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Energiatudatos Önkormányz
at

Magyarországi Falumegújítási 
Díj Környének 

A Magyarországi Falumegújítási Díj-at 
vehette át Beke László, Környe polgármes-
tere szeptember 13-án, a két évvel ezelőtti 
nyertes településen, Iszkaszentgyörgyön 
rendezett ünnepségen és konferencián  
Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes 
államtitkártól és Madaras Attilától, a Fa-
lumegújítási Szakértő Bizottság elnökétől.  
A „Magyar falu – kihívások, helyi válaszok” 
mottóval meghirdetett pályázat nyertese, 
tehát Környe képviselheti hazánkat az „Euró-
pai Falumegújítási Díj” pályázaton 2020-ban.

A z idén már nyolcadik alkalommal 
kiírt pályázattal a meghirdető Bel-
ügyminisztérium célja az volt, hogy 

felkutassa, díjazza és ezzel „reflektorfénybe 
állítsa“ azokat a települési közösségeket, 
amelyek kimagasló és példaszerű színvo-
nalon végzik fejlesztési munkájukat. A cél a 
jó példák bemutatásával és az információk 
cseréjével a falumegújítást végző községek 
eredményeinek javítása, a falumegújítás 
mozgalom népszerűsítése. 

Szikrázó napsütés, majdnem  
200 nevező a 2. Henkel futáson 

Kedves Környeiek!
Amikor ezeket a sorokat olvassák, 
már ismert, hogy a választás során 
kik nyerték el az Önök bizalmát, a 
következő öt évben kik tényked-
hetnek képviselőként Környéért. 
A képviselői munka áldozatos és 
felelősségteljes: minden egyes 
döntés alapos mérlegelést kíván, 
hiszen hosszú évekre, évtizedekre 
hatással lehet a falubeliek életére, 
életminőségére, legyen szó bármi-
lyen tárgyú fejlesztésről.

Ú gy gondolom, hogy az el-
múlt öt esztendőben a bi-
zot tságok előkészítésével 

a képviselőtestület megalapozott 
döntéseket hozot t, helyes irányt 
fogalmazott meg a falu fejlődésére 
vonatkozóan. Igazolják mindezt a 
már megvalósult, és a még előt-
tünk álló beruházások, az elnyert 
országos szintű elismerések, címek. 
Környe valamennyi lakója nevében 
köszönöm számukra a képviselői 
feladatok felelősségteljes ellátását, 
s kívánom, hogy álljon példaként a 
következő öt év döntéshozói előtt. 
Külön köszönetem fejezem ki Dr. Beke 
Ernő számára, aki 1963-tól tanítóként, 
1971-től tanácselnökként, 1980 szept-
emberétől pedagógusként, 1983-tól 
az iskola igazgatójaként, 1990-ig 
tanácstagként, s négy év kivételé-
vel a 2019-ben záruló ciklus végéig 
települési képviselőként vett részt a 
falu életében, segítette fejlődését, 
fejlesztéseit. Munkájára bizottsági 
tagként természetesen a továbbiak-
ban is számítunk. 

Kérem, amikor visszatekintenek, 
emlékezzenek meg Svétecz Lász-
lóról is, aki 1990 -től vet t részt a 
környei önkormányzat munkájában: 
előbb tanácsadóként, majd 1994-
től haláláig, 2018 szeptemberéig 
önkormányzati képviselőként, tag-
ként segítette a kulturális, szociális, 
településfejlesztési és ügyrendi 
bizottság tevékenységét.
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Magyarországi Falumegújítási Díj 
Környének
…folytatás az első oldalról.

A pályázat ezúttal is az „Európai Falumeg-
újítási Díj” pályázati kiírás követelményein 
alapult, amelyet az Európai Falumegújítási 
és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki. A 
magyarországi pályázatnak – a hazai falufej-
lesztési tevékenységek elismerése mellett – az 
is célja volt, hogy kiválassza azt a települést, 
amely a legméltóbb módon képviselheti 
hazánkat az európai megmérettetésen.

A pályázat mottójának megfelelően 
a kiíró azokat az új kihívásokat kívánta 
bemutatni, amelyekkel egy-egy falusi 
közösségnek szembesülnie kell, valamint 
azokat az intézkedéseket, amelyek a kihívá-
sokra való válaszokként megfogalmaztak, 
illetve eredményeket, amelyek a megtett 
fejlesztési beavatkozások hatására már 
érzékelhetőek. A szigorú, maximálisan 105 
pontot elérhető bírálati szempontrendszer-
ből Környe 101-et ért el. 

Az iménti beszélgetésünkkor kérdeztem 
a polgármester urat, mit keres itt Környe, 
hiszen úgy tudom, város – hangzott el Törő 
Gábor országgyűlési képviselőtől, aki a 
közelmúltban utazott át a győztes falun, s – 
mint mondta – egy olyan településközpon-
tot láthatott, ami méltán „húzza magával” 
a többi pályázó vetélytársat. 

Dr. Ónodi Gábor, a Magyar Urbanisztikai 
Társaság Falu Tagozatának elnöke, utalva 
a pályázat mottójára, így fogalmazott: azo-
kat a közösségeket keresik, melyek tuda-
tában vannak a saját határaikon túlnyúló 
felelősségüknek, saját lehetőségeik közt 
válaszokat találnak a 21. század nagy kihí-
vásaira, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a Földünkön jobb legyen az élet. Mivel az 
európai pályázat mottója igen hasonlít a 
hazaihoz, a nemzetközi zsűri tagja reményét 
fejezte ki, hogy Környe szép eredménnyel 
képviseli majd Magyarországot a kontinens 
megmérettetésen.  

Madaras Attila, a Falumegújítási Szak-
értő Bizottság elnöke az 1988-ban alakult 
Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási 

Munkaközösség tevékenységét ismertette, 
szólt a nemzetközi versenyen eddig sze-
replő településekről, eredményeikről, hoz-
zátéve, hogy Környe nagy kihívás elé néz, 
hiszen – például – Németország 11, Ausztria 
7, Lengyelország 3 tartománnyal vesz részt 
az „Európai Falumegújítási Díj” pályázaton 
Hollandia, Luxemburg, Svájc, Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Dél-Tirol és Belgium 
német nyelvű közössége mellett. 

Környe pályázatában a 2000-es évek ele-
jétől napjainkig tartó időszak felölelésével 
azt a céltudatos munkával elért fejlődést, 
a kihívásokra adott válaszait mutatta be, 
amely jellemzi a települést. A Komárom-Esz-
tergom megyei 4700 fős település a megye-
székhelytől alig pár kilométerre található, 
Tatabányával közös ipari parkot működtet. 

Egy leromlott lakóterület helyén alakítot-
tak ki új faluközpontot, melynek megha-
tározó eleme az Ybl Miklós tervei alapján 
készült, több mint 150 éves Római Katolikus 
Templom. Először a Polgármesteri Hivatalt, 
a Művelődési Házat és környezetüket 
újították meg. A következő lépés az új 
óvoda és bölcsőde megépítése volt. Ezzel 
párhuzamosan készült el a község új főtere 
párszáz méterre a csodálatos környezetű 
tótól. A beruházás második ütemében a 
tér végső képének kialakítása, a leromlott 
állapotú épületek elbontása valósult meg. 
Így az új faluközpontban 1-2 perces sétával 
elérhető az általános iskola, óvoda, Polgár-
mesteri Hivatal, Művelődési Ház, Templom, 
Takarékszövetkezet és Posta, és a főtér nívós 
kulturális szabadtéri rendezvényeknek is 
otthont ad. A kulturált, komfortos épített 
környezet megvalósítása, a természeti ér-
tékek megőrzése, az ellátórendszerek mű-
ködtetése mellett rendkívül fontos a helyiek 
komfortérzetének biztosítása, lokálpatrio-
tizmusának, identitástudatának erősítése, 
melyben jelentős szerepet játszanak a szép 
számmal működő helyi civil szervezetek, 
hagyományőrző csoportok – hangzott el 
az eredményhirdetéskor az indoklásban.

A díj átvételét követően Beke László 
kiemelte: az elismerés a falu egészének 
szól, az ott élőknek, a vállalkozóknak, őster-

melőknek, civil és hagyományőrző szerve-
zeteknek, hiszen bár a kulturált, komfortos 
épített környezet megvalósításáról, a termé-
szeti értékek megőrzéséről, az ellátórend-
szerek működtetéséről az önkormányzat 
gondoskodik, a fejlesztéseket tartalommal 
kell megtölteni, s ezek a példaértékű kö-
zösségi összefogással valósulhatnak meg 
Környén. A célunk mindig is az volt, hogy a 
családok, különböző generációk ne csak 
lakjanak, hanem szeretettel éljenek a falu-
ban – fogalmazott.   

A jövőbeni tervekről elmondta: az idei 
esztendőben két kerékpárút készül el a 
településen. Egy a Vértes hegység felé, 
Vértessomló irányába, a másik pedig 
csatlakozva az Által-ér völgyi kerékpár-
utakhoz, Oroszlányról Környén keresztül 
jut el Tatabányára. Ehhez kapcsolódva 
már el is készítették a település Kerékpár 
Hálózati tervét, hiszen több olyan fejlesz-
tést terveznek, melyek eredményeként 
a falu belsejéből a lehető legrövidebb 
úton érhető majd el a kerékpárút. Ezzel 
a beruházással a turisztika is megjelenik 
Környén, mivel eddig nagyon sokan csak 
átutaztak a községet átszelő országos 
közúton, és így nem is találkoztak a falu 
szépségeivel. Ez egyben új feladatot is 
jelent az önkormányzat számára, egy 
olyan applikációt kell készíttetnie, amely 
a falubeliek és az odalátogatók részére 
a legrövidebb idő alatt biztosít minden 
szükséges információt. A falu eddigi leg-
nagyobb beruházása az új sportcsarnok 
építése lesz. A csarnokban egy nemzetkö-
zi kézilabda mérkőzések lebonyolítására 
is alkalmas pályát alakítanak ki 300 fős 
lelátóval, a kiszolgáló építmények között 
lesz egy rekreációs szint is szaunával, 
fitneszteremmel, gőzkabinnal és pihe-
nősarokkal. Az új intézmény többféle 
funkciót lát majd el, hiszen alkalmas 
lesz az általános iskola mindennapos 
testnevelési órainak befogadására, a 
különböző sportegyesületek edzésére, 
fitneszfoglalkozásokra, baráti társaságok 
sportolására, és természetesen különböző 
rendezvények tartására.

Szikrázó napsütés, majdnem 
200 nevező a 2. Henkel futáson
…folytatás az első oldalról.

S zikrázó napsütés kísérte a 2. Henkel 
futást Környén szeptember 21-én, 
a résztvevők többsége fel is idézte 

az elmúlt évi időjárást, amikor nemcsak a 
távval, de az esővel, széllel is meg kellett 
küzdeniük, bár a verseny végén többen 
állították, a futásnak a hideg jobban ked-
vezett tavaly. 

A 2. Henkel futáson a családi kategóriá-
ban indulókkal együtt majdnem kétszázan 
startoltak el, a versenyre nemcsak helyből 
és a környékbeli településekről, Tatabányá-
ról, Tatáról, Oroszlányból, Vértessomlóról, 
Szárligetről, Tarjánból érkeztek, a nevezők 
között volt szendehelyi, de még felvidéki, 
tardoskeddi sportoló is. 

A szervezők ezúttal is gondoltak a hosszú 
távot kedvelőkre, a hagyományos 3 ezer 
métert jelentő 1 tókör mellett második 
alkalommal hirdették meg a versenyt 6 és 
9 kilométeres távon is, ez utóbbit pontosan 
33-an teljesítették.

A verseny a legkisebbek, az ovisok 
futamával indult, ők 500 métert futottak 
hatalmas szurkolás közepette, s volt, akinek 
a sprint végén még mosolyra is futotta az 
erejéből. Bár a legfiatalabb, a harmadik 
életévét csak februárban töltő Mátyók Mi-
lánnál a rajtnál eltörött a mécses, becsület-
tel teljesítette a távot, s ha kissé le is maradt 
a mezőnytől, őt is ütemes taps fogadta, 
amikor édesapja kezébe kapaszkodva 

megérkezett a célhoz, s átvette a nem 
mindennapi teljesítményéért járó emlék-
érmet, ami – természetesen – valamennyi 
indulónak dukált a pólóval, frissítővel, a ver-
seny végén a kedves, ízes vendéglátással 
egyetemben.

Az ovis lányoknál Molnár Réka végzett az 
élen, második lett Lukács Zara, harmadik 
Bagó Luca. A fiúknál teljes erőbedobással 
indult és aratott győzelmet Avar Levente, 
mögötte Semsei Levente végzett, harmadik-
ként Jeszenovics Balázs ért célba. A kisisko-
lások már másfél kilométert teljesítettek, a 
lányoknál Perjési Lara volt a leggyorsabb, 
második lett Molnár Boglárka, harmadik 
Madarász Panka. A fiúknál (2009-2012) a 
tavaly még óvodásként rajt-cél győzelmet 
szerző Csánki Balázs „falta fel” a leggyor-
sabban a távot, tőle 3 másodperccel 
maradt le Moravcsik Márk, a harmadik 
helyet Horthy Balázs szerezte meg. A 2008-
as születésű fiúknál Mayer Botond vehette 
át az eredményhirdetéskor az aranyérmet, 
a képzeletbeli dobogó második fokára 
Jeszenovics Róbert állhatott. Megfontoltan, 
az erővel okosan gazdálkodva startolt el 
a családi futam valamennyi résztvevője, 
hiszen abban a kategóriában az időmé-
rő óra akkor állt meg, amikor a família 
valamennyi tagja célba ért. Ez a Kovács 
családnak sikerült a legkorábban, a má-
sodik helyen a Maklári, a harmadikon a 
Jeszenovics család végzett.

A 3 kilométeres távon korcsoportjában 
aranyérmet vehetett át az eredményhir-
detéskor Kocsis Zoltántól, a Henkel környei 

gyárának igazgatójától Mórotz Zsuzsanna, 
Árvai Róbert, Kovács Mariann, Rókus Gellért, 
Bagó Zsuzsa, Rácz Róbert, Turbucz Teréz, 
Preil Norbert. Szintén egy tókörön nyújtott 
ezüstérmes teljesítményt Perjési Kitti, Mayer 
Zsombor, Pfiszterer Anna, Seprényi Péter, 
Ferge Adrienn, Major Dáriusz, Lority Ingrid, 
Licskó Csaba, harmadik lett Bojtor Zsófia, 
Lukács Soma, Seprényi Ferenc, Mieotai Sára, 
Holló Martin, Szakály Zsuzsanna, Tóth Zoltán. 
Két tókört teljesített korcsoportjában a 
leggyorsabban Belovic Pál, Schmölcz Sára, 
Játékos Ádám, Herendi Anikó, Fazekas Gá-
bor. A 6 kilométeres távon második helyezést 
ért el Hadnagy-Volf Mónika Tímea, Szendrei 
Zsolt, Szász Mária, Mayer György, harmadikat 
Moravcsik-Fecskés Orsolya, Hadnagy Attila, 
Horváth Zita, és Kocsis Zoltán gyárigazgató, 
akinek Beke László polgármester nyújtotta 
át a bronzérmet. A leghosszabb táv, a 9 
kilométer megtétele után korcsoportjában 
aranyérmet vehetett át Balogh Barbara, 
Háder Olivér, Faggyasné Wengrin Ágnes, 
Kovács András. Kategóriájában második lett 
Paluska-Holló Kitti, Fóthi Zoltán, Mészáros Má-
ria, Katona János, míg harmadik Lehrreich 
Helga, Juhász Krisztián, Santavecz Andrea, 
Seprényi Ferenc. 

A 9 kilométeres táv lefutására tehát 33-
an vállalkoztak, az abszolút legjobb időt a 
tatabányai, 2001-es születésű Háder Olivér 
(30 perc 32 másodperc) futotta, második 
legjobbként teljesített 34 perc 38 másod-
perccel a környei Fóthi Zoltán (1996), és tőle 
csupán 18 másodperccel maradt el a tatai 
Kovács András (1968.)

Szabad az út!

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhi-
vatal Tatabányai Járási Hivatala október 
1-ei dátummal hivatalosan is forgalomba 

helyezte az Oroszlány és Tatabánya közötti, Környén 
is áthaladó kerékpárutat. Ezzel elhárult az utolsó 
adminisztratív akadály is az utat használni kívánó 
kerékpárosok elől. Ennek megfelelően a fenntartó 
önkormányzatok már be is vonták az összes, ezzel 
kapcsolatos forgalomkorlátozó táblát. Így már az 
is kipróbálhatja az útszakaszt, akit eddig esetleg ez 
a tény tartott vissza tőle. A beruházás ünnepélyes 
átadása várhatóan október második felében lesz, 
amikor a környei önkormányzat különböző sportos 
programokkal és értékes nyereményekkel várja a 
falubelieket. A részletekről a kornye.hu települési 
honlapon keresztül értesítjük a község lakóit. 

Bringanap a suliban
Az Oroszlányi Bringaakadémia a gyerekeknek játékos tanulási lehetőséget nyújt az ügyességi-közlekedési pálya vagy 
a BringaPárbaj során, míg az interaktív kerékpáros KRESZ-órákon a biztonságos kerékpározáshoz szükséges alapvető 
szabályokat ismerhetik meg a gyerekek. Iskolánkban a 4. és 5. évfolyamos tanulók KRESZ oktatásban és kerékpáros 
ügyességi pályán tesztelhették tudásukat. 
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Energiatudatos tanúsítvány  
a környei önkormányzatnak és az iskolának

Fél év alatt csaknem meg-
duplázta teljesítményét 
a Vir tuális Erőmű Prog-
ram (VEP), a csatlakozók 
energia-megtakarításá-
ból számított érték alap-
ján a virtuális erőmű már 
Magyarország negyedik 
legnagyobb erőműve - 
mondta el Szili Katalin, 
a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács tisztelet-
beli elnöke, a program 
védnöke a VEP díjátadó 
gáláján Budapesten, ahol 
a környei önkormányzat 
és a Kisfaludy Mihály Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola energiatu-
datos tevékenységét is elismerték. 

J akab István, az Országgyűlés alelnöke 
nemzeti sikertörténetnek nevezte a 
programot, mint mondta, minden 

ember érdeke, hogy jó megoldások szüles-
senek. Kiemelte, hogy a VEP-et már nemzet-
közi szinten is ismerik, az Európai Bizottság a 
három legjobb uniós energiahatékonysági 
program egyikeként tartja számon.

A program a csatlakozók - vállalatok, 
önkormányzatok, iskolák, intézmények - 
éves energiamegtakarításait átszámolja 
erőművi kapacitásra, vagyis meghatároz-
za, hogy mekkora erőműre nincs szükség a 
megtakarítás eredményeképpen.

A rendezvényen köszöntőt mondott  
Dr. Molnár Ferenc, a MI6 tulajdonosa és  
Dr. Mezősi Balázs, a Virtuális Erőmű program 
igazgatója is, s elhangzott, hogy nemrég a 
megyék is csatlakoztak a programhoz: Ko-
márom-Esztergom megyében a helyi szer-
vezetekkel karöltve az országban az elsők 
között indult el a Virtuális Erőmű Program.

A Magyar Innováció és Hatékonyság 
(MI6) NKft. díjátadóján Komárom-Eszter-
gom megyéből 9 szervezetet, köztük válla-

latokat, intézményeket, önkormányzatokat 
és iskolákat tüntettek ki energiatudatos 
és energiahatékony tevékenységükért.  
A klímaváltozás mindannyiunk ügye, fontos, 
hogy megyei szinten is felhívjuk rá a figyel-
met – emelte ki a gálán Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke. 

A MI6, a hazai zöldgazdasági szak-
mapolitika meghatározó szereplője a 
Virtuális Erőmű Programja keretében idén 
is meghirdette az Energiahatékonysági 
Kiválósági Pályázatát, melynek kereté-
ben energiatudatos és energiahatékony 
önkormányzatokat, vállalatokat, intézmé-
nyeket, iskolákat ismertek el. Megyénkből 
ezúttal is szép számú pályázatot nyújtot-
tak be, ami kiváló visszaigazolása a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
klímavédelmi szervező tevékenységének. 
Megyénk 9 szervezete részesült kitüntetés-
ben, ebből három környei. Energiatuda-
tos Vállalat címet nyert el a környei AGC 
Glass Hungary Kft., az önkormányzatok 
közül Környe részesült elismerésben, a 
tanúsítványt Beke László polgármester 
vette át. A díjátadón a Magyarországi 
Falumegújítási Díj 2019. cím birtokosá-

ról, Környéről elhangzott, 
hogy a falumegújítási díj 
elnyerésében is jelentős 
szerepet játszot tak kör-
nyezettudatos törekvései, 
melyek hosszú évek óta 
jellemzik a települést és 
intézményeit. A Polgár-
mesteri Hivatal és a Mű-
velődési Ház energiafo-
gyasztásának egy részét 
napelemek biztosítják, az 
óvoda a Madárbarát és 
Zöld óvoda, míg az álta-
lános iskola az Öko-iskola 
címmel büszkélkedhet.  
Az önkormányzat az in-
tézményei felúj í tásánál 
fontos szempontként kezeli 

az energiahatékonyság kérdését, törek-
szik arra, hogy működtetésük a lehető 
legkevesebb környezeti terheléssel járjon. 
Ennek szellemében újult meg az eltelt 
években a gyermekorvosi rendelő, erdei 
iskola, Szent Rókus rendelő, általános isko-
la épülete. Környén 5 év alatt 1663 fát és 
3250 cserjét ültettek el a közösségi terek 
kialakítása, megújítása során. 

Az iskolák között a környei Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola képviseletében Horti Károlyné 
intézményvezető-helyettes vehetett át 
díjat. Az iskola régóta elkötelezett híve 
a környezet tudatosságnak, melyet az 
intézmény valamennyi tanulója és dol-
gozója  szem előtt tart munkája során. 
Ezt bizonyítja az is, hogy 2009/2010-ben 
az „E-on Zöld Bajnokok” országos ener-
giatakarékossági programban második 
helyezést értek el. A Greendependent 
Intézet által meghirdetet t  családok 
energiamegtakarítási versenyében az 
iskolában tanuló gyerekek családjait ösz-
szefogva második és negyedik helyezést 
szereztek, idén pedig sikerrel pályáztak 
az Örökös Ökoiskola címre.

Autómentes nap iskolánkban Mazsorettek is színesítették a menetet
Évről-évre népesebb a szüreti menet, és 
évről-évre egyre többen várják Környe 
utcáin a megérkezését, ami jelzi, hogy 
nem volt hiábavaló a sok-sok előkészület, 
izgalom, szorgoskodás. 

A z állomásokon idén a hagyomá-
nyosan műsort adó Szivárvány 
Táncegyüttes, Hagyományőrző Né-

met Nemzetiségi Gyermekcsoport, Német 
Nemzetiségi Dalkör mellett a Soós Krisztina 
vezette mazsorett csoport is bemutatkozott, 
az aprócska lányok csak ámultak a menet-
táncuk láttán, és hangosan kérdezgették, 
hogy-hogy nem ejtik le a botot a mosolygós 
ifjú hölgyek? A válasz pedig érkezett is az 
anyukától: mert sokat gyakoroltak, s ha 
nagyok lesztek, ti is megpróbálhatjátok.

De az apróságokat nem csupán a tán-
cok, énekek, a Vértes Express vérpezsdítő 
muzsikája, a környékből érkező lovas kocsik 
és lovasok nyűgözték le, többen a mene-
tet felvezető „jendőjkocsinak” is lelkesen 
integettek.

Közhírré tétetik! Falunk apraja és nagyja! 
Ha véget ért a szöveg, indulhat a móka! Dí-
szes lesz a vonulásunk, azt én garantálom, 
főleg, hogy bor is lesz, mire nagyon vágyom 
– hirdette a kisbíró szeptember 14-én, s bár 
valóban, borban sem szenvedtek hiányt a 
megállóhelyeken, azért a menet fő ékes-
ségét a színes, díszes népviseletbe öltözött 
lányok, asszonyok, fiúk, férfiak, lovasok és 
lovas kocsik jelentették.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett szüreti menet résztvevői 
a jó nyolc kilométeres útvonal során hat 
helyszínen perdültek táncra, fakadtak dal-
ra, s a legtöbb helyen a bőséges és ízletes 
vendéglátás mellett őszi terményekből 

készített, a szüret vígasságát idéző kreációk 
is fogadták a kicsiket, nagyokat. A Bajcsy 
utca – Régiposta utca kereszteződésének 
vendéglátói idén is gondoskodtak a szüreti 
életképről, a tavaly még csak megfáradt 
kerékpáros bácsi idén kisebb „balesetet” 
szenvedet t, többen meg is próbálták 
kihúzni a bokrok közül, természetesen 
sikertelenül…

Az utolsó állomáshoz közeledve sajnos 
a valóságban is történt baleset, épp a 
zenekar kocsisának gyűlt meg a baja a 
lovával, ami egy, az út szélén szabályosan 
parkoló autónak rohant, de szerencsére 
senki sem sérült meg. Így, zenekar híján a 
Patak utcában rögtönöztek a szervezők, 
a technikának köszönhetően végül ott is 
táncra perdültek a mazsorettek, szivárvá-

nyos és hagyományőrző táncosok, hogy 
megköszönjék a szíves vendéglátást.

Tirhold Kármen elnök a történtek kap-
csán sajnálatát fejezte ki a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat nevében a baleset 
érintettje részére, s hozzátette: nagy öröm 
és megnyugvás, hogy nem történt szemé-
lyi sérülés. Abban is bízik, hogy a hatóság 
szakszerű intézkedésének köszönhetően 
az okozott kárt megtéríti a vétkes kocsis. 
Az elnök hangsúlyozta: 10 éve szervezik 
a felvonulást, és az ideit már a kezdetén 
is egy sajnálatos esemény árnyékolta 
be, amikor valaki felgyújtotta a szüreti 
szalmabábot. Az egy évtized alatt soha 
nem történt baleset sem, de a jövőben 
feltétlenül átértékelik a szüreti felvonulás 
biztonsági feltételeit.

A z európai autómentes nap egy 
1998 óta minden évben szept-
ember 22- én megtar tot t ren -

dezvénysorozat, amelynek célja, hogy 
felhívja mindenki figyelmét a megnöve-
kedett autóforgalom okozta környezeti 
problémákra. Iskolánk már évek óta 
rendszeres résztvevője a programnak. 
Idén szeptember 20 -án tartot tuk meg 
saját autómentes napunkat. Ezen a 
napon minden szülőtől azt kértük, hogy 
hagyják otthon járműveiket és helyette 
a gyerekek kerékpáron, rollerrel vagy 

gyalogszerrel érkezzenek. Kora reggeltől 
becsöngetésig az iskola öko csoportjá-
nak diákjai vették számba az érkezőket. 
A legtöbb kisdiák alkalmazkodva a jeles 
naphoz autó nélkül érkezett, így az iskola 
környékén a megszokotthoz képest alig 
volt autóforgalom. A tanulók igyekezetét 
jutalmaztuk is. Köszönjük az „Ér tetek, 
Nebulókért!” Alapítvány támogatását 
ehhez. Programunkhoz csatlakozot t a 
Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde is. Az 
ovi és bölcsi kis lakói „járműveikkel” gya-
korolták a balesetmentes közlekedést.
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Fél évszázados szerető gondoskodás:  
a jövőben is megmarad

„Az Idősek Napközi Otthonának első 
vezetője Környén Széplaki Gergelyné, 
Erzsi néni volt. Ebben a szociális munká-
ban segítette Francz Józsefné… nyugodt, 
családias légkör volt jellemző… Először a 
Művelődési Házban kaptak helyet a tükrös 
teremben. Akkoriban sok idős vette igény-
be a napközit reggel 9-től délután 5-ig… 
A mama rendszeresen felolvasott nekik a 
napilapból, könyvekből…” Széplaki Tünde 
és Széplaki Katalin, a két unoka visszaem-
lékezése is megtekinthető, elolvasható az 
Idősek Klubjában, ahol jubileumi időszaki 
kiállítás nyílt fél évszázad tárgyi emlékei-
ből, fotóiból, dokumentumaiból. 

A z 50. születésnap egy intézmény 
esetében jelzi a létjogosultságát, 
azt, hogy fél évszázada szilárd 

alapokat teremtettek, hogy az alapítókat 
követők erős falakat húztak fel, s hogy a 
remények szerint még évtizedeken ke-
resztül folytatódik az építkezés, a szerető 
gondoskodás – ezek a gondolatok jelle-
mezték az intézmény szeptember 20-ai, 
ünnepi programjának minden mozzanatát 
a klub épületében, és később a Művelődési 
Házban is.

A rendezvény első helyszínén Mecsei 
Ilona, az Egyesített Szociális Intézmény 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, 
köztük az alapító unokái mellett Jakobi 
Lászlónét, aki annak idején átvette Széplaki 
Gergelynétől a stafétát, Marx Ernőt Tarján, 
Igó Istvánt Vértessomló, Beke Lászlót, a 
házigazda település polgármesterét, és a 
ma már Környére „hazajáró” vértesszőlősi, 
tarjáni, tatabányai, vértessomlói gondozott 
vendégeket.

Köszöntöm azokat a nyugdíjas munkatár-
sakat is, akik valamikor itt dolgoztak, hiszen 
ők voltak az elődeink, ők teremtették meg 
itt Környén a segítő szolgáltatást. Minden 
településen vannak rászoruló emberek, 
mindig kell egy gesztus azoknak az idősek-
nek, akik valamiért nem tudják magukat 
ellátni, nem tudnak már főzni, az elma-

gányosodás időszakát élik, elvesztették a 
párjukat, vagy csak egyedül érzik magukat, 
mert a hozzátartozóik dolgoznak. És kell egy 
hely – szokták mondani – ahová jó bejön-
ni – fogalmazott az igazgató, kiemelve a 
klub gyönyörű környezetét, s megköszönve 
a környei önkormányzat folyamatosan 
gondoskodó segítségét az épület, a beren-
dezés fejlesztésében. Kiemelten mondott 
köszönetet Halász-Becker Anita, a nappali 
ellátás vezetője számára, aki az elmúlt 
években nem csupán megteremtette a 
más településekkel közös ünnepek hagyo-
mányát, de a mindennapokat is igyekszik 
ünneppé varázsolni Környén.

A gondoskodás, ha a Föld teljes élővilá-
gát vizsgáljuk, az utódokkal, kicsinyekkel 
kapcsolatban természetes dolog. De az 
ember megtanult egy nagyon fontos, a 
többi élőlénytől különbözőt is: gondos-
kodni az idősekről. És erre már nem a 
létfenntartás kényszere vette rá, hanem 
az emberi érzések legszebbike, a szeretet… 
A környei önkormányzat számára mindig 
fontos volt, hogy a nálunk élő idősek, 
ellátottak magas színvonalú ellátásban 

részesüljenek. És számunkra nem csupán 
a gondozás minősége, az ételek finom-
sága vagy a jogszabályban kötelezően 
előírt feladatok végrehajtása volt fontos, 
hanem az is, hogy egy olyan intézmény 
működjön a faluban, ahol sok színes 
program teszi boldogabbá az azokon 
részt vevő nyugdíjasokat, teszi szebbé az 
időskorúak mindennapjait. Ezért nagyon-
nagy köszönet illet meg minden egykori és 
jelenlegi dolgozót! – fogalmazott a Beke 
László a Művelődési Házban, a rendez-
vény második helyszínén, ahol visszautalt 
az Idősek Klubja gyönyörű környezetére: 
aki Környe szépségeiről mesél, biztos, hogy 
a tóval, annak környezetével kezdi, ennek 
pedig egyik ékköve az ÖNO, az épület és 
az udvar felújítására mindig is különle-
ges figyelmet fordított az önkormányzat.  
A polgármester a születésnapos intéz-
mény nevében ígéretet tett a környei szép 
korúak felé: az a szerető gondoskodás, 
amely mindig is jellemző volt az ÖNO-ra, 
a jövőben is megmarad, és ehhez az ön-
kormányzat minden szükséges feltételt biz-
tosít. 50 év múlva pedig az a fotókiállítás, 
amelyet a 100 éves jubileumra készítenek, 
mindezt bizonyítja majd, és megmutatja, 
hogy a környeiek gondoskodó, egymásra 
odafigyelő közösséget alkottak, alkotnak 
– fogalmazott.  

Az egymásra odafigyelő, egymásért 
mozduló közösség létét mi sem igazolja 
jobban, hogy a környei Kisfaludy Mihály Ál-
talános Iskola diákjai és felkészítőik az első 
hívó szóra nagy szeretettel kötöttek színes 
születésnapi műsorcsokrot csengettyű- és 
citeramuzsikából, Marosi Áron országos 
bajnok teremkerékpáros bemutatójából, 
az énekkar előadásából. Színpadra lépett 
Böröczki Tiborné és Domina József is, majd 
következett az ízletes vendéglátás, a menü 
végén – természetesen – a hatalmas szüle-
tésnapi tortával, no meg zárásként tánccal.

Megcsodálták a környei zászlót  
az alpesi falvakban is

„Az idő nem az,  
amit az órák mérnek,  

hanem amit megélünk!"

Mindazok, akik részt vettek a tiroli kirándu-
láson Környéről és a környező települések-
ről, bizonyára megélték minden pillanatát, 
hiszen varázslatos helyeken jártunk. 

A környei utazók egyik nagy álma 
vált valóra, hogy eljussanak Tirolba, 
erre a hegyormokkal ölelt csodála-

tos osztrák vidékre. A pár nap kínálta utazás 
Salzburgon át a tiroli főváros Innsbruck kör-
nyékének megismerését, a bajor kastélyok 
megtekintését ígérte, és nem csalódtunk 
egy pillanatra sem a programot illetően. 

Salzburg belvárosát már többen láthat-
ták közülünk, de a gigantikus, lenyűgöző 
építészeti csodát, a Dómot, a hegytetőn 
magasodó várat, a hangulatos szűk kis 
utcácskákat mindig öröm megpillantani. 
Hiába jár sokadszor Mozart szülőváros-
ában az ember, újra és újra akad még 
felfedeznivaló. Ha lehet mondani egy 
sírkertre, hogy szép, akkor a salzburgi vár 
lábánál lévő temető a kicsi kápolnájával 
az volt. Rengeteg virág a sírokon, egy-
szerű, inkább kovácsoltvas síremlékek, 
a sírok között gondozott zöld fű a maga 
egyszerűségében méltó nyughelye az ott 
megpihenteknek.

Persze Salzburgban nem lehet kihagyni a 
Mozart golyó kóstolását, hiszen csak itt lehet 
eredetit enni belőle, ami ezüstpapírban 
van csomagolva és kék színű rajta a mester 
arcképe. Történt ugyanis, hogy ennek a 
különleges desszertnek a feltalálója nem 
védette le a remekművét, így szabad a 
gyártása, ami bizonyára hasonlít az ere-
detire, de mégsem az. 

A pihentető  salzburgi séta után az esti 
órákban érkezett meg a csapat Axamsba, 
a gyönyörű, hegyekkel, fenyvesekkel körül-
ölelt, Insbruck fölé magasodó településre, 
ahol az 1967-es és az 1976-os téli olimpiát 
rendezték. A levegőt harapni lehetett a 
több száz méter magasságban. A reggeli 
ébredés utáni táj naponta más-más arcát 
mutatta, attól függően, hogy napsütéses 
vagy éppen borús volt az idő. Talán el lehet 
mondani, hogy Isten ezt a vidéket nagyon 
jókedvében teremtette, mert már a tájat 
nézve is megnyugszik az ember.

A program során a Tratzbergi kastély-
hoz vezető szerpentines úton tör ténő 
kisvasutazás, aztán a csodás kastély 
látványa kívül, belül, majd Alpbach 
dimbes-dombos utcáin történő séta, az 
igazi alpesi virágoktól roskadó erkélyes 
házai, a Schwai ezüstbánya tárnáiban 
történő vonatozás, a Neuschwansteini 
kastély gigantikus épülete, Garmisch 
Partenkirchen bájos utcácskáinak felfe-
dezése, – ahol a festett házak homlokza-

tainak freskói mind-mind más történetet 
mesélnek –,  az Achenseen tör ténő 
hajókirándulás a kulturált, már-már szá-
munkra luxus kategóriás hajóval, Hall 
in Tirolban megtapasztalt igazi osztrák 
zenei fesztivál, és a népviseletben öltö-
zött tiroliak látványa, a dirdnli ruhás höl-
gyek „retikülként” szolgáló kis hordóiból 
csapolt snapsz íze, a Swarovski múzeum 
elegáns és gigantikus kiállítása, a tömér-
dek kristály látványa, a hazavezető úton 
a Kufsteini vár bebarangolása, a déli 
orgonamuzsika hangja, ami betöltötte a 
főteret, mind- mind olyan élményt adtak, 
ami egy életre belevésődött az ember 
aurájába és emlékeibe. Ezek az élmé-
nyek papírra vetve sajnálatosan nem 
adják vissza a megélt élményeket, csak 
elképzelni lehet őket. Jó lenne nagyon, ha 
mindenki meg tudná tapasztalni élőben 

is élete folyamán ennek az elképesztő 
vidéknek a hangulatát. Mert bizony kell 
idő, mire feldolgozzuk a mesés, égbeszökő 
hegyormok, a mindig kékeszöld In folyó, a 
bájos és virágoktól "terhelt" kis hegyi, vagy 
a völgyben szétszórt falvak, a smaragd-
zöld hegyoldalakon legelésző tehenek, a 
hagyományőrzően, és hűségesen hordott 
színes népviselet, a dirdnl, a bőrnadrág, a 
kötött zokni és megannyi csoda látványát. 

Öröm az, hogy részesei lehettünk ennek 
az élménynek, és ki tudja hányadszor a 
Környe címerével díszített kis zászlócska mu-
tatta a csoportnak az irányt a csodálatos 
látnivalók erdejében, hogy ne tévedjünk el, 
és hogy egy darabka otthon mindig legyen 
velünk utunk során. Sok helyre vágyik vissza 
az ember, amit már látott élete során, Tirol 
az egyik a sok közül.

Varga Katalin 
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Egyre sikeresebb az Antikvár

Minden templom egy-egy csoda
Veni Sancte szentmisével és Vlasits Márton 
„Minden templom egy-egy csoda” című 
kiállításának megnyitójával csatlakozott 
a Környei Római Katolikus Plébánia és a 
Háromkirályok Alapítvány szeptember 14-
én a Nyitott Templomok Napja elnevezésű 
programsorozathoz, melyet az Ars Sacra 
Alapítvány indított útjára. 

A z alapítvány Ars Sacra Fesztivál 
keretén belül, az Európai Örök-
ségnapokkal együt tműködve 

minden év szeptemberének harmadik 
szombatján meghívja a történelmi egy-
házak képviselőit, hogy nyissák meg 
templomaik kapuját, és színes kulturális 
programokkal várják az érdeklődőket.  
A gondolat, hogy Környe is csatlakozzon 
a kezdeményezéshez a gyönyörű, Ybl 
Miklós által tervezett templomával, pár 
esztendeje fogalmazódott meg, s idén 
a megújult Plébánia közösségi terme is 
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel Vlasits 
Márton kiállításának megnyitóján. 

A vendégeket Dörner Ilona, a Háromki-
rályok Alapítvány kuratóriumának elnöke 
köszöntötte, felidézve II. János Pál pápa 
egyik enciklopédiáját, melyben az egyház 
megújulására szólított, s arra, hogy új lendü-
lettel, a jelen kornak megfelelően mutassuk 
be hitünk gazdagságát a világnak. Itt ma, 
amit hallunk és látunk, az a mi hitünk gaz-
dagsága – mutatta be a jelenlévőknek 
Gorni Mirjána Mirát, a zeneszerzés és orgo-
na szakos diákot, aki nyolc éve zongorázik, 
s magával ragadó játékával varázsolta el 
a vendégeket, míg ők „barangoltak” Vlasits 
Márton csodái között. 

A látássérült fiatalember kedvenc témái 
a neveltetése és tanulmányai okán a régi 
szép épületek, elsősorban a templomok és 
harangok. Márton vallásos, római-katoli-
kus családban nevelkedett és él, kiskorától 
jár templomba, ezért magától értetődően 
alakult ki benne az igény a templomok 
fotózására. Az eddig elkészített képeiből 
harmincat láthat a nagyközönség Kör-
nyén, köztük természetesen a szívéhez 
legközelebb állót is, a Tatabánya-óvárosi 
Szent István Király plébánia templomot: ott 
keresztelték, ott volt elsőáldozó, ott bérmál-
kozott, és oda járt szentmisékre, mielőtt 7 
esztendeje Környére költözött családjával. 

Márton vallja: a templomokban láthatóvá 
válik Isten és az ember kapcsolata, vala-
mint a teremtett világ egysége. A temp-
lomhoz tartozik a harang is, mindkettő a 
lelket szólítja meg. Hiszi, hogy amíg szólnak 
a harangok, addig létezik a hit és a sze-
retet, addig nem veszünk el a történelem 
viharaiban és tovább tudunk építkezni 
Szent István alapjain, hogy méltó utódjai 
leszünk és megőrizzük a művét.

Vlasits Márton kiállítása november 30-áig 
tekinthető meg a környei Római Katolikus 
Plébánián vasárnaponként 10 és 11 óra kö-
zött, valamint előzetes telefonos egyeztetés 
(06/20-592-9393) alapján.

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:

90 esztendős
Karnuts Józsefné sz. Hubert Anna (október 8.)

80 esztendős
Szilágyi Erzsébet (október 6.)

75 esztendős
Bacher József Gyula (október 6.) 

Horváth Istvánné sz. Rozner Rozália (október 10.) 
Dein András (október 11.) 

Szép Tiborné sz. Vass Éva (október 22.) 
Orosz Tiborné sz. Könnyű Irén (október 25.)

70 esztendős
Dán Imre (október 4.) 

Farkas István (október 17.) 
Hadnagy Józsefné sz. Asztalos Mária (október 18.) 

Papp Ferenc Lajos (október 27.) 
Hegyesi Tibor (október 29.) 

Buzál Sándorné sz. Horvát Erzsébet (október 30.)

Nagy szeretettel köszöntjük Rácz István  Beloiannisz utcai 
lakost, aki szeptember 11-én ünnepelte 85. születésnapját, 
de sajnos technikai okok miatt az előző havi újságban nem 
szerepelt az ünnepeltek között a neve. Szíves elnézését kér-
jük, és nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk 
szerető családja körében!

„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: 

Szécsényi Szabolcs és Szöllősi Valéria  
kisfiát Áront,

Bőde Gyula és Brech Renáta  
kisfiát Balázst,

Csóra Miklós és Ronyecz Katalin  
kislányát Diánát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését 
biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének 
tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a tá-
mogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig 
veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj 
támogatásra, s értelmi fogyatékos 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 program-
ban 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 
Vöröskereszt Környei Alapszervezete, valamint 
a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár ne-
gyedik alkalommal hirdet mézeskalács készítő 
versenyt. Regisztrálni november 11-étől 26-áig 
lehet a Művelődési Házban személyesen, vagy 
a 473-091-es és 06 30 6462147-es telefonszá-
mokon hétköznapokon 10 és 17 óra között.  
A saját készítésű mézeskalács kompozíciókat 
(házikók, betlehemek, adventi koszorúk, álla-
tok, fenyődíszek, ajándéktárgyak) november 
27-én 10 és 17 óra között várjuk a Művelődési 
Házban. Az alkotások november 29-étől 
tekinthetők meg, s december 7-én, a falu 
karácsonyfája feldíszítésének napján derül 
ki, hogy a közönségszavazatok alapján mely 
mézeskalácsok a legtetszetősebbek. Az első 
három díjazott a Simon Méhészet ajándékcso-
magját veheti át.

Húsz napig várta a láto-
gatókat szeptemberben 
a környei Művelődési 
Ház és a Községi Könyv-
tár negyedik Antikvá-
ra. Az adományokból 
majdnem 40 ezer forint 
gyűlt össze, az összeg-
gel a felajánlók ezúttal 
is a Vöröskereszt Környei 
Alapszervezetét, annak 
karitatív tevékenységét 
támogatták, nagyon 
köszönjük! 

D e talán még fontosabb, hogy 
nagyon-nagyon sok könyvszerető 
környei és környékbeli gazdago-

dott sok-sok-sok könyvvel. Akinek tudtunk, 
segítettünk a keresésben, volt, hogy siker-
rel. Egy fiatalember, Dani januárban nem 
bukkant szakácskönyvre, mi az Antikvárban 
most többet is találtunk, és megleptük a 

könyvekkel. Ő pedig minket lepett meg 
egy nagyon kedves köszönettel, ami igaz, 
hogy Gyöngyi néninek íródott, de az egész 
kollektívának szól. Köszönjük szépen Dani! 
Főzzél, süssél sok-sok finomságot, és várjuk 
a kóstolót! Ezúttal is sokan voltak, akik a 20 
nap alatt kitartóan visszajártak, és egyszer 
sem távoztak üres kézzel, hiszen már meg-

tapasztalták: ahogy fogynak a könyvek, 
úgy „töltünk” és frissítjük folyamatosan a 
kínálatot. Folytatás 2020 januárjában, akkor 
ismét Szabad a Téka! 

Salamon Gyöngyi
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Közérdekű információk

Beiskolázási támogatás
Környe Község Önkormányzata be-
iskoláztatási támogatással segíti a 
tanévkezdést. A támogatásra azon nap-
pali tagozatos diákok és óvodások is 
jogosultak, akik nem Környén folytatják 
tanulmányaikat, vagy nem a községben 
részesülnek óvodai ellátásban.

A támogatás mértéke óvodások ese-
tében 4 ezer, az általános iskolai ta-
nulmányaikat folytató diákok számára 
5 ezer, a közép- és felsőfokú oktatási 
intézmények nappali tagozatos hall-
gatói részére 6 ezer Ft. A támogatások 
október 31-éig vehetők át a Polgár-
mesteri Hivatal pénztárában eredeti 
i skolalátogatási i l letve hal lgatói 
jogviszony igazolással hétfőnként 10 
és 16 óra, szerdánként 10 és 15 óra 
között, péntekenként 10-től 11.30 óráig.  
A beiskolázási támogatást óvodások 
és általános iskolások esetében csak 
a szülő veheti át.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környe Község Önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumával  együtt-
működve ezennel kiírja a 2020. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőok-
tatási  hallgatók számára a 2019/2020. 
tanév második és a 2020/2021. tanév 
első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendel-
kező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, 
akik a képzésre vonatkozó keretidőn 
belül, teljes idejű (nappali tagozatos) 
felsőfokú alapképzésben, mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, 
azaz két egymást követő  

tanulmányi félév.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint 
illetékes települési önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalánál az EPER-BURSA 

rendszerben regisztrált és kinyomtatott 
pályázati űrlapon, a pályázó által alá-
írva, egy példányban kell benyújtani.

 
A pályázat benyújtási határideje:  

2019. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöl-
tött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás 
a 2019/2020. 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 megha-
tározott kötelező mellékletekkel együt-
tesen érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül.

A települési önkormányzat Szociá-
lis- és Egészségügyi Bizottsága 2019. 
december 5-ig bírálja el a beérkezett 
pályázatokat: 
A települési önkormányzat 2019. dec-
ember 9-ig a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján nyilvánosságra hozza 
az általa nyújtott támogatások adatait, 
döntéséről a pályázókat az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan 
értesíti. 

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

Véradás: változott  
az időpont és helyszín

A korábban közzétett időponttól elté-
rően nem október 21-én, hanem 25-én 
lesz az idei utolsó véradás Környén. A 
Vöröskereszt 25-én (péntek) délután 
fél 1 és fél hat között a Közösségi és 
Tájházban várja a véradókat. Adj vért, 
életet menthetsz! 

A véradás GDPR tájékoztatója it t tekinthető meg: ht tp://
kornye.hu/esemenyek/veradas-valtozot t-az- idopont-es -
helyszin/?occurrence=2019-10-25

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 át-
látszó zsákokban kihelyezett műanyag, 
fém és papír hulladékot. A házhoz menő 
szelek tív hulladékgyűjtésnek nincs 
mennyiségi korlátja, a szelektív hulla-
dékgyűjtési napokon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés 
nélküli mennyiségben helyezhető ki 6 
óráig a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ 
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN
október 17., november 12. és 26.,  

december 12. és 27.
KÖRNYÉN 

októbert 22., november 5. és 19.,  
december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ 
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú 
növényeket Környe hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. 
megfelelő teherbírású, BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ zsákban (1 darab zsák max. 
25 kilogramm), il letve maximum 70 
centiméter hosszú, és 50 centiméter 
átmérőjű kötegekben összekötve alkal-
manként maximum 0,5 köbméter meny-
nyiségben szállítja el az ingatlan elől.  
A nem megfelelő méretű és meny-
nyiségű, rendezetlenül kihelyezett 
ágnyesedéket a társaság nem szállítja 
el. A VERTIKÁL emblémával ellátott, 
biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési 
alkalmanként 1 darab) átvétele a helyi 
ügyfélszolgálatokon történik. 

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

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN
október 29., november 29.  

KÖRNYÉN 
november 13.

OKTÓBER 23-AI 
MEGEMLÉKEZÉS  

– KÖRNYEBÁNYA

Környebányán 2019. október 
23-án, 16 órakor helyezzük el a 
kegyelet virágait a mártírhalált 
halt Puskás Sándor emlékére 
állíttatott márványtáblánál.

OKTÓBER 23-AI  
MEGEMLÉKEZÉS  

– KÖRNYE

Az 1956. évi forradalom és sza-
badságharc emlékére rende-
zett környei ünnepség október 
23-án 17 órakor ökumenikus 
istentisztelettel kezdődik a refor-
mátus 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 
„Döntsd el magyar!” című szer-
kesztett műsort.

A megemlékezés  
koszorúzással zárul  

a Kegyeleti Parkban.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT  
A KÖZSÉG VALAMENNYI  

LAKÓJÁT TISZTELETTEL HÍVJA  
ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSRE!

A rendezvény GDPR tájékoztatója it t tekinthető 
meg: ???????



A Művelődési Ház és a  
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe bemutatja:

Október 18-án (péntek) 15 órától  
tök jó móka várja a kicsiket, nagyokat  

egyaránt a Művelődési Házban.
Idén is vendégünk Tardoskeddről Oravek Gábor zöldségfaragó.

Lesz tökfaragás, tökös óriásjátékok a Csiri-Biri Játéktárral,  
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 rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/v-tokolo-es-kurbis-schnitze/?occurrence=2019-10-18

Bohózat két felvonásban  
november 9-én 19 órától a 
környei Művelődési Házban.

Belépő 2500 Ft, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft.  
Jegyek vásárolhatók hétköznapokon 10 és 17 óra között. 
Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1. Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147

15 órától MOZI:  

VÍZIPÓK-CSODAPÓK

Gyermekkorunk hősei, a Vízipók  

és kedves barátja a Keresztespók  

nagy meséje digitálisan felújítva

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

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

Napközben díjtalan 
kézműveskedés 
az olvasóteremben  
a Nő Klub tagjaival.

 A délutáni mozin díjtalan a részvétel,  
de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni november 15-éig lehet  

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

telefonszámokon, illetve  
személyesen a Művelődési Házban  

hétköznapokon 10 és 17 óra között.

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg:  
http://kornye.hu/esemenyek/5-advent-elo/?occurrence=2019-11-17

Minden érdeklődőt sok szeretettel, adventelő hangulattal vár a környei Művelődési Ház november 17-én!

Belépő 1500 Ft,  
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 500 Ft. 

Jegyek október 28-ától 
vásárolhatók hétköznapokon  

10 és 17 óra között.

V. ADVENT-ELŐ 
Kézműves vásár és családi program 

november 17-én 10 és 17 óra között a környei Művelődési Házban.

AZ EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNY LÁTOGATHATÓ KÍNÁLATA

A színházteremben 11 órától: 

MELYIKET A 9 KÖZÜL? 

Zenés karácsonyi történet egy felvonásban  

a Múzsák Társulat előadásában.


