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Svétecz Lászlóra emlékezünk 
Szerető családja, rokonai, barátai mellett 
fájó szívvel emlékezett a környei önkor-
mányzat, képviselő-társai, a falu intézmé-
nyeinek munkatársai, a község egésze 
Svétecz László önkormányzati képviselőre 
október 1-jén Tatabányán, a síkvölgyi úti 
temetőben. Svétecz László súlyos betegsé-
ge következtében szeptember 21-én hunyt 
el, életének 63. esztendejében. 

S vétecz László majdnem három 
évtizede, 1990-től vett részt a környei 
önkormányzat munkájában. Előbb 

tanácsadóként, majd 1994-től önkormány-
zati képviselőként, tagként segítette a 
kulturális, szociális, településfejlesztési és 
ügyrendi bizottság tevékenységét. 2002 
és 2006 között megyei önkormányzati 
képviselő volt.

Fáradhatatlanul kutat ta a múltat, a 
település, a bányászat történetét. Ezek 
eredményeként született meg 2011-ben 
a Környei-Bánya százéves gyökerei című 
kiadvány, készült bányászati állandó kiál-
lítás a környebányai Közösségi Házban.  
A tatabányai Múzeumbarát Kör megbe-
csült, szeretett tagja volt, szoros, baráti kap-
csolatot ápolt a tatabányai, vértessomlói, 
várgesztesi, oroszlányi nyugdíjas bányász 
szervezetekkel. A Környe partnertelepü-
lésein élőkkel, az azokon működő civil 
szervezetekkel is hasonló baráti kapcsolatot 

alakított ki, és ápolt, szinte minden közös 
program aktív résztvevője volt határon 
innen, és túl.

Helytörténeti kutatásainak gyümölcsét 
rendszeresen továbbadta a Környebá-
nyára látogatóknak, iskolásoknak, hiszen 
fontos volt számára, hogy a múlt értékeit, 
az örökségünket a felnövekvő generáció 
is megismerje. Ennek jegyében helye-
zett nagy hangsúlyt a településrészen a 
nemzeti ünnepek méltó megünneplésére 
is, mely hagyomány megteremtése az 
ő személyéhez kötődik. A kulturális élet 
megőrzése érdekében alapító tagként vett 
részt a Környebányáért Alapítvány létre-
hozásában, működtetésében. Méltán volt 
büszke arra, hogy az enyészetnek induló 
Erdei Iskolát szinte az utolsó pillanatban 
sikerült megmenteni, felújítani, hogy a 
mai napig színvonalas körülmények között 

fogadhassa az odaérkező gyermek, felnőtt 
vendégeket.

Életét a tenni, segíteni akarás, mély szo-
ciális érzékenység jellemezte. Egyénileg és 
különböző szervezetekkel, a Szamaritánius 
Alapítvánnyal, Éjféli Kiáltás Misszióval, 
Máltai Szeretetszolgálattal, a Gyermekjóléti 
Szolgálattal karöltve tett meg mindent a 
Környebányán és a külterületeken szeré-
nyebb körülmények között élő gyermekek, 
felnőttek sorsának jobbításáért.

Nem múlt el december, hogy ne öltötte 
volna magára a Télapóruhát, hogy felvidít-
sa, megajándékozza a környei gyerekeket, 
a tatabányai Szent Borbála Kórház gyer-
mekosztályán lábadozókat, és a kömlődi 
diakóniai otthon lakóit.

Felsorolhatatlan, mi mindent tett a fa-
luért, az itt élőkért. Számára természetes, 
a legalapvetőbb emberi érték volt az 
önzetlen segítés. Bár élete lángja kihunyt, 
nem múlt el nyomtalanul. Nem búcsúzunk, 
hiszen velünk marad. Tovább él a meg-
szépült épületekben, a külterületi aszfaltos 
utakban, járdákban, a közvilágításban, 
a megőrzött hagyományokban, a közös 
programokban, ünnepekben, a környei 
szívekben. 

Teréz Anyát idézve néha talán úgy érezte, 
hogy amit tesz, csak egy csepp a tenger-
ben. Anélkül a csepp nélkül azonban 
sekélyebb lett volna a tenger… 

A „vakon” fotózás művészete
„A varázslatos lyukkamera” címmel nyílt 
kiállítás Tarjáni Antal fotóművész alkotá-
saiból szeptember 15-én a környei Római 
Katolikus Plébánia épületében, ahol a 
házigazda Háromkirályok Alapítványt 
képviselve Wittman Zoltán alelnök köszön-
tötte a jelenlévőket, biztosítva mindenkit, 
hogy a megújult épületben a jövőben 
rendszeressé kívánják tenni a hasonló, a 
szép környezethez méltó rendezvények 
szervezését.

T arjáni Antal alkotásai valóban vonz-
zák a tekintetet, a készítésük tech-
nikája, a körülmények pedig még 

különlegesebbé varázsolják a szemlélődő 
számára a fotókat. Hiszen, mint a tata-
bányai fotóművész elmondta, eszközei 
alapvető érdekessége, hogy nincs rajtuk 
kereső, vagyis a kép készítésekor nem 
látja a 0,2–0,5 mm átmérőjű „objektívek” 
által kirajzolt képet, tehát az eszköz és 
leképezési tulajdonságai ismeretében 
kell úgy elhelyeznie, hogy az általa elkép-
zelt képelemek és kompozíció kerüljön a 
negatívra. Tehát gyakorlatilag nem látja 
a témát, így, például vidéki sorozat készí-
tésekor előfordul, hogy napok telnek el, 
míg az előhívást követően láthatóvá válik, 
milyen fotót készített. 

A lyukkamerát egyébként már a kínaiak 
is ismerték, felfedezve, hogyha egy ablak 
nélküli, így sötét szoba egyik falán apró 
lyuk keletkezik, akkor az azzal szemközti 
falon kirajzolódik a külvilág megfordított 
és fejre állított képe. A képrögzítő anyagok 
fejlődésével adódott a lehetőség, hogy a 
gyenge fényerő miatti hosszú expozíciós idő 
percben, másodpercben  mérhetővé váljék, 
de még ma is elérheti a 240 másodpercet. 
Talán ez az oka annak is, hogy Tarjáni Antal 
fotóin nem „köszönnek” vissza emberalakok, 
bár – mint mondta – mostanában már 1-2 
képén saját magát megjeleníti. 
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A „vakon” fotózás művészete 
…folytatás az első oldalról.

Készített már camerát gyufás-
dobozból, cipős dobozokból, 
hengeres díszdobozból, 18 
literes olajos hordóból is, s al-
kotásai azért is különlegesek, 
mert mindig a teljes kockát 
nagyítja, vagy nyomtatja a 
kiállí tásra kerülő alkotásai 
esetében. „Hogy ez mennyire 
sikerült, azt már csak bent, a 
film előhívása után láthatom, 
így az egész alkotási folyamat 
izgalmassá válik, megtetézve 
a véletlenekkel, a kiszámítha-
tatlan fénysugarak fénytörései 
által képezett beszűrődésekkel. Ilyenkor van néha olyan érzésem, hogy a felvételkor va-
laki állt mellettem, vagy velem volt. Így válik a lyukkamerával végzett alkotás számomra 
varázslatossá.” – fogalmazott a tárlat megnyitóján. 

A Környei Római Katolikus Plébánia és a Háromkirályok Alapítvány által szervezett ki-
állítás a nagy érdeklődésre való tekintettel november 24-ig tekinthető meg a plébánián 
szombatonként 14 és 18 óra között, az egyéni látogatással kapcsolatban időpont kérhető 
Dörner Ilonától a 20/592-9393-as telefonszámon.

Évről-évre népesebb a menet

Antikvár: „idehozták, hogy megtaláld”
Harmadik alkalommal szervezett Antikvárt 
a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
szeptemberben, a 10 napos nyitvatartási 
idő alatt ezúttal is majdnem ezer könyv 
cserélt gazdát. A könyvek jelentős több-
ségét Andor Ildikó, a Vöröskereszt környei 
szervezetének titkára „szállítmányozta” Ta-
tabányáról, az ottani alapszervezettől, de 
ezúttal is bőven akadtak olyan helybeliek, 
akik nemcsak vittek, de hoztak is. 

A Vöröskeresz t tatabányai szer-
vezetéhez jó ideje érkeztek a 
könyvfelajánlások, így napjainkra 

tekintélyes mennyiség gyűlt össze, mígnem 
végül a környei Antikvár kínálatát színesítet-
ték, s szereztek örömet azoknak, akik idén 
is keresett kincsre, kincsekre bukkantak. 
Merthogy – ez már az Antikvár sajátossága 
– szinte ezúttal sem múlt el úgy nap, több 
könyvbarát vendég ne „sikkantott volna 
fel”: jaj, ezt de régóta keresem! S ahogy 
szintén lenni szokott, a szervezők pár nap 
elteltével már tudták, hogy ki, melyik szer-
ző műveit kutatja, vagy milyen tematikájú 
kiadványokat keres. 

Nem kidobták! Idehozták, hogy megta-
láld! – a két mondat egy édesanyától hang-
zott el, miután lánya „furcsállotta”, hogy má-
sok megválnak a könyveiktől. A szervezők 
azt tapasztalják, hogy nem is olyan könnyű 

ez az elválás, gyakran évek óta „kerülgetett” 
dobozokban érkeznek a felajánlások, azzal 
a megjegyzéssel, hogy „kidobni sajnálom”, 
hátha még valaki örül neki.

A kínálatból természetesen – mint min-
dig – mindenki díjtalanul válogathatott, a 
kihelyezett adományládában összegyűlt 
forintokkal a szervezők hagyományosan a 
Vöröskereszt környei szervezetét támogatták. 
Az adományláda tartalma pedig ismét 

jólesően jelezte, hogy a kezdeményezés be-
váltotta a kezdetekkor megfogalmazott célt: 
a szerényebb körülmények között élőknek is 
lehetőséget biztosítani, hogy könyvszeretővé 
váljanak, s hogy megőrizzék, hogy tovább-
adják könyvszeretetüket... Az adományláda 
az Antikvár zárásakor 42 100 forintot tartal-
mazott, és ezúttal is megfért egymás mellett 
a sok-sok 5, 10, 20, 100, 200 forintos érme és 
a nagyobb címletű papírpénz...

Vedd a Szivárvány Táncegyüttes, a 
Hagyományőrző Német Nemzetiségi 
Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi 
Dalkör tagjait, lelkes, gyakorlott lovasokat, 
díszes lovas kocsikat, a Dotto kisvonatot, 
egy nagyhangú kisbírót, a Vértes Express 
vérpezsdítő muzsikáját, számtalan szíves 
vendéglátót, egy ragyogó napsütéses 
őszi szombat délutánt, s verd csapra a 
boroshordót. 

A kár ez is lehetne a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat által szervezett 
környei szüreti felvonulás „haszná-

lati utasítása”, ám a rendezvény évről-évre 
többről szól: évről-évre népesebb a menet, 
s évről-évre többen várják Környe utcáin 
a megérkezését, ami jelzi, hogy nem volt 
hiábavaló a sok-sok előkészület, izgalom, 
szorgoskodás. Közhírré tétetik! Falunk apraja 
és nagyja! Ha véget ért a szöveg, indulhat a 

móka! Díszes lesz a vonulásunk, azt én ga-
rantálom, főleg, hogy bor is lesz, mire nagyon 
vágyom – hirdette a kisbíró szeptember 15-
én, s bár valóban, borban sem szenvedtek 
hiányt a megállóhelyeken, azért a menet 
fő ékességét a színes, díszes népviseletbe 
öltözött lányok, asszonyok, fiúk, férfiak, s egy-
általán nem utolsó sorban a helyiek mellett 
Vértesszőlősről, Kecskédről, Tatabánya-
Bánhidáról, Bicskéről, Környebányáról érkező 

lovasok és lovas kocsik jelentették. A menet 
résztvevői a jó nyolc kilométeres útvonal 
során hat helyszínen perdültek táncra, fa-
kadtak dalra, s több helyen a bőséges és 
ízletes vendéglátás mellett őszi termények-
ből készített, a szüret vígasságát idéző 
kreációk is fogadták a kicsiket, nagyokat.  
A Bajcsy utca – Régiposta utca kereszteződé-
sének vendéglátói hagyományosan szüreti 
életképet is készítettek, a gyerekek egy része 

pedig mindent megtett, hogy a „kerékpá-
rozásban megfáradt” bácsit talpra állítsa… 
Míg a megállóhelyeken a lányok, fiúk az 
elmajszolt sütemények, szendvicsek, zsíros 
kenyerek után az üdítőt kortyolgatták, ad-
dig a felnőttek természetesen a jóféle borok 
és házi pálinkák, azaz lélekmelegítők közül 
válogathattak, noha az időjárásra ezúttal 
sem lehetett panasz, hiszen immáron har-
madik esztendeje kísérte ragyogó napsütés 

a programot. Ezért az égieknek fejezetten 
hálásak a szervező Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tagjai, de legfőképpen 
mindazoknak, akik akár első alkalommal, 
mint például a Süssünk, főzzünk klub tagjai, 
vagy visszatérő segítőként, szereplőként, fel-
vonulóként vettek részt idén is a szüreti ren-
dezvény előkészítésében, szervezésében, 
lebonyolításában, a gazdag vendéglátás 
biztosításában. 

Környe Római  
Katolikus Plébánia hírei

Spányi Antal székesfehérvári me-
gyéspüspök 2018. szeptember 28. 
napjával Gerendai Sándor espe-
rest, csákvári plébánost nevezte ki 
Környe megbízott plébánosának. 
Miserend szerint csütörtökön 17.00 
órától, szombaton 18.00 és vasár-
nap 11.00 órától várjuk a szentmi-
sére a kedves testvéreket.
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Gondoljunk csak a szépre…

Legyünk csak barátok…
Sokadik alkalommal találkoztak szept-
ember 14-én az Idősek Klubjának környei 
és vértessomlói tagjai, hiszen a közös, 
tartalmas összejöveteleik gyökerei hosz-
szú évekre nyúlnak vissza, a két település 
szép korú lakói között ez idő alatt valóban 
baráti szálak szövődtek. A Művelődési 
Házban folyó munkálatok miatt ezúttal 
a vértessomlói Nyugdíjas Székházban 
gyülekeztek, ahol a klub kollektívája és 
a házigazdák igazi családias hangulatot 
varázsoltak a szépen megterített asztalok-
kal, ízletes vendéglátással, s egyáltalán 
nem utolsó sorban a színes, szívből jövő 
műsorral. 

A vendégeket – köztük Igó István pol-
gármestert, Mecsei Ilonát, az Egye-
sített Szociális Intézmény igazgató-

ját – Halász-Becker Anita szolgálatvezető 

köszöntötte, gondolatai középpontjában a 
barátságot szerepeltetve, azt a barátságot, 
amely a somlói és környei idősek között ma 
már természetes módon létezik. Ne haladj 
előttem, mert nem tudlak követni! Ne gyere 
utánam, mert nem tudlak vezetni! Jöjj ide 
mellém, és legyünk csak barátok – hang-
zott el a szolgálatvezetőtől az idézet, majd 
a somlói kisgyerekek, Hetzl Eszter, Takács 
Szófia, Könyves Janka és Könyves Nándor 
énekei, versei adtak ízelítőt abból, milyen 
szívhez szóló a barátság jegyében, őszinte 
szeretettel összeállított műsor.

Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól 
tudod… – meglepődött mosollyal hallgat-
ta az ismert dallamot a környei Gyarmati 
István, amikor a szolgálat kollektívája a 
műsort követően körbefogta, hiszen Pista 
bácsi szeptember 1-jén töltötte be 98. 
életévét. Ő – ahogy már a környeiek meg-

szokhatták – pajzán humorral köszönte 
a köszöntést, nem hagyva ki, hogy szíve 
szerint valamennyi szépasszonyt megcsó-
kolná, Halász-Becker Anita pedig ígéretet 
tett, hogy a 100. születésnapján hatalmas 
mulatságot csapnak.

A köszöntéséhez kapcsolódott Mecsei 
Ilona is, valamennyi jelenlévő számára 
példaként állítva Pista bácsit, s azt kíván-
ta, hogy mindannyian éljenek meg ilyen 
szép kort. Az igazgató az idősek részére 
azért fejezte ki köszönetét, mert igénybe 
veszik a szolgáltatásokat, a kollektíva 
számára azér t, mer t szívvel - lélekkel, 
gondoskodóan végzik a munkájukat, 
a két község polgármestereinek pedig 
azért mondott köszönetet, mert figyelem-
mel követik a feladatellátást, s mindent 
megtesznek a szolgálat támogatása 
érdekében. 

A hetven év feletti környeieket köszön-
tötte szeptember 22-én délután a Vörös-
kereszt helyi szervezete, valamint a falu 
nevében Vadász Éva, a képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottságának elnöke az általános iskola 
tornatermében az Idősek Napja alkal-
mából. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította 
október elsejét az Idősek Világnapjának, 
s Környén is akkortól, tehát már 27 esz-

tendeje kedveskednek vendéglátással, 
ajándékműsorral a község 70 év feletti 
lakóinak.

A kik ideje, ereje, egészsége engedte 
a részvételt, azok számára ezúttal 
is maradandó élményt jelentett 

a gondoskodó, szeretetteljes figyelem, 
kedvesség, a találkozás a korbeliekkel, 
egykori barátokkal, osztálytársakkal, és 

egyáltalán nem utolsó sorban a Szivárvány 
Táncegyüttes fiatal táncosainak vérpezs-
dítő kalocsai tánca, s Mészáros János Elek 
magánénekes népdalokból, operettekből, 
táncdalokból, no meg pajzán székely vic-
cekből szeretettel szőtt összeállítása.

Száguldva vágtat, rohan az idő. Sorra váltják 
föl egymást a hetek. Minden nyár gyorsabb, 
mint az előző. Az időnek nem mondhatsz „állj 
meg”-et… Zsoldos Imre költő szavait idézve kö-
szöntötte a megjelent szép korú vendégeket 
Eisenbart Győzőné, az ünnep képzeletbeli 
jelvényét két nemesfémből ötvözve: a szerető 
szív aranyából, melynek fénye nem halványult 
a sok gondtól, megpróbáltatástól. És az a tél 
hajakban felejtett fehérségéből, az ezüstből…  
A Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke 
köszönetét fejezte ki a példamutatásért, a 
következő generációkba csepegtetett emberi 
értékekért, s azt kívánta, hogy az Isten még 
sok-sok lágy, simogató tavaszt tartogasson 
számukra. 

Köszönjük az életbölcsességet, tapasztala-
taikat, féltésüket, törődésüket, gondoskodásu-
kat, a sok fáradozást! Kívánom, hogy minden 
napjukat aranyozza be valami, amire szíve-
sen gondolnak vissza, amikor este álomra 
hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, 
betegesebb napokra is. Kívánok szerető 
gyerekeket, vidám unokákat, jó egészséget, 
tartalmas, boldog életet! – fogalmazta meg 
jókívánságait a falu valamennyi szép korú 
lakója számára Vadász Éva.

Hagyományosan az Idősek Napi ünnepség 
keretében köszöntötték a falu legidősebb 
lakóit. A 97 esztendős Géber Józsefnét, 
valamint Gyarmati Istvánt, azaz Pista bácsit, 
aki már 98 éves, és ezúttal is a tőle meg-
szokott humorral köszönte a köszöntést: 
megverem a csizmám szárát, csókolom az 
összes jelenlévő szép korú hölgy száját, csak 
még nem tudom, kinél kezdjem… 

Nagy Istvánné, született Eck Teréz és Nagy 
István – idén is meghatódva ismertette 
Eisenbart Győzőné a falu legidősebb há-

zaspárját, hiszen személyükben saját szüleit 
köszöntötte, köszöntötték. Ők 1952. április 
13-án, tehát már 66 esztendeje mondták 
ki a boldogító igent, a rendezvényen 
édesapja gyengélkedése miatt sajnos nem 
vehetett részt. 

Az Idősek Napi ünnepség ízletes vendég-
látással folytatódott, majd Troják Frigyes 
Zenekara gondoskodott a talpalávalóról és 
a vidám hangulatról, a szép korúak pedig 
megfogadták a korábban Eisenbart Győ-
zőné által felidézett, Glász József 2008-ban 

íródott versének sorait: „Most jöttünk emlé-
kezni a múltra, gondoljunk csak a szépre, a 
jóra. Hittel élni és remélni még tovább, ezt 
kívánjuk mi egymásnak legalább!” 

A szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet mindenkinek, akik névvel, esetleg nevük 
mellőzését kérve anyagi, illetve egyéb 
támogatásukkal, a teremrendezéshez, 
vendéglátáshoz nyújtott segítségükkel, 
sütéssel, főzéssel járultak hozzá, hogy idén 
is emlékezetes, szép ünneppé varázsolják 
az Idősek Napi rendezvényt.
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Majdnem 200 nevező az I. Henkel futáson Környén Nemcsak nyelvében él a magyar…
És az anyagot hol vásárolja? – hangzott 
el az érdeklődő kérdés egy gyönyörű női 
viselet előtt Fáncsik Zoltánné, Bokodon élő 
népi iparművész kiállításának szeptember 
28-ai megnyitóján a környei Művelődési 
Házban. Hát én szövöm! – válaszolt mo-
solyogva a 84 esztendős alkotó. 

I lonka szemet gyönyörködtető alkotásai, 
az „Újraszőtt múlt” elnevezésű tárlat „be-
lakta” a nagytermet, az egyik sarokba 

konyhát varázsolt, de a férjének készített 
ing, és a bokodi Evangélikus Templomnak 
szőtt oltárterítő is megtekinthető Környén.

„Ilonka, Ilus” sző vásznakat, konyharu-
hát, egyszerű terítőket, 3 szélből összevarrt 
ünnepi terítőt a hozzá tartozó szalvétákkal, 
függönnyel, egyszerű csíkozásos díszí-
tést, csipkeszövést, csáncsált technikát 
és szedettest alkalmazva. Munkáiban 
alapanyagként megjelenik a kender és 
a len. Használati tárgyai között előfordul a 
párna, festékes és bogyós, vagy egyszerű 
csíkos, fogazásos technikával, a tarisznyái, 
hátizsákjai a vásárokban igen népszerűek. 
Nem szólva a gyöngyékszereiről, melyek két 
tablón láthatók.

Nyikus Anna, a Komárom-Esztergom 
megyei Népművészeti Egyesület elnöke 
elsősorban barátként, alkotótársként ér-
kezett a megnyitóra, s mint fogalmazott, 
a tárlatot ajánló gondolatai inkább a 
lélekről szólnak. Felidézte a kezdeteket, 
hogyan tanulta vissza Ilonka a mester-

séget, hiszen tudása megalapozását 
1987-ben kezdte a Magyar Művelődési 
Intézet Népi Kismesterségek szakán, ahol 
megszereztem az "A", a "B", majd végül a 
"C" fokozatot. A Fejér Megyei Kézműves 
Kamara szervezésében 1997 novemberé-
ben lezajlott zsűrizést követően az ítészek 
elnökének biztatására pályázta meg a 
Népi Iparművész címet, amit az 1998-ban 
megkapott három „A” kategória, majd 
1999 januárjában összesen 10 „A” és 30 „B” 
kategóriás megszőtt darabjaival el is nyert. 
Ilonka a vászonszövésben teljesedett ki, 
az lett a szíve csücske, a legmesteribb 
munkái vászonszövésben szület tek. A 
gyönyörű csipkeszövései nemcsak öltö-
zetben, lakástextíliában, hanem egyházi 
textilekben is megjelenik, és nagyon-nagy 
öröm számunkra, hogy akár Sárospatakon, 
vagy Budapesten, Fehérvárcsurgón, Bo-
kodon is megtalálhatók templomokban, 
tehát ezek a szép munkák sokáig megőr-
ződnek. Ha végignézzük az alkotásokat, 
akkor a kísérletező kedve is látható, hiszen 
sokféle, sokszínű munkákat alkot, ami azt 
jelenti, hogy meg tud újulni. Tehát kor 
ide, kor oda, a lélek harmóniában van a 
kézzel, és ettől jönnek a szép gondolatok, 
alkotások – hangzott el a megnyitó során. 
Nyikus Anna a mesterek küldetéséről így fo-
galmazott: ha mi nem mutatkozunk meg, 
ha nem látják Iluska gyönyörű szőtteseit 
a kisgyerekek, fiatal szülők, vagy éppen 
az idősebbek, akik már nem emlékeznek 

ezekre a szép alkotásokra, akkor nem 
lesz, aki továbbvigye. Hitvallásom, hogy 
nemcsak nyelvében él a magyar, hanem 
azokban a népművészeti alkotásokban, 
ritka kincsekben is, amit a magyarság a 
magáénak tudhat. És ha ezt elfelejtjük, ak-
kor sokkal szegényebb lesz az országunk. 

Fáncsik Zoltánné szinte pontosan egy 
esztendeje járt a faluban, akkor szakava-
tott gondolatokkal ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe azt a kiállítást, amely 
során 18 környei hölgy mutatkozott be 
kézműves munkáival. Most felidézte a 
tavalyi eseményt, hozzátéve, hogy egy 
éve számára újszerű technikákkal is ta-
lálkozott, ezért felajánlotta, ha a falubeli 
hölgyek érdeklődnek például a szövés 
iránt, ő is szívesen megmutatja, elmeséli 
egy találkozó során, mit jelent például a 
csáncsálás. Életed fonalát csillagok álma 
tervezi, szeles, vad Hold fonja, Nap szövi – 
szerepelt az idézet a program meghívóján, 
s mint kiderült, eredendően Ilonka szövő-
székén, mégpedig rovásírással. A feliratot 
Lőrincz Péter véste rá, miután megjavította 
a szövőszéke szálfeszítőjét. Hosszú időbe 
telt, míg Ilonka megszerezte a rovásírás 
ABC-jét, és megfejtette a feliratot, s azóta 
is mosolygó tekintettel simogatja végig, 
amikor szövőszékéhez ül. 

Az „Újraszőtt múlt” október 30-áig tekint-
hető meg a környei Művelődési Házban 
hétköznapokon 10 és 17 óra között, hétvé-
gén rendezvények ideje alatt. Bár szeptember 21-én még bíztak az égi-

ek kegyeiben a másnapi, I. Henkel futás 
szervezői, szombat reggelre alaposan 
beborult az ég, a csatornáit is megnyitot-
ta, és egy ideig még a szél sem kímélte 
a tömegsport rendezvény résztvevőit a 
környei tó partján. Minden bizonnyal ez 
lehetett az oka, hogy a korábban online 
nevezők egy része távol is maradt, érke-
zett azonban bőven „utánpótlás”, hiszen 
55-en regisztráltak a helyszínen, így egy 
híján 200 futó rajtolhatott el a különböző 
távokon és kategóriákban.

A hagyományteremtő szándékkal 
megrendezett versenyre nemcsak 
helyből és a környékbeli telepü-

lésekről, Tatabányáról, Tatáról, Oroszlány-
ból, Vértessomlóról, Kocsról, Tarjánból, 
Naszályról érkeztek, a nevezők közöt t 
volt győrújbaráti, de még szombathelyi 
sportoló is. Többen, akik még nem jártak 
Környén, elámultak a tóparti gondozott 
és gyönyörű környezeten, s ígérték, hogy 
máskor is visszatérnek, sőt, még az is lehet, a 
jövőben rendszeresen Környén róják majd 
a tóköröket.

A szervezők a hosszú távot kedvelőkre is 
gondoltak, hiszen míg a korábbi években 
hagyományos októberi futóversenyen 
3 ezer méter, azaz egy teljes tókör volt a 
leghosszabb, ezúttal 6 és 9 kilométert is 
teljesíthettek a legsportosabbak. 

A verseny a legkisebbek, az ovisok futa-
mával indult, ők 500 métert futottak hatal-

mas szurkolás közepette: a tatabányai Lila 
óvoda apróságait lila zászló lengetésével 
buzdították a szülők, és természetesen még 
a legvégén betotyogó, édesapja kezébe 
kapaszkodó, pár esztendős kisfiú nyakába 
is került emlékérem a nem mindennapi 
teljesítmény elismeréseként.

Az ovis lányoknál Boda Izabella vég-
zett az élen, második lett Tóth-Fazekas 
Boglárka ,  harmadik Verdes Linda.  A 
fiúknál hatalmas sprinttel indult és rajt-
cél győzelmet aratot t Csánki Balázs , 
mögöt te Jeszenovics Balázs végzet t, 
harmadikként Horváth László ért célba. 
A kisiskolás lányoknál Morotz Zsuzsanna 
volt a leggyorsabb, második lett Amschl 
Kira Judit, harmadik Goján Fanni. A fiúknál 
Pap Csanád „falta fel” a leggyorsabban 
a másfél kilométert, tőle 5 másodperccel 
maradt le Jeszenovics Róbert, a harmadik 
helyet Horthy Balázs szerezte meg. Ne 
szaladj annyira el Manó! – igyekezett a 
családi futam startjánál lassításra bírni 
egy anyuka a kisfiát, hiszen abban a kate-
góriában az időmérő óra akkor állt meg, 
ha a família valamennyi tagja célba ért. 
Ez a Kakukk családnak sikerült a legko-
rábban, a második helyen a Maklár, a 
harmadikon a Beszedics család végzett.

A 3 kilométeres távon korcsoportjában 
aranyérmet vehetett át az eredményhir-
detéskor Kocsis Zoltántól, a Henkel környei 
gyárának igazgatójától Bojtor Zsófia, Bigun 
Martin, Lengyel Renáta, Balogh Barbara, 
Varga Tamás, Lovrity Ingrid, Licskó Csaba. 

Szintén egy tókörön ezüstérmes teljesít-
ményt nyújtott Mórotz Zsuzsanna, Lukács 
Soma, Matykó Zsuzsanna, Rádi Gábor, 
Szakály Zsuzsanna, Preil Norbert, harma-
dikként ért célba Pájka Zsófia, Tóth-Fazekas 
Balázs, Hamacsek Ildikó, Szommer Károly, 
Magyar Ildikó, Tisch Gábor. Két tókört tel-
jesített korcsoportjában a leggyorsabban 
Talabér Hanna, Szabacsi Gábor, Friedrich 
Bernadett, Nagy Róbert, Weltzné Pókos Zsu-
zsanna, és Kocsis Zoltán, a gyárigazgató-
nak Beke László polgármester nyújtotta át 
az aranyérmet. A 6 kilométeres távon má-
sodik helyezést ért el Novák Réka, Fenyvesi 
Zoltán, Badori István, harmadik lett Szinger 
Mónika, Szendrei Zsolt. A leghosszabb táv, 
a 9 kilométer megtétele után korcsoportjá-
ban aranyérmet vehetett át Paluska-Holló 
Kitti, Szilágyi Tibor, Nagy Krisztina, Horváth 
Ferenc. Kategóriájában második lett Se-
bők Emília, Fóthi Zoltán, Demeterné Slezák 
Éva, Katona János, míg harmadik Gaál 
Eszter, Matuska Tamás, Santavecz Andrea 
és Seprényi Ferenc. Versenyzők, szurkolók 
ámuló, elismerő pillantásai közben ért cél-
ba a mindössze 6 esztendős győri Sklánicz 
Balázs, aki édesapjával vállalkozott 3 tókör 
megtételére, ezért Beke László polgármes-
ter az eredményhirdetéskor különdíjban 
részesítette. A 9 kilométeres táv lefutá-
sára egyébként 41 nevező vállalkozott, 
Balázs 59 perc 19 másodperces idejével 
az abszolút eredménylistán édesapját és 
két női versenyzőt is megelőzve végzett a 
38. helyen. 
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Születésnaposok Megérkeztünk!
„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
Hoffart Istvánné sz. Eck Katalin (október 3.) 

Rétfalvi József (október 10.) 
Ökrösné Kovács Jolán (október 18.) 

Németh Miklósné sz. Gombás Ilona (október 28.)
75 esztendős

Balaskó Mihály (október 1.)
70 esztendős

Saltzer Géza (október 2.) 
Bacher Józsefné sz. Buda Ilona (október 17.) 
Csik Sándorné sz. Szatai Eszter (október 19.) 

Molnár Mihályné sz. Patonai Mária (október 20. 
Szabó Sándorné sz. Tálas Julianna (október 26.) 

Venter József (október 26.) 
Eck Istvánné sz. Richter Valéria (október 30.)

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

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Nagy Péter és Hetyei Mónika kislányát Esztert,
Svétecz Zoltán és Patyi Zsanett kisfiát Zoltánt,

Schlepp János és Kis Andrea kisfiát Kristóf Ferencet.

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!

Süssünk, süssünk... mézeskalácsot!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe, a Vörös-
kereszt Környei Alapszervezete, valamint a Művelődési 
Ház és a Községi Könyvtár második alkalommal hirdet 
mézeskalács készítő versenyt. Regisztrálni november 
21-éig lehet a Művelődési Házban személyesen, vagy 
a 473-091-es telefonszámon hétköznapokon 10.00 és 
17.00 óra között. 

A saját készítésű mézeskalács kompozíciókat (házikók, 
betlehemek, adventi koszorúk, állatok, fenyődíszek, aján-
déktárgyak) november 27-én 10 és 17 óra között várjuk 
a Művelődési Házban. Az alkotások november 29-étől 
tekinthetők meg, s december 8-án, a falu karácsonyfája 
feldíszítésének napján derül ki, hogy a közönségszavaza-
tok alapján mely mézeskalácsok a legtetszetősebbek. Az 
első három díjazott a Simon Méhészet ajándékcsomagját 
veheti át.

OKTÓBER 23-AI  
MEGEMLÉKEZÉS 

– KÖRNYEBÁNYA
Környebányán 2018. október 23-án, 16.00 órakor 
helyezzük el a kegyelet virágait a mártírhalált 
halt Puskás Sándor emlékére állíttatott márvány-
táblánál.

– KÖRNYE
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlé-
kére rendezett környei ünnepség október 23-án 
17.00 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik 
a református templomban. Ezt követi a hősök 
előtt tisztelgő program a Művelődési Házban, 
ahol Beke László polgármester mond ünnepi 
beszédet, majd Eisenbart Győzőné felkészítésé-
ben és rendezésében környei gyerekek, fiatalok 
adják elő „A Kárpátiék lánya” című szerkesztett 
műsort. A megemlékezés koszorúzással zárul  
a Kegyeleti Parkban.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT  
A KÖZSÉG VALAMENNYI  

LAKÓJÁT TISZTELETTEL  
HÍVJA ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSRE!

Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted!  
– kerékpártúra

A Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted!  

szervezői  
október 20-án  

őszi kerékpártúrára  
várják a község lakóit. 

Útvonal:  
Környebánya – Szarvaskút  
– Mátyáskút – Vérteskozma  
– Várgesztes – Vértessomló  

– Környe.  
Gyülekező az általános  

iskolánál, indulás 9 órakor. 

Előzetes jelentkezés  
és érdeklődés  

a 30/985 3839-es  
telefonszámon  

Gubicza Istvánnál.

Dekákon (is) múltak a helyezések
A Környei Horgász Egyesület nagyjából 
két évtizede hívja évi egy alkalommal 
gyermek tagjait is versenyezni, s bár 
az idei, szeptember 15-ei megmérette-
tésen a nevezők száma nem érte el a 
tavalyi 28-as rekordot, a gyerekek szép 
fogási eredményeket értek el. Pontosan 
egy tucat fiú és négy lány telepedett ki 
reggel a tó partjára, s bár kettejüktől 
elpártolt a horgász szerencse, a 14 ifjú 
horgász összességében 14 kiló 31 deka 
halat fogott ki, ami igencsak szép tel-
jesítmény.

A verseny t  hagyományosan a 
tatabányai Fisch Kft. támogatta, 
ezúttal is öten részesültek aján-

déktárgy díjazásban, s időnként bizony 
elkélt a szülői segítség az eredményhir-
detéskor. Csupán 2 dekán múlt, hogy 
az ötödik helyezettnek járó ajándékot 
nem Pankotai Izabella, hanem Jordán 
Bence vehette át, akinél a mérleg 1,38 
kilót mutatott. Őt 20 dekával múlta felül 
Hamburger István (1,58 kg), akit viszont 
csupán 4 deka választott el a bronzérmes 
helyezéstől, amit egy aprócska ifjú hölgy, 
Baracskai Lia szerzett meg 1,62 kilóval.  
Az 5 esztendős Juhász Gergely tavaly élete 
első versenyén az ötödik helyen végzett, 

most viszont magabiztosan léphetett fel 
a képzeletbeli dobogó második fokára 
az 1,98 kilós eredményével, s Jeszenovics 
Róbert első helyezéséhez sem fért kétség, 
hiszen ő – messze túlszárnyalva a mezőnyt 
– összesen 2,54 kilónyi halat fogott ki.

Míg a gyerekek délelőtt szorgosan gyűj-
tögették a dekákat, addig az őket kísérő 
felnőttek egy része és az egyesület vezető-

ségi tagjai egy 10,6 kilós ponty „csodájára 
jártak”, ami a Dunakesziről érkező Kaizinger 
Gábor horgára akadt. A vendéghorgász 
csütörtök reggel verte fel a sátrát a tó 
partján, és a szombati gyermek horgász-
versenyig több mint 100 kilónyi halat fogott 
ki, így – jegyezték meg többen is – igazolta, 
hogy valóban élnek tekintélyes méretű 
pontyok is a környei tóban.

Programok
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A Művelődési Ház és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe bemutatja:

Október 26-án (péntek) 15 órától 
tök jó móka várja a kicsiket, nagyokat 

egyaránt a Művelődési Házban.
Vendégünk Tardoskeddről Oravek Gábor zöldségfaragó.

Lesz tökfaragás, tökös óriásjátékok a Csiri-Biri Játéktárral, 
tökös falatok a Süssünk-Főzzünk Klub jóvoltából, tökös arcfestés, 

és idén is keressük a falu legnagyobb tökét!  

Az a három gyerkőc, aki (anyu, apu segítségével) 
a legsúlyosabb tökkel érkezik, tök jópofa tortával távozik!

A tökös megmérettetésre 16.30-ig lehet nevezni, eredményhirdetés 17 órakor!

A részvétel díjtalan!

A rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/iv-tokolo-es-kurbis-schnitze/?occurrence=2018-10-26
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Közérdekű információk

Véradás
Az önkéntes véradókat várja október 
18-án, (csütörtök) délután fél 1 és fél 
hat között a környei Művelődési Ház-
ban a Vöröskereszt. Adj vért, életet 
menthetsz! Az idei évben ez lesz az 
utolsó véradás Környén.
A véradással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató i t t 
tekinthető meg: ht tp://kornye.hu/esemenyek/veradas-
2/?occurrence=2018-10-18

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 szeny-
nyezze, a zsákban kihelyezett zöldhulladék 
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

A komposztálható hulladékkezelés kap-
csán az önkormányzat ezúton hívja fel 
mindenki figyelmét, hogy a zöldhulladékot 
az ingatlanuk területén szíveskedjenek 
komposztálni, nem pedig a közterületen 
elhelyezni! A szeptemberi nagy esőzés 
alkalmával ugyanis több csapadékvíz 
elvezető árok is feltöltődött és eldugult a 
szabálytalanul kihelyezett zöldhulladék 
miatt.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

november 13.

KÖRNYÉN 
október 30., november 27.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Környe Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  
együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot  
felsőoktatási  hallgatók számára

a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 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 Polgármesteri Hivatalánál  
az EPER-BURSA rendszerben regisztrált és kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva,  
egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.
A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. 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 2018. december 6-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat: 

A települési önkormányzat 2018. december 10-ig a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza az 
általa nyújtott támogatások adatait, döntéséről a pályázókat írásban értesíti. 

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

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 meghatáro-
zott rendszerezési feltételekkel megkötés 
nélküli mennyiségben helyezhető ki a 
szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN  

ÉS IRTÁSPUSZTÁN
október 24., november 8.,  

november 22., december 13.,  
december 28. 

KÖRNYÉN 
október 24., november 6.,  

november 20., december 4.,  
december 18.


