió, stb.)
• barkácsgépek (pl. varrógép, fűnyíró gép, stb.)
• világítástechnikai berendezések (pl. izzók, lámpák, fénycsövek)
• orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő)
• gázkazán, bojler, tűzhely, elektromos szekrények

A gépeket a szolgáltató csak úgy veszi át,  
ha azok nincsenek megbontva, szétszerelve!
Nagy háztartási gépek esetében, amennyiben valakinek  
gondot okoz a szállítás, úgy jelezze a helyszínen,  
és a szolgáltató gondoskodik az odaszállításáról.
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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

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva következő képviselői foga-
dóóráját április 3-án tartja 17 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok 
fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájé-
koztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához. 

Helytörténeti klub
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adha-

tunk: gyökerek és szárnyak.” – (Goethe)

Szépen fejlődő településünk, Környe na-
gyon gazdag történelmi múlttal rendelke-
zik. Bizonyított tény, hogy  már az ősember 
is lakta ezt a  vidéket. A korabeli és a 
jelenkor ásatásai, a tárgyi emlékek, iratok 
hozzájárultak és hozzájárulnak a több 
évszázados történelmünk megőrzéséhez. 
Falunk hírnevét nemzetközileg és országo-
san ismert személyek erősítették, a fejlett 
mezőgazdasági kultúra meghonosítása is 
jellemzi a községet. 

A nemzetiségi hagyományok ápolása, 
az identitásunk megőrzése arra kötelez 
bennünket, hogy mindazon értékeket, me-
lyet még fellelhetők szűkebb hazánkban, 
mentsük meg az utókor számára. 

Ennek érdekében Svétecz László kez-
deményezésére helytörténeti klub lét-
rehozását tervezzük. A klub tagja bárki 
lehet, aki tud és szeretne segíteni fotók, 
dokumentumok gyűjtésében, még élő, 
hiteles, személyek felkutatásában, a velük 
folytatott beszélgetések rögzítésében.  

A klub a tervek szerint havi egy alkalom-
mal tartaná összejöveteleit a Művelődési 
Házban, jelentkezni is ott lehet, valamint 
Svétecz Lászlónál a 06 20 242 6656  tele-
fonszámon április 15-éig. 

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 
kihelyezett műanyag, fém és papír hulla-
dékot. A házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtésnek nincs mennyiségi kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napon a 
meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyez-
hető ki a szelektív hulladék, 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

április 3., május 2., június 1., 

KÖRNYÉN 
április 24., május 25., június 20., 

Házhoz menő  
lomtalanítás

A szolgáltató bevezette a házhoz menő 
lomtalanítást. Az új rendszerben a társaság 
szolgáltatási területén, így Környén is meg-
szűnt az egy, tavaszi, vagy őszi alkalomra 
meghirdetett, a teljes településre vonatkozó 
lomtalanítás, viszont évi egy alkalommal, az 
ingatlantulajdonossal előre egyezte-
tett időpontban díjtalanul elszállítják 
a háztartásban keletkezett lomot.

A szolgáltató tájékoztatása alapján a 
lomtalanítási kéréseket legalább 1 héttel 
korábban kell jelezni, hogy összesíthessék 
az azonos településrészekről érkező igé-
nyeket, s azokat egy napon teljesíthessék. 
A házhoz menő lomtalanítást csak az 
kérheti, akinek nincs díjhátraléka, s az 
időpont egyeztetéshez elő kell készíteni a 
felhasználó azonosítószámát. A nagyda-
rabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb 
méretű anyagokat kizárólag bezsákolva, 
kötegelve szállítják el. Nem tartozik a 
lomtalanítás körébe, tehát a szolgáltató 
NEM SZÁLLÍTJA el az alábbiakat: • gally, 
salak, trágya, szalma, egyéb növényi és 
állati hulladék, építési, bontási hulladék,  
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép); • veszélyes hulla-
dékok, gumiabroncs; • heti szemétszál-
lítás körébe tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből 
származó háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladék.

További felvilágosítás kérhető, valamint 
időpont egyeztethető az Oroszlányi Ügy-
félszolgálat 34/361-411-es telefonszámán, 
illetve az okg-info@oroszlany.hu e-mail 
címen.

Programok

Meghívó!
Szeretettel meghívjuk Önöket a 2017. április 22-én szom-
baton 16 órakor kezdődő Hagyományőrző Dalos Talál-
kozóra, amelyet a Művelődési Házban rendezünk meg.

Fellépők:
• Környei Német Nemzetiségi Hagyományőrző  

Gyermekcsoport
• Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar
• Kecskédi Német Nemzetiségi Dalárda

• Taksonyi Vegyes Dalkör
• Környei Német Nemzetiségi Dalkör

Szeretettel várja Önöket a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe, valamint a Környei Német Nemzetiségi Dalkör.

Kerékpártúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
április 8-án kerékpártúrára 

várják a község lakóit. 
Útvonal: 

Környebánya – Szarvaskút – Mátyáskút – Vérteskozma  
– Várgesztes – Vértessomló – Környe.

Gyülekező az általános iskolánál 8.45-kor,  
várható visszaérkezés 14 órakor. 

Előzetes jelentkezés és érdeklődés 
a 30/9853839-es telefonszámon  

Gubicza Istvánnál.


