2017. augusztus
11. évf. 8. szám

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

Aranyérmes trófeával utazhatott haza
a vendégvadász
Igencsak sikeresen kezdődött a Környei Vadásztársaság és visszajáró
vadászvendége részére az idei őzbakvadászat. Norbert Bottenbruch vadász három trófeával indulhatott haza
Németországba, az egyik a megyei
kormányhivatal Vadászati Hatóságának augusztus 14 - ei trófeabírálatán
135 ponttal aranyérmes minősítést ért
el, egy másik pedig csupán 3 ponttal
maradt el a legfényesebb éremtől.
A több mint két évtizede működő Környei
Vadásztársaság történetének második
aranyérmes őzbak trófeáját könyvelhette el.

N

orbert Bottenbruch már 17 esztendeje visszatérő vendége a Környei
Vadász társaságnak, minden
évben két alkalommal, májusban és augusztusban egy-két hetet tölt el Környén.
Eddig több mint harminc trófeája származik erről a vidékről, de – méltán – lesznek
itteni gyűjteménye legfőbb ékességei a
mostani trófeák.
Õ 2. oldal

Mindenkinek bántja a szemét
Először 2016 májusában, majd egy évvel később adtunk hírt arról, hogy egy
kormányrendelet végrehajtásaként
országszerte, így Környén is megszűntek
a családi házas övezetekben a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek, kivéve a vegyes
üvegek gyűjtésére szolgálókat. Azóta
valamennyien a saját bőrünkön tapasztalhatjuk az intézkedés jótékonynak egyáltalán nem nevezhető hatását.

A

környei önkormányzat tehát a
kormányrendeletnek eleget téve
tavaly április végén elszállíttatta
a falu négy pontján található szelektív
szigetről a papíros és PET-palackos konténereket, de hamarosan kiderült, hogy
a Béke lakótelepet nem érinti a szabályozás, így a helyhatóság kérésére oda

visszakerültek a konténerek. Azonban
már akkor sejthető volt, hogy azokat
nem csak a tömblakásokban élők veszik
majd igénybe, hiába is kérte ezt többször,
hangsúlyosan az önkormányzat. Sőt,
hiába készültek tiltó táblák, a lakótelepi
szigetek környékén áldatlan állapotok
uralkodnak. Az ott élők és arra járók szemét (orrát, gyomrát) joggal bántja, hogy
vannak, akik az éj leple alatt, mások
pedig minden következményre és felháborodásra fittyet hányva akár fényes
nappal is egyszerűen a szigetek mellé
dobják a szemetüket.
Az önkormányzat ezért már májusban
döntött arról, hogy a terület megfigyelése
és a visszatartó erejű szankcionálás érdekében térfigyelő kamerákat helyez el
a környéken. A kamerák elhelyezésével

kapcsolatos engedélyeztetési eljárás
a közelmúltban zárult le, ami alapján
megkezdődhetett a térfigyelő rendszer
beszerzésének elindítása.
Az eszközök már megérkeztek, a beüzemelésük legfeljebb egy hónapon belül
várható, amikortól minden illegális hulladéklerakó tetten érhetővé és büntethetővé
válik. Annak érdekében azonban, hogy a
felvételek jó minőségben készülhessenek,
s kellő jogalapot nyújtsanak szabálysértési
(netán büntető) eljárás megindításához,
szükségessé válik a lakótelepi áruház
előtti fa, illetve tujasor kivágása. A hivatal
természetesen gondoskodik a fa pótlásáról, s kéri a környéken élők megértését,
hiszen az intézkedés épp az ők, valamint
a környezetük védelme érdekében válik
szükségessé.

Aranyérmes trófeával utazhatott
haza a vendégvadász
…folytatás az első oldalról

A vendégvadásznak az ősznász kezdetén,
augusztus 7-én délután, érkezése másnapján, az átvonuló hidegfront után este
7 órakor sikerült terítékre hoznia egy igazán
kívánatos őzbakot a Vadásztársaság Mihályi
pusztai biztonsági körzetében. A bak a suta
vágyakozó hangját utánzó buttoló hangjára feledkezett meg a biztonságot nyújtó
kukoricás takarásáról, és ezzel jól látható
célpontot nyújtott a 120 méterrel távolabb,
a napraforgóban várakozó vadász részére.
A pontosan leadott lövés után a bak
tűzberogyot t. A szélsőséges időjárás
nagyban nehezítette a további vadászatot, mert a kánikulai hőségben, csak
nagyon későn, a lővilág utolsó perceiben mozdultak az őzek az árnyékot adó
takarásból. Több sikertelen próbálkozás
után a hidegfront ismét aktívvá tette
az őzeket, és 12-én este, valamint 13-án
reggel is egy-egy őzbakot sikerült elejteni

Szüreti felvonulás

Indulás a Vackor Óvoda és Bölcsőde parkolójából
dottóval, lovaskocsikkal a megszokott útvonalon.
A felvonulás ideje alatt a lovaskocsin a zenét
a Schwowischi Buam szolgáltatja.

a vendégnek. A 13-án reggel terítékre
hozott bak különösen ritkán látható szép
gyöngyözésével növelte a trófea értékét, a
súlya 465 gramm volt, a bírálaton 132 pontot és ezüstminősítést ért el. Az augusztus

7-én, elsőként terítékre hozott, hat évesre
tehető őzbak trófeája a bírálaton 497
grammot mutatott, 135 pontot ért el, ami
az irigylésre méltó aranyérem minősítést
eredményezte.

Szeretettel vár mindenkit a szervező
Német Nemzetiségi Önkormányzat!

Egy elismerés margójára
Süli István Árpádné, Auerhammer Ágnes
még az általános iskola padjait koptatta,
amikor szerelmes lett a kézilabdába.
A sportnak ez az ága a 60 -as 70 -es
években rendkívül népszerű volt községünkben, hiszen az NB-II-ben kiváló
eredményeket ért el a falusi csapat.
Akkoriban nem volt olyan fiú vagy lány,
aki ne ismerkedett volna meg ezzel a
sporttal. Voltak példaképek szép számmal, és a megyei iskolák között is ádáz
csaták folytak az iskolabajnoki címért.

Á

gi 1967-ben, már 16 évesen a
Környei MEDOSZ NB II-es csapatában találta magát szorgalma,
rendkívüli tehetsége révén, ahol jobbszélsőt játszott. Pár évvel később Kuzma
Ferenc az akkor Tatabányai Bányász
NB-I-es kézilabdacsapatának edzője
felfigyelt tehetségére, és leigazolta a
csapatához. Öt éven keresztül játszott az
NB-I-es csapatnál. Csodás, meghatározó
évek voltak ezek a számára; 1971-ben
Magyar Kupa döntőjében a Bányász a
Vasassal játszott, és ezüstérmet szereztek.
Természetesen a későbbi visszavonulása
után sem maradt hűtlen a kézilabdához,
de ekkor már lelkes szurkolóként szorított a társakért. Több év kihagyás után
edzőként segítette hozzá a Környe SE
csapatát, hogy indulhassanak a megyei
bajnokságban. Történt aztán, hogy valahogy élete újra Tatabánya felé irányította.
Az egyik NB-I-es ifjúsági csapat felkérte,
hogy társedzőként tevékenykedjen a csapat sikerei érdekében. Szíve azért mégis
visszahúzta egy idő után szülőfalujába
Környére, és 2006-tól az NB-II-es Környe SE
szakosztályvezetője lett. Azóta is minden
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Köszönet

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe
szeptember 16-án 14.00 órakor tartja
a hagyományos Szüreti felvonulását!

igyekezetével, lelkesedésével, szakmai
tudásával a kézilabda elkötelezett híve.
A női kézilabdacsapat vezetése alatt
többször volt első a megyei bajnokságban. A férfi csapat is sikeresen zárta a
2014-2015-ös évet, amikor is 2. helyet ért
el az összevont bajnokságban.
Szívügyének tekinti a környei sportcsarnok megépítését, mert véleménye szerint
a sportág fellendülése nagyban függ
attól, hogy egy megfelelő csarnokban
edzhessenek, játszhassanak. Jelenleg
„vendégcsarnokokban” kénytelenek a
megyei bajnoki mérkőzéseiket lejátszani
és az edzéslehetőségek sem zökkenőmentesek minden esetben. Ágnes kézilabda
iránti szakmai érdemeit mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a Megyei Kézilabda
Szövetség elnökségi tagja, amellett, hogy
szakosztályvezetőként dolgozik a Környei
SE-ben.
Több mint 50 éve élete részét képezi a
„kézi” ahogy mondja. Büszkeség töltötte el,
amikor 2010. augusztus 20-án községünk
polgármesterétől Beke Lászlótól átvehette

a Környe Község Sportjáért díjat. Ugyancsak nagy-nagy meglepetés érte ez év
nyarán, amikor meghívást kapott egy
díjátadásra, ahol a Megyei Kézilabda
Szövetség Tatabányán átnyújtotta számára a megye kézilabdájáért kifejtett
magas színvonalú, több évtizedes sport
és szakmai tevékenysége elismeréseként
a Komárom-Esztergom Megyei Kézilabdázásért Díj arany plakettjét.
Kevés ember mondhatja el magáról
azt, hogy egy szerelem végigkíséri egész
életén át. Ágnes ezt teszi, hiszen a sport
iránti szerelme töretlen, és kitartó. Ezt az
elköteleződést talán már pici gyerekként
szívta magába. Ahogy mondják, a színészek csemetéi sokszor válnak maguk
is színésszé, ehhez hasonlóan Áginál
is szinte törvényszerű volt, hogy a sport
határozza meg későbbi életét, mert a
szülők is e téren tevékenykedtek a Környei
MEDOSZ-nál. Természetes volt, hogy a
gyerekeik is körülöttük a pályán „nőttek”
fel és szívták magukba a sport ízét, a
sport örömét. Szeretettel emlékszik vissza
a szülei támogatására; sokszor történt,
hogy amíg édesapja a bátyját kísérte el
a focimeccsekre, addig érte mindig ott
szurkolt a pálya szélén az édesanyja és
ez még inkább inspirálta és biztonságot
adott számára játék közben.
Gratulálunk az elismeréshez, ami Ágnes
hosszú évtizedes kitartását, példaértékű
munkáját dicséri, és mintát állít sokunk
elé, hogy a kor előrehaladtával is meg
lehet találni a mindennapok értelmét,
szépségét a sportban, egy hobbiban,
egy utazásban, bármiben, ami örömet és
boldogságot ad számunkra.

A hozzánk érkező páciensek
és a magunk nevében hálásan
köszönjük Önkormányzatunk
eszmei és jelentős anyagi támogatását, amellyel a Szent
Rókus Rendelő felújítását lehetővé tették. Köszönjük szépen a
VO-BA-U Kft-nek, mint generál
kivitelezőnek és a Beck Style Kftnek, illetve munkatársaiknak a
pontos és szép munkát. Köszönet
jár Önkormányzatunk dolgozóinak azért, hogy a munkák végeztével lehetővé tették rendelésünk
tervezett időben való elkezdését.
Meggyőződésünk, hogy a felújított rendelő betegeink gyógyulását, és a még nem betegek
egészségének megtartását szolgálja.
a Szent Rókus Rendelő dolgozói

Születésnaposok Megérkeztünk!
„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.
Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.”

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

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

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kisfiú érkezése
aranyozta be környei szülők, nagyszülők életét.
Sok szeretettel köszöntjük:

80 esztendős
Prekob István Ferencné sz. Szakál Irén
(augusztus 9.)
75 esztendős
Borbély János (augusztus 2.)
Hadverő Józsefné sz. Heizler Margit
(augusztus 3.)
Somogyi Györgyné sz. Eichhardt Mária Klára
(augusztus 14.)
Kurucz Imre László (augusztus 29.)

További jó egészséget
és sok boldogságot kívánunk!

Kiss Marcell és dr. Sipos Noémi
kisfiát Lőrincet,
Rácz Ferenc és Mónus Anna
kisfiát Albertet,

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,
boldog életet kívánunk!
A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei számára
egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek
megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg
otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a
környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem
a programban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni.
A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Varga Katalin

3

„Az iskolába járás jogilag kötelezettség, igazából hatalmas
életlehetőség, amit mindnyájunknak értékelni kell, élni vele.”

Művészeti tagozat – beiratkozás
Tisztelt Szülők!

Bemutatkozik Molnárné Varga Katalin, aki a
következő tanévtől igazgatja a Kisfaludy Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát
Olyan közel lakom, mintha környei lennék... Szakértőként néhány éve figyelemmel kísértem a környei iskola életét;
a kömlődi intézmény történetét akkortól
szemlélem, amikor a település ÖMIP-jét
és intézményei IMIP-jét elkészítettem.
Mindkét iskola fontossá vált számomra…

K

örnye község és a településen található iskola együttélése közösen
képviselt értékek mentén alakult;
hagyományokkal, közös, egymást támogató programokkal vált természetessé. Az
Önkormányzat iskolatámogató, jövőorientált szemlélete mentén folyamatosan,
lehetőségeihez mér ten maximálisan
támogatta, támogatja intézményeit. Az
iskolát érintő fenntartóváltás a korrekt, közös
célok mentén szükséges együttműködést
nem szüntette meg. Ez számomra nagyon
fontos, hiszen Környe, a Környeiek iskolájáról
van szó. Az a vágyott jövő, hogy a jó hírünk,
a szakmai referenciáink olyan értékesek
legyenek: más településről is érkezhessenek
tanulók. Kömlődnek szívből kívánom, hogy
megmaradhasson az iskolája; ez a település
lakóin inkább múlik; szakmailag mindent
meg kell tennünk. Kihívást látok a feladatban. Ehhez készítettem vezetői koncepciót,
kértem és kérem a Kollégák együttműködését, a Szülőkét és a Tanulókét is.
A közoktatás majd minden területén dolgoztam: diák koromban ovisokkal, aztán
tanárként nevelőintézetben, általános és
középiskolában, gimnáziumban, kollégiumban, pedagógiai szakmai szolgáltatások
biztosításában, az utóbbi években oktatásfejlesztési programokban. Vezetői feladatokat elláttam fejlesztő teamekben, vezetők
munkáját tanácsadóként támogattam.
Vezetői programom több komponensű.
Az átfogó célkitűzések vázlatosan: Az iskola
tanulói eredményességének és nevelésioktatási hatékonyságának fejlesztése. Természettudományos nevelés – Kapcsolódva
az Ökoiskola programhoz, előkészítve az
Örökös Ökoiskola cím pályázatát. Idegen
nyelv oktatása fejlesztése. Művészetoktatás –

A szülőknek megmutatni, feltárni a művészeti
nevelés-oktatás fejlesztő hatása lehetőségeit,
többleteit az egészséges személyiség kialakításához, későbbi megtartásához. Alkotó tevékenység a művészet; támogassa az iskolai
kreativitást, a tanulási folyamatokat. A kedves
Szülő, aki olvassa, kérem gondolkodjon el
a művészeti iskola tánc és képzőművészet
tanszakainak a saját gyermeke számára
kiaknázható hasznai felől. A művészeti
nevelés a tehetségfejlesztésnek is fontos
komponense, nem csupán a művészetek
területén felfedezett tehetségekre gondolok,
hanem a tehetség és a személyiség sokoldalú fejlesztésére; a tánc mozgáskultúrát,
koncentrációt erősítő hatására, a közös és
egyéni alkotás szépségére; a képzőművészet
önkifejezés, önfejlesztés adta lehetőségére.
A jó pályaválasztást mindezek kiegészíthetik
az alkotás, a munka szeretetével.
Támogató célok átfogóbbak ezeknél:
A tanulás tanítása – az eredményes tanulás
segítése, a hatékony, önálló tanulás érdekében. Pályaorientáció – alkalmazása tanulói motiváció támogatásához; megfelelő
iskolaválasztáshoz, szakma, szakmacsoport
választáshoz. Gazdasági és pénzügyi
nevelés – A kompetenciaalapú nevelésoktatás szolgálatában.
A célkitűzések illeszkednek az intézmény
fejlesztési terveihez, kiegészítik, programként adaptálják azokat.
Kompetencia alapú nevelés… felmerülhet a kérdés, hogy mit fed? A kompeten-

ciák – Nemzeti alaptantervben meghatározottak. Fejlesztésük alapfeladata az
iskolának, úgy, hogy az iskolai folyamatokat
ne a tankönyv, a tananyag felől szemléljük,
hanem eredmény-centrikusan: mit szeretnénk elérni? Kinél mit szeretnénk elérni?
A Tanuló mit szeretne elérni? Mily szintjei
vannak a teljesítménynek és ez mire jó?
Vagyis minden tanulás-tanítás folyamat,
van bemenete, céljai, hasznai, eredményei. És mindez nem a pedagógus egyedi
kemény munkája, hiszen ha a Tanuló ebben nem részes tevékenyen, nem érti, miért
jó ez számára. Az iskolába járás jogilag
kötelezettség, igazából hatalmas életlehetőség, amit mindnyájunknak értékelni
kell, élni vele.
Vezetői hitvallásom négy fogalom köré
építettem: ISKOLA – ahová jó járni; légköre
igényes, felemelő. KÖZÖSSÉG – akikhez
megtisztelő tartozni; ahol a személyemet
értékelik; ahol biztonságban vagyok.
FEJLESZTŐ KÖZEG – amelyből értékeket,
„kincseket” gyűjthetek az életutamhoz;
ahol a tudásomnak értéke van; ahol a
fejlődésem, a tudásom adott keretek között magam is megmutathatom; ahol az
érzelmi intelligenciám alakítása is figyelmet
kap; ahol segítik a fejlődésemet. TUDÁSCENTRUM – „Okos iskola”, ahol megtanulok
tanulni; lényeget látni, információkat szelektálni; ahonnan (ha magam is aktív részese
vagyok a tanulási-tanítási folyamatnak!)
felkészülten indulhatok tovább.
Vezetői hitvallásról beszélünk, ugyanakkor ezt a Közösség valósíthatja meg.
Tapasztalataim alapján minden tagjának
kedvező lehet, ezért lehet vele azonosulni.
Személyes hitvallásom is megfogalmaztam, hiszen erős a reális szerepeinktől való
elidegenedés kényszere, a kiégés lehetősége, a közöny ereje és a tehetetlenség
érzete. Ezt mindnyájan naponta érezhetjük.
Szükséges az ellenstratégia. Így alakítottam
ki a sajátom, jó szívvel ajánlom: Fedezd fel,
értékeld, amid van! Építs rá, gyarapodj! …ne
hagyd abba! Legyenek új céljaid! Becsüld
meg az életet! Légy hálás!

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai:

2017. 08.28. (hétfő) 8.00 órától javítóvizsga
2017. 08. 31. (csütörtök) 17.00 óra tanévnyitó ünnepély
2017. 09. 01. (péntek) A tankönyvek kiosztása
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Iskolánk művészeti tagozatára a pótbeiratkozás a 2017/18. tanévre
az iskola kisépületében az alábbi időpontokban lesz:
2017. augusztus 31. csütörtök 15.30–17.00 és 17.45–18.30
2017. szeptember 4. hétfő 12.00–16.30
2017. szeptember 5. kedd 12.00–16.30
2017. szeptember 6. szerda 12.00–15.30
Választható tanszakok:
Óvoda: • néptánc (azok a gyermekek jelentkezzenek, akik 2017. december 31-ig betöltik az 5. életévüket.)
Iskola: • néptánc • grafika
A beiratkozás feltétele:
• a szülő által aláírt, kitöltött iratkozási lap • a térítési díj első féléves összegének befizetése.
A térítési díjat a Térítési- és tandíjszámítási Szabályzat alapján a Tatabányai Tankerület határozta meg.
A jelenleg érvényben lévő (az első félévre vonatkozó) szabályozás szerint a térítési díjak a következők:
• grafika előképző: 3000 Ft/félév • grafika alapfok: 6000 Ft/félév
• néptánc előképző: 3000 Ft/félév • néptánc alapfok: 6000 Ft/félév
Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásról szóló Jegyzői határozat továbbra sem jogosít
térítési díj mentességre, helyette az alábbit szabályozás érvényes.
2011. évi CXC törvény 16.§ 3. bekezdés: „ Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű
tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” A tanuló csak akkor kaphat mentességet a térítési díj fizetése alól, ha a jegyző által kiállított hátrányos
helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű igazolást bemutatja.
A művészeti tagozat működésére az iskolai házirend érvényes.
Az iskola pedagógiai programja alapján a beiratkozás egy tanévre szól.
Trézlné Staudinger Csilla
										

tagozatvezető

Kiemelkedő részvétel a véradáson
Hosszú esztendők tapasztalata, hogy a
nyaralások miatt az év legmelegebb időszakában kevesebben adnak vért, a július
27-én, Környén tartott véradáson azonban
az előző évekhez mérten rekord született,
hiszen 63 donor nyújtotta karját, köztük
Olsovszky Árpád Csaba és Bors István első
alkalommal.

K

issné Ágoston Éva véradó felelős és
Andor Ildikó, a Vöröskereszt környei
alapszervezetének titkára jóleső
elégedettséggel követte a Művelődési
Házban, miként gyarapszik a véradók
névsora, s okkal, hiszen tavaly júliusban
47-en, két éve 42-en, 2014 nyarán pedig
47-en adtak vért, így a mostani 63-as szám
igazán kiemelkedő. Rajtuk kívül többen is
érkeztek, ám páran egészségügyi okok
miatt nem bizonyultak alkalmasnak, s
olyan donor is volt, akinél a számítógép
jelezte: egyetlen nap híján még nem telt

le a két véradás közötti
minimális idő.
A „házigazdák” ezúttal is szíves és ízletes
vendéglátással várták
a véradókat, a Magyar
Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat pedig egy- egy
500 forintos vásárlási
utalvánnyal, valamint
olyan nyereményszelvénnyel kedveskedett
a segítőknek, mellyel
különböző bel- és külföldi utazások, belépőjegyek, ajándékok nyerhetők.
Köszönjük, hogy nyáron is adtál vért! – volt
olvasható a szelvényen, s a köszönetnyilvánításhoz a Művelődési Ház is csatlakozott:
két programjára ajánlott fel tiszteletjegyeket, így a véradást ezúttal sorsolás zárta.
A Fortunának köszönhetően Oroszné Simon

Mária két belépőjegyet nyert a szeptember
8-ai zenés időutazásra, a Táncdalfesztiválra, Soós Melinda pedig szintén két jegyet
a HeMo Musical Stúdió szeptember 22-ei
előadására, A padlásra.
Az év utolsó véradása október 26-án lesz
Környén, a donorokat akkor is 12.30 és 17.30
között várják a Művelődési Házban.
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ha az beteg, 14 napon belül embert
harapott, vagy hatósági megfigyelés alatt áll!

NE HOZZA EBÉT OLTÁSRA,

Az oltás az eb tartási helyén is elvégezhető
előzetes egyeztetés után!

Környe, Beloiannisz u. 32. szám alatti
állatorvosi rendelő.

AZ EBOLTÁS HELYSZÍNE:

Szept. 30. (szombat) 9.00–12.00-ig és 15.00–18.00-ig

Szept. 23. (szombat) 9.00–12.00-ig és 15.00–18.00-ig

Szept. 16. (szombat) 9.00–12.00-ig és 15.00–18.00-ig

Aug. 26. (szombat) 9.00–12.00-ig

OLTÁSI IDŐPONTOK:

• 4000 Ft/eb féregtelenítő tablettával együtt
• Új Kisállat Egészségügyi Könyv 500 Ft/db
(csak új eb vagy elveszett könyv pótlása
esetén szükséges!)
• Háznál oltás díja: 5000 Ft/eb

AZ EBOLTÁS DÍJA:

Ò 3 hónapos kort betöltött, 30 napon belül,
Ò ezt követően 6 hónapon belül megismételni,
Ò majd ezt követően évenként kötelező.

Az ebek veszettség elleni immunizálása és féregtelenítése továbbra is kötelező az alábbiak szerint:

EGÉSZ ÉVBEN!

A védőoltás beadására
továbbra is rendelkezésre állok

Tájékoztatom a község eb-tartóit, hogy az ebek
veszettség elleni védőoltásának beadatása az
eb tartójának a kötelessége.

06 20 9718 774

Mobil elérhetőség:

Dr. Perneczky Iván
szolgáltató állatorvos

Köszönöm
át!
a bizalm

Rendelőmben
a behelyezés díja:
5000 Ft/eb

„Veszettség ellen
csak elektronikus
transponderrel
(mikrochip)
megjelölt eb
oltható”!

Felhívom
az ebtartók figyelmét,
hogy 2013. január 1-jétől
a veszettség elleni
védekezés részletes
szabályairól szóló
164/2008 (XII.20.)
FVM rendelet 04.§(7)
bekezdése szerint:

Jegyek hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között vásárolhatók 1500 Ft-os áron,
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1000 Ft-ért. Telefon: 34/473-091, 30/6462147, e-mail: muvhaz@kornye.hu.

Helyszín: Mûvelõdési Ház Környe, Alkotmány u. 1.
Idõpont: 2017. szeptember 8. (péntek) 19.00 óra

Környe, Alkotmány

Művelődési Háu.z1.

jelentős érdeklődés
esetén 23-án IS!

Szeptember 22-én
(péntek) 18 órától,

Telefon: 06 34 473-091 • 06 30 646 2147

A Környe Kártyával rendelkezők 21-étől,
kedvezményesen 500 Ft-ért válthatják meg belépőjegyüket!

Jegyek augusztus 24-től vásárolhatók hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között 1000 Ft-os áron.

Rendező: Hegyi Mónika

Közreműködik: az Oroszlányi Városi Énekkar
Karnagy: Takács Tímea

Szereplők:
Simon Zoltán, Juhász Laura, Kiss Krisztofer,
Mátis Csenge, Péter Dániel, Kozma Mónika,
Klitz Kíra, Lazók Mátyás, Lauda Kitti,
Jónás Szabolcs, Jónás Róbert, Pappert Gábor

– félig mese – félig musical –

Sztevanovity Dusán – Presser Gábor – Horváth Péter

A HeMo Musical Stúdió bemutatja

Közérdekű információk • Programok

Új helyen a gyermekorvosi
rendelő és a védőnői szolgálat
Felújítási munkálatok miatt december 31-éig a védőnői szolgálat
a Vackor Óvoda és Bölcsőben működik. A telefonos elérhetősége
változatlan, 34/473-267 vagy 06 20/214-0901. A felújítás idejére, az év
végéig a gyermekorvosi rendelő az Alkotmány út 21. sz. alá, a régi
állatorvosi rendelő (sportpálya felé) épületébe költözött, a rendelési ideje és telefonos elérhetősége szintén változatlan: 34/473-095,
06 20 9674054.

Schwung Tanzgruppe
A Schwung Tanzgruppe szeptembertől
újra várja a táncos kedvű környeieket. Jelentkezhet bárki, aki egy vidám csapathoz
szeretne csatlakozni. Érdeklődni a 06 30 901
3050-es telefonszámon lehet. Szeretettel
várunk mindenkit: Tirhold Kármen

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva képviselő szeptemberi fogadóóráját 4-én (hétfő) 17 és 18 óra között
tartja a Polgármesteri Hivatal képviselői
szobájában. A képviselőhöz mindazok
fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen
problémájuk megoldásához.

Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi
egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelyezett műanyag, fém és papír hulladékot.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív
hulladékgyűjtési napon a meghatározott
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli
mennyiségben helyezhető ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó zsákban. A szolgáltatótól kapott információk alapján az év
további részében az alábbi időpontokban
lesz Környén házhoz menő szelektív gyűjtés:
KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése
KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
szeptember 8., október 5., november 13.

KÖRNYÉN
szeptember 26., október 30.,
november 28.
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladék gyűjtése
KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN,
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
szeptember 1., október 2.,
november 5., december 7.
KÖRNYÉN
augusztus 25., szeptember 25.,
október 24., november 24., december 29.
Házhoz menő LOMTALANÍTÁS!
A szolgáltató bevezette a házhoz menő
lomtalanítást. Az új rendszerben a társaság
szolgáltatási területén, így Környén is megszűnt az egy, tavaszi, vagy őszi alkalomra
meghirdetett, a teljes településre vonatkozó
lomtalanítás, viszont évi egy alkalommal,
az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett
időpontban díjtalanul elszállítják a háztartásban keletkezett lomot.
További felvilágosítás kérhető, valamint
időpont egyeztethető az Oroszlányi Ügyfélszolgálat 34/361-411-es telefonszámán, illetve az okg-info@oroszlany.hu e-mail címen.

Gyermek
horgászverseny
A Környei Horgász Egyesület horgászversenyt hirdet gyermek tagjai részére
szeptember 2-án, szombaton. Nevezni
a helyszínen lehet 7 órától. Helysorsolás 07.0 0 – 07.50 - ig, etetés 07.50 -től, a
verseny 8 órakor kezdődik és 11-ig tart,
horgászni 1 bottal 1 horoggal felszerelt
úszós készséggel lehet. Díjazásban az

első 5 összsúlyban legtöbbet fogó versenyző részesül, s a FISCH Kft. jóvoltából
valamennyi nevező kap ajándékot.
A versenyre a gyerekek mellett az érdeklődőket, családtagokat is hívja, várja az
egyesület vezetősége.

Lovaglás és íjászat
a sportpályán
Szeptember 2- án, szombaton újabb
állomásához érkezik a Mozdítsd meg
„KÖRNYE”zeted programsorozat. Tíz órától
kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a
szervezők a környei sportpályánál, ahol
lehetőség nyílik lovaglásra, s a vállalkozó
kedvűek azt is kipróbálhatják, milyen
ügyesen bánnak az íjjal. Aki teheti, látogasson el a sportpályára, ahol délig
díjmentesen várják a programok az érdeklődőket! Bővebb információ előzetesen
06 30 985 3839-es telefonszámon kérhető
Gubicza Istvántól.

Nyitott
Templomok Napja
Környén is
Az Ars Sacra Alapítvány idén tizenegyedik alkalommal hirdette meg a Nyitott
Templomok Napját a Kulturális Örökség
Napjaival együttműködve. A programhoz
a környei római katolikus egyházközség
is csatlakozott, így szeptember 16-án 18
órától lelkigyakorlatos szentmisére, 19
órától zenés áhítatra, 20 órától templombemutató túrára várják az érdeklődőket.
A templom megtekintésére 17-től 22 óráig
van lehetőség.

Idén is mindenkit
vár az antikvár!
A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár
a második antikvárra várja a könyvbarát
környeieket. Szeptember 1-jétől 11-éig a
nagyteremben mindenki kedvére válogathat sok száz könyv közül. Szépirodalom,
ponyvaregény, mese- és gyerekkönyv, ismeretterjesztés, szakirodalom, utazás, kézimunka – ez az antikvár könyv„kereskedés”
díjtalan kínálata! Az esetleges adományokkal ezúttal is a Vöröskereszt környei
alapszervezetét támogatjuk!

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

