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Környe Község Önkormányzata
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kezdetének, valamint 
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1989. évi kikiáltásának napja
alkalmából megrendezésre 

kerülő ünnepségünkre.
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Örök emlék az aradi vértanúk tiszteletére 
Környén 2009. október 6-ától, az aradi vértanúk mártírhalálának 160. évfordulójától tizennégy fa 
emlékeztet a környei református temetőben azokra a honvédtisztekre, akiket az 1848-49-es szabad-
ságharcban betöltött szerepük miatt vittek vesztőhelyre, s a szabadságharc hőseire. Az önkormány-
zat örök emléket kívánt állítani az utókor számára, hogy a történtek, s a hősök soha ne merüljenek 
feledésbe.

Információs táblák 
a kommunális adóból Környén 

„Az ő halálukkal megpecsételődni látszott mindazon 
eszmék sorsa, melyek megvalósításáért a Kárpát-me-
dence oly sok nemzetének annyi fia vérzett el az ad-
dig eltelt esztendőkben” – idézte fel az 1849. október 
6-ai eseményeket Beke László Polgármester a környei 
református temetőben, azt kö-
vetően, hogy délután öt órakor 
megkondultak a katolikus temp-
lom harangjai, s Geiger Adrienn 
nyolcadik osztályos diák szava-
latában elhangzott a magyarok 
számára legszebb lírai alkotás, 
a Himnusz.

Szemeti Ferenc református 
tiszteletes egy, talán nem min-
denki számára ismert történel-
mi tényt osztott meg az emlé-
kező közösséggel: Haynau táborszernagy 1849. októ-
ber 2-án Komárom-Esztergom megyében, Ácson fo-
galmazta meg Ferenc Józsefnek címzett előterjeszté-
sét az aradi vértanúk halálra ítélésével kapcsolatban. 

„Pannonia! Vergiss Deine Toten Nicht, Als Klager 
Leben Sie.” – folytatta a múltidézést a tiszteletes. E so-

Új, egységes utcajelző, tájé-
koztató, s információs táblák-
kal találkozhatnak mostantól a 
környeiek, s a községbe láto-
gatók. 

Az önkormányzat az elmúlt he-
tekben kezdte meg nemcsak a te-
lepülés, de a hozzá tartozó külte-
rületek, Irtáspuszta, Környebánya, 
Szentgyörgypuszta és Tagyospuszta 
közterületeinek hetvennyolc pont-
jára az információs táblák kihe-
lyezését. A tájékoztatók nemcsak 
egy-egy keresett utca megtalálá-
sában segítenek, azt is jelzik, mer-
re találhatók a különböző oktatá-
si, egészségügyi, közművelődési, 
szociális és közintézmények, egy-
házi épületek, temetők, a község 
látnivalói, emlékhelyei, a jelentő-
sebb kereskedelmi és vendéglátó 
egységek, szolgáltatók, vállalko-

zások, s főbb közlekedési útvona-
lak, autópálya. 

A helyhatóság a Tatabányai Ipa-
ri Park Környe közigazgatási terüle-
tén működő cégekhez való eljutást 
is segíteni kívánja, így azon a terü-
leten is tájékoztató táblák nyújtanak 
támpontot a keresett társaság meg-
találásához.

A több mint kétszázötven tábla, s 
három községtérkép elkészíttetésé-
nek nyolcmillió forintot meghaladó 
költségét a beérkező kommunális 
adóból biztosítja az önkormányzat. 

Beke László polgármester elmond-
ta: a település képviselő-testülete 
már a költségvetés megalkotása-
kor megfogalmazza, milyen célra 
kívánja fordítani a helyi lakosoktól 
beérkező kommunális adó össze-
gét. A meghatározásnál elsődleges 
szempont, hogy a környeiek maguk 
is nyomon követhessék, mire fordít-

ják adóforintjaikat, s hogy a meg-
valósítandó cél közvetlen környeze-
tük szépülését, gyarapodását ered-
ményezze. Ezen elvek mentén ha-
tároztak úgy tavaly a képviselők, 
hogy a közterületek karbantartásá-
hoz, köztisztasági feladatok ellátá-
sához szükséges eszközök vásárlá-
sára fordítják ezt a típusú helyi adó-
bevételt, idén pedig az egységes in-
formációs táblák elkészíttetése mel-
lett voksoltak.

rok már a várbörtönben íródtak, melynek egyik tisztje 
jutatta el Vécsey Károlynéhoz. Az írás szavainak kezdő-
betűi az aradi tizenhármak neveinek kezdőbetűit adják 
vissza, s magyarul így szól: „Magyarország! Ne feledd 
halottaidat, mint vádlók élnek ők.” 

E gondolatok jegyében állít-
tatott az utókor számára örök, 
s élő kegyeleti helyet a környei 
önkormányzat a református te-
metőben tizenhárom vérszilva-
fát ültetve el, melyek mindegyike 
réztáblával emlékeztet a mártír-
halált halt tizenhárom honvéd-
tisztre. A tizennegyedik szomo-
rú cseresznyefa elültetésével, 
a kegyelet virágainak, az éle-
tük lángját jelképező mécsesek 

elhelyezésével a Budapesten kivégzett gróf Batthyá-
ny Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, s a sza-
badságharcban elhunyt valamennyi hős emléke előtt 
tisztelegtek a helyhatóság, a német kisebbségi önkor-
mányzat, s az utókor képviselői, a diákok, az egybe-
gyűlt emlékezők.

Első környei Tófutás 2009. október 23-án
Első alkalommal kerül megrendezésre a környei tó körüli futóverseny, 

melynek keretében felavatásra kerül a tó körüli sétány.

A rendezvény szervezője a Polgármesteri Hivatal.

Nevezni a helyszínen lehet a rajt előtt 30 perccel.
Lehetőség van előzetes nevezésre is Gubicza Istvánnál a 06 30 277 7909-es telefonon, 

valamint Vadász Éva tanárnőnél az iskolában névvel és születési évvel. A nevezés díjtalan.

A verseny távja kb. 3000 m. 
Az alsó tagozatos diákoknak 1200 m, az óvodásoknak 400 m.

Az első három helyezett érmet és oklevelet kap, 
de valamennyi versenyen elinduló, sportolni vágyó emléklapot vehet át.

A rendezvény célja az egészséges életmódra nevelés, kikapcsolódás, és hagyományteremtés egyben.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak október 23-án délelőtt fél tíztől a tóparton, 
a „rajtpisztoly” 10 órakor indítja a versenyen résztvevőket.



4 5

Szüreti felvonulásSteffenbergi látogatás

Vendégdiákok fogadása Környén
A 2008 szeptemberében indult Comenius Iskolai Együttműködések pályázat keretén belül ezúttal Környe 
látta vendégül a szlovák és lengyel diákokat. 2009. szeptember 21-én tíz diák és két nevelő Pozsonyból, 
valamint kilenc diák és négy nevelő Koszalinból érkezett községünkbe. Az öt napig tartó látogatás során 
gazdag program színesítette itt tartózkodásukat. 

Érkezésük napján a vendégek megtekintették a falu nevezetességeit, majd esti programként a tájházban hivata-
los fogadásra hívtuk meg a kísérő tanárokat. Kedden Budapestre látogattunk, ahol a Parlament épületét nézhettük 
meg, hajókiránduláson valamint kalandparkban voltunk. Szerdán a vendég gyerekek és nevelők rajz, technika, an-
gol és testnevelés órán vehettek részt, melyek során betekintést nyertek az iskolában folyó munkába. A következő 
nap a majki remeteségbe tett kirándulással indult, majd főzőversennyel és élőzenés táncházzal folytatódott. A tánc-
ház nagy sikert aratott, és egyben ez jelentette a búcsúprogramot is, mert pénteken vendégeink már hazautaztak.

Mind a diákok mind pedig tanáraik jelezték, hogy nagyon jól érezték magukat nálunk, és élményekben gazdag 
napokat töltöttek iskolánkban, községünkben.

Ezúton köszönjük a szülők odaadó segítségét a vendég gyerekek elszállásolásában és részvételüket a programo-
kon. Köszönjük az önkormányzat, Beke László polgármester valamint az iskola tantestületének szíves közreműködé-
sét, hiszen a látogatás nem lehetett volna ilyen színes az ő segítségük nélkül.

Jávorszky Mária
a program koordinátora

Községünk képviselő-testüle-
te, a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói, a Német Nemzetiségi Ki-
sebbségi Önkormányzat, vala-
mint a Német nemzetiségi dal-
kör szeptemberben ellátogatott 
Steffenbergbe, Környe testvérte-
lepülésére, az ottani Polgármes-
ter meghívásának eleget téve.

Sokan már az előző évek találko-
zásai kapcsán barátként üdvözöl-
ték a vendégfogadóikat, akik pe-
dig első ízben találkoztak a szál-
lásadó családokkal, új barátságo-
kat kötöttek.

nadrágos fiatalok fergeteges polkabe-
mutatójából, a 12 tagú fúvószenekar 
repertoárjából is. A környei küldöttség-
nek annyira megtetszett a fiúkból álló 
tánccsoport előadása, hogy ott hely-
ben meghívásunkat tolmácsoltuk szá-
mukra a jövő évi Sörfesztiválra, melyet 
örömmel elfogadtak.

Küldöttségünk részt vett a vasár-
napi evangélikus istentiszteleten, 
melyen lehetőséget kapott a Német 
Dalkör az éneklésre a steffenbergi 
polgárok előtt is.

Ez a pár nap ismét szorosabb-
ra fűzte a testvérkapcsolat szálait 
Környe és Steffenberg között kultu-
rális, oktatási és baráti tekintetben 
egyaránt.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Az 1000 km-re fekvő Steffenberg 
szeretettel várta küldöttségünket. 

Környe mellett részt vett a há-
rom napos ünnepségen Lüsen, Ti-
rol olaszországi részén fekvő német 
ajkú települése is. Ők most ünne-
pelték testvérkapcsolatuk 30. évfor-
dulóját Steffenberggel. Peter Pfingst, 
Steffenberg  polgármestere beszédé-
ben felelevenítette a testvérkapcsola-
tok kezdetét. Megható pillanata volt az 
estnek, amikor egyperces néma felál-
lással adózott a közel 200 résztvevő 
Horváth Miklós polgármesterünk em-
lékének, akinek nagy érdemei voltak 
abban, hogy ez a testvérkapcsolat lét-
rejöjjön a két település között.

A jó hangulatú ünnepi gálán nagy 
sikerrel lépett fel a környei Német Dal-
kör, és igazi ízelítőt láthattunk a tiroli 

Az idei esztendőben az időjárás is elkényeztet-
te a szüreti felvonulásra gyülekező sokadalmat.

Ragyogó napsütéses, meleg időben indultak el lova-
sok, táncosok, maskarások, hogy hirdessék a faluban 
a szüret elérkeztének idejét. A lelkes néptáncos fiatal-
jaink a falu több pontján  megállva táncoltak, hangu-
latot keltve a délutáni Faluház udvarán tartandó ze-
nés mulatságra.

Sajnos nem minden megállónál volt érdeklődés, de 
a felvonulók kedvét ez sem szegte, vidáman, jókedvű-
en járták a falut. A vigadalom a Faluház udvarán foly-
tatódott a  vértestolnai sramlizenekar közreműködésé-
vel. A szervezők gondoskodtak arról, hogy akik elláto-
gatnak erre a délutánra,  kitűnően érezzék magukat, 
egy pár pohár bor és hagymás zsíroskenyér mellett be-
szélgetve, jókat polkázva. 
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Új aszfaltot 
kapott a 

kézilabda pálya
Ha mesélni tudna, nagyon szép 

sikereket és emlékeket eleveníthet-
ne fel az elmúlt évtizedekből. Visel-
tes, már-már balesetveszélyes asz-
faltburkolatát újították fel a közel-
múltban mintegy 3 millió forint ér-
tékben. A munkálatok során a re-
pedéseket speciális fugatömítő 
anyaggal töltötték ki, 1090 m2-es 
felület kapott 5 cm vastag aszfalt-
réteget. A kézilabda pálya vonala-
inak felfestését is elvégezték. Az el-
használódott labdafogó drótot kor-
szerű hálóra cserélték.

A felújított pálya várja a kézilab-
dát szerető fiúkat, lányokat!

Szépkorúak napja 10 éves a környei  
X-Plor Táncegyüttes

1999-ben kezdte működését az X-Plor Táncegyüttes Környén, a Mű-
velődési Házban.

A táncegyüttes fennállása alatt eljutott Németországba, Szlovákiába, fo-
lyamatosan fellépnek a környékbeli szabadtéri, és jótékonysági rendez-
vényeken, bálokon. 

2009-ben először mérettették meg magukat versenyen. A Modern Tánc-
csoportok Magyarországi Szövetségének Veszprémben megrendezett or-
szágos nyílt bajnokságán aranyérmet szereztek Disco Dance kategóriá-
ban. Az együttes taglétszáma jelenleg 44 fő, és sok szeretettel várnak min-
den táncolni vágyó fiatalt. 

Az együttes vezető-
je, és koreográfusa 
Eisenbart Elvira, aki 
idén megszervezte a 10 
éves Gálaműsorukat; 
melyet október 3-án 
délután láthattak az ér-
deklődők. A táncegyüt-
tes legsikeresebb kore-
ográfiáiból kaptak íze-
lítőt a vendégek, akik 
remekül szórakoztak a 
közel kétórás táncmű-
sor alatt.

A gálaműsor színvo-
nalát emelte a két ven-
dégszereplő is: Keszeg 

Katalin, a Hezam el Aluah orientális tánccsoport szólótáncosa, és Környe 
testvérvárosából, Tardoskeddről idelátogató versenytáncos pár, Varga Ba-
lázs, és Csándá Nikoletta, akik a társastánc standard, és latin versenyszá-
mait vonultatták fel.

A színpadot díszítő csodálatos virágkompozíciókért az együttes ezúton 
is köszönetet mond az Edit virágüzletnek, Környe Bokod Takarékszövetke-
zetnek, és Környe község Polgármesteri Hivatalának.

Szép hagyomány már hosszú-
hosszú évek óta, hogy október 
első vasárnapján községünk 
szépkorú, 70 éven felüli lakóit 
és házastársaikat ünnepeljük.

Ebben az évben is pár felejthe-
tetlen órát ajándékozott számuk-
ra a Polgármesteri Hivatal, a helyi 
Vöröskereszt szervezet, a szponzo-
rok, helyi vállalkozók, és nem utol-
só sorban sok-sok ügyes kezű asz-
szony az általuk sütött finomabbnál 
finomabb étellel és süteménnyel.

Az ünnepség a Faluházban kez-
dődött Beke László községünk Pol-
gármestere köszöntötte a 150 ün-
nepeltet, akik elfogadták a meghí-

vást. Majd egy fergeteges operett 
előadást tekinthettek meg. A fő-
városi művészek együtt éltek a kö-
zönséggel, olyan népszerű számo-
kat adtak elő, mellyel megénekel-
tették a nézőtéren ülőket is.

Minden évben szép és megható 
színfoltja az ünnepnek a legidő-
sebb környei állampolgárok és a 
legidősebb házaspár köszöntése.

Ez évben a csodálatos virág-
csokrokat községünk legidősebb 
hölgytagja a 91. évében lévő Goór 
Józsefné Keresztes Ilona, a legidő-
sebb férfi tagja a 90. évében járó 
Gyarmati István, és a legidősebb 
házaspár Mike Ferenc és kedves fe-
lesége Ganczler Erzsébet kapta, ők 
60 éve házasok.  

Az előadás után finom uzson-
nával, borozgatással, baráti be-
szélgetéssel, tánccal folytatódott 
a nap.

A talpalávalót Balaskó István ze-
nekara szolgáltatta, és csak rövid 
ideig maradt üres a „táncparkett”, 
mert a zene hallatára egyre töb-
ben táncoltak, elfeledve betegsé-
get, gondokat.

Az újságon keresztül is nagyon jó 
egészséget, hosszú tartalmas életet 
kívánunk minden szép kort megélt 
környei állampolgárunknak.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

GESZTENYÉS SZELET (nem kell sütni)
Hozzávalók az alaphoz:

• 2 csomag gesztenyemassza • 25 dkg darált keksz  
• 15 dkg margarin • 15 porcukor • 1 dl rum

Krémhez:
•  3 csomag vaníliás puding • 9 dl tej • 5 dkg cukor 

• 25 dkg margarin • 20 dkg cukor
• 2 csomag babapiskóta • 3 dl tejszín

Elkészítése: 
1. A kekszet, a margarint, a cukrot és a rumot összedolgozzuk, 1,5-2 cm vastag-
ságúra nyomkodjuk. 2. A pudingot felfőzzük a tejjel és a cukorral, majd hűlni 
hagyjuk. 3. A margarint a cukorral habosra keverjük és a kihűlt pudinghoz ad-
juk. 4. A krém felét a gesztenyés alapra kenjük, erre a rumos tejbe forgatott ba-
bapiskótákat rakjuk, majd a krém másik felét kenjük rá. 5. A tejszínt felverjük, 

majd a sütemény tetejére simítjuk. Díszíthetjük csokireszelékkel.

Nem olcsó sütemény, de nagyon-nagyon finom!! Jó étvágyat!

Papírgyűjtés
Az általános iskolások szor-
galmukkal sok-sok forintot 
gyűjthetnek össze, ha részt 
vesznek a papírgyűjtésben. 
Az összegyűjtött papírt 2009. 
november 6-án, pénteken 
14.00–17.00 óráig, novem-
ber 7-én, szombaton pedig 
8.00–13.00 óráig lehet az is-
kolában leadni.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környe Község Önkormányzata az Oktatási 

és Kulturális Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2010. évre

a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási  hallgatók számára

a 2009/2010. tanév második 
és a 2010/2011. tanév 

első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes 
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, fel-
sőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egy-
mást követő tanulmányi félév.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illeté-
kes települési önkormányzat Polgármesteri Hiva-
talánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pá-
lyázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani.

 A pályázat benyújtási határideje: 
2009. október 30.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
 Jogviszony-igazolás.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban 
 élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
 – Vagyonnyilatkozat a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  
 3. számú melléklet c, fejezete alapján  

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kö-
telező mellékletekkel együttesen érvényes, vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül.

A települési önkormányzat Szociális- és Egészség-
ügyi Bizottsága 2009. november 23-ig bírálja el a be-
érkezett pályázatokat: 

A települési önkormányzat 2009. december 
4-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
nyilvánosságra hozza az általa nyújtott támoga-
tások adatait. 

Részletes kiírás: www.bursa.hu 

Ügyintéző: Popovicsné Erdei Ilona 

Felhívás
A Polgármesteri hivatalba érkezett levél Illés Lívia  

Franciaországban önkéntesként dolgozó diáktól. El-
zász területén végez kutató munkát egy 15 ezer ál-
dozatnak nyughelyet adó temetőben. Többségük né-
met katona, de vannak köztük magyarok is. Talált 
egy környei illetőségű sírt, néhai ECK JÓZSEF sír-
ját, aki Környén született 1922. július 5-én és 1945. 
szeptember 28-án hunyt el Hagenauban. Édesany-
ja neve Erl Teréz. 

A levelet eljuttató hölgy szeretne könyvet írni, eh-
hez kéri segítségét mindazon rokonnak, barátnak, is-
merősnek, szomszédnak, akik ismerték Eck Józsefet, 
és birtokukban van valamilyen dokumentum, levél, 
fénykép, történet. 

A dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal-
ban adhatják le, vagy telefonon értesítve felkeres-
sük mindazokat, akiknek nehéz otthonról már ki-
mozdulni.

Köszönjük a segítséget.

Aki teheti jöjjön el 

és mentsen meg 

egy életet!

Vér adás
November 3-án (kedden)

12 óra 30 perctől 
17 óra 30 percig  

véradás lesz a Faluházban.


