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Hősök voltak, de nem akartak hősök lenni
Néma főhajtással, a kegyelet virágainak 
és az emlékezés mécseseinek elhelyezé-
sével  tisztelegtek október 23-án a mártír-
halált halt Puskás Sándor emlékére állítta-
tott márványtáblánál Környebányán. A 22 
esztendős környebányai orvostanhallga-
tót 1956. október 23-án este sebesültmen-
tés közben érte halálos lövés. Emlékére a 
forradalom fél évszázados évfordulóján 
állítottak emlékművet, az emlékező kö-
zösség azóta ott  rója le a hősök előtti 
tiszteletét. 

A z 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére rendezett ün-
nepség Környén hagyományosan 

ökumenikus istentisztelettel kezdődött a 
református templomban, majd a Művelő-
dési Házban folytatódott, ahol Beke László 
polgármester idézte fel a 62 esztendővel 
ezelőtti eseményeket, hangsúlyozva, hogy 
’56 októbere, az akkori hősök áldozata és 
példamutatása hitet és reményt kell, hogy 
adjon mindannyiunknak. Bebizonyították, 
hogy bármilyen erősnek, megingathatat-
lannak és megkérdőjelezhetetlennek tűnik 
is a politikai hatalom, bárhogy is próbálja 
elhitetni velünk tökéletességét, az igazság 
elől, a tisztán megfogalmazott népakarat 
elől nem menekülhet. Hősök voltak, de nem 

akartak hősök lenni, csupán emberek, akik 
hittek az emberségben, a szabadságban, 
a függetlenségben – fogalmazott, s gon-
dolatait Bibó István üzenetével zárta: a 

magyar népnek az a feladata, hogy a fele-
déssel, elszürküléssel szemben, tisztán őriz-
ze meg a maga forradalmának zászlaját.

Engedély nélküli kutak bejelentése:  
a kormány meghosszabbítaná a moratóriumot

Sajtóértesülések szerint a kormány sem 
tartja kivitelezhetőnek az év végéig az 
országban lévő több százezer illegális 
kút engedélyeztetését, ezért 2020 végéig 
tolnák ki a határidőt. Az engedélyeztetés 
mindennel együtt akár több mint 100 ezer 
forintba kerülhet kutanként, de elvileg 
szeretnék egyszerűsíteni az eljárást. 

Amit lapzártánkkor lehetett tudni

A 2018. november 7-én hatályos 
jogszabályi környezet szerint ez év 
december 31-ig lehet büntetlenül 

bejelenteni Magyarországon az illegális 
fúrt kutakat. A kormány október 20-án 
benyújtotta az engedélyezési moratórium 
meghosszabbítására irányuló javaslatát a 
parlamentnek, ami alapján 2020. decem-
ber 31-ig tolnák ki a határidőt. 

Jelenleg tehát még nem elfogadott a 
moratórium határidejének a kitolása, azon-
ban a kormányzat hosszabb távú szándé-
kairól nem sokat lehet tudni. Az Agrármi-
nisztérium közleménye szerint kormányzati 
szándék, "hogy az újonnan létesítendő ku-
tak engedélyezése, valamint a már meglé-
vő illegális kutak fennmaradására irányuló 

eljárás a jövőben az állampolgárok számá-
ra a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb és 
legköltséghatékonyabb folyamat legyen".
Ezért jelenleg is kormányzati munka zajlik a 
Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium 
együttműködésében, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) szakmai bevonásá-
val. A NAK - ami kezdeményezte a határidő 
2020-ig való kitolását - azt is szeretné elérni, 
hogy a fennmaradási engedélynek való 
megfeleltetést ne egyszerre az engedély 
megszerzésekor kelljen teljesíteni, hanem 
az engedély érvényessége alatt, ami által 
jobban eloszlanának a költségek.
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Hősök voltak, de nem akartak  
hősök lenni 
…folytatás az első oldalról.

A József város mélyén, hol sötétek a 
fények, szőke lányt neveltek az ötvenes 
évek… Községünkben negyedik eszten-
deje tisztelgünk ismét környei gyerekek, 
fiatalok ünnepi szerkesztett, dramatizált 
műsorával október 23-án, így is erősítve, 
hogy az 1956-ban történteket egyetlen 
felnövekvő generáció se feledhesse el. 
Eisenbart Győzőné felkészítésében a 
fiatalok ki tudja, hány száz, hány ezer 
magyar ember sorsát elevenítették meg 
a Kárpáthy családén, a Kárpáthyék lánya 
sorsán keresztül. Apját valamikor elvit-

ték… A szőke lány életébe bekopogtat 
a szerelem, kibontakozik a történet ran-
devúval, cukrászdával és tragédiával... 
Az egyedi, személyes sors elegyedett 
a történelemmel, és a börtönviselt apa 
keserű gondolataival: az ember állja a 
verést, Márianosztrát… aztán elmegy az 
asszony is, mert nem bírja tovább, hogy 
ujjal mutogatnak rá a piacon… És akkor 
egy félrecsúszott élet alkonyán hivatalos 
ország hivatalos képviselői azt mondják: 
Bocs! Tévedtünk!...

A megemlékezés a Kegyeleti Parkban 
zárult, ahol Beke László polgármester, 
Orlovits Tímea jegyző, Tardoskeddről Halász 
Gabriella alpolgármester és Veres Judit 
hivatalvezető, a Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Környe képviseletében Tirhold Kár-
men elnök és Erl Péter, valamint a pártok, 
a Történelmi Vitézi Rend, civil szervezetek, 
az általános iskola diákönkormányzatának 
képviselői és a megjelentek hajtottak fejet. 

Köszönet a környebányai közreműködé-
sért özv. Borsodi Istvánnénak, Badó Szilvi-
ának, Bolemányi Magdolnának és Bozó 
Kucskár Anikónak, a „Kárpáthyék lánya” 
című darabért Eisenbart Győzőnének, 
Lelkes Laurának, Hartmann Viviennek, 
Krupánszki Ramónának, Csík Ádámnak, 
Valakovics Dominiknak, Pankotai Melindá-
nak, Csáki Dorottyának, Bagány Áronnak, 
Auer Róbertnek, Stranszky Tamásnak, 
Stranszky Dánielnek, Soltész Lászlónak, 
Vanya Balázsnak!

Tisztelgés az aradi vértanúk előtt

Kukoricafosztás másodszor
Valamikor mi is így ültünk a ku-
pac tetején – nosztalgiázott egy 
idősebb hölgy október 6 -án a 
Közösségi és Tájház udvarán, 
ahol egyszer csak a fosztásra váró 
kukorica közepébe huppant egy 
„megfáradt” kisfiú. 

A mosolygós múltidézés is 
igazolja, hogy még szá-
mosan élnek Környén, akik 

jól emlékeznek az egykori tengeri-
hántásra, azaz kukoricafosztásra. 
Annak idején a házaknál a beta-
karítás után összegyűlt kukorica-
csöveket a szomszédok, rokonok egymást 
kisegítve, közös munkával tisztították meg 
a levelektől. A közösen végzett munka – 
hasonlóan a tollfosztáshoz – jó alkalmat 
teremtett a beszélgetésre, dalolásra, játé-
kos évődésre.

Ezt a hagyományt elevenítette fel má-
sodik alkalommal a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe, s a hívó szóra ezúttal 
is szép számmal érkeztek gyerekek, fiata-
lok, felnőttek, bár a kisebbeknek időnként 
meggyűlt a bajuk a fosztással. Nézd csak, 
tekerd meg, úgy könnyebb letépni – mu-

tatták ilyenkor az idősebbek, akik rutinos 
mozdulatokkal fosztották a kukoricát.

A program résztvevői tehát előbb az 
udvaron szorgoskodtak, sorra bontották 
le a kukoricacsövekről a csuhét, ügyelve, 
hogy a levelek egészben maradjanak, s 
külön válogatva a szebbeket, hiszen ké-
sőbb azokból készültek virágok. Merthogy 
a kukoricafosztás egykoron nem csupán 
gazdasági tennivaló volt, a szűkös időkben 
a csuhéból készítettek dísztárgyakat, játé-
kokat, s szerencsére ez a hagyomány sem 
veszett mára a feledés homályába.

Benn az asztalokon pálcikák, ollók, 
edényekben langyos víz sorakozott, 
s egy vázában azok a csuhévirá-
gok, melyeket korábban egy kéz-
műves képzés keretében készített 
Hadverő Katinka, a Művelődési Ház 
munkatársa. Az akkor megszerzett 
tudását most nemcsak, hogy 
hasznosíthatta, de át is adhatta 
a gyerekeknek, felnőtteknek, akik 
igyekeztek ellesni a mozdulatokat, 
„trükköket”, hogy ők is hasonló 
rózsát, borzas mákvirágot vará-
zsolhassanak a csuhéból, de olyan 
is akadt, aki a saját gondolatai, 

fantáziája mentén alkotott.
A gyerekek, felnőttek láthatóan a má-

sodik kukoricafosztáson is remekül érezték 
magukat, amiben a hagyományőrzés mel-
lett nyilván „főszerepet játszott” az anyuval, 
apuval, nagyszülőkkel közösen elöltött idő, 
a közös alkotás öröme is.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Tirhold Kármen elnök ezúton fejezi 
ki köszönetét Szemeti Csaba részére a fel-
ajánlott kukoricáért, Hadverő Katinkának a 
kitartó kézműves „oktatásért”, a jelenlévők-
nek pedig a lelkes és kreatív részvételért.

Az aradi vértanúk mártírhalálának 169. 
évfordulóján a református temetőben 
tisztelegtek az 1848-49-es szabadságharc 
mártírhalált halt katonai vezetői előtt 
Környén. Községünkben 2009 októberé-
től növekedik a tiszteletükre elültetett, 
réztáblával emlékeztető tizenhárom vér-
szilvafa és egy szomorú cseresznyefa, a 
tavalyi megemlékezésre pedig kopjafa 
készült. 

A z emlékezés a jelenről is szól, mert 
bennünk tovább élnek azok az 
ér tékek, eszmék, amelyeket a 

magyar szabadságharcosok képviseltek. 
Erőt adnak az olyan elődök, mint a 13 
aradi vértanú, és minden olyan név sze-
rint ismert és névtelen hős, akik a nemzet 
szabadságáért harcba szálltak – fogal-
mazott a kegyeleti helyen Vadász Éva, 
a képviselő-testület Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottságának el-
nöke a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
emlékműsora előtt.

Adamek Lili, Bagi Martin, Pethő Ale-
xandra, Pethő Lili, Pokorni Veronika, Szász 
Alexandra és Versegi Magdolna Takács 
Karolina felkészítésében idézték fel a 169 
évvel ezelőtti eseményeket, Damjanich 
imáját: Mindenség Ura! … Áldd meg Aradot! 
Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe 
süllyedt Magyarországot!...

Jelképpé váltak. Ők fizettek mindenért, 
mindenki helyett. Halálukkal nyújtottak 
vigaszt a megrendült nemzetnek: a szép 
halál és a közös gyász vigaszát, ami így lett 
az önbecsülés, az élet záloga is – hangzott 
el az ünnepi műsorban.

Ma, amikor megemlékezünk az Aradi 
13-ról, csak úgy válik hitelessé a megemlé-
kezésünk, ha okulunk, tanulunk az ő sorsuk-
ból. Ha tanulunk abból, hogy az emberek, 
közösségek, népek egymásnak feszülő 
indulata micsoda, szinte beláthatatlan, 
senki által nem kívánt következményekkel 

járhat! – hívta fel a figyelmet áhítatában 
Nagy Péter református tiszteletes, hangsú-
lyozva, hogy az emlékezés önmagában 
semmit nem jelent. Sőt, hiábavaló képmu-
tatás, ha a jelenben nem válik tanulsággá, 
tapasztalattá.

Az emlékező, hősök előtt tisztelgő gondo-
latok után Vadász Éva, a Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottság elnöke és 
Takácsné Eichhardt Emma bizottsági tag, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében Wéber István és Erl Péter, 
valamint a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola részéről Lóczi 
Kata és Karnuts Ferenc helyezte el az emlé-
kezés koszorúit a két tardoskeddi fafaragó, 
Buják Vince(†) és Csányi Gyula készítette 
kopjafánál, a diákok pedig az örök emlé-
kezés mécseseit a Budapesten kivégzett 
gróf Batthyány Lajos, Magyarország első 
miniszterelnöke emlékére elültetett szomorú 
cseresznyefánál, valamint a vértanúk tisz-
teletére növekvő vérszilvafáknál.
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Őszi szavalóverseny: középpontban az ősz 
Ha most a torzsára sorjába visszatapaszt-
juk a letépett táposztó káposztaleveleket, 
a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, 
helyesen fejesen szerkesztett káposztát 
képeztünk. – Romhányi József „Nyúliskola” 
című műve mellett más nyelvtörő, hosz-
szabb, rövidebb, komolyabb, vidámabb 
versek is elhangzottak október 16-án, a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola hagyo-
mányos őszi szavalóversenyén. 

G oór Brigitta és Láng Éva szervezők 
ezúttal azt kérték a gyerekek-
től, hogy a választott alkotások 

kapcsolódjanak az őszhöz, annak han-
gulatához, de mint kiderült, nyáron több 
apróság igen hosszú, ámde más témájú 
verset tanult meg, így természetesen 
őket is ér tő fülekkel hallgat ta a zsűri.  
Az idei verseny során 31 szavalat hangzott 
el az intézmény könyvtárában, ezúttal is 
többnyire alsó tagozatosoktól, hiszen a 
felsősök közül csupán négyen érkeztek a 
nemes megmérettetésre. Takács Karolina, 

a zsűri elnöke ezért az eredményhirdetés 
során nemcsak megköszönte, elismerte a 
gyerekek versszeretetét, hanem azt is kérte 
tőlük, őrizzék meg azt, és reményét fejezte 
ki, hogy a kis elsősökkel nyolc év múlva is 
találkozhat a szavalóversenyen. 

A nagyjából egy órás versáradat során 
a szülők, nagyszülők aggódó, drukkoló, 
büszke pillantásaitól kísérve elevenedtek 
meg többségében az ősz ihlette művek 
különböző alkotóktól, s a döntéshozatal 
előtt az ítészek elégedetten állapíthatták 
meg, hogy egy-két apró bizonytalanságtól, 
bakitól eltekintve minden nevező felkészül-
ten, a vers magabiztos tudásával érkezett 
a versenyre.

Az elsősöknél Kun Jázmin vehette át 
az első helyezettnek járó ajándékot, s 
a kicsik ügyességét jelzi, hogy a zsűri 
Sztancsik Mátyást és Veilandics Vendelt is 
a második helyre sorolta, míg Sternhardt 
Dalma a harmadiknak szóló oklevelet 
vehette át. A másodikosoknál Bartis Dorka 
végzett az élen, második lett Krupánszki 

Gréta, harmadik Baumgarten Julianna 
Lili. A harmadikosok mezőnyéből a zsűri 
Hamburger Istvánt sorolta az élre, a má-
sodik helyezettnek járó ajándékot Kakuk 
Róza, a harmadikét Nagy Bíborka vehette 
át. A negyedikesek szavalatait hallva is 
nehéz helyzetben volt a zsűri, végül úgy 
döntött, hogy Kiss Hanna és Rajcsány Gré-
ta egyaránt megérdemli az első helyet, 
második let t Hujber Dorina, harmadik 
Fiala Zsófia. Mivel a felsősök mezőnyét 
1 ötödikes, 1 hetedikes és 2 nyolcadikos 
diák alkotta, az ítészek úgy határoztak, 
hogy nem hirdetnek évfolyamonként 
eredményt. A két végzős diák közül Tóth 
Kira szavalatát ítélték színvonalasabbnak, 
így az ötödikes Bartis Gáborral, valamint 
a hetedikes Lopez Vega Hamka Emmával 
ő is a Művelődési Ház különdíját vehette 
át. Az intézmény november 25-ei Advent-
elő programján mindhárman díjtalanul 
készíttethetik el Karikatúra Anginél „ön-
arcképüket”, azaz Walt Disney stí lusú 
karikatúrájukat.

Tök jó móka negyedszer
Tök jó! Ne töketlenkedj! Tökfej vagy? Hú 
de tökös! – október 26-án megsokasodtak 
a „tök” szó különböző verziói a környei 
Művelődési Házban, de nem azért, mert 
bárki is öncélú, illetlen beszédre töreke-
dett volna, egyszerűen adta magát a 
szójáték. A Művelődési Ház és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
közös rendezvénye, a negyedik Tökölő 
és KÜRBIS-SCHNITZE tök jó mókát kínált 
nem csak tökmagoknak, s bizony nem 
csupán a kicsik, hanem a nagyobbak, 
anyukák, apukák, nagyszülők is tök jól 
érezték magukat.

G armadával készültek a töklám-
pások, a legfelkészültebbek már 
előre megrajzolt tökkel érkeztek, 

de természetesen azok is faraghattak, akik-
nek gondot okozott az „alany” beszerzése, 
hiszen ők több mint 100 darab közül válo-
gathattak, és a nap végére valamennyi 
el is fogyott. 

Az idei program résztvevői másodszor 
ámulhattak szemet gyönyörködtető zöld-
ségcsodákra a Környe testvértelepülésé-
ről, Tardoskeddről érkező Oravek Gábor, 
az érsekújvári Hotel Akadémia végzős 
hallgatójának köszönhetően. A gyerekek, 
felnőttek a különböző kreációk mellett 
a faragóeszközökre is rácsodálkoztak, a 
fiúknak, lányoknak pedig Gábor segített 
egy-egy Spongyabob, pók, csillag, vagy 
más motívum, minta elkészí tésében. 
Tardoskeddről érkezett Mihályi Annamária 
és Magyar Csilla is, ők – dalos lelkűek lévén 
– az elmélyült faragás alapzaját színesítet-
ték citeramuzsikával, népdalokkal.

A tök jó buliban idén sem unatkoztak 
azok az apróságok, akik inkább anyura, 
apura, vagy a nagyszülőkre bízták a lám-
pás elkészítését: ők a nagyteremben a 
Csiri-Biri Játéktár óriás tökös fajátékaival 
mókáztak rendületlenül, vagy éppen türel-

mesen várták, hogy az arcfestés során át-
alakuljon az arcocskájuk. S hogy ne csak a 
szemnek, kéznek kedvezzenek a szervezők, 
tökös falatok is kellették magukat: az iskolai 
konyhában készült el több mint 15 kilónyi 
mézes sült tök, és a program végére az utol-
só darabig mind elkelt. A tökös programra a 
„Süssünk főzzünk valamit” Klub tagjai, Barta 
Gizella, Csépke Cecília, Szabóné Marika, 
Szőgyényiné Ani és Pribéliné Wéber Noémi 
az 5,5 esztendős ikrek, Tiba Emma és András 
kiskuktáskodásával sütőtökös muffint, kug-
lófot, kókuszgolyót, budai szeletet készített, 
így azok a gyerekek is jóízűen falatozták a 
tökös finomságokat, akik a szülők elmon-
dása szerint meg nem ennék a sütőtököt… 

Hagyományosan a mérlegek is folya-
matosan „dolgoztak”: 23 nevező össze-

sen 275,8 kiló tököt cipelt, tolt talicskán, 
a gyerekek természetesen anyu, apu 
segítségével. Többségében 4-6 kilós pél-
dányok érkeztek, ezért sokáig úgy tűnt, 
hogy az első nevező Cseke testvérpár, 
Bálint és Áron gondoskodó locsolása 
mellett 29 kilósra hízó tök akár a dobogó 
legmagasabb fokára is repítheti a fiúkat, 
ámde megérkezett Wéber István, akinek 
2 hatalmas tök is nevelkedett a kertjében: 
egy 38 és egy 47 kilós. Nem sokkal később 
Futó apuka is befutot t, pontosabban 
bevonszolt Máté és Dorka „szurkolása” 
közepette egy 47,1 kilós példányt, amivel 
átrajzolta a helyezéseket. Mint kiderült, a 
termetes termény magja a Králl családtól 
származott, így nem is csoda, ha minden-
ki egyre izgatottabban várta a famíliát, 
hiszen ők eddig minden esztendőben 
dobogós helyen végeztek. Pár perccel a 
nevezési határidő után meg is érkeztek, a 
szervezők pedig a jelenlévők egyöntetű 
kérésére eltekintettek a késéstől. A mér-
leg 53 kilót mutatott, így idén is a Králl 
gyerekek vehették át az első helyezett 
ajándékát, a legnagyobb tökformájú 
tortát. A közepes méretű finomságnak 
másodikként Futó Máté és Dorka örülhe-
tett, Wéber István pedig, aki a nagyobbik 
tökével csupán 10 dekával maradt el az 
„ezüstéremtől”, igazán lovagiasan vissza-
lépett, így a harmadiknak járó legkisebb 
tortát a Cseke testvérek vehették át. 

A szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet mindenkinek, akik segítették a minden 
eddigieknél legsikeresebb Tökölő és Kürbis-
Schnitze előkészítését, létrejöttét. Külön 
köszönet Balogh Lilinek, aki paplanból ké-
szített textiltökökkel érkezett, s ajándékozta 
meg a szervezőket, hogy emlékeztesse őket 
a tök jól sikerült rendezvényre, a gyerekek-
nek, résztvevőknek szerzett örömre.
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26 kilós tőpontyot fogott Hafi
Talán nincs is ember Környén, 
aki ne ismerné Hafner Jánost, 
azaz Hafit: rendezett már ló-
citrompottyantó versenyt, a 
2012-es Jégkarneválon Vera 
nevű „párjával” perdült táncra 
a jégen a közönség nem kis de-
rültsége közepette, s volt, hogy 
egy horgászszerencsében nem 
bővelkedő versenyen műanyag 
halacskával pózolt a fényképe-
zőgép előtt.

H afi ezúttal nem a meg-
szokott pajzán humorá-
val írta be nevét a falu 

és a helyi horgász egyesület 
képzeletbeli történelemkönyvé-
be, hanem egy kapitális, 26 kilós 
tőponty kifogásával, a kétkedők 
számára egy füst alatt bizonyít-
va, hogy pontyból is léteznek gyönyörű 
példányok a környei tóban.

63 éves vagyok, 55 éve horgászom. 
Fogtam már ki 1,5 méteres harcsát,  
1 méteres csukát, de ekkora ponty még 

soha nem akadt a horgomra – mesélt a 
férfi az október eleji sikerről. A kőgátnál 
horgászott egyedül, eleinte azt gondolta, 
hogy 4-5 kilós lehet csak a hal, a fárasztás 
nem is tartott tovább 30 percnél. Nem 

fogom tudni kiszedni! – egye-
dül, merítő segítség híján ez 
volt az első gondolata, amikor 
meglátta a tekintélyes méretű 
pontyot, aztán épp az bizonyult 
a szerencséjének, ami miatt a 
horgásztársak annyit ugratták: 
a törött spiccbotja. A kemény 
hegyével a második húzásnál 
sikerült a hal alá nyúlnia, így 
mostantól végérvényesen az ő 
nevéhez köthető a környei tóból 
kifogott legméretesebb ponty 
rekordja, miután megdöntöt-
te az előző 24,5 kilós csúcsot. 
Egyébként országosan is szép 
eredménynek számít, hiszen 
tavaly ősszel egy 49 kilósat fog-
tak ki Balaton-Felvidéken, és a 
MOHOSZ rekordlistáján is „csak” 
három ponty, egy 41,5, egy 30,45 

és egy 26,1 kilós előzi meg Hafner János 
pontosan 26 kilós tőpontyát. S ha valaki a 
siker titkát kutatja, az megtalálja egy sima 
kishorogban, rajta a csemegekukorica 
csalival…   

Sikeres minősítés Környén
Október első hétvégéjén Környén bizo-
nyította felkészültségét, rátermettségét a 
Turul Mentőcsoport, amely 2012-ben ala-
kult meg a megye és a régió védelmére. 
A civil alapon szerveződő speciális men-
tőcsoport elsősorban ár- és belvízi, vala-
mint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek 
során jelentkező olyan kutatási, mentési 
és védekezési szakfeladatokat lát el, ame-
lyekre az elsődleges beavatkozók, vagy a 
megalakított polgári védelmi szervezetek 
jellegükből adódóan nem képesek.

A Tatabányai Polgári Védelmi és 
Kutató-Mentő Egyesület, a szintén 
megyeszékhelyi 4×4 Terepjáróm 

Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kesz-
tölc, a Kocsi Tűzoltó Egyesület, a Magyar 
Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezete, valamint a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület alkotta csoport 
első komoly megmérettetése a 2013 júniusi 
nagy árvízhez köthető, majd a folyamatos 
képzések, tanfolyamok eredményeként 
2015-ben előbb a kutyás mentés, az év 
végén a könnyű városi kutató-mentő minő-
sítést, tavaly októberben pedig a búvármi-
nősítést is megszerezték. 

Mivel a mentőcsapat az első, 5 évig ha-
tályos minősítését 2013-ban szerezte meg, 
idén vált aktuálissá az árvízi védekezés 
megerősítése, s mint ahogy a gyakorlaton 
Sikrai Attila tű. alezredes, megyei polgári 
védelmi főfelügyelő fogalmazott, hogy ne 
csak homokzsákot pakoljanak, a városi 
kutató, mentő képesség megújítását, illet-
ve a helyi vízkár-elhárítással új szerzését is 
célul tűzték ki.

Így az október 5-én 18 órakor riasztással 
induló gyakorlat során másnap reggel 
műveleti bázist hoztak létre a környei 
általános iskola területén, majd délelőtt 

következett az árvízi védekezés a környei 
tó Által-ér befolyásánál nyúlgát bordás 
megtámasztással, illetve buzgárbevédés 
volt a feladat, délután tűzoltás az egykori 
csirketelepen, ahol az erős szélben kis idő 
múltán átterjedt a tűz, így a környei önkén-
tes tűzoltók számára valóban életszerűvé 
vált a lángok oltása. 

A városi kutatás-mentés során egy föld-
rengésben megsérült épületben rekedt 
személyek kutatását szimulálták kutyás 
kereséssel, egy „sérültet” kötéltechnika 
segítségével eresztettek le a magasból. 
A gyakorlati feladatok sorában késő dél-
után a vízről és vízből mentés következett, 
illetve eltűnt személy keresése szonárral, a 
sikeres mentést újraélesztés követte. Az esti 
órákban ismét eltűnt személy keresésére 
indultak, akkor mentőkutyákkal, az éjjeli, 
hajnali feladatuk pedig vízszivattyúzás volt.  

A vasárnapi értékelés során elhangzott, 
hogy a TURUL Mentőcsoport eleget tett a 
Nemzeti Minősítési Rendszer szakmai köve-
telményeinek, a gyakorlatot a háromtagú 
szakmai bizottság megfelelőnek értékelte, 
így átvehették az Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság főigazgatójának 
minősítő oklevelét. Azaz a mentőcsoport 
jelenleg a megszerezhető hétből jelenleg 
már öt szakterületre rendelkezik minősítő 
oklevéllel.

Sikrai Attilától azt is megtudtuk, hogy 
2013 áprilisától napjainkig 140 alkalommal 
vonult a csoport vagy teljes egésze, vagy 
valamely szervezete. A legtöbb riasztás a 
mentőkutyásokhoz érkezik – évente nagyjá-
ból negyven – az ország minden pontjáról. 

Fotók: katasztrofavedelem.hu  

(Varga Mihály Sebestyén, Tanácsi Tünde), 

Salamon Gyöngyi

Születésnaposok Megérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat…

Megérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz...

Teremtő zápor hull a földre…
Jogod van fényre… És örömre....”

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
Csizmadia Zsigmond (november 4.)

85 esztendős
Zsoldos Zoltán (november 23.) 

Szing János (november 29.)
80 esztendős

Rozsnyai Mihály (november 5.) 
Kalocsai Ferencné sz. Rakó Julianna (november 6.) 

Szabó András (november 12.) 
Berki Sándorné sz. Csákfalvi Margit (november 23.)

Goldschmidt Józsefné sz. Horváth Olga (november 23.)
Nagy Béláné sz. Besenyei Katalin (november 25.)

75 esztendős
Bede Imre (november 7.) 

Drächsler István (november 9.)
70 esztendős

Drächsler Istvánné sz. Baumgartner Erzsébet (november 9.)
Klausz Józsefné sz. Sátor Mária Magdolna (november 11.)

Valamennyiüknek további jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

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

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Szőgyényi Zoltán és Magda Petra  
kisfiát Balázst,

Kiss Attila és Keresztes Valéria  
kisfiát Mártont,

Sztancsik Zsolt és Tremmel Kata  
kislányát Lucát,

Nika László Ákos és Katona Adrienn  
kislányát Lilla Lucát,

Holló Tibor és Horn Henrietta  
kisfiát Benettet.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Élelmiszergyűjtés  
– Krumpliebéd

A Környei Katolikus Karitász idén is szervez 
Karácsony előtt tartós élelmiszergyűjtést 
a rászorulók részére. Az adományokat a 
szervezet december 6-án és 7-én, (csütör-
tök-péntek) délután 2 és 5 óra között várja 
a Római Katolikus Plébánia épületében. 

A szervezet advent harmadik vasárnap-
ján, december 16-án, a szentmise után, 
12 és 14 óra között a már hagyományos 
„krumpliebédre” várja szeretettel a Közös-
ségi és Tájházban azokat a jóakaratú és 
nem csak hívő embereket, akik aznapi 
ebédjük árát felajánlják hátrányos helyzetű 
testvéreiknek. Az adományokat még Szent 
Karácsony előtt eljuttatják a rászorulókhoz, 
számukra is megszépítve ezzel az ünnepet.

A „krumpliebéd” GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/krumpliebed/?occurrence=2018-12-16

Táncos találkozó
„Szivárványos öregtáncos” találkozóra 
várja az egykori táncosait, tanítványait 
november 30-án 18 órai kezdettel a 
környei Közösségi és Tájházban László 
Márta. 

Add a véredet a gyermekedért (is)!

A Vöröskereszt Környei Alapszervezete és a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Vöröskeresztes Bázisiskola rajzpályázatot hirdet 
az intézmény diákjai számára „véradás” és „egészséges élet” témakörökben.

Korosztályok: 1-2., 3-4., 5-8. évfolyam

Az A4 méretű, szabadon választott technikával készített rajzokat az osztályfő-
nököknek lehet leadni november 26-án 9 óráig, az alkotások november 27-étől 
30-áig tekinthetők meg az első emeleti folyosón. A zsűri értékelése alapján 
korcsoportonként három rajz készítője vehet át ajándékot december 1-jén az 
egészséges életmód programok megnyitóján, és a legtöbb közönségszavazatot 
(korosztályonként) begyűjtő alkotó is díjazásban részesül.

A Vöröskereszt Környei Alapszervezete a pályázattal párhuzamosan a szülőkhöz 
is felhívással fordul „Add a véredet a gyermekedért (is)!” elnevezéssel. A szervezet 
december 3-án 14.30 és 16.30 között rendkívüli véradásra várja az iskola diákjainak 
szüleit, nagyszüleit, idősebb testvéreit a Közösségi és Tájházban, a kampány jövő 
januárban, áprilisban is folytatódik. Az az osztály, amelynek diákjaihoz kapcsoló-
dóan 2019 áprilisáig a legtöbb szülő, nagyszülő, testvér ad vért Környén, 100 ezer 
forint értékű, szabadon felhasználható ajándékutalványt vehet át jövő májusban, 
a véradókat köszöntő ünnepségen.  

A rendezvény GDPR tájékoztatója it t tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/add-a-veredet-a-gyermekedert-
is/?occurrence=2018-11-09

A kézműves vásár 10 órakor nyitja meg kapuit, ízelítő a helyi 
és környékbeli kézművesek, őstermelők portékáiból: 

^ Bio termékek, kézműves szappanok, gyógyteák  
^ Ásvány szeretet-ékszerek
^ Minden, ami textil: játékok kicsiknek és nagyoknak, táskák, virágok, 
 lakásdekorációs termékek, nesszeszerek, tolltartók, könyvborítók
^ Hennával festett gyertyák, gravírozott üvegtárgyak, álomfogók
^ Wellness szappan, natúrszappanok, test- és ajakvajak, illóolajok, 
^ Kézműves alapanyagok és díszek, ajándékok, adventi koszorúk
^ Fazekas termékek
^ Műgyanta- és gyöngyékszerek, horgolt figurák
^ Beton dísztárgyak
^ Csuhé és a pirográf képek, természetes alapanyagú dísztárgyak
^ HÁZI ÍZEK: környei méz, különleges lekvárok cukorral és anélkül, 
 chili szószok, savanyúság, zakuszka, őstermelői szörpök, füstölt húsáru, 
 házi sajt, süteményvásár

IV. ADVENT-ELŐ Kézműves vásár és családi program 
november 25-én 10 és 18 óra között a környei Művelődési Házban.

AZ EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNY DÍJTALANUL LÁTOGATHATÓ KÍNÁLATA

Napközben kézműveskedés 
az olvasóteremben 
a Nő Klub tagjaival.

 A délelőtti színházi előadáson és 
a délutáni mozin is díjtalan a részvétel, 

de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni november 23-áig lehet 

a 34/473-091-es és 06 30 6646 2147-es 
telefonszámokon, illetve 

személyesen a Művelődési Házban 
hétköznapokon 10 és 17 óra között.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: 
http://kornye.hu/esemenyek/4-advent-elo/?occurrence=2018-11-25

Minden érdeklődőt 
sok szeretettel, 

adventelő hangulattal vár 
a Művelődési Ház 
november 25-én!

A színházteremben 10.30-tól 

a KaDarka Társulat 

és környei színjátszók 

bemutatják: 

Szivárványos Panka 
- zenés mesejáték

Színpadon: Peredi Dóri, Karap Diána, 
Kulcsár Krisztina, Dallos Zoltán, 

Galambos Péter, Domokos Enikő, 
Sőrés Kata, Pogár János, Fodor Kinga, 
Tóth Kíra, Soós Krisztina, Adamek Lili, 

Végh Viki, Juszkó Léna

16 órától MOZI: 

A MUZSIKÁS EGYÜTTES ÉS BARÁTAIK

(A Művészetek Palotája 2015. márciusi 

koncertfelvétele – 45 perc)
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Karácsony Kupa december 22-én

Idén december 22-én 8 órától rendezi meg a környei önkormányzat képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottsága az általános iskola tornatermében a Karácsony Kupát, amely már több mint három 
évtizede várja a labdarúgócsapatokat és szurkolókat.

Az első három helyezett serleg elismerésben részesül, valamint a szervezők a Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjazzák. 
A nevezési díj csapatonként 12 000 forint, az összeg együttesenként egy láda sört és a már hagyományos zsíros kenyeret 
is tartalmazza, a szervezők az első 8 együttes nevezését fogadják el! Érdeklődni és nevezni Török Mihály képviselőnél 
lehet a Csavar-Csapágy Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/karacsony-kupa-december-22-en/?occurrence=2018-12-22

KÖZSÉGÜNK ADVENTI PROGRAMJAI
ADVENT – december 2. 

Advent első vasárnapján, idén decem-
ber 2-án, hagyományosan a katolikus 
templomban kezdjük a közös felkészülést 
a Szeretet ünnepére. Az ünnepi program 
16 órakor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola énekkara, a Német Nemze-
tiségi Dalkör, valamint a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde Kamarakórusa. A műsor után 
gyulladnak fel községünk ünnepi és a 
Betlehemi jászol fényei, majd a program 
zárásaként az óvoda előtti téren minden-
kit karácsonyi vásár, a kicsiket a Télapó, 
forró tea, a felnőtteket forralt bor várja. 
Mindenkit szeretettel vár Környe Község 
Önkormányzata, az egyházközségek, a 
Három Királyok Alapítvány és a Környei 
Katolikus Karitász.

Weihnachtsbäckerei és Karácsonyfa 
díszítés – december 8.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye, a Vöröskereszt Környei Alapszervezete, 
valamint a Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár harmadik alkalommal hívja iz-
galmas, mézes karácsonyváró programra 
a falu apróságait, fiataljait, anyukákat, 
apukákat, nagyszülőket. November 29-étől 
december 8-áig tekinthető meg a Művelő-
dési Házban a régi karácsonyi díszekből ösz-

szeállított tárlat, valamint a „Süs-
sünk, süssünk... mézeskalácsot” 
felhívásra elkészített alkotások. 
A mézeskalács kompozíciókra 
7-én 12 óráig lehet szavazni sze-
mélyesen, illetve a facebookon. 
Az, hogy mely mézeskalácsok 
nyerték el leginkább a környeiek 
tetszését, és nyerik el a Simon 
Méhészet ajándékait, decem-
ber 8-án 15 órakor derül ki.

Ezen a napon 14 órától mé-
zeskalács díszítésre is várják 
a szervezők a gyerekeket, 
akik természetesen haza is vihetik a 
Weihnachtsbäckerei során felékesített 
mézes finomságokat. A hagyományokhoz 
híven a falu karácsonyfáját is Advent má-
sodik hétvégéjén öltöztetjük ünnepi díszbe. 
A „Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” ered-
ményhirdetése után a gyerekekkel, felnőt-
tekkel közösen varázsoljuk karácsonyfává 
a Művelődési Ház előtt felállított fenyőt.

KARÁCSONYI SZÖSZMÖTÖLŐ  
– december 15.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde kará-
csonyi szöszmötölőre (ajándékok, dekoráci-
ók készítése) várja a gyermekeket, szülőket, 
nagyszülőket december 15-én, szombat 
délután 2 és 5 óra között a Művelődési 
Házban. A részvétel díjtalan!

IDŐSEK KARÁCSONYA – december 21.

Községünk szép hagyománya az Idősek 
Karácsonya program, melyre a 70 év feletti 
szép korúak mellett a falu valamennyi la-
kóját sok szeretettel várjuk. Idén december 
21-én délután 2 órakor kezdődik az ünnep-
ség a Művelődési Házban. Műsort adnak 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai, 
a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, 
a Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa. 

Az adventi ünnepi programokra  
minden környeit szeretettel hív és vár  

a község önkormányzata! 

A rendezvények GDPR tájékoztatói a www.kornye.hu oldal 
eseménynaptárában a konkrét programra kattintva tekint-
hetők meg.
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Közérdekű információk

Szabadság  
a Szt. Rókus rendelőben

Dr. Árendás József november 19-étől 23-áig 
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). 

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket a szolgáltató megfelelő teherbírású 
zsákban, illetve maximum 70 centiméter 
hosszú, és 50 centiméter átmérőjű kötegek-
ben összekötve, alkalmanként legfeljebb 
0,5 köbméter mennyiségben szállítja el 
az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű 
és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett 
ágnyesedéket a társaság nem szállítja el. 
A meghirdetett gyűjtési napon kívül a kom-
munális hulladékszállítás napján is elviszik 
a zöldhulladékot, amennyiben az a cég 
emblémájával ellátott többlethulladékos 
zsákban van kirakva, melyet külön meg 
kell vásárolni. A komposztálható hulladékot 
úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne 
szennyezze, a zsákban kihelyezett zöld-
hulladék közé kommunális hulladék NEM 
kerülhet.

KÖRNYÉN – november 27.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
két alkalommal, az adott gyűjtési napokon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot.  
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napokon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN 
november 22., december 13.,  

december 28. 

KÖRNYÉN  
november 20., december 4.,  

december 18.

ADVENTI
Kézműves foglalkozás  

gyermekeknek és szüleiknek

2018. november 24- én szombatondélelőtt 9 órai kezdettel  
A Környei Művelődési Házban

A közös éneklés mellett, segítők közreműködésével 
adventi koszorút, spatulából karácsonyfa és lakás-
díszeket, illetve papírharangot és tésztadíszeket 
készítünk majd. Emellett pedig játékokkal, és min-
denekelőtt nagy szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt.

Környei és Oroszlányi Református Missziói Egyházközségek

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg:  
http://kornye.hu/esemenyek/reformatus-adventi-kezmuves-foglalkozas/?occurrence=2018-11-24

Környei Református Missziói Egyházközség 
ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

2018. december 2.  9.00 
Advent 1. vasárnapi istentisztelet

2018. december 9.  9.00 
Advent 2. vasárnapi istentisztelet

2018. december 16.  9.00 
Advent 3. vasárnapi istentisztelet

2018. december 23.  9.00 
Advent 4. vasárnapi istentisztelet

2018. december 24. 18.00 
Ünnepi istentisztelet a hittanos gyermekek szolgálatával

2018. december 25.  9.00 
Ünnepi 1. napi úrvacsorás istentisztelet

2018. december 26.  9.00 
Ünnepi 2. napi istentisztelet

2018. december 31.  9.00 
Óévi hálaadó istentisztelet

2019. január 1.  9.00 
Újévi istentisztelet

Programok


