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2011. november 
5. évf. 6. szám

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2011. november 27-én (vasárnap) 16.00 órától
a római katolikus templomba, 

az ünnepélyes adventi gyertyagyújtásra
és az adventi fények felkapcsolására.

PROGRAM:

h Ünnepi köszöntő
h Német Dalkör

h Kisfaludy Mihály Általános Iskola énekkarának koncertje
h Vackor óvoda kamarakórusa

h Betlehem szoborcsoport megáldása, szentelése
h Ave Maria – Szakálné Gaál Monika előadásában 

h Gyertyagyújtás
h Karácsonyi vásár

Az adventi estét a felnőttek számára forralt borozással, 
a kicsik számára meleg teával tesszük meghittebbé.

Mindenkit, kicsiket és nagyokat, gyermekeket és felnőtteket 
egyaránt szeretettel várunk!
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Újabb fejlesztés a Tatabánya-Környe Ipari Parkban
Nettó 480 millió forintos be-
ruházással készült el a BECOM 
Electronics Hungary Kft. új ,  
2 ezer négyzetméter alapterületű 
gyártócsarnoka, melynek megépí-
téséhez 144 millió forintos uniós 
támogatást nyert el az Új Széche-
nyi Terv keretében a Tatabánya-
Környe Ipari Parkban működő 
társaság. 

A cég új csarnokát, mellyel további 
22 fő számára teremtett munka-
helyet, november 11-én adták át 
ünnepélyes keretek között.

2006-ban egy 1500 négyzetméter 
alapterületű csarnokban kezdte 
meg működését a Tatabánya-Kör-

nye Ipari Parkban a BECOM Electro-
nics Hungary Kft., s a társaság ez év 
májusában kezdett bővítésbe. A cég 
a már meglévő csarnokához kapcso-
lódó új épületben 1000 négyzetmé-
ter gyártórészt, 774 négyzetméter 
alapanyag- és késztermék tárolására 
alkalmas raktárszekciót, valamint 
251 négyzetméter egyéb kiszolgáló 
helyiséget alakítottak ki, s gondos-
kodtak a korábban épített üzem 
hő- és füstmentesítéséről. A pályá-
zat benyújtásának időpontjában 75 
alkalmazottat foglalkoztatott a cég, 
s teljesítve pályázati vállalását, mára 
97 főre növelte létszámukat.

Az új csarnok avatóünnepségén 
Johann Bock, a BECOM Electronics 

Hungary Kft. 
t u l a j d o n o s -
ü g y veze tő j e 
elmondta: 25 
évvel ezelőtt a 
cég alapítói azt 
az ambiciózus 
célt tűzték ma-
guk elé, hogy 
3 0 0  munka -
helyet hoznak 
létre Hochstraß 

községben, a vezetés jelenlegi célja 
pedig, hogy az itteni gyártóhelyen 
250 munkahelyet létesítsenek, 
ezért a bővítésbe 2 millió eurót 
fektettek, így az középtávon új és 
jövőbe mutató technológiát alkal-
mazó, autonóm termelőegységgé 
váljon. 

Beke László, Környe polgármes-
tere Márton naphoz kapcsolódóan 
méltatta a beruházás jelentőségét, 
hiszen a népszokás szerint ezen a 
napon zárták le a mezőgazdaság-
ban az éves munkákat, s tartottak 
bőséges lakomákat. Bár a beruhá-
zás megvalósulása nem ölelt fel 
egy teljes esztendőt, mégis rend-
kívül fontos időszak áll a társaság 
mögött. A menedzsment és az itt 
dolgozók számára azonban Márton 
nap hagyományával ellentétben 
nem érkezett el a téli pihenés idő-
szaka, hiszen további, nagyléptékű 
tervek várnak megvalósításra. Kívá-
nom, hogy a fejlődés útján kitűzött 
céljaikat érjék el, s időről-időre le-
hessünk hasonló, a cég és a térség 
gyarapodását ünneplő események 
résztvevői – fogalmazott a polgár-
mester. 

Környén is őrizzük 1956 csodáját
Hagyományosan Bedy Sándor 
plébános, s Szemeti Ferenc re-
formátus tiszteletes tartott öku-
menikus istentiszteletet október 
23-án a környei önkormányzat az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc kezdetének, valamint a 
Magyar Köztársaság 1989. évi ki-
kiáltásának alkalmából rendezett 
ünnepségének első helyszínén, a 
református templomban. 

A megemlékezés folytatásaként – 
immár a Faluházban – Beke László 
polgármester a kettős ünnepen 
kiemelte: ’56 hőseinek, mártírjainak 
áldozatvállalása nem volt hiábavaló, 
hiszen ők voltak azok, akik az első 
rést ütötték a diktatúra falán.

A község első embere a falvak sze-
repére is felhívta a figyelmet, hiszen 
– mint fogalmazott – az 55 évvel 

ezelőtti forradalomban ugyanígy 
részt vettek ők is, csak róluk, talán 
egy kicsit igazságtalan módon keveset 
hallhatunk a megemlékezések során. 
Mikor a városokban már nem volt 
lehetőség az ellenállásra, akkor a vidék 
fogadta be azokat, akik nem adták fel 
a harcot, akik a végsőkig kitartottak a 
szabadság eszménye mellett.

A Nevesincs Színház „1956 – Te csil-
lag” című ünnepi műsora versekkel, 
prózával, mozgalmi és népdalokkal, 
történelmi dokumentumokkal, s az 
ENSZ jelentés részleteivel idézte fel 
a forradalmi eseményeket, majd az 
emlékező közösség a Kegyeleti Park-
ban található Kopjafánál rótta le 
tiszteletét. A környei önkormányzat 
nevében Beke László polgármester, 
s Pákozdi Ferenc alpolgármes-
ter, a szlovákiai testvértelepülés, 
Tardoskedd képviseletében Tóth 

Mariann polgármester és Bíróczi Pé-
ter, valamint Csanda József helyezte 
el a kegyelet virágait, majd a német 
kisebbségi önkormányzat, a pártok, 
civil szervezetek, az általános iskola 
diákönkormányzatának képviselői, 
s a megjelentek hajtottak fejet, s 
üzenték a mécsesek lángra lobban-
tásával, hogy Környén is vigyázzák, 
őrzik 1956 csodáját. 

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk
Harmadik alkalommal tiszteleg-
tünk a református temetőben az 
aradi vértanúk emléke előtt.

A temetőben 2009 októberétől 
emlékeztet tizennégy fa azokra a 
honvédtisztekre, akiket az 1848-
49-es szabadságharcban betöltött 
szerepük miatt vittek vesztőhelyre, 
s a szabadságharc hőseire. 

A megemlékezés kezdetén Vadász 
Éva elevenítette fel az 1849 őszi 

eseményeket, a képviselő-testület 
kulturális bizottságának elnöke gróf 
Batthyány Lajos, a maga vezényelte 
sortűz előtti utolsó szavait is meg-
idézte: éljen a haza!  

Szemeti Ferenc református tisz-
teletes egy, talán nem mindenki 
számára ismert történelmi tényt is 
megosztott az emlékezőkkel: Hay-
nau táborszernagy Környétől nem 
is oly messze, Ácson fogalmazta 
meg Ferenc Józsefnek címzett elő-

terjesztését az aradi vértanúk halálra 
ítélésével kapcsolatban. A tiszteletes 
is utolsó szavakat idézett, a tizen-
hármak utolsó, megrázó mondatait, 
melyekkel kapcsolatban így fogal-
mazott: nagyon, de nagyon jó lenne, 
ha ezek a gondolatok nem csak ezen 
a napon, hanem mindig a szemeink 
előtt lebegnének, s ez határozná 
meg a hazához és nemzethez való 
viszonyainkat.

Ők nem csak honvédek, nem csak 
tábornokok voltak, hanem igaz em-
berek. Emlékezetük legyen áldott, 
életük legyen példa és mérték a 
hazaszeretetben – zárta gondolatait 
Szemeti Ferenc, majd Pákozdi Fe-
renc alpolgármesterrel, s Menoniné 
Pillmann Terézzel, a Német Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnökével közösen 
helyezték el a kegyelet koszorúit. Őket 
követték a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola képviselői, s a diákok a kegyeleti 
hely valamennyi fájánál elhelyezték az 
örök emlékezés mécseseit. 

Dottó vonaton is utaztak
Hosszú évek óta nem dicseked-
hetett Környe olyan látványos és 
hangulatos szüreti felvonulással, 
mint amilyennek idén lehettek 
szem- és fültanúi a falubeliek. 

A közel százfős menet a művelődési 
háztól indult lovasokkal, hintókkal, 
kisbíróval, cigány házaspárral, tánco-
sokkal, zenekarral, s hogy mindenki 
elférjen, a sort a zsúfolásig megtöl-
tött Dottó vonat zárta.

Bár időnként komor felhők borí-
tották az eget, a szervező Német 
Kisebbségi Önkormányzat tagja-
inak örömére az eső nem eredt 
el, s ugyan kissé vacogtató volt a 
hőmérséklet, a „legfázósabbak” 
védőitalban, azaz jóféle borban, no 
meg pálinkában nem szenvedtek 
hiányt, de természetesen a kicsiknek 
is bőségesen jutott meleg tea.    

Adatik tudtára tisztelt falu népe, 
kezdetét veszi a szüret ünnepsége. 
Elmúlt egy év és mi újra itt vagyunk, 
hogy a falu lakóival együtt mu-

lassunk! – hat állomáson hirdette 
a kisbíró, hogy elérkezett a szü-
reti mulatság ideje, s a Szivárvány 
Táncegyüttes három csoportja a 
Várgesztesi Vagányok muzsikájára 
mind a hat helyszínen vidám polká-
val csalogatta a környeieket az esti 
mulatságba. 

A táncosok és a menet résztvevő-
inek jutalma sehol sem maradt el, 
az állomásokon kitartóan lesték a 
megérkezésüket, s kicsit és nagyot 

finomabbnál-finomabb falatok, 
sütemények, szendvicsek vártak, a 
művelődési házban pedig ízletes 
gulyásleves. A faluházba visszaér-
kezve aztán ismét táncra perdültek a 
szivárványos táncosok, dalra fakadt 
a Német Nemzetiségi Dalkör, majd a 
Várgesztesi Vagányok húzták a talp-
alávalót az idei szüreti vigadalom zá-
rásaként, melyet minden bizonnyal 
még sokáig fognak felemlegetni a 
környeiek.
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Szívmelengető verSmondó verSeny

Több szempontból is örömtelinek 
bizonyult az általános iskola ha-
gyományos, őszi szavalóversenye, 
melyre ezúttal Weöres Sándor mű-
veiből készülhettek fel az intézmény 
diákjai. Takácsné Eichhardt Emma és 
Demeterné Szlezák Éva szervezők 
elégedetten konstatálták, hogy idén 
a felső tagozatosok is picit aktívabb-
nak bizonyultak, Trézlné Staudinger 
Csilla és Ráczné Wiszt Vilma, a zsűri 
tagjai pedig azt, hogy az ismert 
versek mellett ritkán hallott költe-
ményekkel, pontos szövegtudással, 
s kifejező versmondással örvendez-
tették meg a gyerekek társaikat, 
a pedagógusokat, s a drukkoló 
szülőket.

Akadt apróság, aki másodperce-
kig megilletődötten állt a könyvtár-
terem közepén, ám amikor minden 
bátorságát összeszedte, bájos vers-
mondásával mindenkit mosolyra 
fakasztott. S természetesen olyan 
gyerkőc is akad, aki magabiztosan 
penderült a közönség elé, s látható 
élvezettel szavalta a kiválasztott 
verset. Bár a nemes megmérettetés 
igazi célja hagyományosan a versek 
megszerettetése, a végén rangsor 
is készült, s mindenki boldogan ve-
hette a neki járó ajándékot. A két 
legkisebb évfolyam legügyesebb 
versmondójának Szántó Csongor 
György bizonyult, második lett 
Labossa Luca Erzsébet, míg a har-
madik helyen végzett megosztva 
Kuger Milán és Nagy Mátyás. 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola hírei majdnem 190 ezer forint 
a hulladékból

Az októberi papírgyűjtésnek kö-
szönhetően 188 ezer forinttal gya-
rapodott a környei általános iskola 
Diákönkormányzatának kasszája. 
A szervezet a bevételt természete-
sen a különböző versenyek díjazásá-
ra, a gyerekek megajándékozására 
fordítja. A csütörtöki eredményhir-
detésen az is kiderült, hogy a diákok 
közül az alsósoknál az 1.b, a felsősök-
nél pedig a 6.b volt a legszorgosabb.

Két napon át szállították az általá-
nos iskola diákjai október közepén 
a falu háztartásaiból összegyűjtött 
papírhulladékot az intézmény ud-
varán elhelyezett hatalmas konté-
nerbe. A tanulók igen szorgosnak 
bizonyultak, hiszen több mint 9 400 
kilónyi papírt gyűjtöttek össze, így 
188 ezer forinttal gazdagították a 
Diákönkormányzat költségvetését. 
A szervezők a legserényebb osztá-
lyokat csütörtökön jutalmazták, de 
természetesen a hulladékgyűjtésből 

A 3-4. évfolyam diákjai közül 
Szemeti Anna vehette át a legjobb-
nak járó könyvjutalmat, a második 
helyen Saáry Zsolt, a harmadikon 
Kacz Gergő végzett. A felső tago-
zatosoknál Lehrreich Nikoletta Fan-
ni versmondása nyerte el leginkább 
a zsűri tetszését, mögötte végzett 
Balog Tímea, míg a harmadik he-
lyen Kovács Katalin. 

Szépen helytálltak 
a „matek 4-eSek”

Október 14-én rendezték meg Ta-
tán az Országos Bolyai Matematika 
Csapatverseny Komárom-Eszter-
gom megyei fordulóját, amelyen 
a környei általános iskola diákjai 
a 6. helyen végeztek. A „Matek 
4-esek” csapatára, Lóczi Boglárká-
ra, Nagy Lillára, Fóthi Norbertre és 
Köpe Krisztiánra méltán lehetünk 

nagyon büszkék, hiszen lelkes 
munkájukkal felkészültségükkel 
bebizonyították, hogy a városi is-
kolások között is méltán megállják 
a helyüket. A helyezéssel járó díjat 
és okleveleket október 27-én, az 
ünnepélyes díjkiosztón vehették 
át. Felkészítő tanár: Demeterné 
Slezák Éva.

származó bevételt is a különböző 
versenyek legjobbjainak díjazására 
fordítják. Az alsósoknál 824 kilóval 
az 1.b osztály végzett az élen, má-
sodik lett a 4.a 759,5, míg harmadik 
a 3.a 716 kilóval. A felsősöknél a 6.b 

igencsak kitett magáért, hiszen 1 474 
kilogramm papírt szállított a konté-
nerbe, de a 7.a is elismerésre méltó 
mennyiséget, 1 339 kilónyit gyűjtött 
össze. A harmadik helyen a 7.b vég-
zett 778,5 kilós teljesítményével.

Programajánló

h Az Iskola Adventi műsora december 1-jén, csütörtökön 17 órakor kezdődik 
a művelődési házban.

h A hagyományokhoz híven Advent második hétvégéjén, december 3-án öltöz-
tetjük ünnepi díszbe a falu karácsonyfáját. Délután kettő órától várjuk a kicsiket 
és nagyokat a művelődési házban, ahol közösen készítjük majd el a díszeket, s 
varázsoljuk velük ünnepi díszbe a község karácsonyfáját.

h A már hagyományos karácsonyi szöszmötölőre várjuk Advent harmadik hétvé-
géjén, december 10-én a gyerekeket. A kézműves foglalkozás során az óvodások 
és iskolások délután 2 órától óvónők segítségével készíthetnek apró karácsonyi 
ajándékokat, díszeket.

h Advent harmadik vasárnapján, december 11-én, a szentmise után, 12 és 14 óra 
között a Környei Katolikus Karitász az előző évekhez hasonlóan ismét megszer-
vezi a “krumpliebédet”, melyre szeretettel várjuk azokat a jóakaratú és nem csak 
a hívő embereket, akik aznapi ebédjük árát felajánlják néhány rászoruló, esetleg 
krízishelyzetben lévő testvérüknek.

h Községünk szép hagyománya az Idősek Karácsonya, melyre természetesen nem 
csak a 70 év feletti szép korúakat várjuk. Idén december 21-én délután 2 órakor 
kezdődik az ünnepség, melyre minden környeit szeretettel hívunk és várunk!



6 7

Idősek Napja 
A hetven év feletti környeieket kö-
szöntötte október 2-án a Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint Vadász Éva, 
a kulturális bizottság elnöke a műve-
lődési központban az Idősek Napja 
alkalmából. 

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 
elsejét az Idősek Világnapjának, s Környén 
is attól az évtől ünnepeljük meg, tehát 
már huszadik alkalommal kedvesked-
tek vendéglátással, ajándékműsorral a 
község 70 év feletti lakóinak, s közülük 
idén is szép számmal fogadták el a szíves 
invitálást.

Az ezüstből és az aranyból, e két ne-
mesfémből kellene ötvözni e mai, nem 
mindennapi jelvényt. Szerető szívüket 
hasonlítom az aranyhoz, mert fénye nem 
halványult a sok gondtól, megpróbálta-
tástól, ezüst hajukban pedig sok-sok tél 
felejtette ott a fehérségét – köszöntötte 
a szép korú vendégeket Eisenbart Győ-
zőné. A Vöröskereszt helyi szervezetének 
elnöke azt kívánta, hogy az Isten még 
sok-sok lágy, simogató tavaszt tartogas-
son számukra, s hogy életüket továbbra 
is ragyogja be a két nemes fém, az arany 
és az ezüst fénye.

Vadász Éva, a kulturális bizottság 
elnöke ünnepi beszédének kezdetén a 

rendezvény mottóját így 
fogalmazta meg: „Önma-
gát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy 
tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött.” Ez a 
gondolat segít abban, hogy 
helyesen lássuk a világot, 
hogy a saját helyzetünket is 
jól értékeljük. Vadász Éva a 
gyermekeknek, unokáknak 
is üzent: hallgassák meg 
szüleiket, nagyszüleiket, 
akik tapasztalataik, szere-
tetük átadásával rengeteget segíthetnek 
a még olykor embert próbálónak tűnő 
feladatok megoldásában is, s hogy a fi-
gyelmük, törődésük váljon mindennapjaik 
részévé. Kívánom, hogy mindenki találja 
meg családja körében azt a biztonságot, 
azt az odafigyelést, amely szebbé, köny-
nyebbé teheti életüket. Remélem, a helyi 
közösség is magában hordozza azokat a 
lehetőségeket, amelyek bearanyozhatják 
az ezüsthajúak mindennapjait! – zárta 
gondolatait a betegsége miatt távol ma-
radó Beke László polgármester nevében 
a bizottsági elnök.

A község 90 év feletti lakóit Hartmann 
Mátyásné, a Vöröskereszt helyi szerveze-
tének titkára köszöntötte, bár sajnos idős 

koruk miatt sokan nem vettek részt az 
ünnepségen, ők otthonukban veszik át 
ajándékukat. A község legidősebb hölgy 
lakosa a 92 esztendős Szilágyi Mihályné, 
míg a férfiak között a 91 éves Gyarmati 
István. Több mint kilenc évtizeddel ezelőtt 
született Farkas Istvánné, Lieser András-
né, Géber Mihályné, Gyimesi Józsefné, 
Jordán József, s Molnár László. Környe 
legidősebb házaspárja Mike Ferenc és 
felesége, Ganzler Erzsébet, akik 62 évvel 
ezelőtt mondták ki a boldogító igent.  

Az Idősek Napi program a budapesti 
Europen Operett társulat előadásával, 
majd az általános iskolában fehér asztal 
mellett ízletes vendéglátással, s közös 
múltidézéssel folytatódott.

A szülők lájkolták az előadást
Játszom, fészbukozom, csetelek, csak 
még ezt az egyet megosztom – ismerős 
szavak, a felnőttek számára mégis néha 
ismeretlen jelentéssel. 

A szülő csak azt látja, hogy csemetéje 
hosszabb-rövidebb ideje ül a számítógép 
előtt, s az esetek döntő többségében 
nem is igazán tudja, hogy pontosan mivel 
is tölti az időt, s rejthet-e veszélyeket a 
„számítógépezés”.

Pretsner Ramóna rendőr őrnagy, a 
megyei rendőr-főkapitányság drogmeg-
előzési kiemelt főelőadója erről, azaz az 
internet veszélyeiről tartott előadást szü-

lőknek október elején az általános iskolá-
ban. Az már az első percekben kiderült, 
hogy a gyerekek internetezéssel töltött 
idejét „alul” értékelték a jelenlévők, az 
előadó meglepő adatokat közölt: a hat év 
alatti gyerekek 60, a 7-10 évesek több mint 
80, míg a felsősök majdnem 100 százaléka 
netezik heti rendszerességgel. S minthogy 
a felmérés 2009-ből származik, az arány 
mára minden bizonnyal még magasabbra 
emelkedett.

Ez nem baj, ne is tiltsák el őket, viszont 
korlátozni és szabályozni kell az interne-
tezésüket, ez pedig a szülő felelőssége 
– folytatta Pretsner Ramóna, előbb azt 

részletezve, hogy mire használ-
ják a felnőttek, s mire a fiata-
lok a netet, s a tevékenységek 
milyen veszélyforrásokat tar-
talmazhatnak.

Az online játékoknál pél-
dául jellemző az erőszakos 
tartalom, az állandó játék 
miatt függőség alakulhat ki, a 
virtuális világ rabjává válhat a 
gyerek, s nem mellesleg ilyen-
kor a számítógép támadható. 
A játékfüggőség a kapcsolatok 

beszűküléséhez, iskolakerüléshez, igen 
súlyos esetben akár öngyilkossághoz, 
vagy bűncselekmény elkövetéséhez is 
vezethet.

A mostanság igen népszerű közösségi 
oldalak is számos veszélyt rejtenek, me-
lyeket a gyerekek igazán fel sem mérnek, 
szinte gondolkodás nélkül teszik közzé 
személyes adataikat, s hogy gyarapítsák 
ismerőseik számát, gyakran jelölnek vissza 
olyan személyt is, akikkel soha nem talál-
koztak. Pedig ez sem helyes, mint ahogy 
azt is át kell gondolni, milyen fotókat, 
bejegyzéseket tesznek közzé, kikkel, miről 
chatelnek, az pedig végképp veszélyeket 
rejthet magában, ha a virtuális ismerős 
találkozóra hívja a fiatalt.

A témáról érdemes a szülőknek ala-
pos böngészésbe kezdeni, ebben több 
portál is segítséget nyújt. Ilyen a www.
biztonsagosbongeszes.org, a www.kek-
vonal.hu, a www.biztonsagosinternet.hu, 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
www.internethotline.hu oldalán pedig a 
hasznos és érdekes információk mellett 
a világhálón található jogellenes, illetve 
kiskorúak számára káros tartalmakat is 
be lehet jelenteni.

Három kategóriában is újráztak Környén
Bár a tavalyinál némileg kevesebb 
embert sikerült megmozgatni az 
október 23-ai Tó-futással Környén, a 
hangulat rangosabb versenyekéhez 
közelített. 

A program egyrészt a „Mozdítsd meg 
KÖRNYEzeted! tömegsport-sorozat 
újabb állomása, másrészt pedig a szer-
vezők a rendezvénnyel is tisztelegni 
kívántak 1956 hősei előtt. 

A szurkolótábor már az ovisok rajt-
jánál rákezdett. Knapp Flórát buzdí-
tották, aki három fiú mellett egyedüli 
lányként szállt versenybe, s meghálálva 
nevének ütemes skandálását, az 500 
méteres táv után másodikként ért célba, 
viszont egyetlen kislányként megsze-
rezte aranyérmet. A fiúknál Mucsi Ger-
gő bizonyult a leggyorsabbnak, ő már 
tavaly is bezsebelte a legfényesebben 
csillogó érmet a minden versenyzőnek 
járó sportszelet és üdítő mellé. 

A kisiskolásokra másfél kilométer várt, 
a lányoknál Nagy Lilla, a fiúknál Labossa 

Döme ért elsőként célba. A többi neve-
ző teljes tókört teljesített, s nem akadt 
egy sem, akinek hosszabb-rövidebb 
időre ne lett volna vele együtt futó, 
buzdító kísérője, vagy célba érkezését 
ne fogadták volna hangos „szép volt!” 
felkiáltással. 

A középiskolások között nem rajtolt 
el hölgy versenyző, a fiúknál az első 
helyet Fóthi Zoltán szerezte meg, míg 
a felnőtteknél dr. Takács Piroska és 
Markoth András volt a leggyorsabb. 

Demeter János kétszeresen is újrá-
zott, hiszen a senioroknál tavaly is az 
ő nyakába került az aranyérem, s a 
családok között is a Demeter família 
lett az első. A két kiváló eredményt 
megismételték, sőt, a családok meg-
mérettetésénél rajt-cél győzelmet 
arattak, mivel – a szervezők bátorítása 
ellenére – ebben a kategóriában még 
a biztos dobogós helyezés remé-
nyében sem vállalta senki más a táv 
teljesítését.

Tök nagy élmény!
Sorra érkeztek az elmúlt hónapban a környei Vackor Óvodába az ilyenkor slágerré 

váló zöldség, azaz a tök különböző fajtái: dísztök zöldben és sárgában pompáz-
va, egyszerű mezei, azaz terménytök faragásra, no meg sütőtök, sütésre várva. 
A színes és változatos kavalkád közepette Koródi Dominik és szülei nem akármi-
lyen tökkel örvendeztették meg a Maci csoport tagjait. Az ő „tökük” majdnem 
30 kilót nyomott, s meg is „gyűlt vele a bajuk” az óvónéniknek faragás előtt.  
A hatalmas termésnek – férfi segítséggel – fűrésszel kellett levágni a kalapját, 
hogy végül elkészülhessen a kissé foghíjas, kissé ijesztőnek tűnő, mégis kedves 
tökfej. A kicsik papíron le is „másolták”: színeztek, festettek, s vágtak, hogy az 
óvoda falaira, polcaira is bőven jusson a tökfejecskékből.

Gágogtak és libabáloztak a környei gyerekek
Akik ott voltak, mind azt mondták: 
őrületesre és legfőképpen igen han-
gosra sikeredett a gágogóverseny 
pénteken, de a közös kacsatánc is 
hatalmas sikert aratott a művészeti 
iskola néptáncosai által szervezett 
Márton-napi Libabálon.

A szervezők örömére a környei iskola 
számos diákja, s szüleik érkeztek sorra, 
segítettek a gyermekeknek a lámpások, 
almaliba és kitűzők elkészítésében, s 
László Márta főszervező Vadász Éva, 
Viskovics Andrea és Maticsné Szabó-
Kovács Ágnes pedagógusok mellett a 

felsős táncos lányai szorgoskodására is 
számíthatott. 

Tisch Ferenc „táncosnagypapa" har-
monika muzsikájára pillanatok alatt 
nótára fakadtak és táncra perdültek a 
vendégek, majd "népzenediscó" követ-
kezett, aki pedig megéhezett, az stílsze-
rűen libazsíros kenyérből falatozhatott.

László Márta összességében nagyon 
sikeresnek találta a kezdeményezést, 
hiszen nem csak a táncos gyerekeknek 
sikerült egy remek Márton-napi prog-
ramot szervezni. Ezen felbuzdulva úgy 
határozott, hogy jövőre lampionos 
sétával fejeződik majd be a Libabál. 
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Kiadja: 
Polgármesteri Hivatal, Környe

A kiadásért felel: 
Beke László polgármester
Készült: 1500 példányban
Szerkesztette: Beke László 

06 (20) 4015-802
Nyomdai munkák:   

JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

Tel.: (30) 902-1882

Tájékoztató a lakásfenntartási 
támogatás igényléséről

Jogszabályi rendelkezés alapján normatív lakásfenntartási támogatás 
állapítható meg annak a jogosultnak, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát, (2011.
évben 71 250 forint) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.  
A támogatás megállapítása kérelem alapján történik, mely letölthető a www.
kornye.hu honlap dokumentum tárából vagy ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen a polgármesteri hivatal titkárságán szerezhető be.

Rendszeres rendőri 
ellenőrzések 

Környén!
A Tatabányai Rendőrkapitányság 
tájékoztatja Környe lakosságát, il-
letve a településen közlekedőket és 
az ott áthaladókat, hogy a faluban, 
illetve a külterületeken rendszeres 
rendőri ellenőrzésekre számíthatnak. 
A gépjárművezetők, a motorkerék-
párral, illetve kerékpárral közlekedők 
kiemelten ittasság vonatkozásában 
számíthatnak ellenőrzésre, míg a 
külterületeken a kerékpárosok és a 
gyalogosok láthatósági mellény vise-
lését is nézik az intézkedő rendőrök.
Saját, és mások biztonságára, testi 
épsége védelmére tekintettel kérjük, 
hogy a szabályok betartásával vegye-
nek részt a közlekedésben! 

Tatabányai Rendőrkapitányság

Szilveszter
A környei önkormányzat idén is 
megrendezi a már hagyományos 

SZILVESZTERI BATYUS BÁLT 
az általános iskolában. 

A talpalávalóról és vidám hangulatról a 
SchüTZ KApELLE gondoskodik. 

A belépődíj kétezer forint, a 
jótékonysági rendezvény bevétele 

az iskolát és óvodát támogatja.

Jegyet vásárolni elővételben, 
s helyet foglalni Török Mihálynál 
lehet a Csavar-Csapágy Üzletben,  

az Alkotmány út 3. sz. alatt.  
Telefonszám: 06 30 201 3891

Társadalmi részvétel 
a helyi rendeletek alkotásában

A helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak szerint Környe Köz-
ség Önkormányzata is széles körben biztosítja a településen élők részére 
az önkormányzati rendelettervezetek megismerését, segíti elő a szabá-
lyozás tartalmának megalapozottságát, a helyi igények érvényesítését, 
s lehetőséget biztosít a rendeletalkotások, rendeletmódosítások előtt a 
tervezetek véleményezésére. A törvényben meghatározott témakörökben 
alkotandó rendeletek kapcsán a község honlapján az önkormányzat a DO-
KUMENTUMTÁR/RENDELETTERVEZETEK menüponton belül teszi közzé az 
aktuális rendelettervezeteket, valamint biztosít lehetőséget a tervezettel 
kapcsolatos véleménynyilvánításra.
Az önkormányzati rendelettervezetek társadalmi egyeztetésének célja, 
hogy az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szer-
vezetek előzetesen megismerhessék a szabályozás tárgyát és tartalmát, 
arról véleményt nyilváníthassanak és javaslatokkal élhessenek. 

Fodrászatunkban 20%-os
kedvezménnyel várjuk 

kedves vendégeinket december végéig. 
Póthaj felrakás hőillesztéssel akár hozott hajból is!

Wittman Dóra: 06 30 811 7427                  

Kozmetikánkban a tinikezelés
és masszírozás féláron,
nagykezelés mellé szemöldök
és pillafestést ajándékozunk. 
Darócziné Haffner Andrea: 06 20 312 2410  

Karácsonyi
kedvezmények az

ANDI
Szépségszalonban!

Cím: Környe, Kun Béla u. 14.
Bejelentkezés a megadott telefonszámokon.


