
K ö r n y e  K ö z s é g  I n f o r m á c i ó s  l a p j a

2017. október 
11. évf. 10. szám

Õ 2. oldal

Kopjafa készült az aradi vértanúk emlékére
Az aradi vértanúk mártírhalálának 168. 
évfordulóján, a református temetőben tar-
tott megemlékezés során avatták fel azt a 
kopjafát, melyet Környe testvértelepülése, 
Tardoskedd két fafaragója készített el az 
1848-49-es szabadságharc mártírhalált 
halt katonai vezetőinek tiszteletére. Kör-
nyén 2009 októberétől növekedik 14 fa a 
református temetőben a vértanúk, vala-
mint Gróf Batthyány Lajos Magyarország 
első alkotmányos miniszterelnöke és a 
szabadságharcban elhunytak emlékére.

A z emlékezés a jelenről is szól, mert 
bennünk tovább élnek azok az 
értékek, eszmék, amelyeket a ma-

gyar szabadságharcosok képviseltek. Erőt 
adnak az olyan elődök, mint a 13 aradi vér-
tanú, és minden olyan név szerint ismert és 
névtelen hős, akik a nemzet szabadságáért 
harcba szálltak – hangzott el a kegyeleti 
helyen Vadász Évától, a képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottságának elnökétől a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola diákjainak emlékműsora előtt. Mi is 
történt október 6-án? – tették fel ünnepi mű-
sorukban a diákok, s válaszként a vértanúk 
utolsó, megrázó mondatait is felidézték.

Isten abban mutatott példát nekünk, 
hogy az Ő Fiát küldte el értünk, hogy mi 
éljünk általa. Nem azt nézte, hogy neki mi 
a jó, hanem azt, hogy az egész emberiség-
nek mi a jó. Ez a szeretet az, ami a megma-

radásunk alapja – fogalmazott áhítatában 
Nagy Péter református tiszteletes, aki úgy 
vélte: ez a szeretet vezérelhette azokat 
az embereket, akik a hazájukért vállalták 
a halált, s akikre mostantól a kopjafa is 
emlékeztet mindenkit a temetőkertben. Az 
oszlop pedig négy szócskát üzen: A haza 
minden előtt.

Az emlékművet a két alkotó, Buják Vince, 
a Magyar Kultúra Lovagja, valamint Csányi 
Gyula, és Pákozdi Ferenc alpolgármester 

leplezte le, majd Nagy Péter tiszteletes 
áldotta és Bedy Sándor plébános szentelte 
meg, aki az aradi tizenhármak mellett a 
több száz mártírhalált halt névtelen hős, 
és a több ezer, hosszabb-rövidebb időre 
bebörtönzött magyar honvéd előtt is fejet 
hajtott.  

Az emlékező, hősök előtt tisztelgő gon-
dolatok után a jelenlévők a kopjafánál he-
lyezték el a kegyelet koszorúit, majd a vér-
szilvafáknál az örök emlékezés mécseseit. 

Döntött a tervekről a szakmai bíráló bizottság
Valamennyi elképzelés rendkívül szín-
vonalas, önálló, egyedi megoldást 
adott a tervezési programban előírt 
multifunkciós sportcsarnok kialakításá-
ra, s bizony a szakmai bíráló bizottság 
„átbillent” egyszer-kétszer egyik pályá-
zat támogatásáról a másikra, mígnem 
megszületett a végső döntés – hangzott 
el szeptember 29-én a Művelődési Ház-
ban látható tervezési tablók körében 
Markos Anikótól, a Komárom-Esztergom 
Megyei Építész Kamara, s egyben a gré-
mium elnökétől.

A z okleveles építésmérnök Beke 
László polgármester, Orlovits Tímea 
jegyző, önkormányzati képviselők, 

valamint a tervezők körében az ünnepélyes 
eredményhirdetés során valamennyi tervet 
részletesen értékelte, jellemezve az építé-
szeti arculatokat, kiemelve az erősségeket, 
az esetleges előnytelen elképzeléseket, az 
egyedi megoldásokat, a továbbgondolás-
ra érdemes javaslatokat, valamint a meg-
valósítás költségvonzatát. Az összefoglaló 
értékelésben elhangzott, hogy a szakmai 
bíráló bizottság valamennyi szempontot 

figyelembe véve az 1. számú művet java-
solja továbbtervezésre. A borítékbontásnál 
az is kiderült, hogy a tervet a tatabányai 
székhelyű Tóbiás Építész Iroda Kft. készítette.

A szakmai értékelés szerint a pályamű 
racionális, logikus, használati szemponto-
kat maximálisan kielégítő megoldása a 
leggazdaságosabb. A terv beépítésében, 
tömegében, alaprajzi és funkcionális kiala-
kításában gazdaságos, jól működő meg-
oldást adott, a továbbiakban az építtetői 
program pontosítása szerint fejlesztendő 
tovább. 
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Döntött a tervekről a szakmai bíráló 
bizottság
…folytatás az első oldalról

A tervezett beépítés–telepítés jól használja ki 
a telekviszonyokat, és jó megoldást ad arra, 
hogy a nagyléptékű épület mindkét telekha-
táron oldalkerttel tud kapcsolódni a szom-
széd telkekhez. A Rózsa Ferenc utca felől a 
terep lejtéséhez alkalmazkodva egyrészt 
nagyvonalú lépcsőzettel, másrészt gépko-
csiúttal is megközelíti a főbejáratot, ahol 
így egy bejárati köztér alakul ki a középület 
méltó előtereként. Ez nagy pozitívuma a terv-
nek, hisz a tervezési terület korlátozott adott-
ságai mellett is az épület megközelítését 
nagyvonalúan megoldja. További előnye, 
hogy a Régiposta utcai telekvégek mellett 
belső utat visz le, amely egyben biztosítja a 
hátsó gépkocsi megközelítést és oldalkertet, 
további távolságot képez a lakótelkektől. A 
temető felőli oldalon személyközlekedésre 

Angyali kéz... szín... tér...
Tizenkilenc környei hölgy kézműves alkotá-
saiból nyílt kiállítás október 6-án a Műve-
lődési Házban. A tárlat, a szemet és lelket 
gyönyörködtető, megannyi technikát fel-
vonultató kézműves termékek november 
19-éig láthatók az intézmény előterében 
és nagytermében hétköznapokon 10 és 
17 óra között, hétvégén rendezvények 
ideje alatt.

A z egyik barátnőm azt mondta, 
mi vagyunk az utolsó generáció, 
aki még tud lekvárt eltenni és 

befőttet készíteni. És amikor ezt a tárlatot 
kigondoltam, az vezérelt, hogy ezt min-
denkinek látnia kell. Látni, hogy vannak 
még Környén asszonyok, hölgyek, akik ilyen 
szépségeket tudnak készíteni, hogy ne ők 
legyenek az utolsó generáció – árulta el a 
megnyitón Maticsné Szabó-Kovács Ágnes, 
a kiállítás megálmodója. Gondolatát még 
tavasszal osztotta meg a Művelődési Ház 
kollektívájával, s szinte azóta tartott a szer-
vezés, egyeztetés, az előkészületek, hogy 
végül megszülethessen „Az angyali kéz... 
szín... tér...”

Az alkotók bemutatkozó írásait olvas-
va azt láttam, hogy szinte mindenki az 
anyukája, nagymamája inspirálására 
kezdet t kézműveskedni. Valamikor, a 
régi idők téli estéin kedvelt foglalatos-
ság volt a fonás, és szövés. Sőt, abban 
az időben a lány csak úgy mehetet t 
férjhez, ha megszőtte a stafírungját, de 
ma már erre nincs szükség – hangzott 
el Fáncsik Zol tánné megnyitójában.  
A Bokodon élő népi iparművész két 
nappal korábban már megismerkedett 
az alkotók egy részével és alkotásaikkal. 
Látszik, hogy Környén sok ügyes kezű 
asszony él, és nem szeretnek unatkozni, 
kezük nyomán ezerféle dolog készül. 
Csak kapkodtam a fejem a sok kreatív 
megoldás lát tán – fogalmazot t, nem 
titkolva, hogy lenyűgözték az alkotások, 
ötletek, s azt kívánta, hogy a látogatók 
ne csak gyönyörködjenek, hanem kap-
janak is kedvet a kézműveskedéshez. 

A kiállítás tizenkilenc hölgy kézműves 
remekeit tárja a látogató elé, gobelinek, 
keresztszemes hímzések, foltvarrott tás-
kák, tűnemezelt táskák, figurák, párnák 
subából, textilből, sujtásos és kagylókból, 
csigákból készült ékszerek, horgolt terítők, 
filcdíszek, könyvjelzők, illatzsákok, ajtóko-
szorúk, szőttesek, és amigurumi állatkák, 
melyek technikája még a népi iparmű-
vész számára is ismeretlennek bizonyult, a 
készítő Csóra Jánosné szerint viszont nem 
ördöngösség, ámde óvatosnak kell lenni. 
Egy éve készítek amigurumi kis állatkákat, 
elsősorban a saját, majd a család és a 
baráti kör gyönyörűségére. Nem kell hasz-
nálni drótot, semmilyen kiegészítőt, meg kell 
tanulni a fogyasztást és szaporítást, s bár-
milyen állatkát, figurát meg lehet horgolni 
– árulta el az alkotó, aki mindenkit bíztatott, 
egyben intett is: el kell kezdeni, de vigyázat, 
függőséget okoz, nem lehet abbahagyni!

A november 19-éig látható kiállításon 
bemutatkozó hölgyek: Bagó Zsuzsa, Borbély 
Jánosné, Czigléné Major Judit, Csóra János-
né, Futóné Bánáti Ildikó, Hörömpöli Tiborné, 
Jakobiné Linczmaier Henrietta, Juhászné 
Gaál Gabriella, Magyarits Katalin, Miksóné 

Novits Zsuzsanna, Németh Lajosné, Nyári Ist-
vánné, Ördög Erzsébet, Pankotai Mihályné, 
Sárközi Melinda, Soósné Trencsényi Terézia, 
Szakálné Gaál Monika, valamint Végertné 
Nedermann Éva és Végert Bettina, anya és 
lánya alkotásai Lurkóbirodalom elnevezés-
sel láthatóak. 

S hogy a hölgyeket kövesse az újabb és 
újabb generáció, pár alkotói gondolat, 
mottó a kiállítóktól:

Mulatott Környe apraja és nagyja
Közhírré tétetik! Falunk apraja és nagyja! 
Ha véget ért a szöveg, indulhat a móka! 
Díszes lesz vonulásunk, azt én garantálom, 
főleg, hogy bor is lesz, mire nagyon vá-
gyom. Álljon fel hát nyomban ez a díszes 
menet, falunkon keresztül vonuljon egyet.  
– hat helyszínen hirdette szeptember kö-
zepén a kisbíró, hogy elérkezett a környei 
vigasságok ideje, melyhez a remek han-
gulatot muzsikával, tánccal, énekszóval 
teremtették meg a felvonulás résztvevői.

B icskei, bokodi, tatabányai és helyi 
gazdák lovakon, lovas hintóin, s már 
hagyományosan Dottó kisvonaton 

érkezett a menet a különböző megállókhoz 
kezdve a Jókai, és zárva a Patak utcában.  
A Szivárvány Táncegyüt tes, a Hagyo-
mányőrző Német Nemzetiségi Gyermek-

csoport, a Német Nemzetiségi Dalkör, a 
Schwowischi Buam tagjai – ahogy a kisbíró 
fogalmazott – vonult vidáman, feledve a 
búkat, búcsúztatva óbort, köszöntve az újat, 
műsorukat pedig az érdeklődők tapssal 
jutalmazták.

De nem csupán tapssal kedveskedtek 
a szüreti műsor résztvevőinek a nagyjából 
nyolc kilométernyi útvonal állomásain: 
a felvonulókat mindenhol a szüretet idé-
ző, hangulatosan feldíszített „terülj-terülj 
asztalkám” várta finomabbnál-finomabb 
édes és sós falatokkal, a kicsiknek üdítővel, 
teával, a nagyoknak ízletes borral és jóféle 
házi pálinkával.

A Bajcsy utca – Régiposta utca kereszte-
ződésének vendéglátói idén is készítettek 
egy igazi szüreti életképet, melybe kis szo-
morúság is vegyült, mivel a részeges bácsi 

időközben megözvegyült, így ezúttal a 
földre heveredve fojtotta borba a bánatát. 

A szőlő kincséből természetesen minden 
felnőttnek bőségesen jutott, bár ezúttal 
nem igazán volt szükség lélekmelegítőre. 
A felvonulást a tavalyihoz hasonló, kelle-
mesen meleg őszi idő kísérte, így minden 
megállóhelyen szép számú közönség várta 
a menetet. 

A szervező Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik segítettek és részt vettek 
a szüreti program előkészítésében, meg-
rendezésében, gondoskodtak a gazdag 
vendéglátásról. Külön köszönet a műsor 
valamennyi résztvevőjének, valamint a 
lovasok, hintók biztosításáért Wittmann An-
talnak és csapatának, Kolozsvári Józsefnek, 
Angi Zoltánnak és Baracskai Viktornak.

alkalmas közlekedő felületet alakít ki a 
meglévő tereplejtésnek megfelelően. A 
szakmai bírálat összességében úgy véli, 
hogy a tervezési programnak megfelelő, 
jól funkcionáló, gazdaságos beépítési és 

alaprajzi megoldás született. Az építészeti 
megjelenést az egyszerű tömegformálás és 
mai minimális eszközök használata jellemzi. 
A belső tér racionális, logikus funkcionalitása 
ezzel összhangban van. 

„Nem tudnék kézimunkázás nélkül élni, 
szükségem van a szépre, a kihívásokra.  
Engem ezek visszatöltenek. Akármilyen 

fáradt vagyok, leülök és jár a kezem,  
alkotok valamit: így pihenek...”

„Nekem a varrás kikapcsolódás, lelki  
feltöltődés, a kreativitásom kifejezése,  
és boldogság, ha a kézműves dolgaim  

örömet okoznak valakinek!”

„Az alkotás örömének megismerését  
nagymamámnak, és technikát tanító  

tanáraimnak köszönhetem. Ők voltak azok, 
akik megmutatták számomra, hogy mennyi 

szép, hasznos dolgot készíthetünk...”

„Fontos, hogy az embernek legyen olyan 
tevékenysége, hobbija, amit egyedül tud 

végezni, bele tud merülni, ki tudja zárni a 
külvilágot. Mert a külvilágot bizony ki kell 

néha zárni az ember életéből...”

„Esténként, a napi teendők elvégzése után, 
amikor elcsendesedik a ház, alig várom, 

hogy elővegyem gyöngyös kis bőröndömet, 
kiválasszam a szememnek tetsző színeket...  

s kezdődhet az alkotás...”

„Minden nap alkotni szépet és maradandót 
– ez a kézimunka!”

„Legnagyobb rajongóm a saját családom... 
Köszönöm nekik a sok türelmet, amikor 

hagynak éjjel is varrni!”

„Maga a csoda, ahogy az öltések egymás 
után következve kiadják a mintát. Ahogy 
alakul egy-egy motívum, házikó, virág,  
madár vagy arc a kezem alatt. Szerintem  

minden kézimunkázó tudja, miről beszélek…” 

„A kézimunka „munkás” dolog, de minden 
öltésében benne van a szeretet.”
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Atlétikasikerek a régiós versenyen

Sikeresnek bizonyult  
az autómentes nap 

Bár igencsak zord idő jellemezte szept-
ember 22-ét, a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola szinte minden diákja 
kerékpárra pattant, vagy gyalog, illetve 
busszal érkezett az intézménybe az au-
tómentes napon. A kezdeményezéshez 
nyolcadik alkalommal csatlakozott az 
iskola, és ezúttal a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde is. 

A partnerprogramnak köszönhe-
tően az oroszlányi Hamvas Béla 
Gimnázium, az OSE Kerékpáros 

Szakosztálya, a TSC Eötvös Lóránd Szak-
gimnázium és Szakközépiskola, a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola, a József 
Attila Általános Iskola és a Benedek Elek 
EGYMI Oroszlány intézmények is csatla-
koztak a nemzetközi felhíváshoz, így na-

Környei gyerekek  
kalandjai az erdei  

iskolában

Óriási tévedés, hogy a mai gyerekeket 
csak villogó kütyükkel lehet elvarázsolni! 
Bizonyíték erre az a nem egészen egy 
nap, amit negyven környei iskolás a Pusz-
tavám és Mór közötti Vértes Táborban 
töltött. Az Erdei iskola Program keretében 
szervezett röpke hétvégi kirándulás ka-
landjai igazi közösséggé kovácsolták a 
két ötödikes osztály tanulóit.

S zalonnasütés, erdei foci, kincskere-
sés, rókales… Ezek mind olyan izgal-
mas dolgok, amikről a felnőttek azt 

hiszik, hogy már csak múlt időben lehet 
emlegetni őket, mivel a mai gyerekeket 
már egészen más hozza lázba. Ám 
szerencsére a Kisfaludy Mihály Általá-
nos Iskola pedagógusai ezt egészen 
másként gondolják: Viskovics Andrea és 

Sárosiné Rácz Gabriella elhatározták, 
hogy valódi régimódi kalandos progra-
mot szerveznek a tanulóiknak – afféle 
„osztályfőnök-avatót”, hiszen mindket-
ten most szeptemberben kerültek a két 
ötödikes osztály élére. Tervüknek sikerült 
megnyerni két másik kollégát, Takács 
Karolinát és László Mártát, sőt, mi több: 
még a nebulók szülei is örömmel vettek 
részt a gyermekek szállításában és a 
szombati ebéd főzésében. Így aztán nem 
csoda, hogy a két ötödikes osztály diákjai 
szinte úgy érezték magukat, mintha egy 
elvarázsolt világba csöppentek volna 
egy mesebeli erdő kellős közepén.

A kalandok a környező erdő felfede-
zésével és egy izgalmas focimeccsel 
kezdődtek, majd jött a szalonnasütés, 
ahol persze, aki akart, virslit is húzhatott a 
nyársra. Viskovics Andrea tanárnő szerint 
igazi öröm volt látni, ahogy a gyerekek 
rácsodálkoztak a természet szépségeire. 
„Egy-egy avarban megbúvó gomba 
vagy egy-egy állat lábnyoma teljesen 
elvarázsolta őket. Volt, aki a maga építet-

te kis tutajt próbálta ki a tábor területén 
lévő tavacskában, megint mások azon 
versenyeztek, ki tud több és szebb mak-
kot gyűjteni. Azt az örömöt pedig le sem 
lehet írni, amikor megpillantottak egy 
rókát, de a kincskeresés is nagy sikert 
aratott.”

Persze, a pedagógusok közösségépítő 
programokkal is készültek. Nagy sikert ara-
tott például a mókás vetélkedő, melynek 
során a „Hull a pelyhes fehér hó” című 
dalt kellett a gyerekeknek az előre meg-
adott szavak segítségével átkölteniük, de 
a „melyik csapat tud több ruhát adni az 
emberére” feladat is harsány derültséget 
váltott ki. A szombati ebédet néhány 
vállalkozó kedvű szülő főzte, ami még 
hangulatosabbá tette a közös kalandot. 
Sárosiné Rácz Gabriella tanár szerint úgy 
eltelt ez az egy nap, hogy szinte észre sem 
vették. „Annyira tetszett mindenkinek ez az 
erdei iskola, hogy a két osztály már meg is 
beszélte, hogy ide még vissza kell menni. 
Ennél nagyobb dicséretet szerintem egyi-
künk sem kaphatott volna…”

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola hírei

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai
OKTÓBER 

 19. Őszi szavalóverseny

 27. Őszi kézműves foglalkozás

NOVEMBER 
 10. Pályaorientációs nap; 8. évfolyam tanulói tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről – felső tagozat 
 6.  Világtakarékossági nap

 7. Info – veszélyzónák… Védd meg a gyereked! – Szülői szervezettel közös preventív program felelős szülőknek!  
  17 órától az iskola étkezőjében.
 7-8. Nyílt nap 1-8. évfolyam – 1-6. tanóra látogatható lesz minden évfolyamon. Tisztelettel várjuk az érdeklődőket.
 10. Bolyai anyanyelvi csapatverseny

 10. Márton nap 5-8. - Krumpli ünnep 3-4. A német nemzetiségi hagyományok ápolása jegyében.

 10. Liba-bál – Művészeti iskola programja

 14. Továbbtanulást előkészítő szülői értekezlet
  Felvételi eljárás ismertetése a 8. osztályos osztályfőnököknek és a szülőknek.
  Továbbtanulási lehetőségek ismertetése a környező középiskolák képviselőinek részvételével.
 22. Egészségvédelmi nap
 22. Színházlátogatás Budapest, 5. évfolyam

 26. Adventi házikó program

gyon sok diák vett részt 
a megmozdulásban. 
A szülők is kiváló part-
nernek bizonyultak, az 
iskola számukra is kö-
szöni , hogy szívükön 
viselték a felhívás teljesí-
tését és segítették gyer-
meküket, a diákokat az 
országos mozgalomhoz 
való csatlakozásban, s 
egyáltalán nem utolsó 
sorban abban, hogy 
szeptember 22-én minél 
kevesebb kipufogógáz-
zal terheljék környeze-
tünket. Végül az október 
eleji eredményhirdetésen a környei 
iskolások mindegyike felál lhatot t a 
képzeletbeli dobogó valamelyik fokára. 

A részvétel alapján aranyérmes teljesít-
ményt nyújtott a 8a; 8b; 6b; 7b; 7a, máso-
dik helyezést ért el a 6a; 5b; 5a; 4b, míg a 

harmadik helyezettnek járó ajándékot az 
1a; 4a; 3a; 2a; 2b; 3b diákjai vehették át. 
Az intézmény ezúton fejezi ki köszönetét a 
szülők számára az együttműködésért, az 
„Értetek, Nebulókért!” Alapítvány részére 
pedig az anyagi támogatásért.

H árom környei diák képviselte a Kisfaludy Mihály Általános Is-
kolát október elején a Magyar Atlétikai Szövetség által, a tatai 
Edzőtáborban megrendezett Észak-Dunántúli régió egyéni 

pályaversenyén U13-as korosztályban. Chnupa Vivien, Balaskó Patrik 
és Kucsera Zsolt az igencsak népes mezőnyben 60 méteres síkfutásban 
és távolugrásban mérte össze társaikkal gyorsaságát, ügyességét.  
A 60 méteres síkfutásban Vivien a 46 indulóból a 19. helyezést szerezte 
meg 9,65 másodperccel, míg 355 centis távolugrásával a 37 indulóból 
a huszadikat. A fiúk 60 méteres versenyében Patrik a kilencedik (9,43) 
helyen végzett, Zsolt közvetlenül mögötte ért célba 9,69-es idővel.   
A 2006-os születésű gyerekek eredményei azért is figyelemre méltóak, 
mert a 2005-2006-os korcsoportban fiatalnak számítanak. Felkészítők: 
Demeter Éva és Demeter János
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Szép korúakat köszöntöttünk
A szép korú, hetven év feletti környeieket 
köszöntötte október 7-én a Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint Vadász Éva, 
a képviselő-testület Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottságának elnö-
ke az általános iskola tornatermében az 
Idősek Napja alkalmából. Az ENSZ 1991-
ben nyilvánította október elsejét az Idősek 
Világnapjának, s Környén is attól az évtől 
ünneplik a falu idős lakóit. 

I dén a Vöröskereszt helyi szervezete pon-
tosan 487 hetvenedik életévét betöltött 
szép korút és társát invitálta a program-

ra, ők pedig szép számmal fogadták el a 
meghívást.

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. Érezzék, hogy 
nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos 
részei életünknek. Szüleink, nagyszüleink 
mosolya és gondoskodása rengeteg erőt 
sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük 
felbecsülhetetlen kincs a számunkra – 
köszöntötte a megjelenteket Eisenbart 
Győzőné, a Vöröskereszt helyi szerveze-
tének elnöke, hozzátéve, hogy nemcsak 
október elseje kapcsán, de az év minden 
napján szeretettel gondolunk az idősekre, 
a szép korúakra.

Önmagát becsüli meg minden nemze-
dék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ 
nem vele kezdődött. – választotta Sütő 
András gondolatát az ünnep mottójául 
Vadász Éva, hiszen – ahogy fogalmazott – 
nem is köszöntővel, sokkal inkább köszönő 
szavakkal érkezett. Köszönöm több évti-
zedes munkájukat. Az önfeláldozásukat. 
Hogy a legnehezebb körülmények között 

is tették a dolgukat. Hogy megépítették az 
ifjabb generáció számára a jelent, mely-
ben ők már egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatják meg. Köszönöm, hogy be-
csülettel felnevelték gyermekeiket. Hogy 
tapasztalatukkal, tanácsaikkal könnyebbé 
tették az életüket. Kijárták az utat, hogy 
gyermekeiknek már könnyebb legyen 
végigmenni rajta. Hogy nem önmagukért, 
mindig másokért dolgoztak. Önök azok, 
akik előttünk járnak a nagy országúton. 
Azon az úton, amelyen apáink, nagyapá-
ink, dédapáink és őseink jártak a világ 
kezdete óta. Önöktől örököltük meg ezt a 
települést, Önöktől tanultuk meg a nyelvet, 
amellyel szót értünk egymással – hangzot-
tak el a köszönet mondatai az elnöktől, aki 
valamennyi jelenlévő számára azt kívánta, 
hogy derűsen és jó egészségben, a csa-
lád nyújtotta örömökkel töltsék a pihenés 
éveit, s hogy szeretteiknek mindig legyen 
idejük egy jó szóra, egy érintésre, egy 
mosolyra, egy simogatásra. 

Az Idősek Napi ünnepség keretében 
köszöntöt ték a falu legidősebb lakóit.  

A 97 esztendős Gyimesi Józsefnét be-
tegsége miat t távollétében, valamint 
Gyarmati Istvánt, aki szintén 97 éves, de 
még ma is két keréken szállítja az Idősek 
Klubjából az ételt, s nemcsak maga, 
hanem környékbeliek részére is. Nagy 
Istvánné, születet t Eck Teréz és Nagy 
István – ismertette Eisenbart Győzőné a 
falu legidősebb házaspárját, szüleit, akik 
immáron 65 esztendeje, 1952 áprilisában 
mondták ki a boldogító igent. 

A programot az általános iskola alsó 
tagozatos néptáncosai felvidéki polgári 
táncokkal, Oszvald Marika szubrett és 
Peller Károly operett színész a legszebb, 
legismertebb operett dalokból készített 
csokorral színesítette, majd következett az 
ízletes vendéglátás. 

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

Csúcsrészvétel a saláta partin

Kilencedik alkalommal szervezte meg Szarka Ka-
talin a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai 
számára a saláta partit, melyet annak idején épp 
azért hívott életre az egészséges étkezés jegyében 
szeptemberben, mert ilyenkor valóban bőségesen 
lehet válogatni az alapanyagok között. Tavaly a 
szervező a sorozat legnagyobb számú nevezését 
könyvelhette el, hiszen 16 csapat versengett, de 
idén még ezt is felülmúlták a lelkes gyerekek: 21 fan-
táziadús elnevezésű formáció érkezett szeptember 
15-én az iskola ebédlőjébe mindenféle földi jóval, 
késsel, tállal, szeletelő, préselő, aprító eszközzel 
felszerelkezve.

O kozott is némi fejtörést a szervezésben segítő 
diákok számára az ebédlő berendezése, 
de végül sikerült minden asztalt elrendezni, 

s még azoknak az egészséges finomságoknak, diák-
csemegének, tönkölykockának, szendvics falatkák-
nak teljes kiőrlésű kifliből, Túró Rudinak, tejszeletnek, 
joghurtnak, kakaónak is maradt hely, melyekkel 
hagyományosan Horváth Gyuláné adott ízelítőt a 
büfé kínálatából.

A csapatok ezúttal is választhattak, hogy sós, vagy 
édes salátát kívánnak készíteni, s bár többségük 
az édes mellett voksolt, a kínálatban szerepelt ton-
halas, gyrosos és tészta saláta is, s olyan nevezők is 
akadtak, akik teljes ételsort készítettek el. Kókusztej, 
pezsgő (természetesen alkoholmentes), marinált 
narancshéj, karamellizált tányér, maracuja öntet, 
mangó, gránátalma, feketeáfonya – ilyen „extrább” 
alapanyagok is előkerültek a kosárkákból, táskákból 
a banán, körte, alma, szőlő, retek, narancs, dinnye, 
tojás, szilva, kivi, uborka, paradicsom, hagyma 
mellett, s még hosszan sorolhatnánk a felhasznált 
zöldségeket, gyümölcsöket.

A képzeletbeli startpisztoly eldördülésekor a gye-
rekek rohamléptekkel vágtak bele (szó szerint) a 
szeletelésbe, hámozásba, hiszen egy óra állt rendel-
kezésükre a saláták elkészítésére, s az is feladat volt, 
hogy ízléses, rendezett asztal fogadja majd a zsűrit. 
A csapatok ezt az akadályt is remekül vették, több 
asztalt még a nyár emlékei, kagylók is díszítettek, 
utalva a görög eredetű ételre, vagy egyszerűen je-
lezve: ezt a finomságot legjobb lenne a tengerparton 
megfalatozni.

Nem volt tehát egyszerű dolga a gasztroítészeknek, 
Németh Gyulánénak, és diáksegítőinek, Németh 
Liliennek, Bíró Viktóriának, Fluksza Bernadettnek, 
Krupánszki Ramónának és Tisch Andrásnak, hiszen 
35 különböző ízvilágú saláta várt kóstolásra, s arra, 
hogy eldöntsék: melyek a legfinomabbak, legtet-
szetősebbek. 

Az édes kategóriában az elsőség tekintetében 
nem is sikerült dűlőre vinniük a kérdést, holtverseny 
alakult ki, így a legelőkelőbb helyezésen a Bucsi 
Tímea és Pokornyi Tímea, valamint a Horthy Ákos, 
Riezing Csongor duó osztozott. Második let t a 
Reichnach Bálint, Mosberger Martin formáció, míg 
harmadik a Sós Lili, Czigle Zsófia, Czigle Hanka trió. 
A sós kategóriában az egyen kötényre is gondot 
fordító ifjú hölgyek, Papp Flóra, Rajcsány Gréta, 
Hujber Dorina és Kámán Kitti szerezték meg az első 
helyet, a másodikon a Soós Krisztina, Benkő Mirci, 
Galgovics Borka összeállítású csapat végzett, míg 
a harmadikon Pethő Alexandra, Pethő Lili Jázmin, 
Pokonyi Veronika,  Versegi Magdolna és Prekob Géza.
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Antikvár: hoztak, vittek, visszajöttek, hoztak,  
vittek, visszajöttek

A „rutinos” Antikvár látogatók min-
den nap bekukkantottak a környei 
Művelődési Ház és a Községi Könyv-
tár immáron hagyományosnak 
tekinthető őszi programjára, amely 
második alkalommal, és közkívánat-
ra meghosszabbított nyitva tartással 
várta a könyvszerető környeieket, 
környékbelieket. 

A szervezők szeptember első 
két hetében – szó szerint – 
naponta frissülő kínálattal, 

át lagosan másfélezer könyvvel 
csalogattak mindenkit, s pár nap 
elteltével már a „kívánságokat” is 
ismerték: tudták, ki keres kézimunkázással, 
ki horgászattal, ki helytörténettel kapcso-
latos könyveket, ki gyűjt Berkesi Andrástól, 
ki Émile Zolától, és ki Robert Merlétől.  
Az egyedi „igények” teljesítése a könyvren-
getegben már-már lehetetlen küldetésnek 
tűnt, de a legkitartóbb célzottan kutatók 
szinte valamennyien sikerrel jártak, és 

azok sem távoztak üres kézzel, akik „csak 
szétnéztek” a nagyteremben. Olyan is 
volt, aki négy doboz felajánlott könyvvel 
gazdagította a kínálatot, majd jó félórás 
nézelődést követően maga is egy doboznyi 
mennyiséggel távozott. 

A két hét alatt nagyjából 7-800 könyv lelt új 
gazdára, s közel 300 érkezett be, hiszen amint 

híre kelt az Antikvárnak, máris sorjáztak 
helyből, Tatabányáról, Oroszlányból, 
de még a megye határain túlról is a 
felajánlások: hagyatékból, költözés 
miatt, vagy, mert „már nem tudom 
hová tenni, de kidobni nincs szívem”. 

A kínálatból természetesen – mint 
mindig – mindenki díjtalanul válogat-
hatott, a kihelyezett adományládá-
ban összegyűlt forintokkal a szervezők 
hagyományosan a Vöröskereszt 
környei szervezetét támogatják.  
Az adományláda tartalma pedig 
ismét jólesően jelezte, hogy a kezde-
ményezés beváltotta a kezdetekkor 
megfogalmazott célt: a szerényebb 

körülmények között élőknek is lehetőséget 
biztosítani, hogy könyvszeretővé váljanak, 
s hogy megőrizzék, hogy továbbadják 
könyvszeretetüket... Az adományláda 
az Antikvár zárásakor 35.315 forintot tar-
talmazott, és barátsággal „ölelkezett” a 
sok-sok 5, 10, 20, 100, 200 forintos érme a 
papírpénzekkel...

Szeretetük felbecsülhetetlen kincs
Sokadik alkalommal találkoztak pén-
teken az Idősek Klubjának környei és 
vértessomlói tagjai, hiszen a közös, tar-
talmas összejöveteleik már szép múltra 
tekintenek vissza. Ezúttal a somlói Művelő-
dési Házban gyülekeztek, ahol a klub kol-
lektívája és a házigazdák igazi családias 
hangulatot varázsoltak a szépen megte-
rített asztalokkal, ízletes vendéglátással, 
s egyáltalán nem utolsó sorban a színes, 
szívből jövő műsorral. 

A vendégeket – köztük Igó István 
polgármestert, Krüpl Etelkát, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét, Mecsei Ilonát, az Egyesített Szoci-
ális Intézmény igazgatóját – Halász-Becker 
Anita szolgálatvezető köszöntötte, kiemel-
ve, hogy szüleink, nagyszüleink mosolya, 
gondoskodása ad erőt nekünk, kitartásuk, 
szeretetük felbecsülhetetlen kincs.

Az idős ember nem szabályokat mond, 
nem tanításokat osztogat, hanem saját 
élettapasztalatát adja át. Ezt az ösztönös 
tenni akarást csak egyetlen módon tudjuk 
megköszönni: ha odafigyelünk az idősekre. 
Ez az ünnep alkalmat kínál, hogy éreztes-
sük, mennyire fontos részei az életünknek. 
Az élet gazdagabb lesz, ha megtöltjük a 
hétköznapok néhány percét a rendkívü-
livel, az emberivel, az udvariassal, az ün-
neppel – fogalmazott a program kezdetén, 
amely valóban szívből, szeretetből jött létre.

Azért vannak a jó barátok... dúdolták a 
meghívottak az általános iskola énekkará-

val, Tóth Ákos és Tóth Balázs szavalatával 
ajándékozta meg a szép korúakat, Hetzl 
Eszter és Takács Szófia pedig gyermeki 
„bölcseletekkel” csalt mosolyt az arcokra. 
Az unokák, dédunokák tapasztalásai között 
elhangzott, hogy a nagypapa és nagyma-
ma pusztán a két kezével csodákra képes. 
A nagymama úgy köt, horgol, hímez, mint 
senki más. A nagypapa számára pedig 
nincs olyan játék, amit ne tudna megjaví-
tani. A nagyszülőktől fontos információkat 
tudhatunk meg, például azt, hogy anya 
sem volt matekzseni. A nagyi mindig ráér 

– gondolják az unokák – ami ugyan nem 
egészen igaz, de az időbeosztásuk való-
ban lazább. A nagymamák azért ducik, 
mert tele vannak szeretettel. S a legfonto-
sabb: a nagyszüleink nélkül soha nem tud-
nánk, hogy mennyire jó unokának lenni...

Az őszi találkozót szintén visszatérő ven-
dégként színesítették a környei Nő Klub 
tagjai, akik ezúttal sem üres kézzel érkeztek 
somlóra. Vitték magukkal a szemnek ked-
ves kézműves tárgyaikat, díszeiket, azokkal 
is jelezve, hogy a kreativitás és értékterem-
tés nem korhoz kötött…

Megérkeztünk!Születésnaposok

Őrizzétek a betűket!
Huszár Gál, az első nyomtatásban meg-
jelent magyar nyelvű énekeskönyv szer-
zőjének életútja elevenedett meg szept-
ember 29-én a Művelődési Házban, ahol 
Dinnyés József daltulajdonos a reformátor 
gyűjteményében a nemzet állapotát 
megéneklő korabeli verseket, dallamokat 
kobozkísérettel adta elő, az életutat Nagy 
Sándor Tamás színművész kilenc szerep 
megszólaltatásával illusztrálta. 

A z előadás résztvevőit az 1500-as 
évekbe kalauzolta Dinnyés József, 
aki szívén viseli a török idők szerző-

inek munkásságát, mert úgy véli, hogy a 
nemzeti önismeret költeményeit alkották 
meg, ezért is tartja fontosnak, hogy a refor-
máció jubileumi évében minél több helyre 
elvigye a Krisztusra mutató énekeket.

A Huszár Gállal kapcsolatos első biztos 
adat 1553-ból való. Ekkor a mátyusföldi 
Vízkelet papja volt, de a reformáció ter-
jesztéséért a győri püspök kiközösítette a 
katolikus egyházból. Menekülnie kellett 
és Habsburg Miksa magyaróvári birtokán 
Wohnitzky Zakariás várkapitány védelmét 
élvezte, Moson vármegye székhelyén és a 
szomszédos Kálnokon szolgált lelkipásztor-

ként. Elszántan terjesztette az új tanokat, 
vitázott a katolikus papokkal, és iskolát 
alapított prédikátorok képzésére. 

Első, saját prédikációit tartalmazó köny-
vét 1558. április 1- jén adta ki, ebben 
Anaxiusnak, azaz méltatlannak nevezte 
magát. A könyv miatt beidézte a győri 
püspök, de mivel nem jelent meg, újra 
kiközösítette, és eltiltotta a nyomtatástól. 
Ennek ellenére 1559-ben újabb könyveket 
nyomtatott. Az egyik Sztárai Mihálynak a 
római katolikus egyház papi intézményét 
gúnyoló, szatirikus, hitvitázó színműve, a 
másik Heinrich Bullingernek a magyar pro-
testánsokhoz írt hitvalló levele volt.

Huszár Gál élettörténetének sorsfordító 
találkozásait Pozsgai Zsolt forgatókönyvíró 
írta. Az 1560-ban megjelent énekeskönyv 
eredeti dallamai, versei kötik össze a láto-
gatók, szereplők dialógusait. 

Az előadás zárójelenetében hangzott el 
Huszár Dávid vallomása: amit kért apám, 
elvégeztem... a nyomdát felfejlesztettem... 
elvégeztem, amit apám rám hagyott.... 
és most csak egy vágyam van: anyám és 
apám mellé feküdni... A hitújító életútját 
követve számos, a mának is szóló üzenet is 
elhangzott, a program zárásaként Dinnyés 
József így fogalmazott: a múltidézésünk 
kicsit jelenidézés is volt. Gondoljunk csak 
Rákóczi fejedelemre, aki azt mondta: itt 
állunk a só hegyeken és a magyar ember 
só nélkül eszi a kenyerét...

Az előadást követően a daltulajdonos 
dedikálta a „Huszár Gál Megszólaltatott 
énekeskönyve” című, a reformátor által 
1560-ban kiadott énekeskönyv negyvenkét 
„nagyon tisztán magyar, Krisztusra mutató 
és mélyen hívő” énekek kottáját és CD-n 
rögzített hanganyagot is tartalmazó kötetét, 
melyben meggyőződése szerint a magyar 
nyelv, nemzetünk és hitünk megmaradásá-
nak énekeit szólaltatta meg.

„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:

90 esztendős
Eisler Norbert (október 9.)

85 esztendős
Szanyi Ferencné sz. Kilácskó Ilona (október 27.)

80 esztendős
Kurcz Béláné sz. Szalai Terézia (október 3.) 

Kollár Istvánné sz. Makra Ilona (október 23.)
75 esztendős

Balaskó Imre (október 2.) 
Veres Miklós (október 19.) 
Kollár István (október 22.)

70 esztendős
Horn József (október 4.) 
Pachl Béla (október 5.) 

Mészáros Józsefné sz. Molnár Eszter Klára (október 7.) 
Wittmann Antal (október 25.) 

Mezőfi János (október 29.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„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 két kisfiúval és 
három kislánnyal gyarapodott községünk és ragyogta be 
érkezésük környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Horváth Zoltán és Császár Hajnalka  
kisfiát Zsombort,

Specziár Ferenc és Szücs Edina Anna  
kislányát Lillát,

Balázs Zoltán és Bartus Noémi Veronika  
kisfiát Zoltán Györgyöt,

Pacsmag László és Kiss Nikoletta  
kislányát Zoét,

Kis József és Südi Eszter kislányát Rékát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Duma Swing
Gitár, nyakkendő és  

a szving ötven árnyalata.  
Becsomagolva  

stand-up zsemlék közé. 
Ez a Duma Swing, vagyis  

Kovács András Péter (KAP), 
Janklovics Péter  
és Illés Ferenc  

jazz-up comedy estje 
november 10-én (péntek) 19 órától  

a környei Művelődési Házban  
(Alkotmány u. 1.)

 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mozdítsd meg „KÖRNYE”-zeted 2017. 
9. Tó-futás – október 23. – Környe  

 

Nevezés 9 és 9.50 
között a helyszínen.  
A részvétel díjtalan, 
valamennyi induló 

ajándéka csokoládé és 
üdítő. A kategóriák 

első három helyezettje 
érem díjazásban 

részesül. 
 

A lány, fiú, illetve női és a férfi versenyzőket 
a szervezők kategóriánként külön díjazzák. 

 
Kategóriák: 

 

Óvodás: 2011-től 
Kisiskolás: 2007-2010. 
Felsősök: 2003-2006. 

Középiskolások: 1999-2002. 
Felnőtt: 1977-1998. 

Senior: 1976, és előtt születettek 
Családi: 2 felnőtt, 1 (2006-ig született) gyerek 

 
Időbeosztás: 

 

10.10:  Óvodás futam (kb.500m) 
10.25:  Kisiskolás + Családi futam  

(kiskör, kb. 1 600 m.) 
10.45: Felsősök + Felnőtt (tókör, 3 km.) 
11.15: Középiskolások + Senior (tókör) 

11.50: Eredményhirdetés 
 

Bővebb információ 
előzetesen Gubicza 
Istvántól kérhető a 

30/9853839-es 
telefonszámon. 

 

Süssünk, süssünk... mézeskalácsot!

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe, a Vöröskereszt 
Környei Alapszervezete, valamint 
a Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár második alkalommal 
hirdet mézeskalács készítő ver-
senyt. Regisztrálni november 21-
éig lehet a Művelődési Házban 
személyesen, vagy a 473-091-es 
telefonszámon hétköznapokon 
10 és 17 óra között. 

A saját készítésű mézeskalács 
kompozíciókat (házikók, betle-
hemek, adventi koszorúk, állatok, 
fenyődíszek, ajándéktárgyak) november 28-án 10 és 17 óra között várjuk a Művelődési 
Házban. Az alkotások november 30-ától tekinthetők meg, s december 9-én, a falu ka-
rácsonyfája feldíszítésének napján derül ki, hogy a közönségszavazatok alapján mely 
mézeskalácsok a legtetszetősebbek. Az első három díjazott a Simon Méhészet ajándék-
csomagját veheti át.

OKTÓBER 23-AI  
MEGEMLÉKEZÉS  

– KÖRNYEBÁNYA
Környebányán 2017. október 23-án,  

16 órakor kezdődik a megemlékezés 
a mártírhalált halt Puskás Sándor  

emlékére állíttatott márványtáblánál.

OKTÓBER 23-AI  
MEGEMLÉKEZÉS – KÖRNYE

Az 1956. évi forradalom és  
szabadságharc emlékére rendezett  

környei ünnepség kezdetén,  
október 23-án 17 órától  

Nagy Péter református tiszteletes  
és Bedy Sándor plébános tart  

ökumenikus istentiszteletet  
a református templomban.

Ezt követően kezdődik  
a hősök előtt tisztelgő program  

a Művelődési Házban, ahol 
Beke László polgármester mond  

ünnepi beszédet, majd  
Eisenbart Győzőné  

felkészítésében és rendezésében 
környei gyerekek, fiatalok adják elő  

az „Életképek ’56-ból” című  
szerkesztett műsort.

A megemlékezés koszorúzással zárul 
a Kegyeleti Parkban.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZSÉG 
VALAMENNYI LAKÓJÁT TISZTELETTEL 

HÍVJA ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSEKRE!

Programok

A Környei Református Missziói Egyházköz-
ség szeretettel hívja és várja a település 
minden kedves lakóját 2017. október 
31-én, a környei református temp-
lomban délelőtt 9 órától tartandó RE-
FORMÁCIÓS és HÁLAADÓ ISTENTISZ-
TELETÉRE, amelyen egymás közösségében 
szeretnénk hálát adni a Mindenható Isten-
nek, a Reformáció elindulásának 500-dik 
évfordulójáért és azokért a munkálatokért, 
amelyeket Isten és többek segítségével, 
támogatásával  templomunk megújulása 
érdekében eddig tehettünk.

Távcsöves csillagászati 
bemutató Környén

A tatai TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló 
és Múzeum munkatársai távcsövezésre hív-
ják az érdeklődőket október 28-án 18 órától 
a környei tó partjára, a Művelődési Háztól 
kb. 60 méternyire. A csillagászati bemutató 
ingyenes, mert „A tudomány nem eladó!” 
A Csillagda munkatársai 17 órakor néma 
főhajtással koszorút helyeznek el Posztoczky 
Károly nyughelyén, majd a 18 órakor kez-
dődő távcsövezés során láthatók lesznek 
a Hold kráterei és hegyei, kettőscsillagok, 
csillaghalmazok, galaxisok és műholdak. Itt 
lesz – a többi között – a megye legnagyobb 
távcsöve, a Tatai Árgus is. A távcsöves 
csillagászati bemutatót a szervezők 
csak derült időben tartják meg!
 

Les-hegyi esték 
MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk Önt és Kedves Családját a 
november 3-án (péntek) 17 órától tartandó 
irodalmi estre, melyen „Az életet már meg-
jártam...” címmel a 200 éve született Arany 
Jánosra emlékezünk. A verseket Petrozsényi 
Eszter színművész tolmácsolásában halljuk. 
Helyszín: Művelődési Ház

Jegyek 2000 Ft-os áron vásárolhatók hétköznapokon 10 és 17 óra között,  
a KÖRNYE KÁRTYÁVAL RENDELKEZŐK KEDVEZMÉNYESEN,  

1000 Ft-ért válthatják meg jegyüket.

Művelődési Ház Környe, telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147

Programok

Márton nap
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Környei Németek Baráti Köre és Kul-
túregyesülete szeretettel meghívja Önt 
a 2017. november 18-án 16 órakor 
tartandó Márton napi és a Baráti Kör 
fennállásának 20. évfordulójára rende-
zett ünnepségre a Művelődési Házba.

Fellépő csoportok:

Környei Hagyományőrző  
Német Gyermekcsoport
Szivárvány Tánccsoport

Csolnoki Német Nemzetiségi Dalkör
 Máriahalmi Német Nemzetiségi Dalkör
Vértestolnai Német Nemzetiségi Dalkör

 Környei Német Nemzetiségi Dalkör

 A bál 19 órakor kezdődik, melyre  
a belépés díjtalan, a jó hangulatról 

a Schwowischi Buam zenekar  
gondoskodik.

Minden érdeklődőt nagyon  
sok szeretettel várunk!



12 13

Részletek a Környei Hírhozó  
következő számában. 

Advent-elő

Egész napos  
kézműves vásár és családi program  

a Művelődési Házban!

TÁJÉKOZTATÓ  

október 31-én (kedd) 14 órakor  

a környei Művelődési Ház  

olvasótermében!

ÚJDONSÁG | Vegyszermentes, kézműves 
szappanjainkat, kozmetikumainkat  

BEMUTATÓTERMÜNKBEN 
is megvásárolhatod!

Gyere el és válogass a szappanok, testvajak, 
bio olajok, bio szérumok, fürdősók, 

testpermetek, natúr dezodorok, 
illóolajok között!

• egyedi ajándékcsomagok
• ekcémás, pattanásos bőrt ápoló termékek

• workshopok

SZOMMER | WELLNESS SZAPPAN
Környe, Bajcsy-Zsilinszky u. 44.

Kérjük, látogatás előtt jelentkezz be:
info@wellness-szappan.hu

20 450 38 70

 Mutasd fel ezt a hirdetést és 5% kedvezményt 
adunk vásárlásod végösszegéből! Érvényes: 2017.11.5.

MEGNYITOTTUNK!

Szeretettel várjuk  
kedves vásárlóinkat 

ÚJONNAN MEGNYÍLT 
Zöldség, Gyümölcs,  
Vegyesboltunkban 

a POSTÁVAL SZEMBEN (a régi virágbolt helyén)  
a Beloiannisz út 10. szám alatt,  

valamint régi helyünkön az Eurós mellett,  
az Alkotmány út 62.szám alatt.
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Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690 • hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

Influenza elleni  
védőoltás 

Dr. Árendás József háziorvos a Rákóczi úti 
Szent Rókus rendelőben október 25-én 
délután fél 2-re várja az influenza elleni 
védőoltásra jelentkezőket. A rendelő tele-
fonszáma: 473-093. 

Szabadság  
a Sz. Rókus rendelőben

Dr. Árendás József november 20-ától 24-éig 
szabadságát tölti, ez idő alatt elmarad a 
rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus rende-
lőben. A helyettesítésről saját rendelési 
idejében Dr. Bublovics Péter gondoskodik 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben (Belo-
iannisz út). 

Gyermekorvosi rendelés 
november 3-án

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvost nov-
ember 3-án Dr. Bognár Ágnes helyettesíti, 
aznap 10.30 és 12 óra között lesz rendelés. 
A gyermekorvosi rendelő ideiglenesen az 
Alkotmány út 21. sz. alatt, a régi állatorvosi 
rendelő (sportpálya felé) épületében talál-
ható, telefonos elérhetősége változatlan: 
34/473-095, 06 20 9674054.

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva minden hónap első hétfőjén 
fogadóórát tart. A képviselő legközelebb 
november 6-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. 

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot.  
ŰA házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja, 
a szelektív hulladékgyűjtési napon a 
meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyez-
hető ki a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

A szolgáltatótól kapott információk alap-
ján idén még a következő időpontokban 
lesz Környén házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

november 13. 

KÖRNYÉN 
október 30., november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

november 5., december 7.

KÖRNYÉN 
október 24., november 24., december 29.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környe Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  

együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási  hallgatók számára 
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév  

első félévére vonatkozóan

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

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatalánál az EPER-BURSA rendszerben regisztrált és kinyomtatott pályázati 
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-
igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A települési önkormányzat Szociális– és Egészségügyi Bizottsága 2017. december 8-ig 
bírálja el a beérkezett pályázatokat: 

A települési önkormányzat 2017. december 11-ig a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján nyilvánosságra hozza az általa nyújtott támogatások adatait, döntéséről 
a pályázókat írásban értesíti. 

Részletes kiírás: www.emet.gov.hu (EPER-BURSA)

VÉRADÁS
Az önkéntes véradókat várja  

október 26-án, (csütörtök)  
délután fél 1 és fél hat között  

a környei Művelődési Házban  
a Vöröskereszt. 

Adj vért,  
életet menthetsz! 

Az idei évben  
ez lesz az utolsó  

véradás Környén.


