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Miénk itt a tér!
Bár kétségtelen, hogy az október 5-ei 
rendezvények közül messze és méltán 
emelkedett ki az új faluközpont átadása 
és a hozzá kapcsolódó programok, a köz-
ségben több megszépült, illetve új teret is 
birtokba vehettek kicsik és nagyok.

K örnyebányán reggel hidas és pár-
választó népi játékokkal köszön-
tötték a gyerekek az új hintákkal, 

babaházzal, homokozóval, duplavár 
mászókával felszerelt játszóterüket, amelyre 
2,7 millió forintot fordított az önkormány-
zat. A Környebányáért Alapítványnak, s 
támogatójának, a Takarékszövetkezet-
nek köszönhetően a kicsik és felnőttek 
„egyenpólóban” léptek színre, s a szívük-
nek oly kedves perceket még egy torta is 
megédesítette. 

Mondhatni, hogy a „babaházból már 
kinőtt”, kicsit idősebb fiatalemberek vet-
ték birtokba a folytatásban a sportpálya 
mellett kialakított BMX és gördeszka pályát, 
s mutattak be nyaktörőnek tűnő mutat-

ványokat. Az asztalitenisz és kosárlabda 
azonban minden bizonnyal a felnőtteket is 
odavonzza majd a jövőben, hiszen – ahogy 
aznap is igazolták – ezek a sportok nem 
korhoz kötöttek.

Kora délután egyre többen érkeztek a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde játszóudva-
rára, s az új faluközpontba, amelyet az 
óvodások, kisiskolások futóversennyel 
avattak fel.

Választás
Az országos és a megyei részvételi aránytól is elmaradt a környei választók aktivitása október 12-én. Míg országszerte a választásra 
jogosultak 44,29 százaléka szavazott, a megyében 40,94, Környén 37 százalékos volt a részvétel, azaz a 3796 szavazó közül 1407-en 
éltek választói jogukkal.
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Miénk itt a tér!
…folytatás az első oldalról.

Az új tér kialakításáról nettó 90 millió forint 
értékben gondoskodott a fővállalkozó 
Extreme Park Kft., s a tóba nyúlva egy lát-
ványterasz is készült, ahonnan csodálatos 
panoráma tárul a sétálók elé.

A tóparti sétány mellett közel 50 fát, 
1177 örökzöld és 1867 lombhullató cserjét 
ültettek el a kialakítás során, a zöldfelület 
meghaladja az 1600 négyzetmétert, a 
díszburkolat pedig majdnem 2500 négy-
zetméter.

A Művelődési Ház melletti téren is számos 
növény lelt új otthonra: összességében 
több mint ezerhétszáz fa, örökzöld fa és 
különböző cserje szépíti a környezetet. Itt a 
zöldfelület 570 négyzetméter, a díszburko-
lat nagysága pedig meghaladja az ezer 
négyzetmétert.

A pihenésre, beszélgetésre vágyókat  
5 pad, a lugas alatt 4 asztal garnitúra várja, 
s az igen népszerű szellemi sport, a sakk 
kedvelőit pedig három sakkasztal ülőkével 
a „hatalmas csatákhoz”.

Egy több mint 100 éves emlék is ékesíti 
az új főteret: a régi iskola udvaráról a tér 
szélére helyezték át azt az emléktáblát, 
amelyet a felirat szerint 1898-ban állítottak 
Erzsébet királyné tiszteletére

Az új faluközpont legnagyobb attrakció-
ja a Jura mészkő borítású szökőkút 48 oldal-
só és egy központi fúvókával, fényjátékkal.

A szökőkút már napközben is vonzotta 
az érdeklődőket, a szemet gyönyörködtető 
legszebb percek azonban este, a Környei 
Német Nemzetiségi Dalkör, a Művészeti 
Iskola néptánccsoportja, az X-PLOR Tánc-
csoport, a Schwung Tanzgruppe műsora 
és a Best of buli után érkeztek el, amikor 
Nagy Péter tiszteletes megáldotta, Bedy 
Sándor plébános felszentelte, majd Mike 
Ariel gitárjátékának kíséretében feltün-
dököltek a színes fények, s a vízsugarak 
játékba kezdtek.

A testvéri szeretet legyen maradandó! 
– Az igevers gondolatai jegyében fogal-
mazott Nagy Péter tiszteletes: így vehetjük 
birtokba ezt a szép teret, ezt a szép szökő-
kutat, tudva azt, hogy az egymásért végzett 
szeretetmunka által készült el mindenkinek, 
aki csak erre jár.

(A programokról készült fotók megtekinthetők  
a www.kornye.hu oldalon.)

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde játszóudvarának és a faluközpont megépíté-
sének során tanúsított lelkiismeretes, a kiemelkedően magas szakmai színvonalon 
ellátott feladatok elismeréseként Környe Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki

az Extreme Park Kft. ügyvezetője, Ercsey Áron 
az Extreme Park Kft. főépítés vezetője, Pap László 

az Extreme Park Kft. építésvezetője, Pap István 
az Extreme Park Kft. építésvezetője, Pap Balázs

az Extreme Park Kft. építésvezetője, Szenzenstein Rita 
a Baracskai Gép Kft. ügyvezetője, Baracskai Viktor 

az Ingobau Kft. ügyvezetője, Straubinger János 
a Kertkoktél Kft. ügyvezetője, Mauer-Klimes Attila Vanya Balázs 

a Bánhidai Ipari Tanoda igazgatója, Demeter János 
a Varga és Társa Kft. ügyvezetője, Hubik Sándorné 

a Barackvirág Kft. ügyvezetője, Kosztka Ernő 
az Ersped Kft. építésvezetője, Keresztes Tamás 

az Eckfa Kft. ügyvezetője, Eck Csaba 
Wittmann Zoltán a Ganz HYDRO Kft. műszaki igazgatója, Szűcs Sándor 

részére.

Ahol szeretettel élnek: Környe madártávlatból
Ez év áprilisában nyerte el Környe a „Magyarországi Falumeg-
újítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megva-
lósításáért – 2013. elismerést” és a Vidékfejlesztési Minisztérium 
különdíját.

A pályázat kiíróinak célja az volt, hogy felkutassák, díjazzák 
és ezzel „reflektorfénybe állítsák“ azokat a települési kö-
zösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon 

végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat.  
Környe pályázatában a 2008-2013 közötti időszak felölelésével 

azt a céltudatos munkával elért fejlődést mutatta be, amely 
jellemzi a települést. Az önkormányzat évekkel ezelőtt arról ha-
tározott, hogy intézményeinek, közterületeinek felújítását anyagi 

lehetőségeinek figyelembe vételével úgy valósítja meg, hogy azok 
illeszkedjenek Környe új faluközpontjához, melyet október első va-
sárnapján vehettek birtokba a falubeliek. A tér arculatát jelentősen 
meghatározza a Vackor Óvoda és Bölcsőde 2013 novemberére 
elkészült új épülete és játszóudvara is. Az épület tervezői Páll Ákos és 
Sárfy Tibor az épülettel elnyerték az Év Háza Komárom-Esztergom 
megyében középület kategória I. díját.

Környének, az itt élőknek tehát van mivel büszkélkednie. Az 
önkormányzat megbízásából ezért is készült el az az 5 perces 
rövidfilm, amely madártávlatból mutatja be a megszépült falut, 
ad ízelítőt programjaiból, közösségi életéből.

A film a www.kornye.hu portálon a Környéről menüpont alatt 
tekinthető meg. 

Amiről álmodni sem mertem…

N em hittem volna, hogy születésem ekkora esemény lesz. 
Bíztam azért abban, hogy szépségem, szemet gyönyör-
ködtető jelenlétem elvarázsolja az embereket. Feleme-

lően jó érzés napközben, hogy mindenki vet rám egy pillantást, 
megáll, megcsodál, majd amikor eljön az este, és sok-sok színben 
csillogok, lassítanak az átutazók, felkeresnek a falubeliek, hogy 
egy fotót készítsenek társaságomban, aztán a padokon megpi-
henve, elgondolkodva merengjenek csak csendesen egy hosszú, 
fárasztó nap után. Annak külön örülök, hogy egyre több Környétől 
távol élő, de a gyökereit itt hagyó fiatalt is felfedezek körülöttem, 
hazalátogatván ők is kíváncsiak, hogy milyen lehetek, és milyen 
lehet a találkozás velem.

 Jó, hogy vagyok, és jó, hogy Nektek vagyok. Jó, hogy nem 
hagytok egyedül, hiszen mindig van látogatóm. Jó, hogy vigyáztok 
rám és a tér, a sétány többi részére is kedves gyerekek, fiatalok, 
felnőttek, mert mindig tisztaság, rend vesz körül. Hálából én sem 
okozok csalódást, talán akkor pihenek meg egy kicsit, amikor 
nagyon hideg idők jönnek, de a környezetem akkor is hívogat majd titeket, és akkor is csak rövid pihenőre megyek, mert a jó idő be-
köszöntével ismét teljes pompámban ragyogok Nektek. Addig is várlak nappal és este egy kis álmélkodó csodára mindannyiotokat, 
hogy színes, játékos sugaraimmal melegséget, megnyugtató békét lopjak a szívetekbe sétátok során én, a környei SZÖKŐKÚT.

Varga Kati

Választás
…folytatás az első oldalról.

A polgármester választás eredményes volt, Környe régi-új polgár-
mestere Beke László független jelölt lett. A korábbi ciklushoz 
képest minimálisan változott a képviselő-testület összetétele.  
A megválasztott képviselők és a rájuk leadott szavazatok száma:

Dr. Árendás József (698)
Vadász Éva (510)

Svétecz László (491)
Pákozdi Ferenc (456)

Török Mihály (427)
Dr. Beke Ernő László (418)

(A további képviselőjelöltek és a kapott szavazataik száma megtekinthető a www.kornye.hu oldalon.)

Tisztelt Környeiek!
Képviselőtársaim nevében is köszönöm a bizalmukat, s hogy szava-
zataikkal Környe további fejlődése, gyarapodása, szépülése mellett 
voksoltak.

Hiszem, hogy öt esztendő múlva is a jól végzett, sikeres munka tuda-
tában, bátran tekinthetünk a falubeliek szemébe, a cikluszáró mérleg 
pedig azt mutatja majd a környeiek számára, hogy jól döntöttek 2014 
őszén, amikor a megkezdett fejlődés folytatásáról és tervek megvaló-
sításáról határoztak. Köszönjük!

Beke László polgármester

Október 12-én nemzetiségi képviselőválasztás is volt Környén.  
A megválasztott települési német nemzetiségi önkormányzati 
képviselők és a rájuk leadott szavazatok száma:

Hamburgerné Tirhold Kármen (75)
Wéber István György (52)

Erl Péter (51)
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Az Év Háza a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde
Az Év Háza Komárom-Esztergom megyé-
ben pályázat középület kategóriájának 
I. díját vehette az Építészet Napja alkal-
mából tartott tatabányai rendezvényen 
október 9-én Páll Ákos és Sárfy Tibor, a 
Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde ter-
vezői. „Az Év Háza Komárom-Esztergom 
Megyében” című pályázatot Bálint Imre 
DLA Ybl-díjas építész elnöklésével olyan 
neves szakemberek értékelték, mint Dr. 
Winkler Gábor építész, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa, MTA doktora és Krizsán 
András DLA Ybl-díjas építész.

T avaly novemberben vehették birtok-
ba a környei apróságok a Környei 
Vackor Óvoda és Bölcsőde épületét, 

melynek terveit Páll Ákos és Sárfy Tibor 
készítette. Az ajtón belépve egy tágas 
aula fogadja az intézménybe érkezőt, 
ahonnan a csoportszobák folyosókon 
közelíthetők meg jobbra illetve balra.  
A csoportszobák kialakításánál a törvényi 
előírásokon túl lényeges szempont volt az 
is, hogy világos és tágas termeket kapjunk. 
Minden csoportszoba 60 négyzetméteres, 
amelyhez egy játéktároló helység is tartozik. 
Minden csoportszobához tartozik továbbá 
egy 40 négyzetméteres terasz, amely szintén 
alkalmas foglalkozások tartására. A teraszok 
előtt a csoportoknak saját virágágyásuk 
van, melyet a gyerekek gondozhatnak. A 
logopédiai foglalkoztató és egyéni fejlesztő 
helység 35 négyzetméteres. A gyerekek 
mozgásigényüket kiválóan kielégíthetik a 

több mint 120 négyzetméteres tornaterem-
ben. Az óvónők munkavégzését teszi még 
komfortosabbá a nevelőtestületi szoba, 
melyhez könyvtársarok is tartozik.  

A bölcsődei szoba kialakításánál a 
tervezők maximálisan figyelembe vették 
azt az előírást, hogy a vizuális kapcsolat 
megmaradjon a gyermek és a körülötte 
lévő felnőttek között, legyen a gyermek a 
bölcsőde bármely pontján is.

A tervezők a számos pozitív visszajelzés 
alapján mérették meg magukat az Év Háza 
Komárom-Esztergom megyében elnevezé-
sű pályázaton, melynek I. díját vehették át 
középület kategóriában az Építészet Napja 
alkalmából tartott rendezvényen A Vértes 
Agorájában. 

A bíráló bizottság értékelése így fogal-
maz: „A település belső főútja mentén a kis 
templom melletti tér közelében az arra ha-
ladókat érdekes látvány fogadja. Egy tömb-
be ágyazott fél nyeregtetős kubusokból 
álló, fegyelmezetten vidám épülettömeg 
kelti fel az érdeklődést. Ez a hosszú tömeg 
buboréksor átfordul az út mentére is, azaz 
egy L alakú beépítési formációvá válik. Ha 
közelebb megyünk, kiderül, hogy ez egy 
óvoda, bölcsőde épületegyüttes, amelyik 
a Vackor nevet viseli. Az építészeti kon-
cepció szerint minden egyes foglalkoztató 
egység a hozzá tartozó kiszolgáló blokkal 
együtt egy-egy kis kuckó, kis épülettömeg, 
amelyeket egy belső összekötő folyosó tart 
egybe. Az óvodának és bölcsődének külön 
bejárata van, a foglalkoztatóknak megfe-
lelő tájolású kertkapcsolata.

Ma világunkban az épületnek kettős üze-
nete van. Egyrészt, hogy a szülők munkába 
állásának megkönnyítése érdekében épül-
nek még ilyen létesítmények, másrészt, hogy 
ezek a létesítmények is képesek léptékhe-
lyesek lenni. Az utca túloldalán, a keskeny 
telkeken álló hagyományos vidéki épületek 
tömegei hasonló képet formáznak, mint az 
óvoda, bölcsőde.”

A bíráló bizottság úgy vélte, hogy a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde esetében mind 
a környezetének, mind a használóknak, 
azaz a gyerekeknek megfelelő léptékű, jól 
működő épület került kialakításra, ezért az 
Év Háza Komárom-Esztergom megyében 
középület kategória I. díjában részesítette.    

A vígság poharából kóstoló vétetett…
Bár a szőlősgazdákhoz az eltelt időszak-
ban nem volt túl kegyes az időjárás, a 
szeptember 20-ai szüreti mulatság részt-
vevőihez annál inkább, így ők nem is 
búslakodtak: hat megállóhelyen vétetett 
kóstoló a vígság poharából. 

A ki mulatni akar, nem pedig búsul-
ni, az tartson velünk, nem fogja 
megbánni! Hogy a menet induljon, 

kurjantsunk egy nagyot és a zene hadd 
szóljon – invitált mindenkit a kisbíró, s a 
Várgesztesi Vagányok muzsikájára máris 
ropták a polkát a szivárványos és aprótal-
pú német nemzetiségi táncosok, majd a 
dalkör nótája is koccintásra sarkallt, hiszen 
így „illik” szüret idején.

Van egy királylány is! – szaladt széles 
mosollyal a nagymamájához az egyik 
megállóhelyen egy kislány, s valóban, 
Kósa Brigittát kicsik és nagyok egyaránt 
megcsodálták. De nem csupán „királyi” 

viselete, és elegáns lovaglása, de há-
rom éves Hannoveri kancája, a szüreti 
felvonuláson – legyünk stílszerűek – első 

bálozónak számító Grácia is elismerő pil-
lantásokat zsebelt be. 

A táncosok és a menet résztvevőinek 
jutalma természetesen sehol sem maradt 
el: a különböző dekorációkkal díszített 
állomásokon kitartóan lesték megérkezé-
süket, s kicsit és nagyot finomabbnál-fino-
mabb falatok, sütemények, szendvicsek 
vártak, egyszóval minden, mi szem-száj-
nak ingere, a felnőtteket pedig annak 
ellenére lélekmelegítő, hogy az időjárásra 
ezúttal nem lehetett panasz.

Évek óta nem volt példa ugyanis arra, 
hogy ragyogó napsütésben indulhasson 
útjára a szüreti felvonulás Környe utcáin, 
ezért kifejezetten hálásak is voltak a szer-
vező Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tagjai az égieknek. A kissé szokatlan 
meleg egy idő után meg is izzasztotta 
a résztvevőket, bár lehet, hogy ebben 
pár pohárka ízletes borocska is szerepet 
játszott…

Heten első alkalommal nyújtották karjukat
Hatvanhárman érkeztek az idei év utolsó, Környén szervezett 
véradására október 20-án, heten első alkalommal, így idén ösz-
szességében 17 „debütáló” véradót köszönthettek a Vöröskereszt 
tagjai a Művelődési Házban.

A községben ebben az esztendőben is négyszer hívták az 
„Adj vért, életet menthetsz!” mottóval a segíteni vágyókat, 
s összességében 249-en vettek részt önkéntes véradáson. 

Pontosabban ennyi alkalommal adtak vért, hiszen sokan évente 
többször is vállalják a véradást. 

Markót Tamás Lajos, Zajácz Katalin, Magda Patrícia, Blazsek 
Noémi Gabriella, Csóti Csabáné, Magda Zsuzsanna és Lengyelné 
Prekob Anita Zita első alkalommal nyújtotta karját, s bár akadt, 
akinél elkélt némi bátorítás, a remények szerint valamennyien 
visszatérő donorok lesznek. Egyre nő ugyanis a vérigény, amely 
elsősorban az orvostudomány fejlődésének a következménye: sok 
korszerű műtét, szervátültetés, a rosszindulatú betegségek (leuké-
mia, daganatok) kezelése csak a korszerű transzfuziológiai lehető-
ségek birtokában lehetséges. Újabb környei nevek kerültek tehát 
októberben a Vöröskereszt nyereményjátékos ládikájába, amely 

már nyár óta valamennyi megyei önkéntes véradóhelyszínen így 
kéri a segítést: légy mérvadó – légy véradó. A sorsolást november 
15-én tartják, a nyerteseket természetesen értesítik.

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek 
A református temetőben tisztelegtek ok-
tóber 6-án az aradi vértanúk emléke előtt 
Környén. Községünkben 2009 októberétől 
emlékeztet tizennégy fa a református te-
metőben azokra a honvédtisztekre, akiket 
az 1848-49-es szabadságharcban betöl-
tött szerepük miatt vittek vesztőhelyre, s a 
szabadságharc hőseire. 

A z aradi vértanúk kultuszának tör-
ténete már a kivégzés napján el-
kezdődött. Szemtanúk elbeszélése 

szerint már egy-két órával a kivégzéseket 
követően tömegekben zarándokoltak a 
kivégzés helyére a gyászolók. Mindenki sírt, 
imádkozott, és ezen a napon minden bol-
tot, nyilvános helységet bezártak – idézte 
fel a 165 évvel ezelőtti eseményeket Vadász 
Éva. A képviselő-testület Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Kisebbségi Bizottsá-
gának elnöke azokra a hősökre emlékezett, 
akik végigharcolták a szabadságharc 
csatáit és babérkoszorú helyett bitófa, vagy 
„enyhébb” büntetésként golyó általi halál 
jutott nekik osztályrészül. Beszédében fejet 
hajtott a magyar nemzet gyásznapján, 

s gondolatai zárása-
ként így fogalmazott: 
a magyar szabadság-
harc ugyan elveszett 
a túlerő miatt, de a 
nemzet áldozata nem 
volt hiábavaló. 

Nagy Péter refor-
mátus tiszteletes Izráel 
sorsával vont párhu-
zamot visszatekinté-
sében: hányszor volt 
borús az ég e nép 
felett. Hányszor hang-
zot t feleslegesen a 
prófétai szó. Azokat, akik nem tehették, 
hogy hallgassanak, vagy akik ostorozták, 
védték a népet szeretettel, hősi lendülettel, 
vagy a saját népe hagyta magára, vagy 
ellenségei hatalmi szóval, hamissággal, 
sokszor halállal, bitófával jutalmazta őket, 
mint 1849. október 6-án…

Az emlékező gondolatok után Beke 
László polgármester és Pákozdi Ferenc 
alpolgármester Környe község, Menoniné 
Pillmann Teréz és Wiszt Ferenc a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat nevében, 
valamint a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Diák-
önkormányzatának képviselői helyezték 
el az emlékezés koszorúit a Budapesten 
kivégzett gróf Batthyány Lajos, Magyaror-
szág első miniszterelnöke emlékére elül-
tetett szomorú cseresznyefánál, a diákok 
és jelenlévők pedig az örök emlékezés 
mécseseit a vértanúk tiszteletére növekvő 
vérszilvafáknál.
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Környén is serénykedtek az önkéntesek Tűzijáték és Bolero Környén
Händel ,  Bach,  Wagner, 
Gershwin és Ravel és rá-
adásként Verdi közismert és 
népszerű alkotásainak rész-
letei csendültek fel Rákász 
Gergely koncertorgonista 
előadásában október 17-én 
a környei Művelődési Ház-
ban… kétszer is. Kora délután 
a diákokat, este a felnőtteket 
varázsolta el.

A Községi Köny v tár, 
Hajmáné Kalocsai 
Éva szervezésében 

érkezet t Környére Rákász 
Gergely, aki előbb iskolakon-
certet tartott: a Művelődési 
Házban a felső tagozat 120 
tanulója és a kísérő peda-
gógusok lehettek részesei 
az orgonista lebilincselő ze-
netör téneti előadásának 
és orgonajátékának, s a 
közönség a használt hang-
szerrel is megismerkedhetett. 
A valamivel több, mint egy órás program 
keretében a résztvevők közismert zeneszer-
zők széles körben ismert orgonamuzsikáit, 
illetve orgonaátiratait hallhatták, melyeket 
a zeneszerzőkről és a mű születéséről szóló 
történetekkel vezetett be a művész.

A délután 5 órakor kezdődő, felnőtteknek 
szóló koncert olyannyira magával ragadta 
a közönséget, hogy Rákász Gergelyt majd 
két órán keresztül „le sem engedték a 
színpadról”, s hatalmas tetszésnyilvánítá-
sukkal ráadásként Verdi: Aida bevonulási 
indulóját is „kicsikarták” a nemzetközi hírű 
koncertorgonistától. A művész ezúttal is 
élvezetes, több érdekességet is tartalma-
zó szóbeli felvezetéssel adta elő az egyes 
zeneműveket, a hallgatók, nézők pedig 
a koncert után elragadtatással beszéltek 
előadásmódjáról és művészetéről, kiemel-
ve, hogy bizony sokat veszített, aki nem volt 

részese ennek a különleges zenei élmény-
nek. Erről tanúskodik az egyik közösségi 
portálon számos bejegyzés is: Gratulálok 
a tegnapi koncerthez, csodásan éreztük 
magunkat! Szép este volt. Sok élménnyel 
gazdagodtunk! Köszönjük! Köszönjük, hogy 
eljöttél, nagyon klassz volt a koncert! Még 
sok-sok ilyent szeretnénk!

Ugyanitt maga a művész, Rákász Ger-
gely is arról ír, hogy jól érezte magát vidéki 
koncertjeinek környei állomásán: „Szuper 
atmoszférája volt a Művelődési Ház díszter-
mének Környén, könnyen felszabadultunk, 
és nagyon gyorsan remek hangulat kere-
kedett… Köszönöm mindenkinek, aki eljött!”

Rákász Gergely 15 évesen adta első 
orgonahangversenyét, majd az isko -
laévek alat t foly tat ta a koncer tezést 
szerte Magyarországon, mint az „Ország 
legfiatalabb koncertorgonistája”. Annak 

idején őt magát lepte meg 
leginkább, hogy fiatal kora 
ellenére megszaporodtak 
felkérései, és zenetörténeti 
kommentárjaival kiegészített 
előadásai mind több és több 
érdeklődőt vonzottak.

Éppen ezért – alig néhány 
hangversenyt vállalva – igye-
kezet t finomítani tudását.  
A régi korok céhes mesterle-
gényeinek példáján, mester-
től mesterig vándorolva több 
nemzetközi hírű tanárt és 
koncertező művészt felkere-
sett, hogy tovább képezhesse 
magát.

Eközben elvégezte az ELTE 
művész tanári szakát, ahol 
2000-ben diplomázott.

1998-ban David DiFiore 
amerikai orgonaművész fi-
gyelt fel Gergelyre sopro-
ni koncertjén, meghívta az 
Egyesült Államokba tanulni 
és hangversenyezni, ahol 

sikerrel játszott öt városban egy éven belül.
2005-ben több hangversenykörút után 

tért haza végleg az Egyesült Államokból, és 
most főként Európában dolgozik. A „Miért?” 
kérdésre ez a válasz olvasható honlapján:  

„Szükségem van a hazai közegre, hogy 
felszabadultan dolgozhassak, és én it t 
vagyok otthon. Másrészről úgy vélem sok 
értéket kaptam Magyarországtól, és ha 
valaki elég szerencsés volt ahhoz, hogy 
fiatalon világot láthatott és tapasztalato-
kat gyűjthetett, szeresse annyira a hazáját, 
hogy a sok jóból, amit tanult, hazahozza, 
amit lehet.”  

Gergely 2000-ben indította útjára rend-
szeres magyarországi turnéit. A vidéki 
fellépések különösen fontosak a számára, 
mert egyik kitűzött célja, hogy vidéken, 
vidéki településeken is magas színvonalú 
élőkoncertek szólaljanak meg.

Vértessomlón kapták el a Környén is házaló  
házszámos csalót

Október elején Környén is próbálkozott az a házszámtáb-
lás csaló, akit végül két nappal később a helyi polgárőrök 
tartóztattak fel Vértessomlón és adtak rendőrkézre. Azt nem 
tudni, hogy hány helyen járt sikerrel a férfi, az viszont biztos, 
hogy egy környei állampolgárnak is gyanússá vált, amikor az 
önkormányzatra hivatkozva házszámtáblákat árult, s azokat 
„természetesen” később „postázta” volna.

P ár nappal később ugyanezzel a trükkel rótta Vértessomló 
utcáit kék Suzukijával a csaló, egy helyen ki is fizették a 
kért összeget, ám egy idős hölgy elővigyázatosabb volt, 

azonnal hívta a polgármestert, igaz-e, hogy az önkormányzat 

megrendelte a férfitől ezt a szolgáltatást? A település akkori 
vezetője miután tudomást szerzett a történtekről, értesítette 
a polgárőröket, akik meg is találták a keresett járművet és a 
keresett férfit, aki épp egy újabb megrendelést készült felvenni. 
A polgárőrök értesítették a rendőrséget, így az 51 éves orosházi 
elkövető nem sokkal később már az ő „vendégszeretetüket 
élvezhette”.

A csaló tehát az állampolgárok elővigyázatosságának, a 
polgárőrök gyorsaságának köszönhetően a remények szerint 
jó ideig nem csaphat be gyanútlan embereket, ám az eset 
továbbra is mindenkit figyelmeztet: legyünk igenis gyanakvóak, 
óvatosak, és ne dőljünk be különböző trükköknek!

„Környe Óvodás Gyermekeiért”
Alapítvány beszámolója a 2013. évről

A 2013. évben az Alapítvány forrásai összesen: 1 360 000 forint volt.

Tárgy évben a személyi jövedelemadóból illetve adományból 530 000 forintot folyt be az alapítványunkhoz.  
830 000  forint az elmúlt évek takarékos gazdálkodása miatt maradt a számlánkon, mellyel a Környei 
Vackor Óvoda és Bölcsőde új intézmény es közfejlesztését segítettük. Óvodai bútorokra és szerepjátszó 
eszközökre 1 160 0 00 forintot, könyvelési díjra 20 000 forintot fordítottunk. A megmaradt összeg továbbra 
is az alapítvány számláján maradt.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónk segítségét,  
kérjük továbbra is támogassák a környei óvodás gyermekeket.

Tisztelettel: Nikáné Vadász Erzsébet
alapítvány elnöke

Nagyjából 8 ezer fiatal kezdte meg or-
szágszerte október 10-én három napon 
át tartó önkéntes munkáját a 72 óra komp-
romisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció 
keretein belül. Környén 11-én a katolikus 
plébánia udvarán, a Tata felé vezető út és 
a tagyosi vízfolyás mentén szorgoskodtak 
a fiatalok.

A katolikus, a református és az 
evangélikus egyház által közösen 
szervezet t ifjúsági akció célja, 

hogy népszerűsítse az önkéntességet, és 
felhívja a figyelmet, hogy együtt, össze-
fogva, nagy dolgokra vagyunk képesek, 
és sokat tehetünk környezetünkért, és 
másokért. 

A 72 óra kompromisszum nélkül ökume-
nikus ifjúsági akció évről-évre nagyobb 
támogatást és népszerűséget kap: idén 
már közel tízszer annyi önkéntes vesz részt 
az akcióban, mint hét évvel ezelőtt, az első 
magyarországi 72 óra kompromisszum 
nélkül programban. Mindez igazolja, hogy 
helye van hazánkban ennek a kezdemé-
nyezésnek, a fiatalok készek rá, hogy áldo-
zatot hozzanak másokért, csak fel kell hívni 
a figyelmüket ennek a szükségességére, és 
lehetőségére.

Az egyik Komárom-Esztergom megyei 
megbízottként Környéről Nagy Péter re-
formátus tiszteletes látta el a koordinátori 
teendőket. Mint Nagy Pétertől megtudtuk, 
Esztergomban, Nyergesújfalun, Kocson, 

Környén és Tatabánya több helyszínén 
vártak különböző teendők az önkéntesek-
re. Környén a helyi fiatalok mellett a tatai 
református egyházközségnél jelentkezők 
végeztek munkálatokat: a kísérőkkel együtt 
23 fős csapat háromfelé válva a katolikus 
plébánia udvarát igyekezett a lehetősé-
gekhez mérten megszépíteni, mellette a 
Tata felé vezető út mentén gyűjtötték össze 
a hulladékot, illetve a tagyosi vízfolyás orszá-
gos közút melletti szakaszát tisztították meg.

A háromnapos összefogást 2007-től 
szervezik meg ökumenikusan, országos 
szinten. 7 évvel ezelőtt 40 projekthelyszínen, 
településen 1100 résztvevő végzett szociális, 
vagy ökológiai feladatokat, az önkéntesek 
létszáma idén már elérte a 8 ezret.
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Szép korúakat köszöntöttünk

A szép korú, hetven év feletti környeieket 
köszöntötte október 4-én a Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint Beke László 
polgármester az általános iskola torna-
termében az Idősek Napja alkalmából. 
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 
elsejét az Idősek Világnapjának, s 
Környén is attól az évtől kedveskednek 
vendéglátással, ajándékműsorral a 
község idős lakóinak. 

I dén a Vöröskereszt helyi szervezete 
pontosan 482 hetvenedik életévét 
betöltött szép korút és társát invitálta 

a programra, s a rendezvény kezdetén 
Andor Ildikó titkár büszkén mutatta az 
adományozók, segítők, támogatók, fő-
zők, sütők listáját, amely majdnem 100 
nevet sorjázott…

Köszönjük mindazokat az értékeket, 
amelyeket önök megőriztek és mindazt, 

amivel minket felvérteznek és gazdagí-
tanak. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, 
hogy a hosszú évek kemény munkája 
után örömteli életet élhessenek. Érez-
zék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek. Szüleink, 
nagyszüleink mosolya és gondoskodása 
rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartá-
suk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs a 
számunkra – köszöntötte a megjelenteket 

Eisenbart Győzőné, a Vöröskereszt helyi 
szervezetének elnöke, hozzátéve, hogy 
nemcsak október elseje kapcsán, de az 
év minden napján szeretettel gondolunk 
az idősekre, a szép korúakra.

Sokszor, amikor a hagyományőrzésről 
beszélünk, arra gondolunk, hogy vala-
milyen csoport, vagy egyesület komoly, 
szervezett formában mennyi mindent 
tesz azért, hogy az elődeink által meg-
szerzett tudásunk, szokásaink ne vessze-
nek el. Az általuk végzett munka felbe-
csülhetetlen érték, és nagyon fontos, de 
nem csak rájuk kell gondolnunk, amikor 
hagyományőrzésről beszélünk. A nagy-
mamákra és nagypapákra gondolok, 
akik élve hétköznapjaikat rengeteg olyan 
értéket adnak át lopva, úgy, hogy szinte 
észre sem vesszük. Mindannyiunk szá-
mára ismerős az a kép, amikor a mama 
a konyhában süt, és az unoka ott sürög 
körülötte és szép lassan ellesi azokat  
a fogásokat, amitől annyira finom lesz az 

a sütemény, amitől olyan lesz, mint senkié 
az egész világon. Ezek a dolgok apróság-
nak tűnnek, de igenis fontosak, hiszen 
boldogságot adnak mindenkinek, a leg-
kisebbeknek is és az időseknek is, hiszen 
egy kincset ad át az egyik generáció 
az őt követőnek, azt a kincset, amitől a 
környei mama sütijéhez világszerte nincs 
hasonló – fogalmazta meg gondolatait 
Beke László. A polgármester végül a falu 
valamennyi szép korú lakosa számára azt 
kívánta, hogy jó egészségben, szeretteik 
körében végezhessék továbbra is azt a 
hagyományőrző munkát, melyet a szívük 
diktál, s hogy tanítsák jóra, szépre és igaz-
ra a következő nemzedékeket, és ezt a 
tanítást ők nyitott, hálás szívvel fogadják.

Szintén hagyomány, hogy az Idősek 
Napi ünnepség keretében köszöntik a 
falu legidősebb lakóit, ám többen sajnos 
betegségük miatt nem vehettek részt a 
programon. Környe legidősebb hölgy 
lakosai 94 esztendősek: Lieser Andrásné 

és Gyimesi Józsefné. A falu legidősebb 
házaspárja Szing Antal és felesége, szüle-
tett Erl Erzsébet. Ők 1949. december 14-én 
mondták ki Környén a boldogító igent, így 
ez év decemberében házasságkötésük  
65. évfordulóját ünneplik. 1920-ban szü-
letett, szintén 94 éves a legidősebb férfi, 
Gyarmati István, aki – miután átvette Andor 
Ildikótól, a Vöröskereszt helyi szervezetének 
titkárától a virágcsokrot – minden jelenlévő 
számára még sok-sok szép évet kívánt. 

A program az X-Plor tánccsoport pro-
dukcióival és a Komáromi Színház, a höl-
gyeket, urakat is dalra fakasztó operett 
csokrával, majd ízletes vendéglátással 
folytatódott. 

A szervezők ezúton mondanak köszö-
netet mindazoknak, akik anyagi, vagy 
egyéb támogatásukkal, a vendéglá-
táshoz nyújtott segítségükkel, sütéssel, 
főzéssel járultak hozzá, hogy idén is 
emlékezetes, szép ünneppé varázsolják 
az Idősek Napi rendezvényt.

Verses, dalos délelőtt
Megható, az idő fájdalmas múlására figyel-
meztető, mégis szeretetteljes versek, ma-
gyar és sváb népdalok, harmonikamuzsika, 
közös éneklés és múltidézés, ízletes lángos, 
forró tea és sült sütőtök – ha csak a tényekre 
törekednénk, így lehetne összefoglalni pár 
szóban a környei Idősek Klubjának október 
20-ai, délelőtti programját. De ez a pár 
óra, s a klub által szervezett programok, 
a közösen elöltött idő sokkal többről szól…

E gy esztendővel ezelőtt a környeiek 
látogattak el az idősek hónapjának 
apropóján Vértessomlóra, most pedig 

a szomszédos községből érkeztek vendégség-
be Koller Viola szociális gondozó kíséretében.

Ebben a hónapban köszöntjük mindazokat, 
akik aktív életükkel tapasztalataikat már 
maguk mögött tudják. Szeretettel gon-
dolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden napján, hiszen ők 
azok, akik szeretettel, bölcsességgel min-
dig rendelkezésünkre állnak – köszöntött 
mindenkit Halász-Becker Anita, majd pedig 
következett a műsor önmaguk örömére, 
önmaguk megajándékozására.

Az immáron 27 esztendeje működő 
vértessomlói dalkör tagjai Hartdégen 
Attila harmonikakíséretével kedvelt és 
ismert dalokból kötött csokrot nyújtottak 
át. A jelenlévők szinte már az első percben 
dudorászva kapcsolódtak hozzájuk, ők 

pedig mindenkit bátorítottak a közös ének-
lésre, igazolva a közös műsort záró Márai 
Sándor versének sorait: és mégis, ma is, így 
is, örökké mennyit ad az élet! Csendesen 
adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, 
az alkonyt és a csillagokat… egy emberi 
szempár visszfényét, a magányt és a 
lármát! Ajándék ez, csodálatos ajándék...

A rendezvényen a dalok, versek és a 
vendéglátás után már hagyományosan 
szemet gyönyörködtető kiállítás is várt a 
szép korúakra a környei Nő Klub különbö-
ző kézműves technikákkal készült dísz- és 
ajándéktárgyaiból, majd pedig közös 
séta a gyönyörű őszi napsütésben a falu 
új főterén és sétányán.
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Környei hölgyek „piacoltak” Tatabányán Szomorú statisztika, életmód-orvoslás
Bizonyos statisztikákat kétséggel fogadok. 
A megbetegedésekről és a halálokokról 
szólók azonban sajnos mindig ugyanazt 
az eredményt hozzák, és ez nemzetünk 
szempontjából szomorúsággal tölt el. 35 
esztendeje ebben a szakmában dolgozva 
pedig különösen zavarnak az alábbi ada-
tok. Hátha mi is tehetünk erről?

A z Unióban arányait tekintve ha-
zánkban halnak meg a legtöbben 
daganatos betegségben. Második 

helyezettek vagyunk az emésztőrendszert 
érintő kórokok okozta elhalálozásban. És 
még elkeserítőbb a helyzet, ha mindezt ará-
nyaiban is nézzük. Ha a keringési rendszer 
betegségeiben elhaltak számát tekintjük, 
akkor ugyan kicsivel jobb a helyzet, de máris 
megdöbbenünk annak láttán, hogy még ez 
a szám is a duplája az uniós átlagénak. 

Áttekintve az egészséget meghatározó 
tényezőket, megállapíthatjuk, hogy a köz-
egészségügy fejlettsége, a védőoltások 
széles köre és hozzáférhetősége, a higiéne, 
a társadalmi berendezkedés, a kórházak 
száma, műszerezettsége, az egészségügyi 
dolgozók képzettsége, az ivóvíz minősége 
nem lehet oka a fejlettebb vagy azonos 
fejlettségi szinten lévő országokhoz képest 
nagyfokú lemaradásnak. Az érintett or-
szágokban az éghajlatban sincs jelentős 
különbség. Az ipari, a mezőgazdasági és 
a légköri szennyezettség szempontjából 
sem állunk feltétlenül rosszabbul másoknál. 

Évek óta észlelem, hogy rendelőnkben nő 
a betegforgalom. Nyilván nem fölöslegesen, 

hogy úgy mondjam, passzióból jönnek 
embertársaink panaszaikkal, hanem ennek 
komoly egészségügyi okai vannak. És ha 
megnézem mértékadó források adatait, már 
nem is csodálkozom. Az unióban a magya-
rok keresik fel a leggyakrabban az orvosi 
rendelőt. Ezt tovább elemezve kiderül, hogy 
az egy főre vetített orvosi konzultációk száma 
hazánkban évente csaknem 12, szemben 
az uniós átlag 6 beteg-orvos találkozásával. 

Ugyancsak elszomorító adatokkal szem-
besülünk, ha a fiatalkori dohányzás és al-
koholfogyasztás értékeit tekintjük át. Tudjuk, 
hogy ezek az ártalmak is jelentősen növelik 
a későbbi megbetegedések kockázatát.

Elkeseredésre ad okot az is, hogy az ön-
gyilkossági statisztikában is a második helyet 
foglaljuk el. E mögött pedig sokszor a lelki 
betegségek, a szorongások számos fajtája, 
a depressziós kórokok állnak. 

Nem állunk jobban akkor sem, ha a test-
súlyt állítjuk vizsgálatunk górcsöve alá. Az 
uniós országok kétharmadában 50 százalék 
feletti a túlsúlyos lakosok aránya. Ezen belül 
az egészségügyi szempontból már kockáza-
tosnak tűnő elhízás részaránya hazánkban 
(és az Egyesült Királyságban) több mint 25 
százalékos. Azt hiszem, ez a szám is önma-
gáért beszél.

A fentiekből egyértelműen következik, 
hogy életmódbeli és étrendbeli változta-
tások nélkül esélyünk sincs ebből a mély 
szakadékból felfelé indulnunk. Biztos vagyok 
benne, hogy a gyógyulás lehetősége is 
kizárt, ha nem teszünk meg magunk érde-
kében három dolgot: 

1. Nem vigyázunk a még meglévő egész-
ségünkre.

2. Nem fejlesztjük ki magunkban  
az élet igenlését.

3. Nem tekintünk magunkra kellően fele-
lős szemlélettel.

Megállapíthatjuk, hogy a mai világban a 
legtöbb és legnagyobb problémát jelentő 
betegségek zöme „életmód alapú”. Egész-
ségügyi állapotunk jelenlegi helyzetében, 
de inkább romlásában a fenti okok, a 
mozgásszegény életmód és örök társunk, 
a stressz száműzése nélkül nem várhatunk 
változást. Egyértelmű, hogy az életmód 
és bizonyos daganatféleségek, a szív- és 
érrendszeri betegségek zöme (infarktus, 
stroke, érszűkület, érelmeszesedés), a magas 
vérnyomás, a cukorbetegség, az asztma, 
a csontritkulás, az Alzheimer-kór, számos 
reumatológiai megbetegedés között szoros 
összefüggés van.

Ezzel a szemlélettel nem az egyénenkénti 
kockázatot kezelnénk, hanem a betegségek 
kiváltó okait szüntetnénk meg. Nem beszélve 
arról, hogy az életmód-orvoslás segítségével 
a beteg nem passzív külső szemlélője lenne 
betegségének és esetleges gyógyulásának, 
hanem szellemileg, fizikailag és lelkileg is 
aktív részvevőként haladna gyógyulása felé. 
Mindezt már bizonyítékokkal támasztották 
alá. Mi kell még ahhoz, hogy ne legyenek 
még rosszabb statisztikáink, háttérben súlyos 
betegségekkel, fenyegető korai halállal? Mi 
kell még ahhoz, hogy egészségünk érdeké-
ben sürgető teendőinkhez mi is nekilássunk? 

ÁJ

Az X-Plor vezetője, Verő Nikoletta 
a legújabb mozgásforma iránt 
érdeklődők, kedvelők számára 
Dance Training-et is tart novem-
ber 5-étől minden szerdán 17.10 
perctől a Művelődési Házban. 
Érdeklődni és jelentkezni szintén a 
fenti elérhetőségeken lehet. 

Első alkalommal rendezte meg szeptem-
ber 20-án A Vértes Agorája a Nemzeti 
Művelődési Intézet Komárom-Esztergom 
Megyei Irodájával a Kulturális Piac elne-
vezésű börzét és a Komárom-Esztergom 
Megyei Módszertani Roadshow-t. 

A program lehetőséget kínált a 
megye kulturális intézményeinek, 
művészeti csoportjainak, közös-

ségeinek a bemutatkozásra, az érdek-
lődőknek a tájékozódásra, válogatásra.  
A piacon Környéről az X-Plor Tánccsoport 
és a Nő Klub is bemutatkozott.  

Igazi kulturális piactérré változott arra 
a napra az Agora, ahol előadások, mű-
vészeti és hagyományőrző programok, 
tanfolyamok, képzések, foglalkozások, 
szabadidős és közösségi tevékenységek 
volt a portéka. 

A rendezvényen a 2011 őszén megala-
kult környei Nő Klub is bemutatkozott, s 
nem is akármilyen sikerrel. Dombi Ildikó, 
a Nemzeti Művelődési Intézet főosztály-
vezetője is vizitált a hölgyek standjánál, 
majd az ott látottakat, tapasztaltakat 
megnyitó köszöntjében így summázta: 
azért érkeztem ide, hogy gyöngyszeme-
ket, szépséget gyűjtsek a tarsolyomba. 
S ezt máris megtaláltam a környei Nő 
Klub személyében és az általuk készített 
kézműves remekekben.

Mint Környén jól ismert, a hölgyek há-
rom esztendeje folyamatosan horgolnak, 
ragasztanak, kötnek, festenek, színez-
nek, s még ki tudja, miféle technikákkal 
varázsolnak akár kidobásra ítéltetett 
alapanyagokból is csodaszép tárgya-
kat. S mindezek mellett jótékonykodnak, 
hiszen munkáikat folyamatosan érté-

kesítik, a bevételből pedig rászorulókat 
támogatnak. 

A Nő Klub gondolata annak idején 
Hajmáné Kalocsai Évában fogalmazódott 
meg, a Könyvtáros Napok keretében hívta 
találkozóra a község hölgyeit. Akkor talán 
többen úgy vélték, hogy a kezdeményezés 
nem lesz hosszú életű, de az asszonyok 
rájuk cáfoltak. Németh Lajosné, Marika 
személyében Éva kiváló társra talált, aki 
pillanatok alatt a klub mozgatórugójává, 
vezetőjévé vált. A Nő Klub ajtaja kortól 
függetlenül továbbra is nyitva áll a hölgyek 
előtt minden csütörtökön délután négy 
órától a Művelődés Ház könyvtárában.

Az első Kulturális Piacon az X-Plor tánc-
csoport is nagy sikerrel mutatkozott be, s 
természetesen a flashmobon is láthatták 
a vendégek a környei táncos hölgyeket. 
A tánccsoport 1998-tól működik, show 
formációs táncokban jeleskednek, ez is a 
fő profiljuk. 2 korcsoportban vannak jelen: 
10-14 éves és a 16-22 évesek között. Heti két 
alkalommal, minden kedden és csütörtö-
kön 17 órától tartanak próbát a Művelődési 
Házban, ahol sok szeretettel várja a mozog-
ni és táncolni vágyó fiatalokat vezetőjük, 
Verő Nikoletta. (Telefon: 30/850-5671, e-mail: 
vero.nikoletta@gmail.com)

Van még dolgunk 1956-tal… 

A szabadságharc áldozatai között egy 
22 éves helyi fiatalemberre is emlé-
keztek október 23-án Környebányán. 

Puskás Sándor ötödéves orvostanhallgató-
ként utazott Környebányáról a fővárosba, 
ahol sebesültmentés közben halálos lövés 
érte. Ő volt az első áldozatok egyike. Emlékére 
a forradalom fél évszázados évfordulóján 
tardosi vöröskő tömbből emlékművet állítot-
tak, melyen márványtábla tiszteleg mártírha-
lála előtt. 2006 óta ezen a helyen rója le az 
emlékező közösség a hősök előtti tiszteletét. 

Kétszeresen is hősi tett az övé. Hősi tett, mert 
átérezve országunk sorsát, szavát emelve az 
utcára vonult, hogy részt vállaljon a diktatú-
ra megdöntésében és abban a harcban, 
amelyet azért vívtak, hogy a szabadság ne 
csak szó lehessen, hanem testet is ölthessen 
Magyarországon. Hősi tett, mert még a le sem 
tett Hippokratészi-esküjének megfelelően a 
sebesültek ellátását, segítését végezte, dacolt 
a körülötte süvítő puskagolyókkal. Ebben az 
életveszélyes helyzetben nem a saját, hanem 
társai életének mentésével foglalkozott… – 
hangzott el 23-án az emlékműnél, ahol a helyi 
fiatalok, felnőttek szavalatai, énekei után a 
környei önkormányzat részéről Pákozdi Ferenc 
alpolgármester és Svétecz László képviselő, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében 

Hamburgerné Tirhold Kármen elnök, Wéber 
István alelnök és Erl Péter képviselő helyezte 
el a kegyelet virágait.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepség a környei refor-
mátus templomban folytatódott, ahol Bedy 
Sándor plébános és Nagy Péter református 
tiszteletes tartott ökumenikus istentiszteletet, 
majd a megemlékezés újabb helyszínén, a 
Művelődési Házban Pákozdi Ferenc alpolgár-
mester idézte fel a forradalmi eseményeket, 
amelyek 58 évvel ezelőtt villámgyorsan és 
megállíthatatlanul követték egymást: a pesti 
fiatalok, később pedig egész Magyarország 
megérezte, hogy eljött az idő, mozdulni kell! És 
mozdultak. Egyre többen csatlakoztak hozzá-
juk, végül az ország vezetése is. Magyarország 
a második világháború után az újra felosztott 
világban elsőként nyilvánította ki, hogy ez a 
létrehozott rendszer, hogy a diktatúra bármi-
lyen formája elfogadhatatlan, életképtelen. 
Bár harcunkban egyedül maradtunk, így 
esélytelenként, de hősiesen küzdve a szovjet 
túlerővel szemben a forradalom elbukott… 
Ha azt hinnénk, hogy 1956-tal már nincs 
dolgunk, akkor tévedünk: ápolnunk kell em-
lékét, őriznünk hagyatékát. Gondoskodnunk 
kell arról, hogy a jelen és jövő nemzedékei 
méltóképp emlékezhessenek a forradalom-

ról és a szabadságharcról, hogy szívükben 
tovább vigyék a szabadság lángját, és az 
úgy világítson, hogy a zsarnokság árnyéka 
ne vetődhessen soha többé hazánkra – tol-
mácsolta az, egy váratlan családi esemény 
miatt távolmaradó Beke László polgármester 
gondolatait.

„Pillanatképek 1956 októberéből” – ezzel 
a címmel következett a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulóinak, néptáncosainak emlékező 
verses, táncos műsora, keresve a választ, 
érzékeltetve a Márai Sándor által is meg-
fogalmazott kérdést: mi áradt itt meg, mint 
a tenger?

A megemlékezés a Kegyeleti Parkban 
zárult, ahonnan főhajtásukkal üzenték az 
utódok: ma is vigyázzák, őrzik 1956 csodáját. 

A környei önkormányzat nevében Pá-
kozdi Ferenc alpolgármester és Orlovits 
Tímea jegyző, a szlovákiai testvértelepülés, 
Tardoskedd képviseletében Veres Judit 
hivatalvezető és Halász Gabriella képviselő 
helyezte el az örök emlékezés virágait, majd 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe, 
a pártok, civil szervezetek, az általános isko-
la diákönkormányzatának képviselői és a 
megjelentek hajtottak fejet, s lobbantották 
lángra a kegyelet mécseseit. 
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Már tíz évesen tudta: gyermekorvos lesz
Június utolsó napjainak 
egyikén anyukák, nagy-
mamák, gyermekek érkez-
tek egészen „véletlenül” 
a gyermekorvosi rendelő-
be, hogy elköszönjenek a 
nyugállományba készülő 
Judit nénitől. A szeptember 
20 -ai, immár „hivatalos” 
búcsúztató ünnepségen a 
Polgármesteri Hivatalban 
Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit 
mosolyogva, meghatódva 
elevenítette fel a csodálatos 
meglepetést.

S meglepetésből jutott 
ez alkalomra is. Kollé-
gái, barátai – ahogy dr. 

Beke Ernő fogalmazott – az 
egészségügy szolgálóinak 
nagy családja és szerettei 
köszöntötték, s köszönték meg négy évti-
zedes szolgálatát. Igazából felmérni sem 
lehet, hogy ez idő alatt hány kisbetegre 
mosolygott szeretettel és bátorítón, hány 
aprócska kéz kapaszkodott az övébe, hány 
anyuka, apuka fordult hozzá aggódva, 
hány gyermeket gyógyított meg, hányszor 
indult ebéd mellől, ünnepnapokon is, mert 
hívták…

Judit néni már 10 évesen, 61 évvel ezelőtt 
elhatározta, hogy gyermekorvos lesz. Bár 
az érettségi után nem sikerült azonnal be-
jutnia az egyetemre, ragaszkodott gyerek-
kori tervéhez. Egy ideig „kedves nővérként” 
helyezkedett el, majd a második, immáron 
sikeres egyetemi felvételit követően nya-
ranta neurológián, sebészeten, belgyó-
gyászaton dolgozott, de – mint szombaton 

visszaidézte – soha nem szeretett volna 
eltávolodni a gyerekgyógyászattól. Aztán 
a sors úgy hozta, hogy álma elérésére 
várnia kellett. Az egyetem elvégzése után 
számos szakterületen tárt karokkal várták, 
de gyerekgyógyász állást nem sikerült 
szereznie. Egy évet a tüdőszanatóriumban 
dolgozott, majd megérkezett nagyobbik 
gyermeke, Péter.

A gyes után két újabb örömteli eseményt 
könyvelhetett el: felvételt nyert a tatai 
kórház gyermekosztályára, később pedig 
sikeresen szakvizsgázott.

Judit néni valójában már 1971 tavaszától 
gyógyított környei gyerekeket is, hiszen a 
falu akkor Tatához tartozott, s 1974. dec-
ember 31-én nevezték ki Környére körzeti 
gyermekorvosnak. 

Az évtizedek nagyon gyor-
san elrohantak, s most át-
adom a fiatal kollégámnak 
a stafétát. Úgy érzem, tiszta 
lelkiismerettel tehetem: min-
dig azon voltam, hogy a rám 
bízott gyerekek minél egészsé-
gesebben nőjenek fel – fogal-
mazott a búcsúztatón, köszö-
netet mondva mindazoknak, 
akik segítették, s akikre ma-
radéktalanul számíthatott az 
eltelt évtizedekben.

A Doktornéni saját, megértő 
gyermekei felé is köszönettel 
fordult, hiszen ők voltak azok, 
akikre a sok-sok kisbeteg mel-
lett kevesebb idő jutott. Lánya, 
Judit egyetlen alkalommal tett 
csak megjegyzést. Fájt a feje. 
Mondtam, jól van kislányom, 
feküdj le, majd jövök. Erre azt 

felelte: persze, a beteg az első… – mosolyog-
tak mindketten a kedves emléken. 

„Környén, ha azt mondjuk, hogy gyer-
mekorvos, akkor mindenkinek a Judit néni 
jut eszébe. A mai kis ünnepséggel egy 
olyan csodálatos életút szakasza zárul le, 
amely hihetetlen sokat adott ennek a falu-
nak: egészséget és segítséget… önzetlenül 
és alázattal.” – Beke László polgármester 
a község egésze nevében, s a két család 
évtizedes szoros barátsága révén, mint egy-
kori gyermek, barát is köszönetet mondott, 
édesapja, dr. Beke Ernő pedig reményét 
fejezte ki, hogy az a lámpás, amit Judit 
néni meggyújtott, az elköszönése után is 
ugyanolyan fénnyel világít majd, hiszen 
a „lénye”, a szeretetteljessége, hivatás- és 
gyermekszeretete itt marad…

Tó-futás hatodszor

Vegye-vigye, cserélje

A z őszi vásározó napokhoz kapcsolódóan október 17-én 
rendezték meg a húsz éves hagyománynak örvendő 
„vegye-vigye” vásárt a környei iskolában. A helyszínt idén 

sikerült kinőni a sok vásározónak köszönhetően, így a tánctermet az 
ebédlővel össze kellett nyitni, hogy mindenki ki tudja pakolni por-
tékáját. A vásári forgatagban tulajdonképpen nem a valóságban 
megszokott vásárlás történik, hanem minden résztvevő egyaránt 
„eladó” és „vásárló” is: játékért játékot ad cserébe. Útra kelnek a 
sokszor kiolvasott újságok, mesekönyvek, a megunt plüssállatkák, 
a csecse-becsék, versenyautók újdonsült tulajdonosaikkal új lakhe-
lyük felé – a kis vásározók örömére. Ami felnőtt szemmel helyfoglaló 
kacat, az a legdrágább kincs, mert ők szerezték maguknak alku-
dozással. Példaértékű, ahogy a rutinos idősebb diákok segítenek a 
kisiskolásoknak, sőt többször ingyen elvihető felkiáltással azoknak is 
lehetőségük volt „áruhoz” jutni, akik egyébként üres kézzel érkeztek. 
Az eltelt évek újdonságaként honosodott meg a gyerekek részéről a 
zsákbamacska is: igen sokan gondosan előre készítették és a még 
merészebbek „aki mer, az nyer alapon” apró forintokért és cserejá-
tékért hozzá is jutottak. Mint szervező, minden évben arra gondolok, 
vajon a mai modern üzleti világunkban az ilyen típusú programokra 
van-e szükség? Nos, aki eljött, láthatta, milyen nagy lelkesedéssel 

érkeznek a gyerekek és milyen felszabadultan alkudoznak, majd 
mekkora örömmel köszönnek el kincseikkel. S valószínű, családi 
élménybeszámolóval fejezik be vásározó délutánjukat… 

László Márta

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai

2014. november 4. (kedd) 17 óra: továbbtanulást előkészítő szülői értekezlet. 

Az intézmény szeretettel várja a nyolcadikos tanulók szüleit, a diákokat  
és minden érdeklődőt. A szülői értekezleten bemutatkoznak a környék  
középfokú és szakmunkásképző intézményei, az érdeklődők megismerhetik  
a felvételi feltételeit, illetve a választható szakokat.

2014. november 10–11. (hétfő–kedd) NYÍLT NAP  
– valamennyi évfolyamon és foglalkozáson. 

Csengetési rend:
• 1. óra: 8.00–8.45 • 2. óra: 9.00–9.45 • 3. óra: 10.00–10.45  
• 4. óra: 11.00–11.45 • 5. óra: 11.55–12.40 • 6. óra: 12.50–13.35

Hatodik alkalommal rendezték meg a 
Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted szervezői 
október 23-án a tó-futást, amely annak 
idején a tófarokban található fahíd 
átadásának apropóján csalogatta 
először a futás szerelmeit, s tisztelgett és 
tiszteleg ma is 1956 hősei előtt. 

A z ovisokra ezúttal is 500, a kisis-
kolásokra és családokra 1200 
méteres táv várt, a többi korosz-

tályra pedig hagyományosan egy teljes 
tókör, amely nagyjából 2,6 kilométer, s 
idén először a táv végén a közelmúltban 
átadott új sétányon keresztül vezetett az 
út a célig.

De nemcsak az útvonal tekinteté-
ben hozott változást az idei verseny.  
A környei nagyszülőkhöz Tökölről érkező 
Dodony család gyerkőcei is megméret-
ték magukat, köztük a tó-futás hat éves 
történek legifjabb nevezője, a mindössze 
két esztendős Ányos is, így a szervezők 
gyorsan „létrehoztak” egy bölcsődés 
korosztályt is, amelyben magabiztosan 

végzett az élen, miután nagymamai és 
testvéri kísérettel, bíztatással teljesítette 
az 500 métert.  

A hirtelen érkezett hideg és szél egyéb-
ként éreztet te hatását a vállalkozó 
kedvűek számán, akadt korosztály, 
melynek egyetlen indulója már a rajtnál 
a markában érezhette az aranyérmet, 
ennek ellenére azonban dolgozott a 
versenyszellem. A középiskolás fiúknál 
Fóthi Zoltán egy apró malőr miatt nagy-
jából egy perccel lecsúszott a rajtról, ám 
ő a mezőny után startolt, s lemaradását 
majdnem sikerült is behoznia: méterekkel 
Demeter Zalán után érkezett a célba, 
ezért a szervezők úgy határoztak, hogy 
mindkettejük teljesítményét aranyérem-
mel jutalmazzák.

Az óvodások közöt t Hetzl Nóra és 
Dodony István bizonyult a leggyorsabb-
nak, a kisiskolásoknál Kerecsényi Floren-
cia és Kerecsényi Sándor. A korcsoport 
második helyezését Daróczi Vivien és 
Dodony László, míg a harmadikat Hetzl 
Panna és Mucsi Gergely szerezte meg.  

A felsősöknél Nagy Lilla és Mucsi Ákos tel-
jesítette a legrövidebb idő alatt a távot, 
második lett holtversenyben a célhoz kéz 
a kézben érkező Lóczi Boglárka és Juhász 
Ágnes, valamint a fiúknál Dodony Ákos. 
Az egy fős felnőtt női mezőnyben Juhász 
Szabina végzett az élen, a férfiaknál  
a Szabó Ádám, Hetzl Gábor és Mohácsi 
Dávid sorrend alakult ki. A senior hölgyek 
küzdelme már kiélezettnek bizonyult,  
az elsőséget Bordás Karolina szerezte 
meg, második lett Santavecz Andrea, 
harmadik Demeter Éva. 

A családok összecsapását a Demeter 
Éva, Lóczi Boglárka, Juhász Ágnes alkotta, 
Csillám póni elnevezésű formáció nyerte 
meg, maga mögé utasítva a Mucsi és  
a Daróczi család tagjait.

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted követ-
kező állomásaként Gubicza István nov-
ember 15-én egy rövidebb gyalogtúrára 
invitálja a környeieket a somlói kilátóhoz. 
Gyülekezés az iskola parkolójában  
8.45-kor, indulás 9 órakor. A visszaérkezés 
13 óra körül várható.
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Megérkeztünk! Születésnaposok
„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.” 

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

85 esztendős
Karnuts Józsefné (1929. 10. 08.) 
Ujbányai Zoltánné (1929. 10. 15.) 

Szing Antalné (1929. 10. 25.)
75 esztendős

Kocsis János (1939. 10. 01.) 
Szilágyi Erzsébet (1939. 10. 06.)

70 esztendős
Bacher József Gyula (1944. 10. 06.) 

Horváth Istvánné (1944. 10. 10.) 
Dein András (1944. 10. 11.) 

Moskovics József (1944. 10. 13.) 
Klamné Resch Julianna (1944. 10. 19.) 

Szép Tiborné (1944. 10. 22.) 
Orosz Tiborné (1944. 10. 25.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Folytatja az éremgyűjtést a fiatal úszótehetség
Legutóbb a nyári szünet előtt adtunk hírt Bublovics István, 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskola 
diákja, a Tatabányai Vízmű Sport Egyesület Úszó Szak-
osztályának versenyzője sikereiről, aki a nála idősebbek 
és rutinosabb versenyzők között is ragyogóan helytáll.  
A harmadikos tanuló a nyári pihenés után is hozta szokott, 
éremgyűjtő formáját.

A ugusztus végén állt Bublovics István a nyári szünet után 
először rajtkőre egy nemzetközi úszóversenyen Párkány-
ban, ahol 50 m gyorson és 50 m mellen is ezüstérmet 

szerzett, míg az 50 méter hátúszás után a dobogó harmadik 
fokára állhatott.

A következő versenyre szeptember 21-én került sor Eszter-
gomban, ahol a Komárom-Esztergom Megyei Úszó Körverseny 
harmadik fordulóját rendezték meg. István korosztályában  
50 m gyorson mindenkit maga mögé utasított, 50 m mellen má-
sodikként, 50 m háton harmadikként ért célba, s a 200 méteres 
vegyes váltó tagjaként is bronzérmes lett. 

Két héttel később Dunaújvárosban, a Solymár István Emlék-
versenyen folytatta az éremgyűjtést: az 50 m pillangó után  
a legfényesebben csillogót vehette át, a 100 m mell és 100 m 
hát után pedig bronzérmet.

Gratulálunk a tehetséges fiatal úszónak! 

A megszépült lelátóhoz jó csapat „dukál”
Rövid kis ünnepség előzte meg október 
13-án a Környe és Vértessomló öregfiú 
labdarúgócsapatainak mérkőzését a 
környei sportpályán, ahová abból az 
alkalomból érkezett Beke László polgár-
mester és Khéner László, a Komárom-
Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke, valamint az egyesület elnöksé-
gének tagjai is, mert megújult a lelátó.

T isch Gábor elnök röviden felidézte 
az előzményeket, így elmondta, 
hogy a munkálatok az MLSZ or-

szágos sporttelep felújítási program II. 
ütemére benyújtott sikeres pályázatnak 
és az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően valósulhattak meg. 

A korábbi lelátó már nemhogy a funkci-
óját nem töltötte be, de balesetveszélyes 
is volt, az új viszont 144 férőhelyes, támlás 
székeivel lehetőséget nyújt a pályán zajló 
események kényelmes, kulturált körülmé-
nyek között történő megtekintésére.

A majdnem 3,6 millió forint értékű fel-
újítást az MLSZ 2,5 millióval támogatta, 
a fennmaradó önrészt az egyesület a 
környei önkormányzattól kapott támoga-
tásból biztosította – ismertette az elnök, 

aki mind Khéner László, mind Beke László 
számára köszönetét fejezte ki.

A megyei LSZ elnökének kiegészítésé-
ből kiderült, hogy tavaly és tavalyelőtt 
összesen 91 millió forintot osztottak szét, 
hiszen az MLSZ igyekszik megteremteni a 
kulturált sportolás feltételeit, ezért is szé-
pülhetnek meg ország- és megyeszerte 
a pályák az ún. TAO-s pályázatok segít-
ségével. Khéner László reményét fejezte 

ki, hogy a környei szervezet mind jobban 
fejlődik a következő időszakban, s hogy 
a megújult lelátó megtelik szurkolókkal.

A vértessomlói vendégek egyesületi 
elnöke, Richter Tamás ajándékkal és egy 
csipkelődő jókívánsággal kedveskedett 
a házigazdáknak. Gratulált a megszépült 
környezethez, s azt kívánta a környeiek 
számára, hogy mindehhez legyen egy 
jó labdarúgócsapatuk is…  

„S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  
vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta három kisleány  
és két kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük  
a falu legkisebb lakóit: 

Spitzer Zoltán és Bosnyákovits Éva  
kislányát Abigélt,

Svétecz Zoltán és Patyi Zsanett  
kislányát Bellát,

Komlódi Szilárd és Nógrádi Erika  
kisfiát Szilárdot, 

valamint a messzi távolban 
Vaskó Péter és Glász Gabriella  

kisfiát Péter Jánost,
Dr. Osvai Máté és Dr. Reichnach Csilla  

kislányát Lucát.

Szüleiknek és az apróságoknak  
hosszú, boldog életet kívánunk!

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
BABA-MAMA KLUB  

PÉNTEKENKÉNT

Mind nagyobb népszerűségnek örvend 
a Baba-Mama klub a Művelődési Ház-
ban Jenei Zita vezetésével. A klub tagjai 
számtalan szép pillanatot éltek át együtt, 
gyerkőceik közösen cseperednek, okosod-
nak, az anyukák megoszthatják egymással 
nehézségeiket, örömeiket egyaránt. 
A Baba-Mama klub új időpontban, pén-
tekenként 10 órától vár a Művelődési 
Házban minden csatlakozót, hogy mások 
is megtapasztalják, milyen jó egy ilyen 
közösséghez tartozni.

KISMAMAKLUB  
NOVEMBER 7-ÉTŐL

Kismamaklub indul a Művelődési Házban, 
ahol november 7-étől hat héten keresztül 
minden pénteken 17 órától várja az érdek-
lődőket Jenei Zita. Az első, november 7-ei 
találkozó az ismerkedés jegyében telik 
majd, s szó lesz a várandósságról, a magzat 
fejlődéséről, s egy szülésznő közreműködé-
sével természetesen a szülésről is.

A további találkozók során a kismamák 
szakemberek részvételével hallhatnak 
a szülés utáni változásokról, az újszülött 
ellátásáról, a csecsemő gondozásáról és 
táplálásáról, a szoptatásról, védőoltások-
ról, a gyermekbetegségekről, a csecsemő 
fejlődéséről és annak segítéséről. A tervek-
ben szerepel egy előadás a gyermekkori 
balesetekről, a csecsemő újraélesztéséről 
és egyéb elsősegélynyújtásról. Ezekről a 
témákról egy mentőtiszttől hallhatnak majd 
a klub tagjai.

Előzetesen érdeklődni a jeneizita@gmail.
com e-mail címen lehet.

MÁRTON NAP  
– NOVEMBER 15.

A Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a 
Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesüle-
te mindenkit szeretettel 
hív és vár a november 
15-én 15 órakor kezdő-
dő Márton napi és a 
Baráti Kör fennállásá-
nak 20. évfordulójára 
rendezett ünnepségre 
a Művelődési Házba.
Fellépő csoportok: • Környei Hagyomány-
őrző Német Gyermekcsoport • Szivárvány 
Tánccsoport • Kirner Schwung Tanzgruppe 
• Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör  
• Környei Német Nemzetiségi Dalkör  
• Ausztiai Originale Sautanz Musi

A bál 19 órakor kezdődik, melyre a belépés 
díjtalan. A jó hangulatról a Sautanz Musi 
zenekar gondoskodik.

Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel 
várnak a szervezők!

VACKOR GÁLA – NOVEMBER 21.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
minden anyukát, apukát, nagymamát, 
nagypapát, déd- és keresztszülőt, barátot, 
ismerőst szeretettel hív a november 21-én, 
16 órakor kezdődő Vackor Gálára a Műve-
lődési Házba.

DAVID HASSELHOFF BEÁJULNA  
– NOVEMBER 22. 

Környén a Dumaszínház sztárjai!

Csenki Attila és Benk Dénes közös estje 
a Művelődési Házban november 22-én 
19 órától.

A belépődíj 1000 Ft, a jegyek elővételben 
már november 3-ától megvásárolhatók 
a Művelődési Házban (tel.: 473-091; 06 30 
646-2147; nyitva tartás: 9.00–20.00).

ADVENTI  
VEGYES ADOK-VESZEK  

ÉS CSERE-BERE – NOVEMBER 29.

Adventi vegyes adok-veszek és csere-bere 
vár mindenkit, „árust” és vásárlót egyaránt 
november 29-én, szombaton 9–12 óráig a 
környei Művelődési Házban.

Minden árulható, cserélhető, ami hasz-
nálható és jó állapotú, de már feleslegessé 
vált, és csak a helyet foglalja, a gazdájának 
nincs szüksége rá, s talán valaki épp arra 
vágyik. Lehet ruha, könyv, használati eszköz, 
játék, CD, DVD, stb. Az asztalfoglalás ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 
november 27-én 12 óráig lehet a 06 30 
646-2147-es telefonszámon.  



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 3874690

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

Mindenszentek  
– Halottak Napja

Az esztendők múltával sokasodnak a jelek 
mögöttünk, és olykor-olykor furcsa jeleket 
rajzolunk az időre. Sokasodnak azok az ar-
cok, akik a sors akaratából már nincsenek 
közöttünk. A Halottak Napja estéjén felgyúl-
nak a kis mécsek és gyertyák a sírok felett 
és ott lobognak az emlékezők szemében… 
ezernyi gyertya ég – lángujjaival az égre 
festve a kedves halottak kósza emlékét. 
Árnyékok írnak titkokat közénk. Édes-bús 
emlékhálót szakít fel a bánatpók, majd 
újat fon körénk... 

Méltóbb környezet
Az eltelt időszakban többen láthatták, 
hogy munkagépek, munkások serény-
kednek a ravatalozó és a katolikus temető 
környékén. Sokakban felmerült a kérdés, 
hogy kinek a megrendelésére, s kinek a fi-
nanszírozásában szépül meg a környezet?

A katolikus temető utca oldali kerítését, 
az új kapukat, a temető feletti parkoló 
kialakítását és a ravatalozó felújítását az 
önkormányzat megrendelésére végezték 
el a kivitelezők. A fejlesztésről még február-
ban, a költségvetés elfogadásakor döntött 
a képviselő-testület, az engedélyeztetési 
eljárásban szorosan együttműködve az 
egyházzal. A közel 11 millió forint értékű 
munkálatok költségét tehát az önkormány-
zat biztosította, úgy ütemezve a folyamatot, 
hogy Mindenszentekkor már egy méltóbb, 
kegyelet teljesebb környezet fogadhassa 
az elhunyt szeretteikhez érkezőket.

Háziorvosi helyettesítés

Dr. Árendás József november 4-étől 8-áig 
továbbképzésen vesz részt, ezért ez idő 
alatt csak nővéri ellátás lesz a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben. A betegek 
sürgős esetben Dr. Bublovics Péterhez 
fordulhatnak az I. számú Háziorvosi Ren-
delőben (Beloiannisz út).

Dr. Árendás József november 17-étől 
21-éig szabadságát tölti, emiatt elma-
rad a rendelés (nővéri ellátás sem lesz) 
a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben.  
A helyettesítésről saját rendelési idejében 
Dr. Bublovics Péter gondoskodik. 

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva minden hónap első hétfőjén 
fogadóórát tart. A képviselő legközelebb 
november 3-án 17 és 18 óra között várja 
az érdeklődő állampolgárokat a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, 
akik segítséget, vagy tájékoztatást sze-
retnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Lomtalanítás és e-hulladék leadása

Az Oroszlányi Környezetgazdálko -
dási Nonprofit Zr t. november 10 -én 
Irtáspusztán és Környebányán, 12-én 
Szentgyörgy- és Tagyospusztán, 13-án pe-
dig Környe belterületén tart lomtalanítást. 
Az elektronikai hulladékot a gázcsere-
telepen lehet leadni szintén 13-án 8 és 
17 óra között.

Az önkormányzat kéri, hogy a lomta-
lanítás során veszélyes hulladékot (gu-
miabroncs, pala, fáradt olaj stb.), építési 
törmeléket, fákat, fák részeit, állati tetemet 
ne rakjanak ki, mert ezek elszállítását az 
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Non-
profit Zrt. nem teljesíti. 
Fontos, hogy a lomtalanításra kizárólag 
a kijelölt napon kerül sor, ezt követően 
nincs lehetőség a lom elszállíttatására! 

Elektronikai hulladékgyűjtés  
is lesz Környén

November 12-én (szerda) 14 és 15 óra 
között a Környe-Környebánya buszfordu-
lónál, 15.15-től 16 óráig a tagyospusztai 
buszfordulónál, 16.15 -től 17 óráig a 
szentgyörgypusztai orvosi rendelőnél, 
13-án (csütörtök) 8 és 17 óráig Környén, 
a sportpálya mellett található gázcse-
re-telepen fogadja térítésmentesen az 
Elektromen Kft. az elhasznált, üzemképte-
len, kidobásra szánt – egykor elektromos 
árammal működött, kizárólag háztartá-
sokban használatos – készülékeket.

A lakossági szelektív e+e hulladékgyűjtés 
keretében az alább felsorolt, a ház-
tartásokban használt berendezéseket 
fogadják: • nagy háztartási gépek (pl. 
mosógép, hűtőgép, stb.) • kis háztar-
tási gépek (pl. vasaló, hajszárító stb.) 
• számítástechnikai berendezések (pl. 
számítógép, telefon, stb.) • szórakoztató 
elektronikai berendezések (pl. televízió, 
rádió, stb.) • barkácsgépek (pl. varrógép, 
fűnyíró, stb.) • világítástechnikai beren-
dezések (pl. izzók, lámpák, fénycsövek) 
• orvosi eszközök (pl. vérnyomásmérő)

Bursa Hungarica  
– november 7-éig lehet pályázni!

Környe Község Önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve idén is kiírja a 2015. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2014/2015. tanév második 
és a 2015/2016. tanév első félévére vo-
natkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzés-
re vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapkép-
zésben, mesterképzésben, egységes, 
osztatlan képzésben, felsőfokú szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév.  
A pályázatról bővebb információk talál-
hatók a www.kornye.hu oldalon, vala-
mint a részletes kiírás a www.emet.gov.
hu (EPER-BURSA) oldalon tekinthető meg.

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

Advent első vasárnapján,  
idén november 30-án, 

hagyományosan a katolikus temp-
lomban kezdjük a közös felkészülést a 
Szeretet ünnepére. Az ünnepi program 
16 órakor kezdődik. Az adventi várako-
zás jegyében összeállított és átnyújtott 
műsor után gyulladnak fel községünk 
ünnepi és a Betlehemi jászol fényei, 
majd a kicsiket idén is forró tea, a fel-
nőtteket forralt bor várja. 

November 30-án,  
majd azt követően valamennyi 

adventi ünnepi programra  
mindenkit szeretettel vár  

az önkormányzat! 
(A további adventi rendezvényekről előzete-
sen a Környei Hírhozó novemberi számában 
olvashatnak.)


