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

2020. október 
14. évf. 8. szám

2019

Energiatudatos Önkormányz
at

A szépkorúakat köszöntötték

O któber 1-je az Idősek Világ-
napja. Az idősek napja az idős 
emberekről, az ő tiszteletükről 

szól. Szép, és egyre gazdagodó, több tíz 
éves hagyomány, hogy községünkben 
minden esztendőben számon tartjuk 
az Idősek napját, és kisebb-nagyobb 

ajándékkal, virággal, versekkel, dalokkal 
kedveskedünk nekik. Sajnos az idei évben 
a vírushelyzetre való tekintettel ez elma-
radt, a falu legidősebb lakóiak köszöntése 
azonban nem. Október 1-jén Andor Ildikó, 
a Vöröskereszt Környei Alapszervezetének 
titkára és Eisenbart Győzőné elnök kö-

szöntötte a legidősebbeket: Eck Józsefné, 
született Böhm Terézt, aki 94 éves, a 100 
esztendős Gyarmati Istvánt, valamint a 
legrégebben házasságot kötött házas-
párt, Nagy Istvánné, született Eck Terézt, 
és Nagy Istvánt, akik 1952. április 13-án,  
68 éve kötöttek házasságot.

Kedves Környeiek!
Bár a járvány miatt október 23-án nem 
hajthattunk közösen fejet 1956 hősei és 
áldozatai előtt, behunyva a szemünket, 
a szívünkkel emlékezve megtehettük 
azt az otthonainkban, vagy egyénileg 
meggyújthattuk a kegyelet mécseseit 
az emlékműveknél. Őszintén bízom 
benne, hogy sokan tettek így!

A körülmények ellenére is megem-
lékeztünk azokról a honfitársaink-
ról, akik 1956-ban megelégelték, 

hogy össze van kötve a kezük, és egyetlen 
mozdulattal lerázták magukról ezt az igát.

1956 októberének végén az ifjúság és 
a tiszta polgári, demokratikus gondol-
kodásból származó célok találkoztak. 

Nem fegyverbe szólították az országot, 
hanem azt kérték, hogy mindenki álljon ki 
a forradalom ügye mellett és békés úton, 
áldozatok nélkül gyógyítsuk meg beteg 
hazánkat. A történet folytatását már is-
merjük: szinte egy emberként mindenki 
a jó ügy mellé áll, a hatalomért reszketők 
külföldről hívnak segítséget, hogy a győz-
tes forradalmat véresen leverjék. 

’56 mártírjai és hősei értékes öröksé-
get hagytak ránk, hiszen megmutatták, 
hogy felelősek vagyunk saját sorsunkért, 
hazánkért, nem szabad szem elől té-
vesztenünk a helyes irányt. Nekünk már 
lehetőségünk van arra, hogy demokrati-
kusan, akaratunkat közvetlenül kifejezve 
ne hagyjuk országunkat letérni a helyes 

útról. Ez azért is nagy felelősség, mert egy 
bármikori következő forradalom, melynek 
rossz döntéseinkkel ágyazunk meg, ismét 
ifjaink legjobbjainak elveszítésével járna. 

Ezért is mondhatjuk, hogy nagyon ér-
tékes örökséget hagytak ránk ’56 hősei, 
egyben nagyon nagy felelősséget is: a 
demokrácia megőrzését, amelyért oly 
sokan áldozták életüket, váltak üldözötté. 

Albert Camus (1957) gondolatai jegyé-
ben tisztelegjünk: „A magára maradt 
Európában csak úgy maradhatunk hívek 
Magyarországhoz, ha soha és sehol el 
nem áruljuk, amiért a magyar harcosok 
életüket adták, és soha, sehol – még 
közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.”

Beke László polgármester
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környe Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  

együttműködveezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  hallgatók számára  

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál az EPER-BURSA rendszerben regisztrált és kinyomtatott pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban 
kell benyújtani.

 A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül. A települési önkormányzat Szociális- és Egészségügyi Bizottsága 2020. december 4-ig bírálja el a 
beérkezett pályázatokat:  A települési önkormányzat 2020. december 8-án 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)

Bár a környei  
Művelődési Ház  

zárva tart, a TÖKÖLŐ és 
KÜRBIS-SCHNITZE  

idén sem marad el!  

A Művelődési Ház és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Környe 2020-ban 
bemutatja az első virtuális közös tökös 
programját. 

Tökfaragásra rákészülni,  
vigyázz, kész, RAJT! 

Mert tökölni, és tökös tortát  
nyerni otthon is lehet! 

Ezúttal nem a legnehezebb,  
hanem a legtetszetősebben  
kifaragott tökö(ke)t keressük. 

Döntsenek a lájkok!

A tökfaragásról és a végeredményről 
négy képet kérünk eljuttatni elektroniku-
san a muvhaz@kornye.hu e-mail címre 
október 29-én 16 óráig névvel, lakcím-
mel, telefonszámmal, e-mail címmel. 
Kérjük, hogy az egyik fotón a készítő is 
legyen látható. 

A zavartalan rendelés érdekében

Elkülönített időben  
történik az influenza  

elleni oltások beadása

A háziorvosokhoz érkezett népegész-
ségügyi tájékoztatás szerint október 
20-án érkeznek meg az influenza elleni 
oltóanyagok a rendelőkbe, így azok 
beadását várhatóan 21-étől biztosítják 
egységes időpontokban, a rendelési idő-
től elkülönítetten. Dr. Árendás József és 
 Dr. Bublovics Péter arra hívja fel a figyel-
met, hogy az oltások beadására kijelölt 
idő NEM a rendelés meghosszabbítása, 
az alatt semmilyen egyéb tevékenységet 
(recept és beutaló írás, leletek értékelé-
se, időpontkérés, stb.) nem végeznek.

Fontos továbbá, hogy az influenza elleni 
oltásra is kizárólag előjegyzés alapján 
lehet érkezni a megadott időpontra, 
amit rendelési időben a rendelők veze-
tékes telefonszámán lehet kérni.

A Covid elleni védekezés részeként a 
betegek csoportosulása az oltás alatt 
sem lehetséges a rendelőkben, oda az 
előjegyzetteket egyenként, a megadott 
időpontban engedik be, ezért mindenki 
kérnek, hogy pontosan érkezzenek, nem 
előbb, és nem később.

Ne jelentkezzen oltásra az, aki a 
következő tüneteket észleli magán: 
láz, hőemelkedés, torokfájás, köhögés, 
orrfolyás.

OLTÁSI IDŐPONTOK

I.sz. Rendelő: 473-064 

hétfő: 12.30-13.30
kedd: 11.00-12.00

szerda: 12.00-13.00
csütörtök: 11.00-12.00
péntek: 12.00-13.00

Szent Rókus Rendelő: 473-093 

hétfő, szerda, csütörtök, péntek:  
12.00-13.00

Bővebb információ  

Salamon Gyöngyitől kérhető a  

muvhaz@kornye.hu e-mail címen, 

illetve a 30/3874 690-es  

telefonszámon hétköznapokon  

10 és 16 óra között.

A nevezők által elküldött  
képeket a Művelődési Ház  

facebook oldalán tesszük közzé, 
ahol like-okkal lehet szavazni  

november 6-án 15 óráig.  
A három legtöbb szavazatot  
begyűjtő nyereménye idén is  

tökös torta lesz.

Tökfaragásra fel!

Június 22-étől működik Környén az egy-
séges háziorvosi rendelésmenet, mely-
nek egyik fontos eleme, hogy az orvosi 
mobil készülékeken kizárólag az előre 
egyeztetett telefonos konzultáció történik, 
minden más esetben a rendelő vezetékes 
telefonszámát kell tárcsázni. A rendelé-
sek zavartalansága, illetve az időpontok 
betartása érdekében Dr. Árendás József 
és Dr. Bublovics Péter háziorvos kéri az 
érintetteket, hogy szíveskedjenek betartani 
az eljárási rendet, és rendelési időben 
KIZÁRÓLAG az előzetesen egyeztetett kon-
zultáció miatt hívják a mobil készülékeket, 
minden más esetben (időpont-, beutaló 
kérés, stb.) a vezetékes számot tárcsázzák, 
vagy írjanak e-mailt. 

A háziorvosok – a megértésüket előre is 
köszönve – ezúton tájékoztatnak minden-
kit, hogy rendelési időben az előzetesen 
egyeztetett telefonos konzultációkon kívül 
nem áll módjukban felvenni a mobiltele-
fonjaikat, mert az zavarja a rendelést!

A rendelők elérhetőségei:

I.sz. Rendelő: 473-064  
1rendelokornye@gmail.com

Szent Rókus Rendelő: 473-093 
szentrokuskornye@gmail.com

Az egységes háziorvosi rendelésmenet itt 
tekinthető meg:

Receptírás

A receptírás kizárólag elektronikusan törté-
nik. Az elektronikus receptek könnyített pa-
tikai kiváltása jogszabály szerint továbbra is 
érvényben marad. A krónikus betegeknek 
továbbra sem kell a rendelőkben szemé-
lyesen megjelenniük, ha rendszeresen 
szedett gyógyszereiket szeretnék felíratni. 
Kérünk mindenkit, aki csak teheti, krónikus 
betegségeire szedett gyógyszerigényeit 
emailben küldjék el a rendelők hivatalos 
e-mail címeire:

Az 1. sz. Háziorvosi Rendelő  
(Dr. Bublovics Péter) e-mail címe: 

1rendelokornye@gmail.com.

A Szent Rókus Rendelő  
(Dr. Árendás József) e-mail címe: 

szentrokuskornye@gmail.com.

Az e-mailen történő receptkérés előnye, 
hogy időt takarít meg és nem szükséges 
esetleg többször hívni telefonon a rende-
lőket. Az orvosi számítógépes program a 
receptírás megtörténte után a kérő e-mail 
címére automatikus választ küld a felírt 
készítmények tételes felsorolásával, így a 
receptkérő tudomást szerez a receptírás 
tényleges megtörténtéről.

Akinek nincs módja elektronikus levelet 
küldeni, az természetesen telefonon is 
kérheti a recept felírását, de erre kizárólag 
csak rendelési időben van mód és előfor-
dulhat, hogy a megnövekedett telefonos 
forgalom miatt nehezebb a rendelőket 
elérni és többször kell próbálkozni. Ebben 
az esetben a receptfelírás tényéről nincs 
visszajelzés. A receptigényeket természe-
tesen igyekszünk teljesíteni, de kizárólag 
rendelési időben és a leterheltségtől 
függően. 

Orvosi rendelések menete  
és munkarend

A háziorvosi rendelőkben egységesen és 
kötelezően időpontra történő előjegyzés 
alapján fogadjuk a betegeket, időpontot 
csak rendelési időben adunk. Soron kívüli 
betegellátás a heveny rosszullétet kivéte-
lével nincs! 

A rendelések személyes betegvizsgá-
lat tal és távkonzultációval tör ténnek.  
Az ellátási módot és az előjegyzési időpon-
tot a kezelőorvos dönti el az időpontkérés 
során. Az adminisztratív teendőt igénylő 
kéréseket csak rendelési időben, telefo-
non vagy e-mailben lehet kérni. Ezek a 
következők: igazolások, beutalók, köz-
gyógyellátáshoz szükséges igazolás, NRSZH  
(4 oldalas) beutalók, táppénzes igazolások 
kiadása. Ezen dokumentumok átvételére 
előzetes egyeztetést követően (telefonon 
vagy email) a rendelések első fél órájában 
van lehetőség.

A korábban elrendelt vizsgálatok ered-
ményeit személyes megjelenést nem 
igénylő távkonzultáció keretében értékel-
jük előzetes időpont egyeztetést követően. 

Leleteket automatikusan nem értékelünk, 
és nem töltjük le az EESZT-ből.

Az előre egyeztetett telefonos  
konzultáció az orvosi mobilokon történik, 
minden más esetben rendelői vezetékes 

telefonszámot kell tárcsázni.
Dr. Árendás József:  

06-20 942-4520, 473-093
Dr. Bublovics Péter  

06-20 965-4373, 473-064

A megnövekedett telefonos forgalom és 
betegellátás rendje miatt szíves türelmüket 
kérjük, hosszabb tárcsázás (legalább 8-10 
tárcsahang) és esetleg többszöri próbál-
kozás szükséges.

A rendelési idő szakaszai

0-30 perc dokumentumok kiadása
30 perctől a rendelési idő első feléig: 

előzetesen egyeztetett kontrolok,  
jogosítvány stb. 

A rendelési idő második fele:  
aznapi előjegyzések

A betegellátás helye jogszabálynak 
megfelelően a háziorvosi rendelő. Lak-
címen csak kivételesen és orvosszakmai 
szempontból indokolt esetben látunk el 
beteget. Kényelmi szempontból lakcímen 
betegellátásra nincsen mód!

Mindannyiunk közös érdekét szem előtt 
tartva kérjük és köszönjük a fentiek be-
tartását:

Dr. Árendás József és  

Dr. Bublovics Péter háziorvosok  
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Születésnaposok Megérkeztünk!
„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben a napok-
ban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Semsei Imréné sz. Talabér Teréz  

(október 17.)

85 esztendős
Csóti Mihályné sz. Magasi Mária  

(október 1.)

80 esztendős
Sill Ferencné sz. Földes Friderika (október 10.)

Deckert Antal Ferenc (október 17.)

70 esztendős
Horn Józsefné sz. Forisek Ilona (október 4.)

Pálfi Ferenc Sándor (október 13.)

További jó egészséget és sok boldogságot  
kívánunk az ünnepelteknek!

„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 hat kislánnyal és 
négy kisfiúval gyarapodott községünk és ragyogta be érke-
zésük környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Ambrus Attila és Fülöp Mária kisfiát Ádámot,

Holló Tibor és Horn Henrietta kislányát Szofiát,

Szabó Péter és Oláh Henrietta kisfiát Bence Pétert,

Futó Zsolt és Kovács Krisztina kislányát Pankát,

Járóka László és Virágh Enikő kislányát Nia Andreát,

Galántai Sándor és Sipos Tünde kisfiát Marcellt,

Magyar József és Staudinger Anita kislányát Zselykét,

Eigner Gergő és Ács Nikoletta kislányát Natália Szofit,

Tóth Attila és Nagy Nikoletta kisfiát Zente Ferencet,

Bors Péter és Linczmaier Csilla kislányát Adél Stellát.

A gyermekeknek és szüleiknek  
hosszú, boldog életet kívánunk!

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. 
A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624 • A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690  

hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu
Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető

36 gyermek horgászott
A Magyar Országos Horgász Szövetség 
fő támogatásával, valamint a Fisch Kft. 
Tatabánya és a környei önkormányzat 
támogatásával rendezett a gyermek 
tagjai részére horgászversenyt szeptem-
ber 12-én a Környei Horgász Egyesület.  
A rendezvényt és a horgászatnak hódo-
ló utánpótlást igencsak a kegyeibe fo-
gadta az időjárás, hiszen míg júliusban 
a felnőttek zuhogó esőben mérették 
meg magukat, a gyerekek versenynap-
ját ragyogó napsütés kísérte. 

A 36 nevezőt két korcsopor tra 
osztva díjazták, mindkettőben 
az első 6 helyezettet, így ponto-

san a harmaduk vehetett át serleget és 
értékes horgászfelszerelést az eredmény-
hirdetéskor, s ahogy már lenni szokott, a 
legkisebbeknél bizony el is kélt a szülői 
segítség. A 4 órás verseny alatt 13 ap-
róságot elkerült a horgászszerencse, a 
többiek összességében 22 kiló 83 dekát 
mérlegeltek, az idősebbek, a 10-14 év 
közöttiek díjazottjai ennek több mint a 
felét, 14 kiló 29 dekát fogtak ki.

A tíz év alattiak között 23 dekával vég-
zett a hatodik helyen Keszler Dominik, 
30 dekával ötödik lett Mák Zsombor,  
47 dekával negyedik Hódos Edina,  
52 dekával harmadik Juhász Gergely,  
1 kiló 7 dekával második Szabó Mátyás, 

az első helyezettnek járó ajándékot pe-
dig Török Mihály elnöktől a mindössze  
6 esztendős Jeszenovics Balázs vehette 
át, aki 1 kiló 18 dekát mérlegelt.
A „nagyok” korcsoportjában 1 kiló 26 
dekával a hatodik helyet szerezte meg 
Fehér Márk, 1 kiló 60 dekával lett az ötödik 
Jeszenovics Róbert, 1 kiló 85 dekával ne-
gyedik Hartman Ákos Balázs. Izgalmasnak 
bizonyult a 2-3. hely eldöntése, hiszen Csík 
András és Mikulinszki Dániel neve mellé is 2 

kiló 20 dekás eredmény került, így végül a 
nagyobb hal döntött Dani javára, tehát ő 
léphetett a képzeletbeli dobogó második 
fokára. Az első helyezéshez viszont kétség 
sem férhetett: a 11 éves Hamburger Istvánt 
már a mérlegeléskor megtapsolták a 
társai és a felnőttek, hiszen a törpehar-
csáknak, kárászoknak, dévérkeszegeknek 
köszönhető 5 kiló 18 dekás eredménye 
messze kiemelkedett a mezőnyből.

Nem veszélyezteti a halállományt a zöld alga
A Közösségi és Tájház udvarán tartotta 
közgyűlését szeptember 26-án a Környei 
Horgász Egyesület, s bár eleinte úgy 
tűnt, a kellemetlen hideg miatt kevesen 
lesznek, végül 47 név került a jelenléti 
ívekre, és a határozatképtelenség 
megállapítását követő 15. percben az 
ismételt közgyűlés összehívásával meg-
kezdődhetett az érdemi munka.

A napirendeket, beszámolókat 
Török Mihály elnök röviden is-
mertette, illetve egészítette ki, 

hiszen a dokumentációk elektronikusan 
már korábban elérhetők voltak a tagság 
számára. Az elnöki tájékoztatóból kide-
rült, hogy tavaly az előző évhez képest  
41 fővel nőtt a tagság létszáma, 230 
felnőtt, 3 ifi, 11 jogi és 92 gyermek taggal 
rendelkezett az egyesület. A tó környe-
zetének rendben tartására hagyomá-
nyosan kiemelt figyelmet fordítot tak 
folyamatos fűnyírással, szemétszedéssel, 
törpeharcsából 1100 kilót varsáztak ki.

Az elmúlt év során összesen majdnem 
9500 kilónyi halat fogtak ki a horgászok, a 

legtöbbet, 5905 kilót ponty-
ból, a legnagyobb hal, egy 
50 kilós harcsa Kiss Tamás 
horgára akadt. Haltelepí-
tésre majdnem 10,5 millió 
forintot fordítottak, az ösz-
szegből 9,5 tonna ponty, 
800 kiló csuka és 400 kiló 
süllő érkezett a környei tóba. 
A haltelepítés kapcsán az 
elnök hozzátette, hogy az 
országos szövetségnél 50 százalékos önerő-
vel lehet pályázni adott halfajok telepítésé-
re, az egyesület élni kíván a lehetőséggel, 
és 2,5 milliós pályázat benyújtását tervezik.

A témához kapcsolódva egy tag 
tokhal telepítésének az igényét vetette 
fel. Török Mihály válaszában elhangzott, 
hogy tárgyalhat az elnökség a gondo-
latról, de úgy véli, hogy minden esetben 
a teljes tagság érdekeit kell figyelembe 
venni, a ragadozó halak aránya pedig 
már így is 30 százalékos a tóban.

Szerencsés lenne az őszi haltelepítés 
előtt kitisztítani a tó hátsó részét, mert 
erősen szennyezett szerves anyaggal 

– hangzott el egy hozzászólótól, s mint 
később kiderült, a gondot a zöld alga 
okozza. Török Mihály arról tájékoztatta a 
tagságot, hogy több szakemberrel, halbi-
ológussal is egyeztettek, és megoldásként 
a mészhidrát merült fel, abból viszont hek-
táronként 200 kilót kellene felhasználni, 
ami hatalmas mennyiség, ezért elvetették 
a lehetőséget. Egyébként pedig a zöld 
alga azon kívül, hogy büdös és csúnya, 
nem veszélyezteti a halállományt – tette 
hozzá az elnök, aki egy másik kérdésre 
arról tájékoztatott mindenkit, hogy jelen-
leg nem szerepel napirenden az éjszakai 
horgászat megtiltása.

Vállalom benzinmotoros kertigépek  
szervizelését, átvizsgálását, szezonra  
való felkészítését.

• rotációs kapa
• fűnyíró
• fűkasza
• láncfűrész 

• permetező 
• kistraktor 
• aggregátor
• szivattyú

Õ Csoportkép a következő oldalon



Kis kedvenceink egyáltalán nem titkos élete 
Az állatok világnapját 1931 óta ünnepel-
jük minden esztendőben Szent Ferenc 
emléknapján, október 4-én. 

A járvány miatt idén áprilisban 
sajnos elmaradt a környei Mű-
velődési Házban a kutyaeledel 

gyűjtés a Gazdátlan Háziállatok Világ-
napja alkalmából, ezért októberben 
virtuálisan igyekeztünk megmozgatni 
az állatszeretőket a „Kis kedvenceink 
egyáltalán nem titkos élete” elnevezésű 
fotópályázattal. A nevezések számát te-
kintve a felhívás „közepes” sikerrel zárult, 
a lájkvadászat azonban már alaposan 
megmozgatta a gyerekeket, felnőtteket. 
A 23 kedvenc cica és kutyus összesen 
1994 lájkot gyűjtött be a Művelődési Ház 
facebook oldalán. Sokan még az utolsó 
percekben is hatalmasat hajráztak, így 
igen szorosra sikeredett a tabella. 

A legtöbb lájkot, 254-et Tóth Zalán kapott és Bizsu nevű kutyusa. 
Második helyen végzett Horthyné Németh Szilvia két kutyusával, 
Turacellel és Ámorral, a fotót 252-en lájkolták, a harmadikon pedig 
Tóth Zoé végzett Bejgli kutyusával, 250 lájkkal. 

A nyertesek ajándéka Karikatúra Angie alkotása, egy-egy 
portré, vagy karikatúra a nevezett fotó alapján.

Valamennyi nevezőnek, lájkolónak köszönjük, hogy velünk 
játszottak, kövessék továbbra is a környei Művelődési Ház 
facebook oldalát, hiszen hamarosan következik a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környével karöltve az első virtu-
ális TÖKÖLŐ és Kürbis-Schnitze, ígérjük, hogy az online mé-
zeskalács készítés is izgalmas lesz, és idén is csatlakozunk a 
Rajzfilmünnephez, amely november közepén varázsolja az 
otthonokba például Frakkot, a macskák rémét, Vízipókot, a 
csodapókot, Kukorit és Kotkodát, Bogyót és Babócát, és még 
hosszan sorolhatnák a színes kínálatot.

Virtuálisan is tartsanak a Művelődési Házzal! 

Csoportkép a horgászversenyről


