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101 éves Pista bácsi
Hosszú évek óta Gyarmati István Környe legidősebb lakója, aki 
szeptember 1-jén töltötte be 101. életévét, születésnapján Beke 
László polgármester és az Idősek Klubja nevében Halász-Becker 
Anita érkezett hozzá kedvelt „gyógyszeritalával” és természete-
sen tortával. 

P ista bácsi bár láthatóan meglepődött a köszöntésen, vidá-
man és örömmel újságolta, hogy délelőtt már jártak nála a 
szomszédok, sőt, harmonika muzsika mellett koccintottak a 

jeles nap alkalmából. Az ünnepelt ezúttal is mosolyogva idézte fel 
a 86 évvel ezelőtti időszakot, amikor 15 évesen, hitelből vásárolta 
meg első kerékpárját, és kerekezett is 99 éves koráig naponta. 
Vallja, hogy ez a hosszú életének titka, no meg a derű, amely 
kíséri a mindennapjait. Így a tőle oly jól ismert huncut mondását 
is cifrázta a vendégek kedvéért az ünnepelt. Az eredeti így szól: 
megverem a csizmám szárát, csókolom a babám száját. A másik 
pedig így: csókolom a csizmám szárát, megverem a babám száját.

Mivel a pandémia miatt tavaly elmaradt a Pista bácsinak ko-
rábban ígért 100. születésnapi „buli”, és idén sem nyílt lehetőség 
a megtartására, újabb ígéret született: amint lehet, hétfalura szóló 
vígasság kerekedik, hogy Pista bácsi végre megtáncoltathassa a 
szépasszonyokat. 

A megyénkben,  
a megyéért tevékenykedőket 
ismertek el, köztük környeit is

A megyei közgyűlés által alapított kitüntetéseket adtak át szept-
ember 10-én a megyeházán. Szakmai szervezetek ajánlása és a 
megyei közgyűlése döntése alapján 17-en vehettek át elismerést – a 
többi között – a gazdaság, a rend-és életvédelem, valamint a sport 
területéről, a megyei közgyűlés a szakmai zsűri javaslata alapján 
gazdasági különdíjban részesítette Simonné Venter Éva méhészt.

Elkészült a Mesterségek Utcája
Amit elődeink ránk hagytak, azt nekünk kötelességünk megóvni, 
hogy unokáink is láthassák – ez a felirat olvasható azon a táblán, 
melyet Buják Vince, tardoskeddi fafaragó, Környe Díszpolgára 
ajándékozott a Tájháznak, s melyet mottóként fogalmazott meg 
augusztus 28-án, a környei németek kitelepítésének 74. évfordu-
lójára rendezett megemlékezések részeként tartott „Mesterségek 
Utcája” átadó ünnepségén Beke László polgármester. 
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A megyénkben, 
a megyéért tevékenykedőket  
ismertek el, köztük környeit is
…folytatás az első oldalról.

A kilenc kategóriában adományoz-
ható Komárom-Esztergom Megye 
Gazdaságáért Kitüntető Címet 

a 2020. évi tevékenység alapján ítélték 
oda. A megye agrárvállalkozása kitüntető 
címet az esztergomi Hámory Áron Ottó, a 
megye egyéni vállalkozója kitüntető címet 
a dorogi Hervai Ferenc nyerte el. A megye 
kisvállalkozása az esztergomi Rizzoni Kft. 
lett, a megye gazdaságáért Életműdíjat 
az esztergomi Kárpát Csaba mérnöknek 
ítélték oda. A megye nagyvállalkozása ki-
tüntető címmel az ácsi Hartmann Hungary 
Kft. tevékenységét ismerték el, a megye 

Stratégiailag Kiemelkedő Fontosságú 
Nagyvállalata a komáromi SK Battery Hun-
gary Kft. lett. A megye kézműveseként a 
tatai Molnárné Tamás Anettát ismerték el, 
a megye középvállalkozása cím a tatabá-
nyai Aladdin Nagy Kft.-hez került. 

A gazdaság kategóriában idén külön-
díjat is átadtak, amit a környei méhész, 
Simonné Venter Éva kapott. Simonné Venter 
Éva 1985-ben került kapcsolatba a méhek-
kel férje hobbiján keresztül, majd 1990-ben 
Zalaapátin elvégezte a méhésziskolát. 
A szakmai háttértudás megszerzése és 
a több éves gyakorlati tapasztalat adja 
meg számára a kellő tudást a gazdaság 
eredményes működtetéséhez. A vállalko-
zás 25 méhcsalád beszerzésével indult, 
mely a 2000-es évek elejére 75 méhcsalá-
dos gazdaságra bővült. Egy a gazdaság 

fejlesztésére irányuló megnyert pályázat 
következtében 2002-től családi gazdaság 
keretében, mint főállású méhész látja el a 
feladatait. A vállalkozás sikeres működé-
sének köszönhetően, a gazdálkodót 2008-
ban az Országos Magyar Méhészeti Egye-
sület bemutató méhészei közé választották. 
Simonné Venter Éva egy olyan technológiát 
népszerűsített, ami a mézpergetés higiéniai 
körülményeit nagyban megváltoztatta. 
Nőként a C-E kategóriás jogosítvány 
megszerzésével további elismerést vívott 
ki a méhészek között. Megmutatta, hogy a 
méhésznő is lehet sikeres és értékes tagja a 
méhésztársadalomnak. A gazdálkodó 2016 
áprilisától az Országos Magyar Méhészeti 
Egyesület elnökségi tagjaként is végzi az 
érdekképviseleti munkát.

forrás: KEMÖH sajtó

Elkészült a Mesterségek Utcája
…folytatás az első oldalról.

A török kiűzése idejére Környe telje-
sen elnéptelenedett, a faluban a 
háborúk szüneteiben betelepített 

magyar lakosság élt alacsony lélekszám-
ban, majd a XVII. század második felében 
történt betelepítés után főként németajkú 
lakosság, amely jellemzően mezőgaz-
dasággal foglalkozott. A sváb portákon 
megtalálható volt minden, ami az önfenn-
tartáshoz szükséges, így a háztáji állattartás 
mellett a házakhoz kiskert és gyümölcsös is 
tartozott. A szabadtéri kiállítás helyi gyűjtésű 
eszközei, tárgyi emlékei az egykori paraszti 
életet elevenítik fel, – a többi között – hogy 
milyen volt régen az élet a falusi udvarokon, 
a munka a földeken, a szüret, a disznóvá-
gás, hogy dolgoztak a környei kovácsok, 
cipészmesterek, asztalosok, és a fával 
foglalkozó mesteremberek.

Nagy köszönetet érdemelnek a Környei 
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
és vezetősége azért az értékmentő mun-
káért, melynek segítségével bepillantást 
nyerhetünk őseink mindennapi életébe. De 
megelőlegezett hálával gondoljunk azokra 
a környei civil szervezetekre, intézményekre, 
pedagógusokra, magánszemélyekre is, 
akik felismerve a lehetőséget, élnek majd 
a hely által biztosítot t feltételekkel, és 
számtalan színes programot szerveznek ide, 
hogy élettel töltsék meg a mesterségek ut-
cáját, s hogy a gyermekek ne csak kiállítási 
tárgyként tekintsenek az eszközökre, hanem 
saját maguk is tapasztalják meg, hogyan 
is használták régen ezeket a tárgyakat – 
hangzott el a polgármestertől.

Tirhold Kármen, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe elnöke a pajta mö-
götti részt és a fedett bemutató tereket elké-

szíttető önkormányzat mellett a falubeliek 
számára mondott köszönetet, hiszen – mint 
hangsúlyozta – felmérték értékőrző munká-
juk jelentőségét, és sorra érkeztek a tárgyi 
emlékek, a segítségnyújtás felajánlásai.

Környe múltjának, történelmének ezzel 
egy új szeglete éledt fel, több értéket talán 
az utolsó pillanatban mentettünk meg. 
Reményeinket túlszárnyalva vágott bele 
mindenki hihetetlen segítő és adományozó 
kedvvel, és kerültek elő a poros padlásokról 
a különböző használati tárgyak. Jelentős 
lépés ez az életünkben, hiszen mikor be-
lépünk egy tájházba mindig egy darabka 
történelem tárul a szemünk elé. Itt mindent 
emberi kéz gyártott, szorgos iparosok ad-
ták át szakmájukat, mely generációkon 
keresztül szállt apáról fiúra. Itt mindennek 
értéke van. Vajon ezek a tárgyak milyen 
utat jártak be, hány családot szolgáltak ki, 
nekik milyen életük volt? Boldogok voltak? 
A szerszámokat mennyi kérges kéz szoríthat-
ta azért, hogy a családnak étel kerüljön az 
asztalra? – sorolta a kérdéseket az elnök, a 
válaszokról pedig nem csupán az eszközök 
mesélnek, hanem azok a tablók is, amelyek 
a valamikori környei családok, mesterem-
berek mindennapjait elevenítik fel.

A Környei Német Nemzetiségi Dalkör, 
a Kecskédről érkező Német Nemzetiségi 
Tánccsoport és Német Nemzetiségi Dalkör, 
a Schwung Tanzgruppe műsora után Kancz 
Csaba kormánymegbízott, Beke László pol-
gármester és Tirhold Kármen elnök vágta át 
a nemzeti színű szalagot, hogy immáron a 
közönség, a közösség számára is megkez-
dődhessen az időutazás.

A megemlékezés sorozat augusztus  
29-én szentmisével folytatódott dr. Cserháti 
Ferenc püspök celebrálásával, aki a mise 
kezdetén így fogalmazott: összegyűltünk, 
hogy emlékezzünk az egykori polgártár-

sainkkal szemben elkövetett embertelen-
ségekre és jogtiprásokra a II. világháború 
után. Emlékezzünk német testvéreink és hit 
testvéreink elhurcolására, kitelepítésére: 
házaik, földjeik és minden vagyonuk elkob-
zására, az ártatlan gyermekek, felnőttek, 
öregek és betegek elüldözésére közös 
szülőföldjükről, közös hazánkból. Most rájuk 
emlékezünk és imádkozunk értük. Imád-
kozunk és emlékezünk, de ugyanakkor 
emlékeztetünk is, mert soha többé nem 
akarunk gyűlöletet, üldözést, embertelen-
séget. Testvériséget, együttérzést és szeretet 
akarunk, ezért imádkozunk és dolgozunk.

A misét követően a vasútállomás melletti 
emlékműnél Tirhold Kármen köszöntötte az 
egybegyűlteket, s idézte fel az 1946-47-es, 
a magyarországi svábok számára a szé-
gyenletes kitelepítés, tulajdontól és élettől, 
illetve egy élet, több generáció munká-
jától és eredményeitől való etnikai alapú 
megfosztást jelentő éveket, és emlékezett 
azokra a felvidéki családokra is, akiket szin-
tén elűztek szülőföldjükről, mert magyarok 
voltak. Mindent hátrahagyva zötykölődtek 
napokig, és nem tudták mi lesz velük, hol 
állnak meg. Végül a felvidékiek többsége 
üres sváb portákon kapott menedéket. 

Az eseményen a Német Nemzetiségi 
Dalkör előadásában elhangzó énekek 
idézték meg a kitelepítettek fájdalmas 
visszavágyódását, honvágyát, majd a 
megemlékezés zárásaként az emlékműnél 
Borsó Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Beke László polgármes-
ter és Pákozdi Ferenc alpolgármester, dr. 
Cserháti Ferenc püspök és Visnyei László 
plébános, Tirhold Kármen elnök és Dörner 
István képviselő, a Környei Németek Ba-
ráti Köre nevében Wéber István elnök és 
Kerecsényi József elnökhelyettes hajtott 
fejet és helyezte el a kegyelet virágait.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen…
Október 1- je az Idősek vi lágnapja. 
Az idősek napja az idős emberekről, az 
ő tiszteletükről szól. Szép, és egyre gaz-
dagodó, több tíz éves hagyomány, hogy 
községünkben minden esztendőben szá-
mon tartjuk az Idősek napját, és kisebb-
nagyobb ajándékkal, virággal, versekkel, 
dalokkal kedveskedünk nekik.

S ajnos ez a vírushelyzet miatt az idei 
évben is elmarad. Ám, ha szemé-
lyesen nem is találkozhatunk, sze-

retettel gondolunk községünk időseire, a 
„szépkorúakra”. Mindannyian köszönettel 
tartozunk azért, hogy verítékükkel, könnyeik-
kel, szorgos munkájukkal, a nehéz időkben 
áldozattal megteremtették és biztosították 
nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek, 
unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgoz-
hassunk, gyarapodhassunk és nyomukba 
léphessünk.

Köszönjük mindazokat az értékeket, ame-
lyeket önök megőriztek, és amivel minket 
gazdagítanak. Feladatunk, lehetővé tenni 
az idősek, a szépkorúak számára az öreg-
korhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik 
a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, 
segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény 
munkája után örömteli életet élhessenek. 
Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, 
hogy fontos részei életünknek.

Szüleink és nagyszüleink mosolya és 
gondolkodása rengeteg erőt sugároz 
felénk. A kitartásuk, szeretetük felbecsül-
hetetlen kincs számunkra. Szükségünk van 
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a 
higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 
amire tanítanak, nevelnek bennünket. Sze-
retettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a 
napon, hanem az év minden napján, hisz 
szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig 
rendelkezésünkre állnak.

Hagyományunkhoz híven ezen a kis ün-
nepségen virággal szoktuk köszönteni 
községünk legidősebb lakosait.

A legidősebb hölgy:  
Eck Józsefné,  

született Böhm Teréz, 95 éves.

A legidősebb férfi:  
Gyarmati István, 101 éves.

A legrégebben házasságot  
kötött házaspár:  

Nagy Istvánné, született Eck Teréz,  
és Nagy István, akik 1952. április 13-án, 

69 éve kötöttek házasságot.

Eisenbart Győzőné

a Magyar Vöröskereszt  

Környei Alapszervezetének elnöke

Kedves Idősek, kedves Szépkorúak! 
Egy ismeretlen szerző gondolataival, 
tiszta szívből kívánunk Önöknek hosszú, 
békés, nyugodt öregkort, erőt, egész-
séget, még sok örömöt, boldogságot 
életük alkonyán.

„Hideg szél borzolja hajunkat,
az őszi nap sugara fáradtan pislog csak.

Elmúlt a nyár, itt van az ősz.
Köszöntünk most minden időset,  

ki élhet.
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort, 

hozzá jó egészséget.
Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,

drága gyermekükért mennyit fáradoztak.
De mondani sem kell,  
mert dolgos két kezük

elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül.
Legyenek boldogok, s élvezzék az életet,
a jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp  
örömet jelentsen,

S a szeretet lángja töltse be szívüket.”
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Elismerések az évnyitón
Pontosan 363 diák számára 
kezdődött meg hivatalosan 
is az új tanév augusztus 
31-én a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában. 
Mivel a pandémia miatt 
elmaradt a közös évzáró 
ünnepség, az intézmény 
hagyományos elismeréseit, 
díjait az évnyitón adták át. 
A nagyok között megilletőd-
ve nézelődött 54 apróság, 
hiszen ők idén ülnek először 
iskolapadba, s megszep-
penten, érdeklődve követ-
ték, amikor a végzősök a 
nyakukba kötötték az intézmény címeres 
nyakkendőjét, sálját, amely mostantól 
jelzi, hogy ők is „Kisfaludys” diákok. 

E ljöttem, mert azt mondták, kezdődik 
az iskola. Nem örülök, érthető, min-
denki inkább strandolna. Mondjuk 

a többiek hiányoztak, jó lesz újra együtt 
lenni. Fogócskázni, játszani, a nagy játszóra 
kimenni… Tanítanak, vigyáznak rám, jó a 
társaság is, valahogy csak kibírom majd 
a jövő nyárig! – a nagyobbak is megmo-
solyogták a 2.a évnyitó műsorát, a diákok 
tanévkezdő gondolatait Maticsné Szabó-
Kovács Ágnes színezte rímekkel, a vers után 
pedig elérkezett a díjak átadásának ideje.

Az intézmény minden évben egy ne-
gyedik évfolyamos tanulót Kisfaludy Ok-
levéllel jutalmaz tanulmányi-, közösségi 
munkájáért. Az elismerést tavaly egy 
szerény, kedves, kiegyensúlyozott kisdiák,  

Juhász Enikő nyerte el. Szorgalma és ta-
nulmányi eredménye példamutató az 
osztálytársai számára, első osztályos kora 
óta kitűnő a bizonyítványa és több tan-
tárgyból is kapott dicséretet. A tanulmányi 
versenyek állandó és lelkes résztvevője, az 
egyéni és csapatban nyújtott teljesítménye 
is mindig kimagasló. Tavaly a szépolvasási 
versenyen 2. helyezést ért el, a Bolyai 
matematika csapatversenyen a megyei 
döntőben 3. helyen végzett a csapatával. 
Szeret sportolni is, két éve erősíti az iskola 
kosárlabda csapatát. Gyönyörűen rajzol, 
nagyon kreatív, technikából is gyakran 
meglepi pedagógusait, társait csodaszép 
munkáival. Mint megválasztott ÖKO- és 
DÖK-tag rendszeresen képviseli osztálytár-
sait az iskola tanulóit érintő megbeszélése-
ken. A felnőttekkel és társaival szemben is 
mindig segítőkész, udvarias és tisztelettudó, 
kitartásával, megbízhatóságával és töret-

len szorgalmával jó példát 
mutat társainak. 

Az Évfolyam tanulója díjat 
az ötödikesek közül a leg-
jobb tanulmányi eredmény 
eléréséért és a művészeti ta-
gozaton végzett munkájáért 
Riezing Réka, 6. évfolyamon 
Fóthi Mia, a hetedikesek-
nél a legjobb tanulmányi 
eredmény eléréséért és a 
művészeti tagozaton végzett 
munkájáért Kaszap-Nagy 
Emma, a nyolcadikosok kö-
zül Köpe Adrienn nyerte el. 

A legjobb tanulmányi 
átlagú osztály elismerésére 

alapított Vándorserleget az 5.a osztályfő-
nöke, Kollárné Paragi Éva vehette át, az 
osztály 4,47-es átlaggal bizonyult az iskola 
legjobbjának. 

Az el i smerésekhez kapcsolódóan 
Magyarits Katalin igazgató ünnepi be-
szédében így fogalmazott: nem lehet 
mindenki Kisfaludy-okleveles, évfolyam 
tanulója vagy kitűnő tanuló. Nem is ez a 
cél. A cél az, hogy maximálisan álljatok 
hozzá a mindennapi feladataitokhoz, ki-
tartással, kellő szorgalommal végezzétek 
azt. Ezt várjuk el tőletek mi, és a szüleitek 
is. Mindent megteszünk azért, hogy eb-
ben támogassunk, segítsünk benneteket.  
A feladat azonban a tietek. Az intézmény-
vezető a jelenlegi 6.a osztály számára azt 
kívánta, hogy tanulmányi eredményüknek 
köszönhetően megőrizhessék a Vándorser-
leget, a többi osztálynak pedig azt, hogy 
hódítsák el tőlük. 

A pásztorságról
Szeptember 29. Szent Mihály napja, a 
pásztorság egyik legfontosabb napja. 
Ezen a napon ért véget a gazdasági év, 
ekkor hajtották be a szabadban tartott 
állatokat, a számadó juhászok pedig 
elszámoltak a rájuk bízott nyáj gyara-
podásával, esetleg csökkenésével, a 
Mihály-napi szentmisét követően pedig 
fölkeresték új gazdájukat, aki megven-
dégelte a pásztorokat.

E nap alkalmából előadást tartottak 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
tanulói számára a művészeti iskolai 

tanárai, táncosai. A gyerekek és tanáraik 
három csoportban tekinthették meg a Kur-
di Gábor, Kelemen Petra Piroska és Jakab 
András által összeállított ismeretterjesztő 
műsort. Kurdi Gábor zenész, hangszerké-
szítő (a Népművészet Ifjú Mestere címmel 
kitüntetett, a Felszállott a Páva című te-
levíziós műsor különdíjasa) a pásztorság 
hangszereit mutatta be. 

Jakab András tánctanár, Németh József 
Zsolt, Kószás Viktor, Buda Péter, a művészeti 
iskola és a Szivárvány-Környe Táncegyüt-
tes táncosai a kanászok, juhászok és a fa-
lusi parasztság eszközös táncait mutatták 
be, közben Kelemen Petra Piroska képgyűj-
teményét láthatták a nézők. A közel egy 

órás előadás alatt a gyerekek betekintést 
nyerhettek a pásztorság életmódjába, 
megismerkedhettek eszközeikkel, láthat-
ták öltözéküket, táncaikat. Az alkalmat 
hagyományteremtő céllal rendezte meg 
az iskola. 

Jakab András

Irányt mutat a jövő nemzedékeinek
Adam Grosinger állíttatta 1869-ben azt a 
majdnem három méter magas keresztet 
a Tatai út mentén, amely a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe sikeres pá-
lyázatának köszönhetően Magyarország 
Kormányának 650 ezer forintos támogatá-
sával, 850 ezer forintból újult meg a közel-
múltban. A felújított sváb kereszt átadásá-
ra az 1947-es kitelepítés 74. évfordulójára 
szervezett megemlékezések kezdeteként 
augusztus 28-án került sor, az eseményt 
Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint 
Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnö-
ke is megtisztelte jelenlétével. 

A nagymamám testvérei az oroszok 
elől menekültek 1944 végén, majd 
nagyapám nagyobbik öccsét elő-

ször Ausztriába telepítették ki, a végállomás 
az Egyesült Államok lett – családi érintett-
ségéről is szólt beszédében Kancz Csaba, 
aki úgy vélte, a történelmet ferdítik el utólag 
azok, akik megkérdőjelezik a fájó emléke-
zés indokoltságát arra hivatkozva, hogy a 
kitelepítettek gazdaságilag előnyösebb 
helyzetbe kerültek. Amikor el kellett hagyni-
uk a szülőföldjüket, akkor egy szál batyuval 
indultak útnak, családok szakadtak szét, 
testvérek, házastársak, szülő, gyermek… és 
bizony sok-sok évnek el kellett telnie, mire 
ezek a sebek valamelyest betapasztódtak, 
de enyhülni a fájdalom csak nagyon hosz-
szú idő után tud… – folytatta a gondolatot, 
és azt kívánta, hogy a sváb hagyományaira 
büszke Környén mindig legyenek fiatalok, 
akik tovább viszik a német nyelvet, a kultú-
rát, a táncot, a dalokat, a mondókákat, a 
népszokásokat. 

A közkeletű mondás szerint 
„semmi sincs kőbe vésve”. 
Azonban a helyi nemzeti-
ségnek és a kormány tá-
mogatásának köszönhető-
en kijelenthetjük: a svábok 
emléke kőbe van vésve. 
Mert a kő maradandóbb az 
embernél, és ennek követ-
keztében tökéletesen alkal-
mas arra, hogy segítségével 
felhívjuk utódaink figyel-
mét egy emlékekre, amiket 
egyszerűen nem szabad 
elfelejtenünk. A svábok igen 
erős katolikusok, hívők voltak 
mindig. Helyi idősek elmon-
dása szerint ez a kereszt 
tájékozódásul szolgált az 
erre elhaladó lovas kocsiknak, és minden 
férfi megemelte a kalapját mikor elhaladt 
előtte – hangzott el Tirhold Kármentől, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnökétől, aki Széchenyi Istvánt idézve zárta 
beszédét: Tiszteld a múltat, hogy érthesd 
a jelent, és munkálkodhass a jövőn – ezt a 
rendkívül bölcs és sokat mondó gondolatot 
a környeiek megfogadták, és be is tartot-
ták. Mi más is bizonyíthatná ezt jobban, 
mint ez a kereszt? A múltnak állít emléket, 
és hozzájárul ahhoz, hogy a jelenben élő 
generációk irányt mutassanak vele a jövő 
nemzedékeinek.

Az elnök beszédéhez kapcsolódva Vis-
nyei László plébános így fogalmazott: a 
kereszt mindig irányt mutat a számunkra, 
egy olyan irányt, amire mindig fel tudunk 
tekinteni, legyen akár a falu közepén, a szé-

lén, legyen akár a temetőben. Mutat egy 
irányt a számunkra… amikor elhaladunk 
e kereszt mellett, mindig jusson eszünkbe 
Krisztusnak az áldozata, mindig merjünk 
egy fejhatást feléje tenni, vagy magunk-
ban elmondani egy fohászt szeretteinkért, 
a közösségünkért.

Mindenható Atyánk, szentséges Urunk, 
örök Istenünk, kérünk, áldd meg ezt a 
keresztet, hogy az emberek üdvössége és 
menedéke legyen, erősödjék általa. Gya-
rapodjanak a jó cselekedetek, nyerjenek 
megváltást és üdvösséget a lelkek, legyen 
vigaszunk, oltalmunk és menedékünk 
ellenségeink gonosz támadásai ellen 
Krisztus, a mi Urunk által! – szólt az áldás a 
plébánostól, majd a jelenlévők helyezték el 
az örök emlékezés mécseseit a több mint 
150 éves keresztnél.   

Készülnek a Beloiannisz úti buszmegállók

A környei önkormányzat az idei költ-
ségvetésében 8 millió forintot bizto-
sított a Beloiannisz úti, (a Széchenyi 

István utca és Beloiannisz út kereszteződé-
séhez közel található) autóbusz megállók-
ban peron és fedett utasváró létesítésére, 

a munkálatok már meg is kezdődtek.  
A kivitelezés idejére – a menetrend szerinti 
autóbuszjáratok zavartalan igénybevétele 
érdekében – ideiglenes buszmegállót ala-
kítottak ki a Beloiannisz út 56. és a 63/2. sz. 
ingatlanok előtt. A munkavégzés befejezé-

sének tervezett időpontja november 10-e. 
A munkálatok az útszakaszon időnként a 
gépjárműforgalmat is akadályozhatják, 
ezért az önkormányzat az okozott kelle-
metlenségek miatt a lakosság türelmét és 
megértését kéri!

Köszönet az együttműködésért!
Tíz utcában helyezett ki „Várakozni tilos” 
jelzőtáblákat kiegészítő táblával szept-
ember 23-án a környei önkormányzat, 
ezekben az utcákban 20.00 és 6.00 óra 
között tilos a gépjárművel történő várako-
zás az úttesten.

A helyhatósághoz az elmúlt évek-
ben több lakossági bejelentés is 
érkezett az érintett utcákból a köz-

lekedés nehézségeiről, melyet az úttesten 

rendszeresen parkoló autók okoznak, illetve 
téli időszakban visszatérő probléma, hogy 
akadályozzák a hókotró feladatellátását, 
de az is előfordult, hogy segélyhívásra 
érkező tűzoltóautó kényszerült kerülőre a 
gépjárművek miatt.

A táblák kihelyezése óta tapasztalhatóan 
csökkent az éjszakai órákban az úttesten 
parkoló autók száma: míg korábban átla-
gosan 80-100 gépjármű „éjszakázott kinn” a 
tíz utcában az úttesten, szeptember 28-án 

este 9 órakor csupán négy. Az önkormány-
zat ezúton fejezi ki köszönetét az együttmű-
ködésért, egyben kéri, hogy – bár a táblák 
hatálya kizárólag az éjszakai órákra terjed 
ki – akinek módjában áll, gépjárművével 
nappal se várakozzon huzamos ideig az 
úttesten! A több gépjármű érkezésével 
járó, a tiltó időintervallumot érintő családi 
eseményeket kérjük előzetesen jelezni 
a kozteruletfelugyelo@kornye.hu e-mail 
címen.
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

Sikeresnek bizonyult a Bornap
Az eltelt években egyre népesebbé vált 
Környén a szüreti felvonulás menete, s ez 
bármennyire is igazolta a népszerűségét, 
mind jobban megnehezítette a rendezők 
dolgát a biztonságszervezés tekintetében. 
Arról nem is szólva, hogy a község mére-
téből adódóan nem juthattak el minden 
településrészre, azért idén úgy határozott 
a Nemzetiségi Önkormányzat Környe, 
hogy új rendezvény alapjait teszik le a 
faluközpontban, amely mindenki számára 
elérhető. 

A Bornap gondolata Tirhold Kármen 
elnökben született meg, a válasz-
tás pedig azért esett az óvoda 

előtti térre, mert családias rendezvényt 
szerettek volna megvalósítani, a terüle-
ten pedig a programelemek ideálisan 
elhelyezhetők úgy, hogy az érdeklődők is 
kényelmesen múlathatják az időt.

A szeptember 11-ei, első Bornapot ren-
geteg szervezés, előkészület előzte meg, 
az elnök pedig örömmel tapasztalta, 
hogy nem csupán hívó szóra, de anélkül 
is érkeztek felajánlások, segítő kezek.  
A rendezvényre gravírozott borospohár is 
készült, a vendégek abból fogyaszthatták 
a Göndör Családi és a Bősze Pincészet, no 
meg a környei borosgazdák ízletes nedűit, 
bár ezúttal forintok a standoknál nem 
cseréltek gazdát. Jótékony célt is szolgált 
ugyanis a program, a szervezők borje-

gyeket értékesítettek, a vendégek ezeket 
válthatták be a pincészeteknél, a gazdák 
jó része pedig díjmentesen, vagy kedvez-
ményes áron biztosította a hegy ízletes 
levét. Sőt, többen a bort „kísérendő” finom 
falatokkal is készültek: sajttal, pogácsával, 
a Králl pince például hájassal, pereccel. 
A felajánlásoknak köszönhetően 350 ezer 
forint gyűlt össze, az összeggel a nem-
zetiségi önkormányzat a Környei Római 
Katolikus Templom főoltárának felújítását 
támogatja.

Szintén díjmentesen érkezett lovaival és 
kocsijával Kolozsvári József, a kocsikázás 
pedig olyannyira népszerűnek bizonyult 
a gyerekek, felnőttek körében, hogy a pa-
ciknak és gazdájuknak szinte szusszanásnyi 
idejük sem maradt órákon keresztül. Mind-
ez mellett a kicsiket csillámtetkó, a Csiribiri 
játéktár óriás fajátékai, és Euro Juping is 
várta, így valóban igazi családi program 
részesei lehettek a vendégek, akik száma 
kora délutántól egyre csak gyarapodott a 
ragyogó, szép időben.

A Bornapon színpadra lépett a Környei 
Mazsorett csoport, köztük a falubeli Bognár 
Lilla és Rajcsány Gréta is, akik a Magyar Lát-
ványtánc Szövetség által szervezett győri 
kvalifikációs versenyen és a balatonfüredi 
Országos Bajnokságon kivívták az Európa 
Bajnokságon való szereplés jogát. Műsort 
adott a Német Nemzetiségi Dalkör, a Szivár-
vány Táncműhely pedig három együttessel 

mutatkozott be, közülük a legnagyobbak 
augusztus 20-án és 21-én a Nemzeti Lovas 
Színház tánckaraként szerepeltek az István 
a mi Urunk című előadásban. Bolemányi 
Magdolna citeramuzsikája és Bozó Kucskár 
Anikó éneke sem hiányozhatott, mint ahogy 
a 2019-ben ismét „egymásra talált” har-
monikabarátok, azaz a Dorf Musik. Sztár-
vendégként érkezett a SramliKings, kora 
estétől pedig a Tea Party zenekar húzta a 
talpalávalót.

A szervező Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe ezúton fejezi ki minden 
segítő, támogató számára a köszönetét, 
hiszen nélkülük nem válhatott volna igazán 
sikeressé, családiassá az I. Bornap, amely-
nek jövőre biztosan lesz folytatása!

Köszönet a résztvevő gazdáknak: a Bősze 
pincészetnek, Geiszt pincének, Göndör 
pincészetnek, Horváth Béla pincéjének, 
a Kerecsényi pincének, Králl pincének, a 
Pákozdi pincének, Tar pincének, Wittman 
pincének!

Külön köszönet a Gelato Italiano-nak, 
Kolozsvári Józsefnek, a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Popovics 
Milánnak, Szemeti Csabának, Vanya Ba-
lázsnak, Varga Sándornak és csapatának, 
Veilandics Gábornak, Virgáné Eck Berna-
dettnek, Vona Csabának, valamint a Vö-
röskereszt Környei Alapszervezetének, akik 
saját készítésű süteményeikkel színesítették 
a rendezvény ízeit!

„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:

95 esztendős 
Eck Józsefné sz. Bőhm Teréz (október 6.)

90 esztendős 
Szilágyi István Pál (október 2.)

85 esztendős 
Németh Imre (október 7.)

80 esztendős 
Wittman István (október 10.)

75 esztendős 
Csík Sándor (október 10.) 

Juhász Imréné sz. Jordán Katalin (október 26.)

70 esztendős 
Süli István Árpádné sz. Auerhammer Ágnes  

(október 3.) 
Pócza Mihályné sz. Vég Terézia (október 15.) 

Szilbereki József (október 22.) 
Ronyecz Sándor (október 29.)

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 
három kisfiúval gyarapodott községünk és ragyogta be érke-
zésük környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Laub Gergő és Varga Evelin kisfiát Nimródot,

Gammer Sándor és Szabó Bernadett  
kislányát Léna Zorkát,

Krakóczki Zoltán és Keresztes Márta  
kislányát Martina Zoét,

Laki Gyula és Tóth Enikő kisfiát Zsombort,

Békefi István és Balatoni Dóra kislányát Luca Bellát,

Végert Ádám és Bors Viktória kisfiát Benettet,

Durucskó János és Ocskai Vivien kislányát Lilient,

Árendás László és Kovács Bettina  
kislányát Petrát,

Friedrich Gyula és Pécsi Brigitta  
kislányát Dorka Lénát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Október 23-ai megemlékezés – KÖRNYEBÁNYA
Környebányán 2021. 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 szabadságharc emlékére rendezett környei ünnepség  

október 23-án 17 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik  
a református templomban.

Ezt követi a hősök előtt tisztelgő program a Művelődési Házban, ahol 
Beke László polgármester mond ünnepi beszédet, majd „Az első áldozat” című,  

Puskás Katalin visszaemlékezése és Dr. B. Stenge Csaba hadtörténész tanulmánya 
alapján Puskás Sándor emlékére rendezett darabot adják elő  

a környei és bokodi KaDarkölykök színjátszósai.
A megemlékezés koszorúzással zárul a Kegyeleti Parkban.

(A Művelődési Házban rendezett program a hatályos kormányrendelet szerint  
zárt térben tartott egyéb rendezvénynek minősül, ezért azon a 18. életévét betöltött személy  

védettségi igazolvánnyal vehet részt. Köszönjük megértésüket!)

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/oktober-23-ai-megemlekezesek-3/?occurrence=2021-10-23
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Szinte a tagdíj egészét halvásárlásra fordíthatták
A jelenlévő tagok minden előterjesztést 
tartózkodás, ellenvetés nélkül, egyön-
tetűen fogadtak el a Környei Horgász 
Egyesület szeptember 18-ai közgyűlésén 
a Művelődési Házban, pedig tagdíjeme-
lésről is határoztak. 

T örök Mihály elnöki beszámolója 
ezúttal is részletesen kitért a tavalyi 
eredmények, események, adatok 

ismertetésére, melyekből kiderült, hogy a 
létszámuk az előző évhez képest 20 fővel 
nőtt, a 2020-as évet 345-el zárták, ebből 
235 volt felnőtt, 96 gyermek, 3 ifi és 11 jogi.

A környeiek fogási eredményei tovább-
ra is messze kimagaslóak a megyében, 
talán országszerte is: pontyból majdnem 
5900 kilónyit fogtak ki a tóból a horgászok.  
Az amurral, harcsával, csukával, süllővel 
és egyéb halakkal kiegészített fogási ered-
mény 9 276 kiló volt, ami egy főre vetítve 
több mint 40 és fél kg-ot jelentett. Ebben 
nyilván jelentős szerepet játszott, hogy az 
egyesület minden évben tekintélyes ösz-

szeget fordít halvásárlásra, tavaly például  
14 millió 170 ezer forintot, azaz szinte a beér-
kező, közel 15 milliós tagdíj egészéből halat 
vásároltak. Ezt nem tehettük volna meg az 
önkormányzat nélkül, hiszen példaértékűen 
tartja karban a tó környezetét, így az ezzel 
kapcsolatos kiadások nem az egyesületünk 
költségvetését terhelik – emelte ki az elnök.  
A gyönyörű, rendezett környezet kedvelt ki-
rándulóhelyszín, a kerékpárút is sokakat vonz, 
mára talán kevésbé nyugodt a horgászat, 
mint tíz éve, de ez is a fejlődés része, ezért 
kérem mindenki megértését – tette hozzá.

A takarmányárak emelkedése miatt vár-
ható a hal drágulása, ezért bármennyire is 

igyekeztek jó ideje elkerülni a tagdíj emelé-
sét, 2022-ben szükség lesz rá – hangzott el a 
közgyűlésen, ahol a tagság megszavazta 
a felnőttek esetében a 42 ezerről 46 ezerre, 
valamint a jogi személyeknél a 120 ezerről 
130 ezerre történő növelést. Arról is hatá-
roztak, hogy bár rendelkeznek pénzügyi 
tartalékkal, jövőre nem tervezik 80 mázsa 
pontynál, valamint 5-5 mázsa süllőnél és 
csukánál több hal vásárlását, mivel a tó 
halállománya igen gazdag, és a ponty is 
szépen leívott idén.

Hosszú esztendőkön át szerepelt kritika-
ként napirenden a tóparti WC-k hiánya,  
2 mobil toi toi telepítésével tavaly ez a 
probléma is megoldódott. A két toi toi 
a horgászok számára működik április 
elejétől október végéig, s mint Török  
Mihály elmondta, az üzemeltetés és a ren-
deltetésszerű használat kapcsán pozitív 
tapasztalatokat szűrhettek le, a bérléssel 
járó, összesen 700 ezer forintos költség is 
kigazdálkodható, így biztos, hogy jövőre 
ismét kérik a telepítést.

Tisztelgés az aradi vértanúk előtt
A kedvezőtlen időjárás miatt a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskolában tisztelegtek az 
aradi vértanúk mártírhalálának 172. év-
fordulóján az 1848-49-es szabadságharc 
kivégzett katonai vezetői előtt Környén. 
Az intézmény földszintjén kialakított em-
lékhelyen október 6-án a diákok verssel, 
prózával, énekkel idézték fel a 172 évvel 
ezelőtti eseményeket.

A Takács Karolina és Szelőczei Ferenc-
né pedagógusok által szerkesztett 
műsorban Kelemen Balázs, Koródi 

Lili Jázmin, Kószás Viktor, Laczó Mira, Papp 
Flóra, Prekob Dorina és Reinhardt Janka 
előadásában elevenedett meg a győztesek 
könyörtelen bosszúállása, a halálos ítéletek 
kimondása, melyet részletes meggondolások 
alapján felállított sorrendben hajtottak végre 
golyó és kötél által: Vécsey Károly bünteté-
sét azzal súlyosbították, hogy végig kellett 
néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották 
fel utolsónak. A 13 mártír honvédtiszt bátran 
állt hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn 
hagyták a holttesteket. Számításaik nem 
váltak be, ezzel a lépéssel ugyanis csak azt 
érték el, hogy a közeli falvakból több ezren 
zarándokoltak a vesztőhelyre… Prekob Dorina 
a vértanúk előtt saját versével tisztelgett: … 
Aradon szólt a dob, S a kötél 13 vitézt fojt. De 
Pesten sem volt béke, Ott a minisztert lőtték 
főbe. Ez volt számukra a végítélet. Kívánok 
nekik békességet! Hideg őszi nap volt, azóta 
e nemzet gyászol.

Hová vezethet bennünket ma az emléke-
zés? A halálba kényszerített tábornokok, az 
első magyar miniszterelnök kivégzésének 

évfordulója? A főhajtáshoz. Ugyanakkor 
a békesség indulatát hirdető, mégis az 
erőszak indulata által halálba kényszerített 
Krisztus előtti főhajtásra – hangzott el Nagy 
Péter áhítatában. A református tiszteletes 
október 6-a, és az emlékezés üzenetét így 
fogalmazta meg: …áldozatuk nem volt hiá-
bavaló. Mert azóta is figyelmeztető felkiál-
tójel minden település minden emlékműve, 
hogy: „Ember vigyázz, lásd hová vezethet 
a fékevesztett, öldöklő indulat!”

Az emlékező, hősök előtt tisztelgő gondo-
latok után Beke László polgármester és 
Vadász Éva, a Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Bizottság elnöke, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviseleté-
ben Tirhold Kármen elnök, Wéber István 
és Erl Péter képviselők, valamint a Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Diákönkormányzatának 
nevében Laki Lili és Juhász Enikő helyezte 
el az emlékezés koszorúit.

Környei teremkerékpáros az EB-n

A Bokodi Teremkerékpár Egyesület ver-
senyzői, Pőhr Anita, (Dad) Sárközi Anna, 
(Dad), Beck Zsombor (Tatabánya) és 
Marosi Áron (Környe) képviselték Schön 
Martin edző vezetésével művészi terem-
kerékpár szakágban hazánkat Svájcban, 
a Junior Teremkerékpár Európa Bajnoksá-
gon. Bár a fiatal versenyzők érmet nem 
szereztek, edzőjük úgy véli, hogy szépen 
helytálltak, és bennük a lehetőség, hogy 
később dobogóra álljanak kontinensvi-
adalon.

H ivatalosan a 14-18 év közöttiek ver-
sengtek Svájcban, de a pandémia 
hazánkban is megnehezítette az 

edzéseket, emiatt hiányos ez a korosztály, 
így Anita és Anna 13, Zsombor 11, Áron pe-
dig 15 esztendősen igyekezett helytállni a 
juniorok között. 

Már a kvalifikáció sem a megszokottak 
szerint zajlott, hiszen a májusra tervezett 
EB elmaradt, ám hamarosan eldőlt, hogy 
augusztus végén megrendezik, így a terem-
kerékpár szakágnak az aspiránsok száma 
miatt gyors megoldást kellett találnia. Így 
rendeztek végül Kisvárdán egy kétfordulós 
versenyt, valamint egyet Szlovákiában, 
hogy a három versenyeredmény eldöntse, 
kik utazhatnak az EB-re.

Lány párosban és a fiúknak egyéniben 
nem akadt ellenfél, lány egyéniben viszont 

meg kellett harcolni Annának és Anitának 
másik három kerékpárossal, és sikerrel vet-
ték az akadályt. 

Látszólag Zsombor és Áron „egyenes 
úton” menetelhetett Svájcig, edzőjük a 
versenyek előtt összeállította a hibázási 
lehetőségek listáját, amit a fiúk ismeretlenül 
aláírtak, elfogadtak. Később kiderült, hogy 
a lepecsételt boríték üres papírt rejtett, az 
edző célja a motiváció volt.

Láttam, hogy szorgalmasak, céltudato-
sak, ezért nem írtam semmit, hiszen tudtam, 
lehet, hogy Kisvárdán még hibáznak, de 
az EB-re már vállalható lesz a gyakorlatuk. 
És ez be is igazolódott. Nagy dilemma volt, 
hiszen a nyár elejétől mondtam, hogy 50 
pont alatt nem szabad elindulni Európa 
Bajnokságon, de megelőlegeztem nekik 
a bizalmat, hogy jók lesznek – idézte fel 
a világbajnoki negyedik helyezett Schön 
Martin.

A fiatalok végül beváltották az edző 
reményeit, s igaz, dobogós helyezést nem 
sikerült elérniük, az összeállított gyakorlatso-
rokat szépen, a maguk és Martin elvárásai 
szerint teljesítették: Anna az induló 60 pont-
jából csupán 5.5-öt veszített, ezzel a 12. he-
lyen végzett. Marosi Áron 57 pontjából 8.51-
et vontak le, ami a 8. helyhez volt elegendő, 
Anita gyakorlatsora 60.10-ről indult és 51.1-el 
a 13. helyen zárt, Zsombor 9.53-as hibával, 
40.57 ponttal a kilencedik helyen végzett, 

míg a lány páros 13.05 hibával, 36.45-ös 
végeredménnyel a negyedik helyen. 

(Az összeállított gyakorlatsor elemeinek 
nehézsége adja az induló pontszámot, hiba 
esetén büntetőpontot vonnak le, így születik 
meg a végeredmény. 25-30 elemnek kell 
beleférnie 5 percbe, s minél nehezebbek, 
annál magasabb értéket képviselnek. Eb-
ből adódik, hogy például az EB győztes, 18 
esztendős német Jana Pfann 197.5 pontról 
indult, végül 177.07-el állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára.)

Párosban a gyakorlatsor feléig szinkronban 
kerekeznek a versenyzők, utána közösen egy 
kerékpáron, és Anna, Anita hibapontjaiból 
kiderült, hogy a közös kerékpározás sokkal 
jobban megy nekik, mint a szinkron, azon 
11 pontot veszítettek. Martin úgy véli, ha a 
jelenlegi EB mezőnyt vesszük figyelembe, 
akkor párosban bennük az érem lehetősége, 
de természetesen mindenkinél az a cél, hogy 
egyéniben állhasson dobogóra.

A gyerekek pedig meg is tesznek min-
dent a sikerért, nyáron heti öt alkalommal 
edzettek napi két órát, versenyszezonon 
kívül hetente kétszer. Idén még várnak rájuk 
megmérettetések, hiszen ősszel pótolják 
az elmaradt hazai és külföldi versenyeket: 
utaznak Németországba, Szlovákiába, Kis-
várdára az egyesület színeiben, és október 
9-én, Bokodon, hazai közönség előtt is színre 
lépnek majd.
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Rövid híreink
Beiskolázási támogatás

Környe Község Önkormányzata beiskoláz-
tatási támogatással segíti a tanévkezdést.  
A támogatásra azon nappali tagozatos diákok 
és óvodások is jogosultak, akik nem Környén foly-
tatják tanulmányaikat, vagy nem a községben 
részesülnek óvodai ellátásban. A támogatás 
mértéke óvodások esetében 4 ezer, az általános 
iskolai tanulmányaikat folytató diákok számára 5 
ezer, a közép- és felsőfokú oktatási intézmények 
nappali tagozatos hallgatói részére 6 ezer forint.

A támogatások október 31-éig vehetők át 
a polgármesteri hivatal pénztárában eredeti 
iskolalátogatási illetve hallgatói jogviszony iga-
zolással  hétfőnként 10 és 16 óra, szerdánként 10 
és 15 óra között, péntekenként 10-től 11.30 óráig. 

A beiskolázási támogatást óvodások és ál-
talános iskolások esetében csak a szülő veheti 
át. Amennyiben a támogatásra jogosult átuta-
lásos folyósítást szeretne, akkor kérjük, hogy a 
bankszámlaszámát, valamint a bankszámla 
tulajdonosának nevét tüntesse fel az igazoláson, 
és helyezze el a polgármesteri hivatal hátsó be-
járatánál található postaládában. Ez bármikor, 
ügyfélfogadási időn kívül is megtehető szintén 
október 31-éig. 

Képviselői fogadóóra

Tirhold Kármen önkormányzati képviselő értesíti 
az állampolgárokat, hogy november 9-én 15-16 
óráig fogadóórát tart a polgármesteri hivatal 
képviselői szobájában.

Pályázati felhívás német  
nyelvvizsgát szerzők részére
  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
pályázatot ír ki azon tanulói jogviszonnyal rendel-
kező fiatalok számára, akik  államilag elismert 
középfokú  ,,c’’ típusú német nyelvvizsgát tesz-
nek, önkormányzatunk pénzjutalomban részesíti.
Feltételek: • állandó környei lakos • tanulói 
jogviszonnyal rendelkezik • 2021. október 31-ig 
eredeti bizonyítványt bemutatja, ill. fénymáso-
latát önkormányzatunknak leadja • idei 2021. 
évben letett nyelvvizsga.

100 százalékosan államilag  
finanszírozott napelemrendszerek: 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
Helyszín: Művelődési Ház Környe
Időpont: 2021. október 22., 17 óra

A fórum látogatása a jelenleg érvényben 
lévő jogszabály szerint VÉDETTSÉGI IGAZOL-
VÁNYHOZ kötött!

A Sky System Kft. által tartott lakossági fórum 
témája a 100 százalékosan államilag finanszí-
rozott napelemrendszerek („Lakossági napele-
mes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek 
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kom-
binálva”).  A fórumon szó lesz – a többi között 
– a pályázat feltételeiről, azok elbírálásáról, a 
pályázat ütemeinek időpontjairól, illetve a sike-
res pályázat esélyeiről. Miért érdemes eljönni? 
• A lakosok tiszta képek kapnak az INGYENES 
NAPELEMEKRŐL. • A napelemekkel akár a teljes 
villanyszámla kiváltható. • A napenergia egy 
tiszta energiaforrás (karbonsemleges), így az 
olcsó áramtermelés mellett a bolygónk meg-
óvásáért is sokat tehetünk.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Környe Község Önkormányzata az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel  
együttműködve ezennel kiírja  

a 2022. évre
a Bursa Hungarica  

Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási  hallgatók számára
a 2021/2022. tanév második  

és a 2022/2023. 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 képzésben, 
felsőfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 
10 hónap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév. A pályázatot az állandó 
lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál 
az EPER-BURSA rendszerben regisztrált 
és kinyomtatott pályázati űrlapon, a 
pályázó által aláírva, egy példányban 
kell benyújtani.

 

A pályázat  
benyújtási határideje:  

2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. A felsőoktatási intézmény által kitöl-
tött eredeti hallgatói jogviszony-igazo-
lás a 2021/2022. 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 2021. 
december 6-ig bírálja el a beérkezett 
pályázatokat: 

A települési önkormányzat 2021. dec-
ember 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)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a  
Környei Németek Baráti köre és Kultúregyesülete  
szeretettel vár mindenkit 
a november 13-án, 15 órakor kezdődő  
Márton napi ünnepségre!
FELLÉPŐK:
• Baji Német Nemzetiségi Dalkör

• Vértessomlói Német Nemzetiségi Dalkör
• Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör

• Schwung Tanzgruppe
• Környei Hagyományőrző Német Gyermekcsoport

• Kisfaludy Mihály Általános Iskola Művészeti Tagozatának táncosai

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvényen jutalmazza  
a tavalyi évben sikeres német nyelvvizsgát tett diákokat.

A program a hatályos kormányrendelet szerint zárt térben tartott egyéb rendezvénynek minősül,  
ezért azon a 18. életévét betöltött személy védettségi igazolvánnyal vehet részt. Köszönjük megértésüket!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/marton-nap-3/?occurrence=2021-11-13

M Á R T O N  N A P



A Művelődési Ház és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe bemutatja:

Október 29-én (péntek) 15 órától  
tök jó móka várja a kicsiket, nagyokat egyaránt a Művelődési Házban.

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 tökkelérkezik, tök jópofa tortával távozik!

A tökös megmérettetésre 16.30-ig lehet nevezni, 
eredményhirdetés 17.00 órakor!

A program a hatályos kormányrendelet szerint zárt térben tartott egyéb rendezvénynek minősül,  
ezért azon a 18. életévét betöltött személy védettségi igazolvánnyal vehet részt. Köszönjük megértésüket!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/tokolo-es-kurbis-schnitze/?occurrence=2021-10-29

A részvétel 
díjtalan!

Majdnem félszáz gyermek horgászott
A Fisch Kft. Tatabánya és a környei ön-
kormányzat támogatásával rendezett a 
gyermek tagjai részére horgászversenyt 
szeptember 11-én a Környei Horgász Egye-
sület. A rendezvényt és a horgászatnak 
hódoló utánpótlást a tavalyihoz hason-
lóan igencsak a kegyeibe fogadta az 
időjárás, hiszen kellemes nyári melegben 
bűvölhette a vizet a 47 nevező, és az őket 
kísérő szülők, nagyszülők.  

É pp akkor kezdte el rángatni, amikor 
vége lett a versenynek! – panaszolta 
bánatosan egy kisfiú délben, de 

olyan is akadt, akinek a verseny lefújása 
előtt fél órával fogyott el a türelme, és 
csomagolta el a horgászfelszerelését. 
A 4 órás verseny alatt 27 apróságot került 
el a horgászszerencse, a többiek viszont 
nagyon szépen teljesítettek, hiszen összes-
ségében 42 kiló 32 dekát mérlegeltek, igaz 

volt, akinek a neve mellé csupán 20 deka 
került. 2 kiló 12 dekával a hatodik helyet 
szerezte meg Jeszenovics Róbert, 2 kiló 90 
dekával lett az ötödik Buda Péter, 4 kiló 86 
dekával a negyedik Paluska Zétény. A do-
bogós helyezettek joggal büszkélkedhet-

tek, hiszen a bronzérmes Hartmann Ákos 
5.06 kilót mérlegelt, a második helyezett 
Vaskó Lívia 6 kiló 57 dekányi halat fogott 
ki, s nála majdnem egy kilóval többet,  
7 kiló 76 dekát az első helyezett Mikulinszki 
Dániel.

PILATES
keddenként 18 órától  

Kovács Eszterrel

A pilates torna elsősorban a 
hát- és gerincpanaszok, re-
umatikus és izületi betegsé-
gek esetén jelent hatékony 
segítséget, de rendszeres 
gyakorlással erős, szálkás 
izomzat is felépíthető a gya-
korlatok alkalmazásával.  
A speciális feladatok révén 
a has-, fenék- és csípőtájék 
átformálható, feszessé te-
hető.

Kovács Eszter 
06 20 432 2499


