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Környén október 13-án a 3808 választópolgár közül 1460-
an járultak az urnákhoz, ami összességében 38,34 szá-
zalékos részvételi arányt jelentett, több mint 10 százalék-
kal elmaradva az országos 48,58 százalékos részvételtől.  
Az új képviselő-testület október 24-én tartotta alakuló 
ülését.

Megalakult az  
új képviselő-testület

Köszönöm minden  
munkáját, könnyét,  
mosolyát…

1959. október 30-án mondta ki a boldogító igent Andor 
Mária és Bernhardt Tivadar, a hat évtizeddel ezelőtti hitvesi 
esküt november 3-án, a szentmise keretében erősítették 
meg a gyülekezet és Visnyei László káplán előtt.

Nagy bebiciklizés kipipálva!

Õ Cikkek a 3. oldalon

Bár már az október eleji forgalomba he-
lyezést követően is szép számmal vették 
birtokba a Tatabánya és Oroszlány között 
létesített kerékpárutat, annyi kétkerekűt 
még soha nem látott az aszfalt, mint ok-
tóber 19-én, a Nagy Bebiciklizés napján. 

A gesztorönkormányzat a bringázás 
szerelmesei számára Kecskéd, 
Környe, Fácánkert és természe-

tesen Oroszlány érintésével hirdetet t 
pecsétgyűjtő versenyt, a programhoz 
kapcsolódóan Környe helytörténeti túrát 
szervezet t, a gyerekek számára aka-
dálypályát, közlekedési totót, s a 10 órai 
kezdésnél alaposan megtelt a sportpálya 
kicsikkel, nagyokkal. 

A nyitányra Beke László polgármester 
és Gyarmati István, a falu legidősebb, 99 
esztendős lakója bringóhintóval érkezett, 
s ezzel Pista bácsi nagy álma vált valóra.  
Ő ugyanis még pár évvel ezelőtt is fiata-

losan pattant kerékpárra, s intézte ügyes-
bajos dolgait, a polgármester pedig tavaly 
ígéretet tett: ha elkészül a kerékpárút, 
együtt kerekeznek rajta. Pista bácsi azon-
ban ma már nem érzi biztonságban magát 
a nyeregben, ezért is érte hatalmas megle-
petésként, amikor kiderült: a polgármester 

állja a szavát, és így is végigkerekezhetnek 
a kerékpárút egy szakaszán. 

Kecskéd, Környe és Oroszlány polgármes-
terei 2016 márciusában írtak alá konzorci-
umi megállapodást a három települést és 
Tatabányát összekötő kerékpárút megva-
lósításáról. Õ 2. oldal
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Esküt tettek a képviselők
Október 24-én tartotta alakuló ülését, s tet-
te le esküjét Környe új képviselő-testülete, 
valamint Beke László polgármester, aki 
már az előző három ciklusban is irányította 
a települést. A választás rendben lezajlott, 
rendkívüli esemény nem történt – ismer-
tette Wéber Ferencné, a Helyi Választási 
Bizottság elnöke. 

O któber 13-án a 14 képviselő-jelölt 
közül Dr. Árendás József, Török 
Mihály, Vadász Éva, Dr. Bublovics 

Péter, Tirhold Kármen, Pákozdi Ferenc sze-
rezte meg a legtöbb voksot, tehát ők vehet-
ték át megbízóleveleiket, majd következett 
Beke László polgármesteri eskütétele és 
programja ismertetése. (A polgármesteri 
program teljes terjedelmében a kornye.hu 
oldalon a tudósításnál olvasható,)

A képviselők titkos szavazással döntöttek az 
alpolgármester személyéről, s miután Pákozdi 
Ferencre valamennyien igennel szavaztak, 
a következő öt évben is ő töltheti be a tisztet.

Az alakuló ülésen a bizottságok ösz-
szetételeiről is határoztak a képviselők. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöki tisztét 
Tirhold Kármen tölti be, tagjai: Török Mihály 
és Vadász Éva képviselők, Dr. Beke Ernő és 
Tisch Regina bizottsági tagok.

A Településfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizot tság elnökévé ismét Török 
Mihályt választották, tagjai: Dr. Bublovics 
Péter és Vadász Éva képviselők, Wittman 
Ferenc és Dörner István bizot tsági ta-
gok. Az Egészségügyi és Szociális Bi -
zottság elnöke továbbra is Dr. Árendás 

József, a grémium tagjai: Dr. Bublovics 
Péter és Török Mihály képviselő képviselők,  
Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit és Sárköziné Troll 
Katalin bizottsági tagok. A képviselők dön-
tése alapján a Kulturális-, Oktatási-, Sport 
és Nemzeti Bizottság elnöki tisztét ebben a 
ciklusban is Vadász Éva tölti be, a bizottság 
tagjai: Dr. Árendás József és Tirhold Kármen 
képviselők, Maticsné Szabó-Kovács Ágnes 
és Salamon Gyöngyi bizottsági tagok.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe is megtartotta alakuló ülését Wé-
ber István György korelnök vezetésével. 
Településünkön 5 német nemzetiségi ön-
kormányzati képviselőjelöltet vett nyilván-
tartásba a Helyi Választási Bizottság, s mivel 
5 képviselő volt választható, valamennyien 
elnyerték a mandátumot, így Tirhold Kár-
men, Dörner István, Erl Péter, Kerecsényi 
József és Wéber István György is képviselői 
esküt tett. A képviselők az ülésen Tirhold 
Kárment választották a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnökének, míg Wé-
ber István Györgyöt elnökhelyettesnek. Az 
elnök képviselőtársai nevében is köszönetét 
fejezte ki a megszavazott bizalomért, s így 
folytatta: ígérem, igyekszünk a településért 
mindent megtenni, minden ember javát 
szolgálni. Egyik legfontosabb elvem az, 
hogy egy vezető csak a munkatársaival 
együtt dolgozva lehet hatékony. Ismerve 
volt képviselőtársaim aktív és eredményes 
munkáját, illetve leendő képviselőtárasaim 
lelkességét, együtt, közösen összefogva 
további sikeres eredményeket érhetünk el 
falunk kulturális életében.

Szavaztunk
Környén a 3808 választópolgár kö-
zül 1460 - an járul tak az urnákhoz, 
ami összességében 38,34 százalé -
kos részvételi arányt jelentet t, több 
mint 10 százalékkal elmaradva az 
országos 48,58 százalékos részvételtől.  
A legtöbben a Művelődési Házba 
(48,63 százalék) érkeztek, második 
helyen állt az Általános Iskola, ahol a 
szavazók 45,12 százaléka szavazott, a 
Közösségi és Tájházban 33,33 százalé-
kos, a Sporttelepen 27,3 százalékos volt  
a részvételi arány. 

A polgármester választás eredmé-
nyes volt, a megválasztott polgármester 
Beke László független polgármesterje-
lölt. Az urnákban lévő, lebélyegzett sza-
vazólapok száma 1447 volt, ebből 1317 
érvényes. A helyi önkormányzati egyéni 
listás képviselő választás is eredményes 
volt, 1460-an voksoltak, érvényesen 
1442-en.

A megválasztott képviselők: 

Dr. Árendás József (820), Török Mihály 
(764), Vadász Éva (671), Dr. Bublovics  
Péter (629), Tirhold Kármen (623), Pákoz-
di Ferenc (612). 

A további képviselőjelöltek  
és a kapott szavazataik száma:

Tóth Gábor (478), Wind Károly Józsefné 
(469), Varga Katalin (444), Rácz Roland 
Imre (316), Halmai Bernadett (300),  
Bozóné Kucskár Anikó (286), Szappanos 
Attila (266), Wéber István (216).

Nemzetiségi képviselők választása

Településünkön október 13-án német 
nemzetiségi önkormányzati választást is 
tartottunk, a nemzetiségi névjegyzékbe 
108-an kérték a felvételüket, az érvényes 
szavazatok száma 88 volt. A települési 
német nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választása eredményes volt. 

A megválasztott képviselők: 

Tirhold Kármen (85), Dörner István (78),  
Erl Péter (72), Kerecsényi József (69),  
Wéber István György (60). 

Nagy bebiciklizés kipipálva!
…folytatás az első oldalról.

Egy 2017-ben sikeresnek bizonyuló pályá-
zatnak köszönhetően 2018 őszén kezdőd-
hetett meg az építkezés. A 13 kilométeres 
kerékpárút 1,2 milliárd forintból valósult 
meg, s létjogosultságát, a lakossági igényt 
is jelzi az október 19-ei rendezvényt kísérő 
kiemelt érdeklődés.

Az oroszlányi, „négypecsétes” nagytúrát 
570-en teljesítették, a környei helytörténeti, 
sportpálya – Fácánkert – Által-ér – Bolgár 
kertészet – környei tó útvonalú távot 132 
helybéli és 48 más településről, többségé-
ben Kecskédről, Tatabányáról, Oroszlány-
ból, de Pécelről, Budapestről, Kisbérről, 
Székesfehérvárról is érkező. A környei hely-
történeti bringatúra 180 résztvevője közül 
természetesen nagyon sokan „egy füst 
alatt” a négy pecsétet is begyűjtötték, így 
nemcsak a község, hanem a szomszédos 
város sorsolásán is eséllyel indulhattak a 
nyereményekért. Merthogy a szervezők iga-
zán kitettek magukért, a bringásokat nem-
csak értékes ajándékokkal kecsegtették, az 
állomásokon szíves vendéglátás, Környén 
például ízletes zsíros kenyér és tea várta, 
mindkettőből tekintélyes mennyiség fogyott 
el 5 óra alatt, hiszen folyamatosan érkeztek 
a pecsétet és kalóriapótlást gyűjtők. 

Kora délutánra ismét benépesült a 
sportpálya területe, izgatot tan várták  
a visszaérkezők a sorsolást, ám előtte a 
Bokodi Teremkerékpár Sportegyesület 
tagjai, köztük a környei Marosi Áron tartott 
lélegzetelállító művészkerékpár bemutatót 
Schön Martin edző irányításával, és rész-
vételével. A honi és nemzetközi bajnoksá-
gokon ragyogó érmes helyezéseket elérő 
fiatalok, és világkupa bronzérmes edzőjük 
hihetetlen gyakorlatokkal kápráztatták el 
a közönséget, s minden bizonnyal több 
gyerkőc is megfogadta magában, hogy 
egyszer ő is megtanul így kerekezni. 

Az első környei critical mass fotó el-
készítése után volt, aki büszkén, volt, aki 
bizonytalanul válogatott a nyeremények 
között az akadálypályát leggyorsabban 
teljesítő gyerekek közül, a megmérette-

tést 2 korosztályban rendezték meg, s a 
hat legügyesebb vehetett át ajándékot. 
Korcsoportjában első lett Juhász Kristóf és 
Jeszenovics Róbert, második Magyar Kornél 
és Fehér Márk, harmadik Krupánszki Gréta 
és Nagy Miksa.

A más településről érkező helytörténeti 
túrázókra is értékes nyeremények vártak, 
a pumpát, KTM lakatot és sebességmérőt 
tartalmazó kerékpáros felszerelés készletet 
a hölgyeknél az oroszlányi Bakonyiné Guba 
Erzsébet, a gyerekeknél a tatabányai Bagó 
Luca, a férfiaknál pedig nagypapája, a 
szintén tatabányai dr. Bagó Attila vehette 
át. A környeiek a rendezvény ideje alatt 
reménykedve mustrálták a három KTM ke-
rékpárt, bízva a Fortuna kegyeiben, mégis 
akadt olyan győztes, aki bár elnyerte, haza 
nem vihette. Merthogy a környei felhívás-
ban szerepelt: a főnyereményekért kizáró-
lag környei állandó lakhellyel rendelkezők 
kerekezhetnek, és kizárólag a sorsolás 
időpontjában, a helyszínen, személyesen 
vehetők át. Megilletődve lépkedett a 
gyermekkerékpár felé Troll Viktória, talán 
maga sem hitte el, hogy valóban a saját 
nevét hallotta a sorsoláskor, a női kategória 
győztese, Hujberné Szommer Anikó pedig 

szinte repült, s mint elárulta, egy tízéves 
kétkerekűt válthat le a vadonatúj bringával.  
A férfi kategória sorsolását követően több-
ször is elhangzott Moncz István neve, min-
denki izgatottan tekintgetett, honnan érke-
zik, ám mivel nem volt jelen, következett az 
újrasorsolás, amely Pakin Panawattanakul-
nak kedvezett.

A rendezvény sikerét, népszerűségét jelzi, 
hogy már a program napján megszapo-
rodtak a legnagyobb közösségi oldalon a 
bejegyzések: 

• Nagy bebiciklizés kipipálva!  
• Szuper nap volt! • Lehetne évente 
ilyen családi bebiciklizős nap szerintem! 
Köszönjük szépen ezt a nagyszerű 
programot, mindannyian élveztük!  
• Mindent nagyon köszönünk!  
• Környén a zsíros kenyér mindent vitt! 
Köszönet érte, Anitáék nem győzték 
kenni! • Remek idő, remek program! 
Ismételjük meg évente!

Az eseményhez, a kerékpárút átadásához 
és annak használatához kapcsolódóan a 
környei önkormányzat a kellemes, baleset-
mentes kerekezés érdekében szórólapot is 
készített, hiszen – ahogy benne is olvasha-
tó – a beruházás csak akkor válthatja be 
az önkormányzat és használói részéről a 
hozzáfűzött reményeket, ha valamennyi-
en a szabályokat betartva, a biztonságos 
közlekedést a középpontba helyezve, egy-
másra odafigyelve kerekezünk két, illetve 
gurulunk négy keréken, vagy sétálunk a 
kerékpárúton. A szöveges tájékoztató itt 
tekinthető meg: 

Kellemes, balesetmentes 
kerekezést kívánunk!

A nagyvárosok közelsége miatt sokan 
csak átutaznak Környén, amely 2019-ben 
elnyerte a Magyarországi Falumegújítási 
Díjat. Azok viszont, akik megpihennek pár 
percre akár a község főterén, akár a Boldog 
II. János Pál pápa téren, vagy a gyönyörű 
tóparti környezetben, sétát tesznek a falu-
ban, rácsodálkoznak a páratlan épített 
és természeti értékekre.  Ezért is rendkívül 
örömteli Környe számára a kerékpárút el-
készülte, hiszen bízunk benne, hogy mind 
több kiránduló érkezik majd két keréken a 
településre, s szán időt Környe megismeré-
sére, és a környeiek vendégszeretetének 
megtapasztalására.

Mindemellett a kerékpárút a környeiek 
számára is kiváló lehetőséget nyújt a kör-
nyék két keréken történő bebarangolására, 
kellemes kirándulásokra, vagy egész egy-
szerűen csak sportolásra az egészséges 
életmód jegyében.

Ahhoz azonban, hogy a kerékpározás 
ne párosuljon kellemetlen élményekkel, 
esetleg ne szenvedjünk balesetet, el kell 
sajátítanunk a kerékpárút helyes haszná-
latát, tisztában kell lennünk a szabályokkal, 
és azokat be is kell tartanunk.

A Környén áthaladó, Oroszlányt Tata-
bányával összekötő kerékpárút vegyes 
használatú, aktív vasúti vonal és közút 

(helyenként országos) keresztezi.

A biztonságos és élmény gazdag kerékpá-
rozás érdekében fokozott körültekintéssel, 
figyelemmel közelítsük meg a kecskédi 
vasúti átjárót, amely gyalogos átkelőhely, 
tehát szabályosan, és saját biztonságunk 
érdekében a kerékpárt TOLVA kelhetünk 
át rajta, miután meggyőződtünk arról, hogy 
nem érkezik vonat.

Közút keresztezi a kerékpárutat Környén 
a sportpályánál, Kecskéden a Barátok 
Asztala étteremnél, a Művelődési Ház 
(Templom) előtt, és Oroszlány felé a fő 
utca végén, valamint országos közút a 
Majki elágazás és Oroszlány között. Ezeket 
a pontokat szintén fokozott óvatossággal 
közelítsük meg, győződjünk meg arról, 
hogy biztonságos az áthaladás, és az 

átkeléshez szálljunk le a kerékpárról.  
A kerékpárút Fácánkert és Oroszlány kö-
zött több szakaszon vegyes használatú, 
azaz mezőgazdasági és személygépjár-
művekkel is találkozhatunk. Tehát ezeken 
a szakaszokon – bár fel van festve a 
kerékpáros nyomvonal – a két keréken 
közlekedőnek NINCS MINDENKIVEL SZEM-
BEN AUTOMATIKUSAN ELSŐBBSÉGE! Fontos 
továbbá, hogy a környei tó mellett, és a 
kecskédi tó felé tartó szakaszon jelentős 
gyalogos forgalomra is számíthatunk!

Kedves Kerekezők!

A kerékpárút elkészülte egy újabb jelentős 
lépés Környe fejlesztéseinek sorában, nem 

szólva itt élők, az ideérkezők komfortérzeté-
nek magasabb szintre történő emeléséről. 
A beruházás azonban csak akkor válthatja 
be az önkormányzat és használói részéről a 
hozzáfűzött reményeket, ha valamennyien 
a szabályokat betartva, a biztonságos 
közlekedést a középpontba helyezve, egy-
másra odafigyelve kerekezünk két, illetve 
gurulunk négy keréken, vagy sétálunk a 
kerékpárúton.  

Kellemes, balesetmentes, 
élménygazdag  

kerekezést kívánunk!

Beke László

Környe Község polgármestere
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Köszönöm minden munkáját,  
könnyét, mosolyát…
…folytatás az első oldalról.

K öszönöm minden munkáját, könnyét, 
mosolyát. Köszönöm neked minden 
értem hozott áldozatát. Köszönöm 

neked az éveket, amiket együtt tölthet-
tünk. Köszönöm a gondokat, amiket egy-
mással megosztottunk. Köszönöm neked, 
hogy Ő az enyém! Köszönöm, hogy nem 
veszítettem el a szeretetét. Mert mindezt 
köszönöm, eskümet megújítom… Hatvan 
esztendő boldogságát, örömét, bánatát, 
gondját, mosolyát, kicsorduló és el nem 
morzsolt könnycseppét, visszahozhatatlan, 
feledhetetlen perceit, napjait idézte fel 
a házastársak imája azzal az eskütétellel 

zárva, hogy el nem hagyják egymást…
Marika néni és Tivadar bácsi is Környén 
született, mindketten nehéz körülmények 
között nevelkedtek. Mária még csak 9 éves 
volt, amikor édesanyja elhunyt, földműves 
édesapjával és öt testvérével maradt 
árván. Tivadar 6 évesen köszönt el két 
testvérével együtt édesapjuktól, akit kato-
nának soroztak be. A két nehézsorsú fiatal 
1958-ban ismerkedett meg és a következő 
évben, 1959. október 30-án szentesítették 
Isten színe előtt a fogadalmukat, hogy 
életük szálait örökre összekötik. A családi 
fészket a Rákóczi utcában építették fel, 
azóta is ott élnek. Mindig is szorgalmasak 
voltak, a munkájuk mellett földet műveltek, 
állatokat tartottak. A sors a 60 év alatt két 
fiúgyermekkel, 1960-ban Tiborral, 1963-ban 

Árpáddal, majd öt unokával, két déduno-
kával ajándékozta meg őket. A káplán a 
szerető családhoz szólva így fogalmazott: 
szeressétek és tiszteljétek őket! Könnyítsétek 
meg életüket, kíméljétek őket a keserűség-
től, és legyetek hálásak mindazért, amit 
gyöngéd és áldozatos szeretetükben rátok 
pazaroltak. Éljetek úgy, hogy örömük teljék 
bennetek és büszkeséggel tekintsenek 
rátok mindenkor. A gyémántlakodalmas 
házaspárt pedig ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte: szeressétek továbbra is egy-
mást. Éljetek békességben és egyetértés-
ben. Egymás gyengéit viseljétek kölcsönös 
türelemmel. Hordozzátok közösen az élet 
terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak 
kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, 
a rozsda meg nem emészt.

Tíz éve növekednek a fák
Első alkalommal 2008 októberében, Ta-
kácsné Eichhardt Emma bizottsági tag 
kezdeményezésére rendeztek Környén 
október 6-án megemlékezést, akkor a Ke-
gyeleti Parkban található Kopjafánál rótta 
le tiszteletét a közösség az aradi 13 vértanú 
és gróf Batthyány Lajos előtt. A református 
temetőben a következő évtől, 2009-től, az 
aradi vértanúk mártírhalálának 160. évfor-
dulójától emlékeztet tizennégy fa azokra 
a honvédtisztekre, akiket az 1848-49-es 
szabadságharcban betöltött szerepük 
miatt vittek vesztőhelyre, s a szabadság-
harc hőseire. Az önkormányzat tíz éve örök 
emléket kívánt állítani az utókor számára, 
hogy a történtek, s a hősök soha ne merül-
jenek feledésbe. A falu közössége azóta 
ott hajt fejet, a 2017-es megemlékezésre 
pedig kopjafa készült.

E mberek, akik a magyar szabadság-
harc hívó szavára, katonai tudásu-
kat adták azért, hogy Magyarország 

szabad és független legyen. Ők azok, akik 
végigharcolták a szabadságharc csatáit, 
vezették csapataik embereit keményen 
küzdve, mert hittek abban, hogy győz-
hetnek. Életük azzal zárult, hogy rajtuk 
statuáltak példát a megtorlásra. Meghal-
tak, mert szembeszálltak volt esküjükkel, 
amely a császárnak tett ígéret volt. Ők 
azok, akik elmenekülhettek volna, amikor 
már tudható volt a vég, hátrahagyva a 
hozzájuk beosztott katonákat, mégsem tet-
ték. Olyan hősök ők, akiket Magyarország 
történelmében csakis vörös betűkkel lehet 
illetni, mert a vérüket áldozták ezért az 
országért. Minden valamirevaló magyar 
embernek tudni, ismerni kell nevüket, tet-
teiket! – fogalmazott október 4-én, a 170. 
évforduló alkalmából rendezett megem-
lékezés során a kegyeleti helyen Vadász 
Éva, a képviselő-testület Kulturális, Okta-
tási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának 
elnöke a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak 
emlékműsora előtt.

1849-ben, 170 éve kivégezték Batthyány 
Lajos miniszterelnököt, akinek tiszteletére 
1926-ban, ugyanezen a napon felavatták 
Budapesten a Pogány Móric tervezte 
Batthyány-örökmécsest. Rajta kívül ha-
lálát lelte 13 honvéd tábornok. Egyikük, 
Láhner György épp azon a napon töltötte 
be 54. életévét – Pethő Alexandra, Pethő 
Lili, Pokornyi Veronika, Szász Alexandra és 
Versegi Magdolna, Takács Karolina felké-
szítésében idézte fel a 170 évvel ezelőtti 
eseményeket, amelyről az egyik legna-
gyobb magyar költő, Ady Endre így írt: őszi 
napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, 
őszi szélnek bús keserve, egy-egy könny a 
szentelt helyre, hol megváltott – hősi áron – 
becsületet, dicsőséget az aradi tizenhárom. 
Az aradi Golgotára ráragyog a nap sugára, 
oda hull az őszi rózsa, hulló levél búcsú-
csókja; bánat sír a száraz ágon, ott alussza 
csendes álmát az aradi tizenhárom…

Ésszel, tudással soha nem tudjuk, fog-
juk tudni megérteni az Istent. Ezerszer és 

ezerszer tesszük fel a kérdést: Miért, miért 
engedte, miért hagyta az Isten, hogy így 
legyen?... Lelkészként is azt mondom most 
nektek, hogy nincs logikus, ésszel, tudással 
nyomon követhető, megérthető magya-
rázat mindarra a milliónyi kérdésre, mely 
– maradva a megemlékezésünknél – az 
aradi vértanúk halálát megválaszolná… 
de érezzük, hogy a kérdéseinket nem is az 
eszünk, az agyunk, hanem sokkal inkább a 
lelkünk teszi fel. S ha csak egy pillanatra is 
megpróbáljuk lélekkel érteni Jézus szavait, 
azonnal kezdenek megnyílni azok előt-
tünk, bennünk: az az én parancsolatom, 
hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan 
én szerettelek titeket. Nincs senkiben na-
gyobb szeretet annál, mintha valaki életét 
adja barátaiért – hangzott el Nagy Péter 
református tiszteletes áhítatában, majd a 
jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszo-
rúit, mécseseit a két tardoskeddi fafaragó, 
Buják Vince(†) és Csányi Gyula készítette 
kopjafánál. 

Döntsd el magyar!
Ragyogó napsütésben tisztelegtek ok-
tóber 23-án a mártírhalált halt Puskás 
Sándor emlékére állíttatott márvány-
táblánál Környebányán. A Bozó Kucskár 
Anikó felkészítésében és szerkeszté-
sében összeállított műsor résztvevői 
verssel, énekkel hajtottak fejet a hősök 
előtt, megemlékezve a 22 esztendős 
környebányai fiatalemberről is, aki ötöd-
éves orvostanhallgatóként utazott 1956 
októberében a fővárosba, ahol 23-án 
este 8 és 9 óra között sebesültmentés 
közben érte halálos lövés. Emlékére a 
forradalom fél évszázados évfordulóján 
állítottak emlékművet, azóta minden év 
október 23-án ott hajtanak fejet.  

A z 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére rendezet t 
ünnepség Környén hagyomá-

nyosan a református templomban 
kezdődött, ahol Visnyei László káplán 
és Nagy Péter református tiszteletes 
tartott ökumenikus istentiszteletet, majd 
a megemlékezés a Művelődési Házban 
folytatódott.

Kié ma 1956? Kié ma szabadság-
harcunk öröksége? Azoké, akik nem 
elégedtek meg a hazugságokkal, s 
ezért elindultak, hogy megkeressék és 
felfedezzék az igazságot és a szabad-
ságot. Azoké, akik emlékeznek mindarra, 
ami velük, szüleikkel, nagyszüleikkel és 
hazájukkal történt. Azoké, akik fontos-
nak tartják a szabadságot, és hisznek 
abban, hogy közösen tudunk egy jobb 
és igazságosabb világot teremteni hét-
köznapjainkban. 1956 mindenkié, aki 
hisz a demokráciában, hisz a népfelség 
elvében, mindenkié, aki hisz a közösség 
erejében és igazságában, s ezért megvet 

mindenféle zsarnokságot, mindenféle 
önkényt, mindenféle megkérdőjelez-
hetetlennek láttatott emberi tekintélyt 
– hangzott el Beke László polgármester 
ünnepi beszédében, gondolatait Déry 
Tibor forradalmat köszöntő szavaival 
zárva: Barátaim, vállalom a felelősséget. 
Boldog és büszke vagyok, hogy írótársa-
immal együtt mesterségünknél fogva 
első hallói és leírói lehettünk a nemzet 
szavának. A magyar történelemnek ez 
a legnagyobb forradalma, (…) amióta 
a magyar történelmet jegyzik. Ezt nem 
egyes emberek, nem politikai csoportok, 
nem nézetek és vélemények szították és 
hajtották végre, hanem a népakarat…

Községünkben ötödik esztendeje 
tisztelgünk környei gyerekek, fiatalok ün-
nepi szerkesztett, dramatizált műsorával 

október 23-án, így is erősítve, hogy az 
1956-ban történteket egyetlen felnövek-
vő generáció se feledhesse el. Eisenbart 
Győzőné felkészítésében a fiatalok prózá-
val, verssel, tánccal idézték a forradalmi 
eseményeket, a szétszakított családok 
keserűségét, a nép fájdalmát, hogy ma-
gyar fordul magyar ellen: döntsd el ma-
gyar, mondd ki a szót! Itt visszalépni nem 
lehet! Az ifjúság acél-szíve a forróságtól 
megreped! Döntsd el magyar, döntsd el 
diák, és fonjuk lánccá a kezünk! Döntsd 
el, ki élsz itt e honban, velünk jössz-e? 
Vagy ellenünk?...

A fiatalok megrázó előadása után az 
emlékező közösség a Kegyeleti Parkban 
található Kopjafánál rótta le tiszteletét. 
Az önkormányzat nevében Beke László 
polgármester, s Orlovits Tímea jegyző 
helyezte el a kegyelet koszorúit, majd a 
testvértelepülés Tardoskedd, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe, pár-
tok, civil szervezetek, az általános iskola 
diákönkormányzatának képviselői, s a 
megjelentek tisztelegtek a hősök előtt, 
lobbantották lángra a kegyelet mécse-
seit, főhajtásukkal üzenve, hogy ma is 
vigyázzák, őrzik 1956 csodáját. 

Köszönet az ünnepi környebányai 
műsorért, közreműködésért Badó Szilvi-
ának, Bolemányi Magdolnának, Bozó 
Kucskár Anikónak, Pető Alexandrának, 
Pető Lilinek, Pető Hannának, Fehér 
Lászlónak, Fekete Dorinának, Izing 
Kincsőnek és Szűcsné Jutka néninek, 
a környei előadásért Eisenbart Győző-
nének, Csík Ádámnak, Hartmann Vivi-
ennek, Krupánszki Ramónának, Lelkes 
Laurának, Pankotai Melindának, Péter 
Bálintnak, Tisch Andrásnak, Valakovics 
Dominiknak, Vanya Balázsnak!
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Fontos, hogy megéljem, átéljem…
November 13-áig volt látogatható 
a Művelődési Házban az a kiállítás, 
amely „Természet képekben” címmel 
nyílt a Bokodon élő L. Honfi Krisztina 
pasztell és grafit műveiből. Az alkotó 
képeiben a természet iránti szeretet 
és tisztelet jelenik meg a pasztellkré-
ta segítségével, szinte valamennyi 
műve úgy készült, hogy jelen volt 
a helyszínen, hiszen nagyon szeret 
kirándulni, és fontos számára, hogy 
amit megfest, azt megélje, átélje.

A tárlatot a megnyitón dr. Szuhaj Ka-
talin művészettörténész ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe, hang-

súlyozva, hogy elsősorban amatőrként ér-
kezett, hiszen Krisztinát egy festő iskolában 
ismerte meg, ahová ő már, mint szakava-
tott, gyakorlattal rendelkező művész járt 
vissza, Katalin pedig, mint egy kezdő.

Világéletében kereste a boldogságot, a 
harmóniát a környezetében, s ez a képein 
is visszaköszön. Mindig kishitű volt, nem 
bízott magában. Így vált fontossá számára 
a festészet, illetve ez a fajta létforma, hogy 
elmegy a természetbe kirándulni, és ott 
megragadja a motívumokat. Egy külön 
világ, ahová elvonulhat. Én is kishitű em-
berként élem a mindennapjaimat, nekem 

is szükségem van erre az elvonatkoztatásra, 
ebben lelki társa találtam Krisztina alko-
tómunkásságában. Már gyerekkorában 
sokat rajzolt, rajzversenyeket nyert, divat-
tervezőként is kipróbálta önmagát, illetve 
mézeskalács figurákat is örömmel készít, 
ezen felül a virágkötészet, virágköltészet is 
foglalkoztatta, sokáig egy virágüzletben 
dolgozott. A virágsorozata nagyon jól mu-
tatja, hogy milyen részlet gazdag, milyen 
jól ismeri a morfológiáját is a virágoknak. 
Nem mindenki tud jól virágot rajzolni, a fes-
tészetben ez az egyik buktató. Egyébként 
Leonardo Da Vinci rajzolt nagyon aprólé-
kosan virágokat, és ő volt az elsők egyike, 
aki a pasztellt használta a festészetben.  
A pasztell nagyon érzékenyen adja vissza 

a lélek húrjainak pengését, a tónu-
sokat, ugyanis nem mindegy, hogy 
vékonyan, vagy vastagon húzza fel az 
alapra az alkotó a krétát: annak meg-
felelően, hogy durva, zord felleget, 
vagy finom, lágy, békét, harmóniát 
sugárzó természet tárul elénk – fogal-
mazott. A művészettörténész az alko-
tásokat Dsida Jenő „Templomablak” 
című versének egy részletével ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe: Ó, titkok 
titka: a földön itt lent belülről nézzen 
mindenki mindent, szemet és szívet és 

harcot és békét! Áldja meg az Úr, áldja meg 
az Úr a belülről látók fényességét!

L. Honfi Krisztina a rajzolással komolyab-
ban öt és fél éve kezdett el foglalkozni, 
amikor beiratkozott a Zámbó Kornél fes-
tőművész vezette oroszlányi képzőművész 
szakkörbe. Ott ébredt rá, hogy ez a fajta 
alkotás mennyire kikapcsolja, ellazítja.  
A szakkörbe másfél évig járt, utána Zámbó 
Kornél magántanítványa lett, neki köszön-
heti, hogy megváltozott az életszemlélete. 
Több technikát kipróbált, de a pasztellkréta 
számára a legalkalmasabb eszköz, hogy 
közvetítse az érzéseit, megmutassa, láttassa 
azokat a csodákat, melyekkel körül va-
gyunk véve, de a rohanó hétköznapokban 
nem vesszük észre.

Tengerihántás harmadszor
Valamikor a házaknál a betakarítás után 
összegyűlt kukoricacsöveket a szomszé-
dok, rokonok egymást kisegítve, közös 
munkával tisztították meg a levelektől. 
A közösen végzett munka – hasonlóan a 
tollfosztáshoz – jó alkalmat teremtett a be-
szélgetésre, dalolásra, játékos évődésre. 
Minden bizonnyal még számosan élnek 
Környén, akik jól emlékeznek minderre, 
hiszen pár évtizeddel ezelőtt még az ál-
latokat tartó családoknál jellemző volt a 
kukoricafosztás és morzsolás. A hagyo-
mányt harmadik alkalommal elevenítette 
fel október 26-án a Közösségi és Tájházban 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe.

A hívó szóra az idősebbek mellett 
ezúttal is érkeztek gyerekek, fia-
talok, s bár számukra ismeretlen 

volt a foglalatosság, érdeklődve lesték, 
hogyan kell „szakszerűen” fosztani a csu-
hét, s azt is kipróbálhatták, hogy annak 
idején, a téli estéken hogyan morzsolták 
le a családok a csőről a kukoricát. S hogy 
igazán a régmúlt időket idézze a program, 
arról Bolemányi Magdolna gondoskodott, 
aki citeramuzsikájával színesítette a ren-
dezvényt.

Előbb tehát a tájház udvarán szorgos-
kodtak a résztvevők, sorra bontották le 
a Szemeti Csaba által felajánlott kukori-

cacsövekről a csuhét, 
ügyelve, hogy a levelek 
egészben maradjanak, 
hiszen később azokból 
készültek a virágdíszek.

Benn az asztalokon 
egyszerű alapanyagok 
sorakoztak, hurkapálci-
ka, ragasztó, raffia, és 
az elmaradhatatlan víz, 
hiszen a csuhét abban 
kell áztatni, hogy később 
jól dolgozhassunk vele. 
Meghajlíthatjuk, sodor-
gathatjuk, összefonhat-
juk, kihasználhatjuk a 
csuhé alakját, a virágok 
formáinak csak a képze-
letünk szabhat határt. 

Innen hiányzik egy 
levél. Ezért jó, ha itt van 
előtted több, könnyebb azonnal pótolni. 
Te aztán nem spóroltál a rafiával! Látod, 
így már szimmetrikus! A lelkesen igyekvő 
gyerekeket, felnőtteket a tokodi Robotka 
László népi iparművész hasonló lelkese-
déssel „terelgette”, segítette, mindenkihez 
odalépve, ha elakadt a folyamat, vagy 
nem úgy sikerült, ahogy azt az alkotó el-
tervezte. Így készültek sorra az örökemlékű 
virágok: kócosak, liliomszerűek, margaré-
ták, tulipánok.   

A gyerekek, felnőttek a harmadik kukorica-
fosztáson is egy igazán tapasztalt, szívvel-lé-
lekkel, tehetséggel alkotó embertől leshették 
el a fortélyokat, ő pedig elégedetten nyug-
tázhatta, hogy valamennyien nagyon ügyes-
nek, érdeklődőnek bizonyultak, a szervező 
Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig 
azt, hogy a januári tollfosztáshoz hasonlóan 
mára a tengerihántás hagyományának 
felelevenítése is népszerűségnek örvend, 
sikerrel tették le az alapjait három esztendeje. 

Az év minden napján érezzék!
Az ENSZ 1991-ben nyilvá-
nította október elsejét az 
Idősek Világnapjának, s 
Környén is attól az évtől 
kedveskednek vendéglá-
tással, ajándékműsorral 
a község idős lakóinak. 
Idén tehát már 29. alka-
lommal invitálta a Vörös-
kereszt helyi szervezete 
az október 5-ei esemény-
re a szép korúakat, akik a 
szervezők örömére szinte 
megtöltötték az általános 
iskola tornatermét. 

A vendégek mellett 
segítők is akad-
nak szép szám-

mal minden évben: a 
bejárat mellett kifüggesztett falitáblán az 
adományozók, támogatók, sütők, főzők 
listáját Andor Ildikó titkár még a rendezvény 
kezdete előtt is újabb névvel egészítette 
ki, a végére a fehér lapon alig maradt 
üres felület.

Mi mindannyian köszönettel tartozunk 
azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szor-
galmas munkájukkal, áldozatukkal a nehéz 
időkben megteremtették és biztosították 
nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek, 
unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgoz-
hassunk, gyarapodhassunk és nyomdo-
kukba léphessünk. Köszönjük mindazokat 
az értékeket, amelyeket Önök megőriztek 
és mindazt, amivel minket felvérteznek és 
gazdagítanak. – köszöntötte a megjelente-
ket Eisenbart Győzőné, a Vöröskereszt helyi 
szervezetének elnöke, hozzátéve, hogy 
nemcsak október elseje kapcsán, de az 
év minden napján szeretettel gondolunk 
az idősekre, a szép korúakra, hisz szere-
tetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a 
rendelkezésünkre állnak.

Beke László polgármester a gondolatot 
folytatva így fogalmazott: ez a mai ünnep 
akkor lehet igazi tisztelgés, ha azok, akiket 
ünnepelünk, mindig érzik a támaszt, a se-
gítést, a törődést. Azt, hogy mindig Önök 

mellett vagyunk, azt, hogy nem engedjük 
el a kezüket, és számíthatnak ránk életük 
legnehezebb időszakaiban is. Azon kell 
dolgoznunk, azért kell tevékenykednünk 
mindnyájunknak, hogy az idős emberekre 
évente ne csak egyetlen napig irányuljon 
a fiatalabbak figyelme, hanem 365 napon 
át. Az idősebbek az év minden napján 
érezzék a család, a falu, a társadalom 
megbecsülését. Érezzék, hogy szükség 
van rájuk, érezzék, hogy vannak dolgok, 
amit ők jobban tudnak, vannak dolgok, 
amit csak ők tudnak, hiszen az élet során 
felgyülemlett tapasztalatot nem pótolhatja 
semmi, az évek során megélt helyzetek 
nem sűríthetők egy könyv lapjaira vagy 
egy elmondott történetbe. Környe, a falu 
megbecsülését mi sem jelzi jobban, mint 
az, hogy épp a közelmúltban ünnepeltük 
az Idősek Klubja fennállásának 50. évfordu-
lóját. Az intézményt 50 évvel ezelőtt a köz-
ségben megfogalmazott igény hívta életre. 
A mindenkori dolgozói azóta is szeretettel, 
gondoskodással fordulnak az idősek felé, 
az önkormányzat pedig minden lehetséges 
eszközzel segíti a munkájukat, hogy ezzel 
is megkönnyítse az idősebb generáció 
mindennapjait – hangzott el a polgár-
mestertől, aki köszönetét fejezte ki a hosszú 

évek alatt végzett becsü-
letes munkájukért, s az 
önkormányzat nevében 
jó egészséget, tartalmas, 
boldog életet kívánt min-
den szép korú környei 
lakosnak.

A szervezők idén nem 
sztárvendégek, hanem 
falubeliek meglepetés-
műsorával kedveskedtek 
a fehérabroszos vendég-
látás előt t az ünnepel-
teknek, akik a színes cso-
korban láthattak mazso-
rett és moderntánc pro-
dukciókat, népi táncot, 
muzsikált a Dorf Musik, 
és vérpezsdítőn ropta a 
Schwung Tanzgruppe.

Hagyományosan az Idősek Napi ün-
nepség keretében köszöntötték a falu 
legidősebb lakóit. A 98 esztendős Géber 
Józsefnét, aki sajnos betegsége miatt távol 
maradt, valamint Gyarmati Istvánt, azaz Pis-
ta bácsit, aki már 99 éves, és ezúttal is a tőle 
megszokott fiatalossággal, humorral kö-
szönte a köszöntést: megverem a csizmám 
szárát, csókolom az összes jelenlévő szép 
korú hölgy száját. Pista bácsi színpadiasan 
el is indult a hölgyek felé, majd így folytatta: 
csak még nem tudom, kinél kezdjem… 

Nagy Istvánné, született Eck Teréz és Nagy 
István – idén is elcsuklott Eisenbart Győzőné 
hangja a falu legidősebb házaspárjának 
ismertetésekor, hiszen személyükben saját 
szüleit köszöntötte, köszöntötték. Ők 1952. 
április 13-án, tehát már 67 esztendeje 
mondták ki a boldogító igent, a rendez-
vényen édesapja gyengélkedése miatt 
sajnos nem vehetett részt. 

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

Majdnem 200 véradás

A z év utolsó véradására várták a környeieket október 25-én 
a Közösségi és Tájházba, s ezúttal három betegnek irányí-
tottan is gyűjtöttek vért. Két héttel korábban szintén volt 

irányított véradás, akkor hárman nyújtották karjukat, így ők most 
nem adhattak. Az októberi véradáson megjelentek száma végül 
a megelőző három alkalomhoz hasonlóan alakult, idén összes-
ségében 192-en adtak vért Környén, januárban 49-en, áprilisban 
52-en, júliusban 43-an, és az év utolsó véradásán 45-en. Ezúttal 
ketten vettek nagy levegőt, és döntöttek úgy, hogy gyarapítják 
az önkéntes segítő donorok számát, Sternhardt Árpád László és 
Valakovics Dominik így ötre növelte a 2019-es esztendő elsőalkal-
mas véradóinak számát Környén.
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Örökös Ökoiskola a környei
10 év munkájának eredményeként és 
elismeréseként október 18-án a Kisfalu-
dy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolát képviselve átvehettem 
az Örökös Ökoiskola cím megszerzését 
igazoló oklevelet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Agrárminisztérium 
képviselőitől.

A díjátadón Maruzsa Zoltán, az EMMI 
köznevelésért felelős államtitká-
ra köszöntötte a megjelenteket.  

A klímavédelem, a környezettudatosság 
és a fenntarthatóságra nevelés egyre na-
gyobb szerepet tölt be az egész világban, 
és jó azt látni, hogy a magyar iskolarend-
szer már másfél évtizede elkötelezetten egy 
komoly hálózatot üzemeltet ebben a téma-
körben, mely nem más, mint az Ökoiskola 
Hálózat. Mindannyian felelősek vagyunk 
környezetünkért – hívta fel a hallgatóság 
figyelmét, majd az államtitkár ismertette 
az Ökoiskola Cím legfontosabb jellemzőit 
és az ökoiskolák feladatait, melyből talán 

legfontosabb, hogy a pedagógusoknak az 
iskolai falain belül és kívül is képviselniük kell 
a környezettudatosság értékeit.    

László Tibor Zoltán, környezetvédelemért 
felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy 
az ökoiskola neveli fel a jövő környezettu-
datos állampolgárait. Szerinte az ökoiskola 
a jövő iskolája. Kiemelte az ökoiskolákban 

található jó gyakorlatok fontosságát, gratu-
lált a megjelenteknek, és felhívta a figyelmet 
arra, hogy nincsenek egyedül, végül hozzá-
tette: látjuk gyermekeinken lelkes munkájuk 
eredményét!. Hosszú, kitartó munkával 
elnyertük a címet, de a további feladatunk 
adott. Az eddigi jó példát erősíteni kell, az 
elért eredménynek megfelelően.

Az eddigi munkáért köszönet illeti kollé-
gáimat és diákjainkat! Köszönet azoknak 
is szól, akik az elmúlt 10 év alatt hittek ben-
nünk és támogattak minket:

• Környe Község Önkormányzata  
• Környei Horgász Egyesület • „Környe”-
zetünk Jövőjéért Alapítvány • Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
• Magyar Vöröskereszt Komárom – Esz-
tergom Megyei Szervezete • Magyar 
Vöröskereszt Környei Alapszervezete  
• Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe • Propaganda 17 Bt • Tatabányai 
Tankerületi Központ • Venter Méhészet

Horti Károlyné

Édes, sós finomságok a saláta partin
11. alkalommal hívta saláta partira ok-
tóber 11-én Szarka Katalin a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola diákjait, a gasztro 
megmérettetésre 12 formáció nevezett és 
várta izgatottan az ebédlő ajtajánál zsi-
bongva, hogy mikor veselkedhetnek neki 
a vitaminbombák elkészítésének. 

A fiúk, lányok ezúttal is alaposan 
felkészültek, a különböző konyhai 
felszerelések mellett a gyümölcsök, 

zöldségek és húsos, egyéb hozzávalók 
széles palettáját sorakoztatták fel a sárga-
répán, almán, körtén, barackon, szőlőn, 
ananászon, szilván, narancson, kukori-
cán, banánon, paradicsomon, paprikán, 
uborkán át a pudingig, tejfölig, egészen 
a granoláig…  

A gyerekek, mint minden évben, vá-
laszthattak, hogy sós, vagy édes salátát 
kívánnak készíteni, s érdekes, hogy ezúttal 
kevesebben voksoltak az édes mellett, 
még úgy is, hogy sokan mindkét feladatot 
teljesítették. Horváth Gyuláné, a zsűri elnö-
ke ismét elégedetten állapíthatta meg, 
hogy a diákok összességében otthonosan 
mozognak az egészséges táplálkozás 
világában, s tehetik is, hiszen az iskola 
büféjében is minden megtalálható, ami 
finom és egészséges. A zsűri elnöke ezekből 
hagyományosan ízelítőt is készített: egy 
asztalt töltött meg mindenféle egészséges 
falattal, nasival, hogy a verseny végén ne 
csak a maguk készítette finomságokból 
falatozzanak a nevezők. 

Gabi néni Pethő Alexandrával, Szász Ale-
xandrával és Versegi Magdolnával ízlelte 
sorra a menüt, s bár pontokat nem osztott, 

csatlakozott hoz-
zájuk Magyarits 
Katalin igazgató 
is, aki szinte va-
lamennyi ételről 
elismerően szólt a 
„magánkóstolás” 
során, s érdeklőd-
ve hallgat ta a 
diákoktól a hoz-
závalókat, az el-
készítés mikéntjét.

Az eredmény-
hirdetéskor kide-
rült, hogy azok 
sem távoznak 
üres kézzel, akik 
nem léphetnek a 
képzeletbeli do-
bogó egyik fo -
kára sem, hiszen 
Gabi néni min-
den gyerkőcöt 
egy-egy cerbona szelettel, az iskola pedig 
süteménykiszúróval ajándékozott meg. Egy 
édesanya, Reichnach Teréz is gyarapította 
az ajándékok sorát, a második helyezettek 
az általa felajánlott ajándékcsomagot 
vehették át.  

Édes kategóriában végül 24 ponttal a 
„Sali-Shake” végzett az élen, azaz Bognár 
Lilla, Kaszap Nagy Emma, Kovács Zsófia, 
Sternhardt Réka és Sternhardt Dalma. 
Egyetlen ponttal maradt le tőlük, s szerezte 
meg a második helyett a „Frissen Préselt 
Almalevelek”, tehát Reichnach Bálint, Rák 
Gergő és Mosberger Tamás, míg a har-
madik helyet a „Konyhanindzsák” néven 

versenyző Balogh Lili, Lipót Hanna, Riezing 
Réka, Nagy Bíborka.

A sós saláták közül a zsűri 25 ponttal 
egy testvérpár, Pokornyi Tímea és Pokornyi 
Veronika, a „Húsos tészták” ételét sorolta 
a legelső helyre. Ebben a kategóriában 
két ponttal csúsztak a második helyre a 
„Tökkelütöttek”, ám Szűcs Balázst, Magyar 
Kornélt, Hamburger Istvánt és Galambos 
Leventét vigasztalhatta az az érzés, hogy 
a legkülönlegesebb „körítésért”, kínálá-
sáért és tálalásért különdíjat vehettek át.  
A harmadik helyet az „Ananászok” csapat, 
a Hetzl Nóra, Zink Lilien, Kriskó Vanda alkotta 
trió szerezte meg. 

Őszi szavalóverseny: sokadszor… 
Nem tudom, hogy hány esztendeje hívjuk 
ősszel nemes szavalóversenyre a diáko-
kat, az is lehet, hogy régebb óta, mint 
ahogy ez az iskola felépült – mosolygott 
október 22-én Láng Éva, az egyik szervező 
a gyerekekre, s azt kérte tőlük, hogy az 
izgalmukat tegyék zsebre, hiszen izgulnak 
majd helyettük, értük a megjelent szülők, 
felkészítők. 

I zgaloműző „bemelegítésként” a zsűri 
elnöke, Takács Karolina maga is verselt, 
s minden bizonnyal nem véletlenül esett 

Lackfi János „Huzakodó” című alkotására a 
választása, amely így zárul: ünnep lesz! Ün-
neppé, versünneppé varázsolta ugyanis az 
alsó tagozatos 29 kisdiák a következő másfél 
órát, s bár akadt, akinek láthatóan nem 
sikerült zsebre gyűrnie az izgalmat, olykor 
pici baki, bizonytalanság is belecsúszott, 
valamennyien élvezettel, többségük mo-
solyogva, volt, aki szinte ragyogva osztotta 
meg kedvelt versét a társakkal, az ítészekkel. 

Nem is volt könnyű dolga a zsűrinek 
– hangzott el Takács Karolinától az ered-
ményhirdetés előtt, s hogy az elnök a 
kifejezéssel nem csupán szófordulatként 
élt, jelezte: volt olyan korcsoport, ahol ket-
ten is az élen végeztek, s természetesen 

valamennyi kisfiúnak, kislánynak jártak az 
elismerő gondolatok a versszeretetükért.

A legkisebbek legnépesebb, 12 fős me-
zőnyét értékelve a zsűrinek Hódos Edina 
szavalata nyerte el leginkább a tetszését, 
a másodiknak járó ajándékot Tiba Emma 
vehette át, míg a harmadik helyezettét 
Szemeti Alíz. A második osztályosok pro-
dukciói közül az ítészek Sztancsik Mátyásét 
sorolták az élre, második lett Veilandics 

Vendel, harmadik Kun Jázmin, különdíjat ve-
hetett át Molnár Gergely. A harmadikosok 
mindössze hárman versenyeztek, mégsem 
„jutott dűlőre” az elsőség tekintetében a 
zsűri, így Bartis Dorka és Tóth Zoé is az első 
helyezettnek járó ajándékot vehette át, 
Kovács Réka pedig a harmadikét. A negye-
dikesek között Nagy Bíborka érdemelte ki 
az első helyezést, második lett Fúró Csenge, 
harmadik Balogh Lili Anna.  

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:

90 esztendős
Nagy Lászlóné sz. Somhegyi Mária (november 15.)

85 esztendős
Beck Józsefné sz. Varga Mária (november 21.)

80 esztendős
Nagy Sándor (november 28.)

75 esztendős
Varga András Dezsőné sz. Lipták Anna (november 13.)

Sárosi Tiborné sz. Gébár Mária Magdolna  
(november 15.) 

Cizmadia Etelka sz. Bagi Etelka (november 20.)
Hoszpodár Sándor (november 26.) 
Pazsinszki József (november 30.)

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 egy 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Dr. Molnár Miklós és Dr. Bucsuházy Rita  
kisfiát Dávidot,

Klausz Péter és Fodor Éva  
kislányát Jázmint,

Békési Zsolt és Mészáros Kitti Zsófia  
kislányát Lillát.

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 ér telmi 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 megha-
tározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás 
nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!
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Annus nénit köszöntötték
Ha nem ismerném az Annus nénit, nem 
tudnám, hogy ki ünnepli itt a kilencve-
nedik születésnapját? – jegyezte meg 
mosolyogva október 13-án Beke László 
polgármester, amikor az önkormányzat 
és a falu közössége nevében köszöntötte 
Pankotai Mihályné anyakönyvvezetővel 
Karnuts Józsefnét. 

M ár az ünnepi összejövetel kezde-
tén is érződött, Annus néni való-
ban évtizedeket tagadhatna le, 

határozottsága sem kopott meg az évek 
során, hiszen amikor az „ültetés” kapcsán 
elhangzott a kérdés, hogy ki itt a főnök, 
azonnal érkezett a válasz: hát az Annus 
néni! Ő pedig rendkívül kedvesen, pilla-
natok alatt mindenkit a „helyére varázsolt” 
a népes családban, majd velük együtt 
meghatottan, kicsit elfogódottan fogadta 
a polgármesteri köszöntést. 

Annus néni 1929. október 8-án született má-
sodik gyermekként, szülei szerény, szorgalmas, 
dolgos emberek voltak. 1951 novemberében 
kötött házasságot Karnuts Józseffel, akivel 
majdnem 50 évig éltek együtt, harmonikus, 
boldog házasságban. Családi életük akkor 
kapott igazán értelmet, amikor megszülettek 
gyermekeik: 1953-ban Gizike és 1960-ban 
Ani. Imádott lányai hat gyönyörű unokával, 
Tamással, Ferenccel, Orsolyával, Balázzsal, 

Mariannal és Livikével ajándékozták meg, 
ők pedig a drága dédunokákkal, Kingával, 
Benedekkel, Ádámmal, Liával, Erzsébettel, 
Bercellel és Borókával.

Annus néni a mai napig igen aktív, rend-
szeresen főz, ellátja magát. Mindene a 
virágoskert, a benne való ténykedés, nem 
szólva az állatairól, akiket nagy odaadással 
gondoz. A saját otthon megteremtésének 
gondja, gyermekeik érkezésének öröme, 
az átvirrasztott éjszakák, az egészségükért 
való aggódás. Első lépéseik, első szavaik 
feletti öröm, az iskoláztatás, a nevelés 

gondjai, szép felelőssége és boldogsága. 
Gyermekeik felnőtté érése, első munka-
napjuk, családalapításuk, majd az unokák 
megszületése. Kedves mosolyuk, ragaszko-
dásuk, kis csínyeik, hízelgéseik. Mennyi szép 
emlék, mind-mind harmonikus életének 
gazdagságának, tartalmasságának bi-
zonyítéka... – köszöntötte a polgármester, 
szerettei, barátai, ismerősei és a falu ne-
vében is azt kívánva Annus néni számára, 
hogy boldogságban, egészségben legyen 
gazdag, s kapjon meg mindent, amit az 
élet még megadhat! 

„NAGYON JÓ VOLT!”
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– Így nyilatkoztak az idei év már konfirmált 
diákjai és kísérőjük Nagy Péter tiszteletes 
úr is, amikor egy hosszú és eseménydús 
nap után, csak néhány szóban nyilatkoz-
tak a reformációs emlék túráról. A szavak 
mögött azonban sokkal több tartalom volt, 
mint azt az olvasó elsőre gondolhatná, hi-
szen a csillogó szempárok bizonyosságát 
adták annak, hogy ezen az utazáson nem 
csak ismereteikben, hanem lelkiekben is 
sokat épültek a fiatalok. Méghozzá nem 
csak a látottak által, hanem egymás kö-
zössége által is. 

2019. október 29-én reggel 6 órakor ösz-
szesen hat oroszlányi és környei fiatal 
indult el gyülekezetünk kisbuszával és lel-
kipásztorával egy egynapos reformációs 
emléktúrára. A túra során megtekintették 
a reformáció Magyarországi történéseinek 
„fellegvárait” Gönc-öt és Vizsoly-t. Illetve 
egy történelmi vártúrán is részt vettek a 
Boldogkőváraljai várban. Az idegenveze-
tések során mindvégig az látszott ezen a kis 
csapaton, hogy rendkívül befogadóak és 
érdeklődőek nem csak a magyar történel-
münk, hanem a reformátusságunk alapjai 
iránt is. De a legfontosabb, hogy nyitottak 
arra, amit Jézus így tanít: „Szeresd az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből. Ez az első és a nagy pa-
rancsolat. A második hasonló ehhez: Sze-
resd felebarátodat, mint magadat.” (Máté 
ev. 22:37-39.) Talán már egy kicsit giccsesen 
hangzik, de nagyon jó látni és még inkább 
megtapasztalni, hogy a mai világban is 
vannak olyan fiatalok, akik békességgel és 
szeretettel viseltetnek egymás felé és ezzel 
egy olyan légkört teremtenek magunk 
körül, amiben jól érzi magát mindenki. 
A reménységünk az, hogy hamarosan a 
fiatalok beszámolói is olvashatóak lesznek honlapunkon és akkor 
hiszem ők is megerősítik majd azokat a gondolatokat, amelyeket 
én csak a szemekből olvastam ki. Istennek legyen hála ezért a 
kirándulásért is! 

Nagy Péterné, lelkipásztor

KIÁRUSÍTÁS a ROLLNI TAPÉTA,  
PAPÍR-ÍRÓSZER BOLTBAN
(Környe, Beloiannisz u. 121. Tel.: 06 30 474 8392)

28 év után december 20-án végleg bezár!

November 22-étől 30% engedmény:  
papír-írószerre, játékra, kreatív termékekre,  

háztartási és kerti műanyag árura

40% engedmény:  
rövidárura, poszterre, bordűrre,  

rozettára, díszlécre, álmennyezetre, hőszigetelő tapétára
TAPÉTA: 500 Ft/10 méteres tekercs

Az üzlet berendezése is eladó!
Köszönöm, hogy eddig partnereK voltaK,  

használjáK még Ki a lehetőséget!
Pákozdiné Marika
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Közérdekű információk

Szabadság a Szt. Rókus 
rendelőben

Dr. Árendás József november 18-ától 22-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). 

Háziorvosi rendelések a megváltozott 
munkarendű napokon decemberben

A december 7-ei munkanapon (szombat) 
Dr. Árendás József 10.30-ig tart rendelést a 
Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben, az I. 
számú körzetben elmarad a rendelés. Egy 
héttel később, a december 14-ei munkana-
pon (szombat) a Szent Rókus rendelőben 
szünetel a rendelés, Dr. Bublovics Péter 8 és 
10 óra között fogadja a betegeket. Ezeken 
a napokon a rendelő háziorvosok termé-
szetesen mindkét körzet betegeit ellátják. 

Képviselői fogadóórák
Vadász Éva képviselő értesíti az állam-
polgárokat, hogy az idei esztendő utolsó 
fogadóóráját december 2-án, hétfőn tartja 

17 órától 18 óráig a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. Tirhold Kármen 
önkormányzati képviselő minden hónap 
második hétfőjén tart fogadóórát, dec-
emberben tehát 9-én, 16.15 és 17.15 között 
a Polgármesteri Hivatalban.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 
továbbra is havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 
papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki 6 óráig a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

november 26., december 12. és 27.
KÖRNYÉN 

november 19., december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket Környe hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő 
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
zsákban (1 darab zsák max. 25 kilogramm), 
illetve maximum 70 centiméter hosszú, és 50 
centiméter átmérőjű kötegekben összeköt-
ve alkalmanként maximum 0,5 köbméter 
mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. 
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, 
rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket 
a társaság nem szállítja el. A VERTIKÁL 
emblémával ellátott, biológiailag lebomló 
zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvé-
tele a helyi ügyfélszolgálatokon történik. 

Fontos: a komposztálható hulladékot úgy 
helyezze ki, hogy az a közterületet ne szeny-
nyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék 
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN,  
TAGYOSPUSZTÁN,  

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN  
ÉS IRTÁSPUSZTÁN

november 29. 

*  *  *

Programok

ADVENT ELSŐ  
VASÁRNAPJA

Advent első vasárnapján, idén 
december 1-jén, hagyományosan 
a katolikus templomban kezdjük 
a közös felkészülést a Szeretet 
ünnepére.

Az ünnepi program 16 órakor kez-
dődik. Műsort ad a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola énekkara, a Német Nemzetiségi 
Dalkör, a Környebányai Dalkör, vala-
mint a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
Kamarakórusa. 

A műsor után gyulladnak fel köz-
ségünk ünnepi és a Betlehemi jászol 
fényei, majd a program zárásaként az 
óvoda előtti téren mindenkit karácso-
nyi vásár, a kicsiket a Télapó, forró tea, 
a felnőtteket forralt bor várja. 

Mindenkit szeretettel vár Környe Köz-
ség Önkormányzata, az egyházközsé-
gek, a Három Királyok Alapítvány és a 
Környei Katolikus Karitász.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg:  
http://kornye.hu/esemenyek/advent-elso-vasarnapja/?oc

currence=2019-12-01

Élelmiszergyűjtés 
KRUMPLIEBÉD

A Környei Katolikus Karitász idén is 
szervez Karácsony előtt tartós élel-
miszergyűjtést a rászorulók részére. 
Az adományokat a szervezet dec-
ember 3-án, 4-én és 5-én (kedd-
szerda-csütörtök) délután 2 és 5 
óra között várja a Római Katolikus 
Plébánia épületében. 

A szervezet advent harmadik vasár-
napján, december 15-én, a szentmise 
után, 12 és 14 óra között a már hagyo-
mányos „krumpliebédre” várja szere-
tettel a Közösségi és Tájházban azokat 
a jóakaratú és nem csak hívő embere-
ket, akik aznapi ebédjük árát felajánl-
ják hátrányos helyzetű testvéreiknek.  
Az adományokat még Szent Kará-
csony előtt eljuttatják a rászorulókhoz, 
számukra is megszépítve ezzel az 
ünnepet.

A „krumpliebéd” GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: 
http://kornye.hu/esemenyek/krumpliebed-

2/?occurrence=2019-12-15

Márton nap

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Környei Németek Baráti köre és Kultúr-
egyesülete tisztelettel meghívja Környe 
Község lakosait a november 23-án, 15 
órakor kezdődő Márton napi dalos ta-
lálkozóra és bálra a Művelődési Házba.

Fel lépők:  • Hagyományőrző Német 
Nemzetiségi Gyerekcsoport • Szivárvány 
Táncegyüttes • Schwungtanz Gruppe  
• Alsógallai Német Nemzetségi Dalkör  
• Várgesztesi  Német Nemzetségi Dalkör  
• Vértesboglári Német Nemzetiségi Tánc-
csoport • Környei Német Nemzetiségi 
Dalkör • Dorfmusik Kapelle

A bálban a talpalávalót Németh Attila 
és zenekara biztosítja. A rendezvényre 
a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg:  
http://kornye.hu/esemenyek/marton-nap-

2/?occurrence=2019-11-23



Kisjubileumi „tökölés”…
Bár idén kevesebben neveztek a tökös 
megmérettetésre, a mezőny összsúlyát 
tekintve a kisjubileumát ünneplő Tökölő és 
KÜRBIS-SCHNITZE viszi a prímet, melyet ok-
tóber 18-án rendezett meg a Művelődési 
Ház és a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe. A program ötödik alkalommal 
várta a vendégeket, s mára olyannyira híre 
ment, hogy szomszédos településekről is 
érkeztek. 

A szervezők 2015-ben nem titkoltan 
azzal a szándékkal rendezték meg 
első alkalommal a programot, 

hogy „megfúrják” a halloween-i szokáso-
kat, s felhívják a figyelmet a tökfaragás, 
töklámpás honi, sváb gyökereire is. Ezúttal 
is garmadával készültek a töklámpások, 
volt, aki előre megrajzolt tökkel érkezett, de 
sokan a helyszínen „álmodták meg”, milyen 
is legyen végül a lámpásuk, amikhez a 
szervezők 100 darab faragnivaló tököt biz-
tosítottak, s természetesen minden eszközt, 
amire csak szükség lehetett. És az inspiráció 
sem maradhatott el, hiszen a résztvevők 
harmadszor csodálhatták meg a Környe 
testvértelepüléséről, Tardoskeddről érkező 

Oravek Gábor tudásának, kézügyességé-
nek végeredményét, aki fantasztikus zöld-
ségkompozíciót és faragott tököt is hozott 
magával, de természetesen a kívánságokat 
is teljesítette: így például egy kisfiú tavalyi 
kívánságának, Spongyabob megfaragásá-
nak „folytatásaként” „dukált” a barát, Tintás 
Tunyacsáp is… természetesen tökből…

A Csiri-Biri Játéktár fajátékai sem hiányoz-
hattak a rendezvényről. A nagyteremben 
a szülők, gyerekek ismét jól szórakoztak az 
ügyességet, kitartást, kreativitást próbára 
tevő játékokkal, miközben sorra készültek a 
remekebbnél-remekebb arcátváltozások: 
kedvesek, bájosak, riogatók… tökösek…

Idén is kellették magukat 
tökös falatok: az iskolai kony-
hában 20 kilónyi mézes sült 
tököt készítettek el, s elmon-
dások szerint még az a gyer-
kőc is jóízűen falatozta, aki 
korábban soha, mondván: 
ha tök, akkor az finom nem 
lehet…pedig de!

A tökfaragás, sült tök fala-
tozása, arcfestés, tökös játék-
móka ideje alatt a mérlegek 
is folyamatosan „dolgoztak”. 
Bár idén kevesebben nevez-
tek a tavalyinál, az összsúly 

50 kilóval meghaladta az előző évit, 325,4 
kg volt, és az eredmény, no meg a „végjá-
ték” több szempontból is rendhagyónak 
bizonyult.

Erl Zoltánné négy nagyméretű tökkel 
még a rendezvény előtti napon érkezett a 
Művelődési Házba, s jelezte: ha nyer, akkor 
az ajándékát felajánlja. A négy tök közül 
végül a 36,5 kilós a képzeletbeli dobogó 
harmadik helyére repítette – így nem a 
gazdáját, hanem – Hujber Dorinát, hiszen 
a szervezők úgy döntöttek, a nem nyertes 
gyerekek között sorsolják ki a bronzérmes 
tortát, s a szerencse Dorinának kedvezett. 

Wéber és a Králl – minden bizonnyal ez a 
két név jut a környeiek eszébe a legmére-
tesebb tök szó hallatán, hiszen mindeddig 
ők vitték a prímet. Wéber István idén is 
megmutatta, hogy jó, és gondoskodó gaz-
daként akár 55,4 kilósra is lehet hizlalni egy 
tököt, de mivel felnőttként a mezőnyön kívül 
indult, az első, és a második helyet is a Králl 
testvérek, Zoltán, Péter és Márton szerezték 
meg 50,3 és 48,4 kilós tökükkel, édesanyjuk 
pedig felajánlotta: a két nyereménytortát 
fogyasszák el az 5. Tökölő és Kürbis-Schnitze 
zárásaként valamennyi gyerkőccel közö-
sen. S mint a mesében is, minden jó, ha jó 
a vége: ez így is történt…

A szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet mindenkinek, akik segítették a kisjubi-
leumát ünneplő rendezvény előkészítését, 
létrejöttét, hogy ismét egy igazán tökös buli 
szerzett tök jó élményeket, örömet gyere-
keknek, felnőtteknek!

Köszönet Erl Zoltánnénak a felajánlásért, 
valamennyi tekintélyes méretű terménye új 
gazdára lelt. Az egyik megihlette az Idősek 
Klubja kollektíváját, akik „újragondolták a 
tökfilkót”, ő pedig azóta is széles mosollyal 
fogadja az intézmény bejáratánál az 
odaérkezőt. 

KARÁCSONYI  
SZÖSZMÖTÖLŐ  
december 14.

A Környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde karácsonyi szöszmö-
tölőre (ajándékok, dekorációk 
készítése) várja a gyermekeket, 
szülőket, nagyszülőket decem-
ber 14-én, szombat délután  
2 és 5 óra között a Művelődési 
Házban. A részvétel díjtalan!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: 
http://kornye.hu/esemenyek/karacsonyi-szoszmotolo-

2/?occurrence=2019-12-14


