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Energiatudatos Önkormányz
at

Szent Istvánra emlékeztünk
Környebányán és Környén is augusztus 20-
án tisztelegtünk államalapító Szent István 
emléke előtt és ünnepeltük az új kenyeret. 
Környe önkormányzata hagyományosan 
az augusztus 20-ai ünnepségének kere-
tében ismeri el azok tevékenységét, akik 
kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik 
a község hírnevét, vagy hosszú évek ál-
dozatvállalásával vívják ki a település 
közösségének megbecsülését. A megem-
lékezésen hatan részesültek elismerésben, 
és Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
átadására is sor került.

K örnyebányán a Hősi Emlékműnél 
helyezték el a kegyelet virágait az 
önkormányzat, a német nemzetiségi 

önkormányzat, a Történelmi Vitézi Rend 
Komárom-Esztergom megyei Székkapitány-
ság Környei csoportjának képviselői, majd 
a megemlékezés Környén a Millecentená-
riumi Emlékparkban folytatódott. 

Az ünnepséget Popovics György, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
elnöke is megtisztelte jelenlétével, Szent 

István alakját Tirhold Kármen képviselő, a 
pénzügyi, ügyrendi bizottság elnöke idézte 
fel: úgy tűnhetett, lehetetlen feladatra vál-
lalkozik, az akkor már megszilárdult hata-
lommal rendelkező európai uralkodóházak 
is kétkedve szemlélhették, ahogy a harcos, 
keleti nép régi életét maga mögött hagyja, 

és új életre rendezkedik be itt, a Kárpát-
medencében. A történelem azonban Szent 
Istvánt igazolta: népek jöttek-mentek, világ-
hódító birodalmak tűntek el a történelem 
süllyesztőjében, a magyar nép azonban 
otthonra talált Európában. 

Öt éven belül elkészül, 
ha minden a tervek 
szerint halad

A térséget érintő közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a 
környei elkerülő út volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, 
amin Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és 
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő tájékoztatta a 
médiumok munkatársait július 28-án.

A környei közlekedési csomópontnál megrendezett esemé-
nyen ott volt Beke László helyi, Lazók Zoltán oroszlányi pol-
gármester, valamint Szöllősi Miklós bokodi alpolgármester is.

A térség életét meghatározó, fontos fejlesztésről tájékoztatom önö-
ket – kezdte az országgyűlési képviselő, aki így folytatta: mint most is 
látható – és ez különösen így van a reggeli munkába menet, illetve 
a délutáni hazamenet idején –, a napi mintegy 20 ezer egységnyi 
gépjármű immár elviselhetetlen terhelést jelent a községben élőkre. 
Ezt a terhelést szeretnénk a jövőben csökkenteni, amit azonban csak 
a Környét elkerülő úttal lehet megoldani.  A folyamat felgyorsítása 
érdekében rendszeresen egyeztetek az államtitkársággal.

Európai Falumegújítási Díj: 

Elismerően szóltak 
az ítészek Környéről   

2019 szeptemberében nyerte el a Magyarországi Falumegújítási 
Díj-at településünk. A falu pályázatában a 2000-es évek elejétől 
kezdődő időszak felölelésével az a céltudatos munkával elért 
fejlődés, a kihívásokra adott válaszok jelentek meg, amely jel-
lemzi Környét.  
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Szent Istvánra emlékeztünk
…folytatás az első oldalról.

A Szent Király beillesztette Magyarorszá-
got az európai nemzetek közősségébe, 
amikor elfogadta a földrész közős társa-
dalmi formáit és keresztény hagyomá-
nyait. Nálunk otthonra talált mindenki, 
aki hazánkat hazájának választotta. Így 
történt, hogy az ősi Magyarország hama-
rosan olyan nemzetté vált, mely mindenki 
számára híres volt „vendégszeretetéről 
és kedvességéről". A képviselő köszö-
netét fejezte ki a község lakói számára 
azért a munkáért, mellyel hozzájárultak, 
hogy Környe nevét is sokszor példaként 
emlegessék szűkebb és tágabb környe-
zetünkben. Zárásul azt kívánta, hogy a 
következő esztendőkben is azzal a tudat-
tal tekinthessünk vissza, hogy eredményes 
volt a közösen végzett munkánk, méltó 
a Szent Istváni örökséghez, és évről-évre 
büszkék lehessünk teljesítményünkre, az 
együtt elért sikereinkre.

Az ünnepi gondolatok után a Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat nevében 
Popovics György elnök, Környe Község 
Önkormányzata képviseletében Tirhold 
Kármen és Popovicsné Erdei Ilona vezető 
főtanácsos, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe részéről Erl Péter és Wéber 
István, valamint a pártok, civil szervezetek 
képviselői helyezték el az emlékezés virá-
gait az Árpád Emlékműnél, majd Nagy 
Péter tiszteletes áldotta és Visnyei László 
plébános szentelte meg az új kenyeret. 

Az augusztus 20-ai, környei ünnepségen 
hatan részesültek elismerésben, valamint 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadá-
sára is sor került.

Környe Község Önkormányzata a falu 
fejlődése érdekében önzetlenül és magas 
színvonalon végzett közösségi feladatok 
ellátásának elismeréseként a „Környe 
Község Szolgálatáért Díjat” adományozta 
Andor Ildikónak. A település fejlődése, 
gazdasági felemelkedése érdekében 
kifejtett magas színvonalú munkájának 
elismeréseként Horváthné Ángyán Ilona 
vehet te át a Köz Szolgálatáér t Dí jat.  
Bolemányi Magdolna a közművelődési 
feladatok magas színvonalú ellátásért és 
a közéletben való aktív részvételéért ré-
szesült a Közművelődési Díj elismerésben. 
Az önkormányzat a gyermekek iskolai 
nevelésében kifejtett magas színvonalú, 
áldozatos munkája elismeréseként Szarka 
Katalint Pedagógiai Díjban részesítette. 
A környezet védelmében kifejtett magas 
színvonalú munkájának elismeréseként 
Barta Attila számára Környezetvédelmi 
Díjat adományozott az önkormányzat, a 
partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése 
területén kifejtett magas színvonalú áldo-
zatos munkájáért Tóth Mariánt részesítette 
a Partnerkapcsolatok Díjában.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
minden évben Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet ad át azoknak a legalább 25 éves 
pedagógus pályával rendelkező, nyugál-
lományba vonuló pedagógusoknak, akik 
az alap-, közép-, szak- és a felsőoktatás 

területén kiemelkedő munkát végeztek. 
Az idei esztendőben a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde nyugállományba készülő óvo-
dapedagógusa, Sárköziné Troll Katalin 
vehette át a szolgálati emlékérmet.

A z  idén 27 esz tendős ,  immáron 
Csanálosi László vezetésével működő Né-
met Nemzetiségi Dalkör énekeivel színesí-
tett megemlékezést gulyásparti és utcabál 
követte a sportpályán, majd este kilenc 
órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták 
el a vendégeket.    

DÍJAZOTTAK:

Környe Község Szolgálatáért Díj  
– Andor Ildikó

Iskolai tanulmányai befejezése után a 
környei ÁFÉSZ-nál helyezkedett el, a rend-
szerváltást követően pedig vállalkozásba 
kezdett Környén. Munkája mellett számta-
lan módon segíttette, segíti településünk 
életét. Legjelentősebb közösségi tevé-
kenységét a Vöröskereszt Környei Alap-
szervezetének tagjaként végzi. 2013-ban 
Andor Ildikó vette át a titkári teendőket 
a szervezetben, aki újult erővel látot t 
munkához. Az alapszervezet aktívan se-
gíti a községi gyermeknap és a katolikus 
hittantábor programjait, jótékonysági szü-
reti bált szerveztek, és a Művelődési Ház 
Advent-elő rendezvénye elképzelhetetlen 
a szintén jótékonysági süteményvásáruk 
nélkül. Kiemelt fontosságú számukra az 
Idősek Napja, a véradások szervezése, 
valamint az év végi élelmiszercsoma-
gok készítése és szétosztása. A szervezet 
számtalan programban együttműködik 
az önkormányzat intézményeivel. Tavaly 
tavasszal, a járvány berobbanásakor 
magánemberként nagy segítséget nyúj-
tott abban, hogy az önkormányzat kellő-
képpen felkészülhessen a védekezésre, 
hogy a lakosságot segíthessük abban az 
időszakban is, amikor országosan hiány 
mutatkozott a szükséges védőfelszerelé-
sekből. Több alkalommal személyesen, 
kapcsolatain keresztül szerezte be a 
maszkok gyártásához szükséges alap-
anyagokat.

A Köz Szolgálatáért Díj  
– Horváthné Ángyán Ilona

Horváthné Ángyán Ilona 1989-től a közigaz-
gatásban és bankszférában dolgozott, 
2017 márciusától a Környei Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi, gazdálkodási munka-
társa. Munkája során mindig fontosnak 
tartotta szakmai ismereteinek folyamatos 
bővítését, 2002-ben mérlegképes könyvelői 
képesítést szerzett. A polgármesteri hivatal 
pénzügyi ügyintézőinek munkájához ko-
moly segítséget nyújt, az ő szakmai hozzáér-
tésének is köszönhető, – a többi között – az 
ASP rendszer zökkenőmentes bevezetése 
és működése. Munkáját az elvárt precizi-
tással és pontossággal végzi, felelősséget 
érez az önkormányzat pénzügyeinek jog-
szerű ügyintézése és vagyonának hiteles 
nyilvántartása iránt. 

Közművelődési Díj  
– Bolemányi Magdolna

Bolemányi Magdolna mögött közel negy-
ven éves zenei múlt áll, már ifjú korában 
elkezdett citerázni. A népdalok szeretetét 
édesanyjától örökölte, hiszen ő is dalkör tag 
volt. Első zenei óráit Kun Aladártól kapta, 
majd a Környei Magyar Dalkörben Fodor 
András vezetése alatt folytatta hangszeres 
tanulmányait.  Győrben, a konzervatórium-
ban két éves népzenei tanfolyamot végzett 
Oltsvai Imre tanár úr keze alatt, később 
Varga Géza tanár úrhoz járt zeneoktatásra. 
1979-től volt tagja a Környei Magyar Dal-
körnek, számtalan fellépésen, minősítésen 
vett részt.  Vass Lajos Népzenei versenyen 
bronz fokozatot értek el, majd ezüstöt, 2004-
ben Aranypáva díjat, 2006-ban Nívó díjat 
kaptak. Évekig Nagy Gyuláné, majd Bozó 
Kucskár Anikó vezetésével őrizték a ma-
gyar népzenei hagyományokat Környén. 
Az elmúlt húsz évben a környei kulturális 
rendezvények aktív résztvevője, lelkese-
dése töretlen. Zenél Oroszlányban, és 
Tatabányán is, a meghívásoknak örömmel 
tesz eleget. Célja a népzenei hagyomá-
nyok őrzése, a paraszti kultúra átörökítése. 
Hangszere a citera, melyet régebben 
egyszerű kézi szerszámokkal egy ügye-
sebb kezű parasztember is elkészített, a 
szegény emberek hangszerének mondták. 
Magdolna dunántúli hasas citerán játszik, 
Kodály Zoltán gondolatait magáénak érzi: 
Aki zenével indul az életbe, bearanyozza 
minden későbbi tevékenységét, az életnek 
olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok 
bajon. A zene tápláló és vigasztaló elixír, 
és az élet szépségét, ami benne érték, azt 
mind meghatványozza… Lehet élni zene 
nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi 
(...) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja 
végig élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken.

Pedagógiai Díj – Szarka Katalin

Szarka Katalin 1986 óta oktat, nevel a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában ének-zene szakos 
tanárként, osztályfőnökként és napközis 
nevelőként. Mindig fontosnak tartotta a 
szakmai fejlődést, az önképzést, hogy nyi-
tott legyen mások oktatással kapcsolatos 
nézeteire, ezért rendszeresen vett részt 
szakmai továbbképzéseken, nem csu-
pán az ének tantárgyhoz kapcsolódóan, 
hanem számítógépes tanfolyamokon is. 
Megszámlálhatatlan környei diákot ké-
szített fel a középiskolára szívvel-lélekkel. 
Számos iskolai verseny szervezésében vett 
részt, igyekezett elérni, hogy minél több 
diák ismerkedjen meg népdalaink és 
zeneművészetünk gyöngyszemeivel, sok 
gyermek neki köszönheti a zongorázás 
alapjait. A falu kulturális életében is szere-
pet vállalt, tanítványaival rendszeresen fel-
lépett a rendezvényeken, ünnepségeken. 
Az általa szervezett operalátogatásokkal 
megszámlálhatatlan környei felnőttnek 
és gyermeknek nyújtot t feledhetetlen 
élményt évtizedeken keresztül. A 2020-as 

nyugállományba vonulásáig több mint 
negyven éven át nevelte, oktatta elköte-
lezetten, lelkiismeretesen, tudásának leg-
javát adva az általános iskolai korosztályt. 
Fiatalabb munkatársai többször fordultak 
hozzá szakmai kérdésekkel, amelyekre 
mindig szívesen válaszolt, személyisége, 
szakmai felkészültsége kollégái számára 
példaértékű volt.

Környezetvédelmi Díj  
– Barta Attila

 
Barta Attila a tanulmányai befejezése 
után a Környei Mezőgazdasági Kombinát 
növénytermesztési részlegénél dolgozott.  
A 2014-es év végétől az önkormányzat 
alkalmazot t ja, fő feladata a község 
parkjainak, közterületeinek, útjainak 
karbantartása. A Környei Horgász Egyesü-
letnek megalakulása óta tagja, 15 éve ő 
koordinálja, szervezi a tó körüli társadalmi 
munkákat, 2010-től tagja az egyesület 
elnökségének. A társadalmi munkákat a 
mai napig ugyanolyan lelkiismeretesen és 
szeretettel szervezi és végzi, mint a kezdeti 
időszakban, annak ellenére, hogy mára 
a társadalmi munkát végző horgászok 
száma jelentősen lecsökkent. Szabadide-
jében, hétvégenként is odafigyel szeretett 
tavára, annak környezetére. Abban, hogy 
napjainkra a Környei tó ilyen gyönyörű éke 
lett falunknak, elvitathatatlan érdemei 
vannak.

Partnerkapcsolatok Díja  
– Tóth Marián

Tóth Marián 2010-től vezeti Környe testvérte-
lepülését, Tardoskeddet polgármesterként. 
A két település közötti programokat, azok 
megvalósulását, a partnerkapcsolatban 
részt vevő szervezeteket a kezdetektől 
támogatta, majd személyesen is egyre 
jobban bekapcsolódott a közös rendezvé-
nyekbe, a szervezésükbe, lebonyolításuk-
ba. Az ő segítségével jöhetett létre például 
2019-ben a környei 7. évfolyamos diákok 
felejthetetlen 4 napos felvidéki kirándulása, 
és szintén 2019-ben sikerült nyernie a két 
településnek egy határon átnyúló kapcso-
latokat erősítő uniós pályázatot, melynek 
megvalósítása a vírushelyzet miatt sajnos 
még várat magára. Polgármesterként 
támogatja a két település közötti sport 
és kulturális kapcsolatokat, a hivatalok 
közti együttműködést, illetve, hogy a civil 
lakosság is minél szorosabb kapcsolatot 
építhessen ki. Hivatali tevékenységéből 
adódó kapcsolatain felül mára már egyre 
több baráti szál köti Környéhez.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem  
– Sárköziné Troll Katalin

Sárköziné Troll Katalin 1986-ban szerzett ok-
levelet a soproni Óvónőképző Intézetben. 
1981 szeptemberétől a Vackor Óvodában 
a környei óvodáskorú gyermekeket neveli. 

Életének egy új szakasza kezdődött, amikor 
a Vackor óvodában a Freinet nevelési 
módszerrel ismerkedett meg, és a mai 
napig legjobb tudása szerint alkalmazza, 
fejleszti. Sok szeretettel végzi oktató-nevelő 
munkáját. Magas szintű szakmai munkája 
mellett 2015-ben pedagógusok előmene-
teli rendszerében pedagógus II minősítést 
szerzett, amelyben azóta is rendszeresen 
képezi tudását, hogy még hatékonyabban 
nevelhesse az óvodás gyermekeket. 2018-
tól az intézmény környezeti szakmai mun-
kaközösségét vezeti, jó kapcsolatot ápol 
kollégáival, segít az új pályakezdő fiatalokat. 
Tagja a Környezetünkért Óvodai Országos 
Egyesületnek és részt vesz az egyesület által 
szervezett szakmai napokon is, ahol tudását 
gyarapítja, hogy minél többet nyújthasson 
az óvodás gyermekek számára. Az óvoda 
másodszori Zöld óvoda cím elnyerésében 
segítséget nyújtott a pályázat megírásában. 
A gyermekek szüleinek körében szeretetet, 
tiszteletet vívott ki tudásával, segítőkészsé-
gével, emberi magatartásával. Végtelen 
nyugalmával, harmóniát sugárzó személyi-
ségével nagyon jó hatással van a felgyorsult 
világunkból érkező zaklatott gyermekekre 
is. Érdekes játékötletei, esztétikus alkotásai, 
gyermekközpontúsága színessé varázsolja a 
rábízott gyermekek hétköznapjait. 2019-ben 
az önkormányzat Pedagógiai Díj elisme-
résben részesítette, az óvodapedagógus 
pályán eltöltött több mint 40 év után, ez év 
októberében vonul nyugállományba.

Öt éven belül elkészül, ha minden  
a tervek szerint halad
…folytatás az első oldalról.

Mosóczi László arról tájékoztatott, hogy 
a közúti közlekedésfejlesztési terveket 
a 2016 -ban elindítot t, jelenleg össze-
sen 3600 milliárd forintos keretösszegű 
Útprogram összegzi. A kormány a helyi 
igényekhez igazodva arra törekszik, hogy 
egyre többek számára teremtse meg  
a kényelmes, gyors és biztonságos közúti 
közlekedés feltételeit az ország minden 
részében. A sosem látott mértékű közútfej-
lesztési program számos hazai települést 
mentesít az átmenő forgalom túlnyomó 
hányada alól.
Már dolgozunk azon is, hogy a környeieket 
megszabadítsuk a községen átzúduló 
kamionok, buszok, gépkocsisorok káros 
hatásaitól – fogalmazott az államtitkár.

Kérdésre válaszolva Mosóczi László azt 
is elmondta: bízik abban, hogy a kiemelt 
közigazgatási státuszt élvező környei el-
kerülő út projekt ideális esetben, 5 éven 
belül akár be is fejeződhet, amennyiben 
nem merülnek fel olyan akadályok, 
mint pl. nyomvonal kijelölési vita az ön-
kormányzattal, vagy nem hátráltatják  
a munkákat esetleges régészeti leletek, 
feltárások.

Czunyiné Bertalan Judit  
országgyűlési képviselő  

augusztus 13-án a következőket tette 
közzé közösségi oldalán:

Újabb hírek  
a környei elkerülő útról

Összesen közel 8 kilométeres új út épül 
Komárom-Esztergom megyében. A környei 
elkerülő három részből tevődik össze:

A Környe dél-keleti elkerülő út a 8135-
ös és a 8119-es utat köti össze, Környét 
dél-keletről elkerülve, összesen körülbe-
lül 4,5 kilométer hosszban. Ez a szakasz  
1,3 kilométer hosszban a tervezett Tatabá-
nya déli elkerülő úttal halad egy nyomvo-
nalon, ezért 1,3 kilométer hosszban, 2×1 
sávos (2×2 sávos kialakítás szükségességét 
is vizsgálni kell) első rendű főúti paraméte-
rekkel tervezendő.

A Környe észak-keleti elkerülő út a 8119-
es utat köti össze a 8135-össel mintegy  
0,8 kilométer hosszban, és egy nyomvona-
lon halad Tatabánya elkerülőjével, ezért 
főútként tervezendő.

A Környe észak-nyugati elkerülő út  
a 8119-es utat köti össze a 8154-es úttal  
3,3 kilométer hosszban.

A TED-en közzétették a környei elkerülő 
út megvalósítását előkészítő közbeszerzés 
eredményét. A beruházó NIF Zrt. hirdetménye 
szerint a Via Futura Kft., a TURA-Terv Kft. és az 
Unitef '83 Zrt. nettó 135 millió forintért végzi el 
a munkákat. A feladatuk a tanulmányterv,  
a KBHV és a KHT elkészítése, valamint a kör-
nyezetvédelmi engedélyek megszerzése lesz.
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Európai Falumegújítási Díj: 
Elismerően szóltak az ítészek  
Környéről
…folytatás az első oldalról.

A díj átvételekor Beke László polgár-
mester hangsúlyozta, hogy az elis-
merés a falu egészének szól, az itt 

élőknek, a vállalkozóknak, őstermelőknek, 
civil és hagyományőrző szervezeteknek, 
hiszen bár a kulturált, komfortos épített 
környezet megvalósításáról, a természeti 
értékek megőrzéséről, az ellátórendszerek 
működtetéséről az önkormányzat gon-
doskodik, a fejlesztéseket tartalommal kell 
megtölteni, s ezek a példaértékű közösségi 
összefogással valósulhatnak meg Környén. 
A cél mindig is az volt, hogy a családok, 
különböző generációk ne csak lakjanak, 
hanem szeretettel éljenek a faluban.   

A díj elnyerésével Környe szerezte meg a 
jogot, hogy képviselje hazánkat az „Európai 

Falumegújítási Díj” pályázaton, melynek 
helyszíni zsűrizése, értékelése, eredmény-
hirdetése tavaly elmaradt a járvány miatt, 
és idén is a megszokottól eltérően került rá 
sor. Az Európai pályázat ítészei nem teljes 
létszámban, hanem 3-3 főt delegálva 
tekintették meg a településeket, Környére 
augusztus 13-án érkeztek és öt órát töltöttek 
el a faluban. A környei helyszínek megte-
kintése előtt a polgármesteri hivatalban 
elhangzott, hogy már a jog kivívása is 
hatalmas elismerés minden településnek, 
és bár a díjat csak egy nyerheti el, minden 
résztvevő büszke lehet az elért és bemuta-
tott eredményeire. A döntnökök megismer-
hették a falu, a hivatal és intézményei mű-
ködését, a jövőbemutató tudatos fejlesztési 
tervezést, majd ellátogattak az iskolába, a 
művelődési házba, az óvodába, a plébá-
niára, a két templomba. A tájházban nem 
csupán a falu sváb gyökereivel, hanem 
a helyi őstermelők ízletes termékeivel, a 

környeiek gazdag vendéglátásával is 
megismerkedhettek, végül a tóparton a 
szabadidő klub süteménykínálásának sem 
tudtak ellenállni. A falu megtekintése során 
nem csupán az intézmények, közterületek, 
hanem a porták rendezettségéről, gondo-
zottságáról is elismerően szóltak, amiért 
mindenkit nagy-nagy köszönet illet!  

Környe – a többi között – Németország 11, 
Ausztria 7, Lengyelország 3 tartományával 
vesz részt az „Európai Falumegújítási Díj” 
pályázaton Hollandia, Luxemburg, Svájc, 
Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Dél-Tirol 
és Belgium német nyelvű közössége mel-
lett, s hogy végül ki nyeri el, azt szeptem-
ber végén döntik el Németországban, az 
eredményhirdetés jövő tavasszal várható. 

Környe tehát nagy kihívás, nemes ver-
sengés elé néz, köszönjük, hogy a falubeli-
ek már az idáig vezető úton is támogatták, 
segítették településünket! 

Beke László polgármester

Gólyakaland
A madarak mentése a közhiedelemmel 
ellentétben általában nem végződik 
jól. A macska vagy kutya által elkapott, 
vagy elütött madarak egy-két napon 
belül elpusztulnak, kivétel alig akad… 
Vannak azonban más, nem mindennapi 
esetek is, melyek közül emeljünk ki egy 
eredményeset. 

E gy szombat délelőtti napon hívtak 
telefonon, hogy a Környei-tóba be-
leesett egy gólya és már próbálják 

kiszedni onnan. Mire kiértem a területre 
a fiatal, idei kelésű madár már a parton 
feküdt. Sérülések nyomai nem látszottak, 
viszont teljesen átázott és nagyon kimerült. 
Gondoltuk biztosan a környei fészekalj 
egyik példánya. 

A tóparton, ahol kutyák és emberek 
sétálnak nincsen biztonságban, ezért 
úgy döntöttem, a bezárt iskola udvarába 
viszem, ahol kedve szerint talál napos vagy 
árnyékos helyet magának, elég nagy 
hely van a felszálláshoz, illetve ott van-
nak a szomszédban a szülei és testvérei.  
A helyszínre érve meglepődve tapasztal-
tuk, hogy a fészekben mind a három fióka 
bent van. A bőrig ázott gólyát a gyűrűje 
segítségével azonosítottuk: a szomszédos 
Kecskédről származik. Betettem az iskola 
zárt udvarába: it t száradhat, pihenhet, 
majd elmehet. 

Délután már megszáradva a fák árnyé-
kában ácsorgott. Később eltűnt, gondol-
tam talán hazarepült. Pár nappal később 
ismét telefon: egy gólya ácsorog az iskola 
melletti építési területen egy jó nagy pocso-
lya mellett. Egyelőre hagytuk, feltételezve 
hogy biztosan ott is talált magának élel-
met (rovarok a gazosban vagy egerek az 
épület körül). A madár azonban napokig 
nem mozdult onnan, ezért befogtam, majd 
egy Kecskéd melletti kaszálóra szállítottam, 

ahol bőven talál magának táplálékot, 
illetve ahová a szülei is járnak. A madár 
elengedés után rendben elrepült, majd 
mindjárt táplálkozni kezdett. 

Másnap már nem volt ott: talált ma-
gának egy jobb helyet. Hívtak azonban 
Kecskédről, hogy gond van a gólyákkal. 
Az egyik fióka szépen kirepült, az rendben 
van (hát alapvetően nem, de most már 
igen, lásd az eddig leírtakat…), de a másik 
a főúton sétálgatott, majdnem elütötték, 
majd egy kertben landolt, ahol eddig 
etették, de már nem tudnak foglalkozni 
vele. Menhelyre kéne vinni! Mondtam, 
hogy a menhely nem megoldás, ráadásul 
minek, ha a madár egészséges. Vigyék 
ki a falu melletti rétre, ahová a testvére is 
került, illetve a szülei is kijárnak. Így is tettek. 
Pár nappal később ránéztem a gyepre: a 
fiatal madarak (gyűrű alapján azonosítva) 
együtt táplálkoztak a szüleikkel. 

A történet a gólyák számára persze itt nem 
ér véget: még el kell jutni Afrikába, illetve 
vissza. A tapasztalatok alapján nem fognak 
mindannyian visszatérni, sőt többségük a 
vonulás közben elpusztul. Így azonban leg-
alább kaptak a fiatalok egy esélyt a hosszú 
útra. A madarak többsége áramütést szen-
ved, lelövik, vagy egyszerűen éhen pusztul, 
mivel világszerte tönkretettük élőhelyeiket. 
Nyilván a kedvezőtlen időjárási viszonyok 
is okozhatnak elhullást, de ez már a „rend-
szer része” évmilliók óta, nem úgy, mint az 
előbb leírtak…

Az írás végén meg kell osztanom egy 
nagyon fontos információt: nem kell min-
den egyes talált madárnál a „madármen-
tőket” hívni! Nem lehet, és gyakran nem 
is kell minden madarat „megmenteni”. 
Bővebb információ: https://www.mme.hu/
maganyos_fiokat_talaltam

Riezing Norbert

Kerékpáros pihenők készültek  
a Bridgestone támogatásával

Új fejlesztéseket vehettek birtokba a 
kerékpárosok Környén. A hárommillió 
forintos beruházás eredményeként a 
kerékpárutak mellett négy, szelektív hul-
ladéktárolóval is ellátott pihenőhely, és 
egy szervizpont is létesült. A fejlesztés az 
önkormányzat, illetve a Bridgestone gyár 
immáron évek óta tartó együttműködésé-
nek legújabb eredménye, a június 30-ai 
átadó sajtóeseményre Topolcsik Melinda 
ügyvezető igazgató és csapata, valamint 
Beke László polgármester stílszerűen ke-
rékpárral érkezett.

A munkába járók és az aktív kikap-
csolódást keresők egyaránt örül-
hetnek a Környe területén találha-

tó kerékpárutak melletti új fejlesztéseknek. 
A már meglévő - Környét Vértessomlóval, 
valamint Tatabányával összekötő - bringás 
útvonalakon négy, jól felszerelt kerékpá-
ros pihenőhely létesült, ahol a bicajosok 
igényes körülmények között pihenhetik 
ki a tekerés fáradalmait. A Bridgestone 
abroncstípusairól elnevezett pihenőpon-

tokon nemcsak asztalok és ülőhelyek 
várják az oda érkezőket: a kivitelezés során 
környezetvédelmi szempontokra figyelve 
még szelektív hulladékgyűjtőket is kiala-
kítottak. A technikai segítséget igénylő 
bringásokra is gondoltak a fejlesztésnél:  
a hárommillió forintos beruházás kereté-
ben a vasútállomás mellett egy pumpával 
és szerelő-állvánnyal rendelkező szerviz-
pont is felépült. 

A most átadott kerékpáros fejlesztés 
gondolata a tavaly Környe és Vértessomló 
között készült kerékpárút kapcsán született 
meg. 

Településünk mindig is törekedett arra, 
hogy magas színvonalon valósítsa meg 
a beruházásait. Ezt a törekvést mutatja 
az is, hogy a megépült kerékpárutakat 
nem tekintjük késznek a beruházást lezáró 
műszaki átadás után, hanem azt nézzük, 
hogy mivel lehetne még komfortosabbá 
tenni a környei szakaszt. Ennek eredmé-
nyeként készültek el a kerékpáros pihenők 
és a szervizpont. Külön öröm, hogy az 
effajta elképzelések megvalósításához ki-

váló partnerre találtunk a Környén működő 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft-ben. 
– mondta el az átadó eseményen Beke 
László polgármester.

Nem véletlenül lettünk Kerékpárosbarát 
munkahely, szívügyünk a sport és így a ke-
rékpározás, ez találkozik most másik fontos 
vállalásunkkal, a helyi közösségek szolgála-
tával. Éppen ezért megpróbálunk minden 
olyan feltételt előteremteni, ami elősegíti, 
hogy a környéken minél többen pattanja-
nak nyeregbe, és biztonságban tekerjenek 
az egészségük megőrzéséért – hangzott el 
Topolcsik Melindától, a Bridgestone Tata-
bánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatójától 
a nemzeti színű szalag átvágása előtt. 

A Bridgestone a társadalmi szerepvál-
lalás keretében szoros, együttműködő és 
segítő kapcsolatot ápol a környei önkor-
mányzattal. Az abroncsgyár tavaly jelentős 
összeggel támogatta az Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola új játszóterének építését, de a gyár 
önkéntesei segítségével újultak meg a falu 
tóparti faeszközei is.

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
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Születésnaposok

Megérkeztünk!

Táncos sikerek
A DanceArt Táncstúdió környei tagozatá-
nak 2 táncosa, valamint móri tagozatának 
1 táncosa fantasztikus sikereket értek el 
a Magyar Látványtánc Sportszövetség 
versenyein.

E lső megmérettetés június 12-én a 
győrszentiváni Kvalifikációs verse-
nyen volt, amelyen a zsűri minősítette 

a koreográfiákat, valamint tanácsokkal lát-
ták el a táncosokat az Országos Bajnokság 
előtt. Bognár Lilla Viktória (Környe) 2 botos 
mazsorett koreográfiájával arany minősí-
tést ért el és bezsebelt egy különdíjat is mel-
lé, valamint Lilla indult nyílt kategóriában 
is, amellyel 3. helyen végzett a dobogón. 
Rajcsány Gréta (Környe) mazsorett 1 botos 
szólójával ezüst minősítést kapott, Flatsker 
Kinga Zsófia (Mór) szintén arany minősítést 
kapott. Mindezek után a lányok mégjobban 
belevetették magukat a gyakorlásba, 
amelyhez a helyszínt a környei Gyémánt 
Kempo Egyesület biztosította számukra, 

„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

Bodnár Galina Ivanovna sz. Makinyiková Galina 
Ivanovna (augusztus 28.) 

Galántai Sándorné sz. Marosi Terézia  
(szeptember 18.)

85 esztendős

Gubicza István (augusztus 10.) 
Pirityi Sándorné sz. Horváth Teréz (augusztus 28.)

80 esztendős

Wiszt Vendelné sz. Halász Jolán  
(augusztus 6.) 

Bernhardt Tivadarné sz. Andor Mária  
(szeptember 4.) 

Vanya Zsuzsanna (szeptember 4.)

75 esztendős

Heizler Sándorné sz. Andor Mária Terézia  
(augusztus 14.) 

Rehoregh Ernőné sz. Dräsler Mária  
(augusztus 20.) 

Haszna Lászlóné sz. Boján Mária  
(szeptember 12.) 

Czigle Mihály (szeptember 19.)

70 esztendős

Juhász József (augusztus 6.) 
Mészáros Ferencné sz. Zsidó Anikó  

(augusztus 13.) 
Hetzl Ignácné sz. Vánkos Mária  

(augusztus 13.) 
Varga István (augusztus 15.) 

Pókos Lászlóné sz. Szabó Mária Magdolna  
(augusztus 19.) 

Böröcz Ferenc (augusztus 24.) 
Valentovics Tiborné sz. Molnár Katalin  

(augusztus 24.) 
Szemeti Ferencné sz. Eichhardt Terézia  

(augusztus 26.) 
Prekob György (augusztus 27.) 
Turi Istvánné sz. Kriskó Mária  

(szeptember 9.) 
Szommer József (szeptember 10.) 

Angi László (szeptember 19.) 
Vadas János Gábor (szeptember 27.) 

Hruby Zoltán (szeptember 30.)

További jó egészséget és sok boldogságot  
kívánunk az ünnepelteknek!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,  
szeressétek a gyermekeimet.  

Te, homokos, köves, aszfaltos út,  
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta négy kislány és két 
kisfiú érkezése aranyozta be környei szülők, nagyszülők életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Erl Tamás és Tóth Anett  
kislányát Natáliát,

Cseh Tamás és Balázs Anita  
kislányát Tímea Noémit,

Magda János és Füfa Anett  
kisfiát Mersét,

Juhász Richárd és Savanya Fanni  
kislányát Lilient,

Wittmann Csaba és Barota Evelin  
kisfiát Richárdot, és kislányát Szilviát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

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

Elmaradt a részvétel  
a korábbiaknál

A nyaralások miatt az év legme-
legebb időszakában általában 
lényegesen kevesebben adnak 

vért, ám erre a tényre az elmúlt években 
rácáfoltak a környeiek, hiszen tavaly július-
ban 51-en, 2019-ben 43-an, 2018-ban pedig 
49-en nyújtották karjukat. Az idei nyári 
véradás azonban Vöröskereszt megyei 
és helyi aktivistáinak sajnálatára igazolta 
az országos statisztikát, hiszen csupán 40 
donor érkezett július 27-én a Művelődési 
Házba, örömteli viszont, hogy debütáló 
véradót is köszönthettek Lengyel Vivien 
személyében.  

A körülményeket a Művelődési Házban 
természetesen ezúttal is a járványhelyzet-
nek megfelelően alakították ki, a donorokat 
részletes tájékoztató, kézfertőtlenítés, test-
hőmérséklet mérés fogadta, díjmentesen 
biztosították a szájmaszkot, a saját haszná-
latú tollat, és a csokoládé, sör, üdítő, mellett  
a Vöröskereszt környei alapszervezetének 
köszönhetően gondosan előrecsomagolt 
péksüteménnyel, szendviccsel hálálták 
meg az önkéntesek számára a véradást. 
Környén az év utolsó véradása október 
27-én lesz. 

Tájékoztatom a község eb-tartóit, hogy az ebek 
veszettség elleni védőoltásának beadatása az 
eb tartójának a kötelessége.

Dr. Perneczky Iván 
szolgáltató állatorvos 

Mobil elérhetőség: 
06 20 9718 774

NE HOZZA EBÉT OLTÁSRA, 
ha az beteg, 14 napon belül embert 

harapott, vagy hatósági megfigyelés alatt áll!   

Az ebek veszettség elleni immunizálása és féregte-
lenítése továbbra is kötelező az alábbiak szerint:

Ò 3 hónapos kort betöltött, 30 napon belül,
Ò ezt követően 6 hónapon belül megismételni,
Ò majd ezt követően évenként kötelező.

A védőoltás beadására 
továbbra is rendelkezésre állok 

EGÉSZ ÉVBEN!

AZ EBOLTÁS DÍJA:

• 5000 Ft/eb féreghajtó tablettával  
 és könyvvel együtt
• Háznál oltás díja: 6000 Ft/eb

OLTÁSI IDŐPONTOK: 

Szept. 11. (szombat) 9.00–12.00-ig 

Szept. 18. (szombat) 9.00–12.00-ig

Szept. 25. (szombat) 9.00–12.00-ig

Az időpontok a COVID helyzettől függően változhatnak!

Az ebet felvezetők  
maszkot használjanak!

AZ EBOLTÁS HELYSZÍNE: 

Környe, Beloiannisz u. 32. szám alatti 
állatorvosi rendelő.

Az oltás az eb tartási helyén is elvégezhető  
előzetes egyeztetés után!

Felhívom 
az ebtartók figyelmét,  

hogy 2013. január 1-jétől 
a veszettség elleni  

védekezés részletes 
szabályairól szóló  
164/2008 (XII.20.) 

FVM rendelet 04.§(7)  
bekezdése szerint: 

„Veszettség ellen  
csak elektronikus 
transponderrel  

(mikrochip) 
megjelölt eb  

oltható”!
Rendelőmben  

a behelyezés díja:  
5000 Ft/eb

Köszönöm  

a bizalmát!

BORNAP
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe a korábbi 
évektől eltérően nem szervez őszi szüreti felvonulást, 
viszont szeptember 11-én délután fél 3-tól izgalmas, 
színes Bornapi program-kavalkádra várja és hívja a 
vendégeket, a falubelieket az Óvoda Térre!  

A színpadi programok között szerepel: Környe Mazsorett 
csoport, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola néptánco-
sai, Dorf Musik, Német Nemzetiségi Dalkör, Tea Party 
zenekar, és még számos meglepetés.

Sztárvendég a Sramli Kings!

Gyerekeknek csillámtetkó, népi játékok, lovasko-
csikázás. Bemutatkoznak a helyi borosgazdák: a ven-
dégek egyedi környei borospohárban kóstolhatják a 
finomabbnál finomabb borokat!

Teljes programlista, részletek hamarosan a kornye.hu 
oldalon, a facebbokon és plakátokon!

Mindenkit szeretettel vár  
a Német Nemzetiségi Önkormányzat

hogy még szuperebb eredményeket 
érhessenek el az Országos Bajnokságon. 
A szakadatlan felkészülés meghozta 
gyümölcsét, ugyanis Rajcsány Gréta és 
Flatsker Kinga 1. helyen végzett a dobo-

gón, Bognár Lilla pedig 2. helyet foglalta 
el az igen erős mezőnyben. A lányok 
azonban itt nem állnak meg, előttük van 
még az Európa Bajnokság. Felkészítőjük: 
Soós Krisztina.
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Rövid híreink
Gyermekorvosi rendelés szeptemberben

Továbbképzések miatt szeptemberben változik Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos rende-
lési ideje. A gyermekorvos szeptember 6-án 9.30-tól 11 óráig, 7-én déltől délután fél 2-ig, 
16-án 11 és 14 óra között, 17-én 8-tól 11 óráig fogadja a kis betegeket.

Helyesbítés

A Környei Hírhozóban olvashattak összegzést a Kisfaludy Mihály Általános Iskola rend-
hagyó tanévéről, a rendhagyó évzárókról, egyben a tanév kitűnő tanulóinak névsora 
is megjelent. A névsorban sajnos a 7.a osztály részéről gépelési hiba miatt rossz nevek 
szerepeltek. Az osztályban az elmúlt tanévben Bognár Lilla Viktória és Kaszap-Nagy 
Emma vehetett át kitűnő bizonyítványt, melyhez ezúton is gratulálunk, egyben a diákok 
elnézését kéri az intézmény!

Nemzetiségi közmeghallgatás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe szeptember 7-én 15.30-tól közmeghallgatást 
tart a Polgármesteri Hivatal Nemzetiségi Irodájában. Várunk mindenkit szeretettel!

Tirhold Kármen elnök

Irtáspuszta: elutasító 
határozat született

Elutasította a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal környezet-
védelmi és természetvédelmi hatás-
körében eljáró Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Főosztálya a környezeti 
hatásvizsgálati eljárásban a Környei 
Agráripari Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság környezetvédelmi 
engedély iránti kérelmét. A társaság 
az Irtáspusztai telephelyén az éves 
hízókibocsátás átlagosan majdnem 
200 ezer darabra történő növelését 
tervezte. 

M int ismert, a cég tavaly 
benyújtott engedélyezte-
tési eljárásában Környe 

jegyzője jelentős környezeti terhelésre 
hivatkozva megtagadta a szakható-
sági hozzájárulás kiadását, valamint 
az önkormányzat is kifejtette aggá-
lyát ügyfélként a telep ilyen mérvű 
fejlesztése kapcsán. Az érvek között 
szerepelt például az irtáspusztai la-
kóházak közelsége, a keletkezendő 
hígtrágya jelentős mennyisége, és 
a környei tóba torkolló Irtáspusztai 
vízfolyás közelsége. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Agrárügyi és Környezet-
védelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztálya ezt követő-
en indított környezeti hatásvizsgálatot, 
és június 4-ére személyes meghallga-
tás nélküli közmeghallgatást rendelt 
el, a lakosság a kérdéseit, vélemé-
nyét e-mailben fogalmazhatta meg.  
A közmeghallgatásra összesen 53-an 
fogalmazták meg véleményüket, va-
lamennyi maradéktalanul alátámasz-
totta az eljárásban ügyfélként szereplő 
környei önkormányzat aggályait.  

A főosztály a határozathozatal 
során valamennyi fél véleményét, 
álláspontját, a lakossági észrevétele-
ket is áttekintette, és a félszáz oldalas 
határozat szerint a környezetvédelmi 
engedély iránti kérelmet azzal az 
indoklással utasítot ta el, hogy a 
tervezett tevékenység levegőtiszta-
ság-védelmi hatásai kapcsán nem 
teljesíthető a jogszabályban előírt 
legalább 300 méteres védőtávolság, 
mivel a telephelyhez legközelebb eső 
lakott terület 230 méterre található.

A Környei Agráripari Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság a hatá-
rozattal szemben a kihirdetést követő 
30 napon belül közigazgatási pert in-
díthat, információink szerint a Környei 
Hírhozó augusztus 27-ei lapzártájáig 
ez nem történt meg.

A szívünket is belesütöttük…
A „Megyénk körül megyünk körül” elneve-
zésű, a megyei önkormányzat által életre 
hívott megyei identitásfejlesztő esemény-
sorozat keretében látogattak Tokodra a 
környeiek június 26-án, a települési páros 
találkozó július 15-ei állomásán immáron 
a környeiek viszonozták a vendéglátást. 
A tokodiakat több állomáson is helyi kéz-
műves, őstermelői portékákkal, falatokkal, 
saját készítésű süteményekkel várták, me-
lyekbe – ahogy Beke László, a házigazda 
település polgármestere fogalmazott – a 
„szívünket is belesütöttük”. 

A vendégeket a Közösségi és Tájház-
ban Bánhidi László, Tokod polgár-
mestere is üdvözölte, aki egy, a tele-

püléséről készített látkép festményt ajándé-
kozott Környének, és Vörös János, a megyei 
identitás program vezetője is örömét fejezte 
ki, hogy létrejött a páros találkozó „második 
felvonása”. Ezt követően kezdődhetett az 
izgalmas, látnivalókban, élményekben, 
információkban, és egyáltalán nem utolsó 
sorban emlékek felidézésében gazdag 
program. A tokodiak múltidézése már 
a tájházban, és a még rendezés alatt, 
átadás előtt álló mesterségek utcájának 
megtekintésekor elkezdődött: az időseb-
bek hol egymásnak, hol a fiatalabbaknak 
mutatták, milyen volt egykor a rékli, milyen 
rövid volt az ágy, s hogy valamikor ők is 
ilyen szekérrel közlekedtek. A tájházban, 
egy egykori sváb család ot thonában 
röviden megismerhet ték Környe több 
évszázados sváb gyökereit, és hallhattak 
az 1947-es kitelepítés borzalmairól is, majd 
az útjuk a református templomba, később 
a Művelődési Házba vezetett, ahol a me-

gyei közgyűlés üléséről érkező Popovics 
György elnök is csatlakozott rövid időre a 
programhoz.

A megyei identitáspályázat a szívügyünk, 
és azon belül külön szívügyünk ezeknek 
a páros találkozóknak a megszervezése, 
hiszen nagyon fontos, hogy a megye 
különböző részein élők megismerhessék 
egymást, ellátogathassanak egymáshoz, 
és ott meglássák a különböző értékeket. 
Hiába mondom én, hogy nagyszerű tele-
pülés Tokod és csodálatos település Környe, 
ha csak keresztülutaznak rajta, és nem 
tapasztalják meg mindezt – fogalmazott a 
Művelődési Ház színháztermében az elnök, 
aki azt is elmondta, hogy nem véletlenek a 
párosítások, nem véletlenül esett Tokodra 
és Környére a választás, hiszen a két tele-
pülés nagyságában, lakosságszámában, 
kulturális életében hasonló, közösek a 
bányászathoz kapcsolódó gyökerek, és 
mindketten vendégszerető, vidám telepü-
lés. Erről a későbbiekben tanúbizonyságot 
is tettek, ám előtte még megtekintették a 
Vackor Óvoda és Bölcsődét, az Ybl Miklós 
tervezte, több mint 150 éves római katoli-
kus templomot, a közelmúltban felújított 
plébániát, s természetesen a 110 eszten-
dős Környebányára is ellátogattak, ahol 
a gyermekparadicsom Erdei Iskolában 
újabb környei házi finomságok várták a 
vendégeket. A településrész nevére utalva 
már az Erdei Iskolánál többen érdeklődtek 
a bányász múlt kapcsán, miután a tokodi 
szénbányászat is a 19. század első felében 
indult virágzásnak, így a Közösségi Házban 
kialakított bányászati emlékhelyen minden-
ki egyként emlékezett a széncsaták hőseire. 
Itt érkeztek el a páros találkozó legmegin-

dítóbb percei… Úgy tűnt, hogy a vendégek 
csoportképhez készülődnek, majd miután 
elrendeződtek, felcsendült előadásukban 
a Bányászhimnusz, és minden strófája be-
töltötte a teret, a szíveket…

A Közösségi és Tájházhoz visszavezető 
úton az úgynevezett sétáló arborétum 
nyűgözte le a vendégeket, amely a te-
lepülésen található – olykor ritkaságnak 
számító – fákról, cserjékről tartalmaz rész-
letes információkat egy leolvasható QR 
kód segítségével.

S hogy miként érezték magukat a tokodi 
vendégek Környén? Arról Takács Rita 
könyvtáros így írt:

Nagy élményt jelentett számunkra a 
látogatás, számos látnivalóval, izgalmas jó 
gyakorlattal ismerkedhettünk meg. Bekuk-
kanthattunk a település közintézményeibe, 
láthattuk a csodás köztereit, templomait. 
Ellátogattunk a helyi bányász múzeumba 
ahol a tokodi Kéknefelejcs Nótakör el-
énekelte a Bányászhimnuszt, ami nagyon 
megható pillanat volt sokak számára.  
Az Erdei Iskolában helyi nevezetes ételeket 
kóstolhattunk, és vendégváró ajándékok-
kal is kedveskedtek nekünk, egy madár for-
májú kelt süteménnyel. A Művelődési Ház 
színháztermében egy Környéről készült 
imázs filmet tekinthettünk meg, amikor 
beléptem a színházterembe, az volt az 
első gondolatom, hogy hihetetlen érték 
van a környeiek birtokában, ez a terem 
egy csoda! A különböző helyszínek közötti 
utat kisvonattal tettük meg, ami nagyon 
kellemes volt, és minden helyszínen na-
gyon kedves, gazdag vendégfogadás-
ban volt részünk. 

Horgász közgyűlés
A Környei Horgász Egyesület értesíti a 
tagjait, hogy szeptember 18-án (szom-
bat) 9 órától (határozatképtelenség 
esetén újra összehívással 9.15-től) tart-
ja közgyűlését a Művelődési Házban. 
Az egyesület elnöksége a közgyűlés 
napján nulla órától délig teljes körű 
horgászati TILALMAT rendel el az egye-
sületi tagok számára.

A közgyűlés napirendi pontjai:

Az elnökség beszámolója a horgászegye-
sület 2020. évi munkájáról. Beszámoló a hor-
gászegyesület 2020. évi gazdálkodásáról. 
A felügyelő bizottság beszámolója a 2020. 
évi pénzügyi ellenőrzésekről. A fegyelmi 
bizottság beszámolója. Javaslat a 2021. 
évi tagsági díjak megállapítására. 2021. évi 
költségvetés elfogadása. Egyebek.

A rendezvény GDPR tájékoz tatója i t t tekinthető meg: 
h t t p : // k o r n y e . h u /e s e m e n y e k / h o r g a s z - k o z g y u l e s -
3/?occurrence=2021-09-18

Gyermek horgászverseny
A Környei Horgász Egyesület horgászversenyt rendez a gyermek tagjai 
részére szeptember 11-én. A nevezőket 7 órától várják a tóparton, 7.50-től 
etetés (minden versenyző kap etetőanyagot), a verseny 8-tól délig tart. 

• Nevezni előzetesen Török Mihály egyesületi elnöknél lehet az Alkotmány 
u. 80. sz. alatt a Csavar Csapágy Üzletben, valamint a helyszínen. NEVEZÉSI 
DÍJ NINCS!      

• A versenyzők 1 bottal, 1 horoggal úszós készséggel versenyezhetnek, 
(Rakós bot használata TILOS!)

• Díjazás: 1-6 helyezettek serlegben, horgászfelszerelés díjazásban része-
sülnek, és több meglepetés is várható.

• A nevezés feltétele: a versenyzőknek rendelkezni kel Környei Horgász 
Egyesületi tagsággal és országos regisztrációval!

• A nevezéssel, tagsággal, a versennyel kapcsolatban Török Mihálynál 
lehet bővebb információt kérni a 30/201-3891-es számon.

A rendezvény GDPR tájékoztatója it t tekinthető meg: ht tp://kornye.hu/esemenyek/gyermek-horgaszverseny-
4/?occurrence=2021-09-11

Õ következő oldal



A szívünket is belesütöttük…
…folytatás az előző oldalról.

A program végén visszatértünk a tájházba, 
ahol az ízletes ebéd után bemutatkozott 
a nótakörünk, Kolbert Sándor vezetésével 
elénekelték a tokodi Himnuszt, majd (hi-

szen ők mindig nagyon jókedvűek, derű-
sek) természetesen folytatták a nótázást. 
Azaz a komoly perceket követte a vidám 
dalolás, utána pedig tánc a helyi Dorf 
Musik muzsikájára. Úgy érzem, valóban jó 
barátság alakult ki a két település között. 
Nagyon köszönjük minden szervezőnek, 
rendezőnek, segítőnek, hogy ott lehet-

tünk, és a településre jellemző kis búcsú 
ajándék is nagyon kedves gesztus volt 
számunkra. Sok-sok élménnyel töltekezve 
indultunk haza, ezeket valamennyi tokodi 
vendég nevében köszönöm, és kívánom 
a környeieknek, hogy a Jóisten adjon 
testi - lelki erőt a további munkájukhoz, 
fejlődésükhöz!

Rekord a környei  
horgászversenyen

T avaly nem érte el a 77 kilót a nevezők 
által kifogott halmennyiség a Környei 
Horgász Egyesület által meghirdetett 

versenyen, 2017-ben pedig a 37-et. Nem 
csoda tehát, hogy 2019-ben a 152,88 kiló kap-
csán Török Mihály elnök büszkén konstatál-
hatta, hogy megszületett majdnem 25 éves 
múltú rendezvény rekordja, július 3-án, az idei 
versenyen pedig még ezt is túlszárnyalták.

A tó partjára reggel 43 nevező telepedett 
ki, a verseny déli lefújásáig 27-en mérlegel-
tek. Ahogy szaporodtak a számok az érté-
kelő lapon, úgy vált egyre bizonyosabbá, 
hogy igen szép eredményt könyvelhetnek 
el az összsúly tekintetében, mígnem 
megszületett az összesítés: a horgászok 
pontosan 223,5 kilónyi halat fogtak ki, 70 
kilóval többet, mint két éve, tehát új rekord 
született.  Az elnök szerint mindez a ked-
vező időjárásnak volt betudható, no meg 

annak, hogy talán még országos szinten 
is egyedülálló a környei tó halállománya.  
A rendkívüli eredményt a rangsor is tükrözte, 
hiszen míg tavaly a győztes 11 kilónyi halat 
fogott ki, idén ugyanez a mennyiség csak 
a nyolcadik helyhez lett volna elegendő.

Az össztömeg rangsorának ötödik helyén 
Szommer Ferenc (14,06) végzett, negyedik 
lett 15,88 kilóval Hódos László, 18 kiló 56 de-
kával harmadik Barta Ádám. 20 kiló 82 de-
kát mutatott a mérleg Decsi Zoltánnál, így 
ő a második helyezettnek járó ajándékokat 
vehette át, az első helyezettet megilletőt 
pedig Szabó Zsolt, akit a 26 kiló 30 dekás 
fogási eredménye repítette az élre.  

A legnagyobb halat, egy 10,56 kilós pon-
tyot Decsi Zoltán fogta ki, így idén ő vihette 
haza a vándorkupát.

A versenyt Környe Község Önkormány-
zata és a tatabányai Fisch Kft. támogatta.

Környei gazdák: 

A kategória 
legjobbjai

Legutóbb az ötödik, jubileumi Perkátai 
Pálinka és Párlatversenyen mérette meg 
magát Méri János és Haász József, akik 
az eltelt években egyetlen versenyről sem 
érkeztek haza rangos díj nélkül.

A perkátai versenyre nevezők szá-
ma meghaladta a 650-et, így a 
két gazda joggal lehet büszke az 

elnyert arany minősítéseikre, és az azo-
kat megkoronázó platina díjra is. Haász  
József cseresznyepálinkáját ugyanis arany 
minősítéssel díjazták az ítészek, az Aletta 
szőlőpárlata pedig nemcsak az aranyat, 
hanem a kategória legjobbjának számító 
platina díjat is elnyerte. Méri János ugyan-
ilyen sikert ért el Irsai Olivér pálinkájával, 
amely az arany minősítés mellett – szintén 
a kategória legízletesebbjeként – a platinát 
is megszerezte.


