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150 éves a környei templom: a közösségnek  
múltból fakadó jövője is van

Környén 1775-ben Fellner Jakab tervei 
alapján építettek barokk templomot, mely 
tűzvész áldozata lett. Helyére Ybl Miklós 
tervei szerint ma is működő romantikus 
templom épült 1865-66 között. A templom 
újjáépítésének és újraszentelésének 150 
éves évfordulóján, augusztus 7-én egész 
napos ünnepi programokkal várta a 
híveket és vendégeket a Környei Római 
Katolikus Egyházközség és Környe Község 
Önkormányzata.

E z a két emberöltőnyi idő nem tűnik 
soknak, de ha arra gondolunk, 
hogy az újraszentelést követően 

koronázták meg Ferenc Józsefet magyar 
királynak, akkor érezzük, hogy nagyon sok 
minden történt a 150 év alatt. Hány fiatal 
ministrált itt, járt ide templomba és emlékük 
talán ma már csak a templom falán és a 
kertben felállított emlékművön olvasható. 
Hány család járt ide évtizedekig, és utánuk 
csak a kitelepítési emlékmű maradt. Hány 
család érezte a felvidéki templomukat 
otthonuknak, de el kellett jönniük onnan 
és most már ezt a templomot érzik saját-
juknak. Hány évtizedig volt a templomajtó 
csak résnyire nyitva, mert az oroszbarát 

rendszer nem nézte jó 
szemmel a templomba 
járást. És milyen bol-
dogok lehetünk most, 
hogy harminc év óta 
kitárhattuk a templom 
ajtaját. – hangzott el a 
délelőtti szentmise előtt 
Horváth Boldizsár tól.  
A Környei Római Katoli-
kus Egyházközség Kép-
viselőtestületének elnö-
ke köszönetét fejezte ki 
a szentmisét bemutató 
Spányi Antal számára, 
hogy elfogadta meghí-
vásukat, s azt kérte, imádkozzon a hívekkel, 
hogy a következő 150 évben is nagyon 
sok családnak legyen a környei templom 
az Istennel való találkozásának helye.  
A megyéspüspököt köszöntve Beke László 
polgármester egy, a templomot ábrázoló 
ezüst emlékérmét nyújtott át, melynek fel-
irata jelzi a település és Isten Házának sok 
évszázados gyökereit: az idők viharában 
is fennmaradt.

Örömmel jöttünk el, hogy együtt imád-
kozzunk, együtt adjunk hálát 150 év sok-sok 

kegyelméért egy eleven, élő közösséggel, 
melynek nemcsak jelene, de múltból fa-
kadó jövője is van. De tekintetünk hadd 
szálljon még messzebbre vissza, hiszen 
egy régi templomnak a leégése miatt 
kellett 150 évvel ezelőtt az újat felszentelni, 
megáldani, birtokba venni. Ha tudunk 
hálát adni, érezzük gazdagságunkat, kin-
cseinket, akkor döbbenünk rá arra, hogy 
mi is felelősek vagyunk másokért, amit kap-
tunk, azt megosztanunk is kell másokkal.  

Szent István ünnepe és intelmei 
Két évtizede biztosít Környén a 
Millecentenáriumi Emlékpark és 
az 1996-ban elkészült Árpád Em-
lékmű méltó környezetet a Szent 
István király tiszteletére rendezett 
ünnepségnek. Az is hagyomány, 
hogy a környei önkormányzat az 
augusztus 20-ai ünnepség kereté-
ben ismeri el azok tevékenységét, 
akik kiemelkedő teljesítményük-
kel, vagy áldozatvállalásukkal 
öregbítik a község hírnevét. Idén 
tízen vehettek át elismerést.

A magyarok ősi hite szerint 
a test éhségét csillapító 
kenyér megszentelt do-

log, az élet elsődleges forrása. 
Nem véletlen, hogy a keresztény 
emberek, amikor megszegik a 
kenyeret, késsel keresztet rajzolnak 
az aljára. Ugyanakkor, ha arra gon-
dolunk, hogy a magyar nyelvben a 
megélhetés, az élet szavunk egyik 
megfelelője a kenyér, akkor egy 
újabb összefüggést is találunk, 
hiszen elmondhatjuk, hogy Szent 
István művével – a magyar ál-
lam megalapításával – népének 
immár több mint ezer éve életet, 
megélhetést, azaz kenyeret bizto-
sított – fogalmazott beszédében 
Beke László. 
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150 éves a környei templom: a kö-
zösségnek múltból fakadó jövője 
is van
…folytatás az első oldalról

Segítsen bennünket az Úr nemcsak a mai, 
szép ünnep megülésében, hanem abban, 
hogy egész életünk legyen Istennek szen-
telve – fogalmazott Spányi Antal, aki szerint 
azért is fontos az ünnep, mert a közösség 
megmutatta az erejét, megmutatta, hogy 
számol a múlttal és úgy éli a jelenét, hogy 
legyen jövője is.

A szentmisén zenei szolgálatban köz-
reműködött a Környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde kamarakórusa Wind Károlyné 
vezetésével, szólót énekelt Áncsák Lilla, 
orgonán közreműködött Popovics Milán, 
majd – immáron a szabadtéri színpadon 
– a hit tanos gyermekek egy életképet 
jelenítettek meg abból az időből, amikor 
még a vasárnapi szentmisére a falu ap-
raja-nagyja rendszeresen ellátogatott, és 
nem volt szokatlan látvány, hogy a leányok 
csapatosan indulnak hazafelé, útközben 
pedig meg-megállnak imádkozni, játsza-
ni. A délelőtti programok az óvoda előtti 
parkolóban a Bozó Kucskár Anikó vezette 
Környei Magyar Dalkör és a Goór József-
né irányításával működő Környei Német 
Nemzetiségi Dalkör előadásaival zárultak, 
délután pedig ismét a templomba várták 
a szervezők az érdeklődőket.

Dévényi Tamás Ybl-díjas építész Ybl Miklós 
munkásságáról, a 150 esztendős templom 
történetéről tartott előadást. Mint az építésztől 
elhangzott, a templom építésével kapcso-
latos egyetlen hiteles információ 1860 nov-
emberéből maradt fenn. A levélben Jankó 
Mihály, Eszterházy Miklós meghatalmazottja 
ismét kéri a környei templom terveit, miután 
azok elvesztek és egyre sürgetőbbé vált Isten 
házának felépítése. A terv elkészülte és a 
kivitelezés között 6 év telt el, így mire elkészült 
a templom, Ybl éppen kezdett túllépni a 
romantikus építészeti stíluson. Vagyis teljes 
bizonysággal nem tudjuk állítani, hogy ezt 
a templomot Ybl Miklós tervezte, de vannak 
kétségtelen jegyek, amik nagyon-nagyon 
erősen Ybl-t jelenítik meg. Könnyen el tu-
dom képzelni, – de erre a feltételezésre egy 
falkutatás adhatna választ – hogy a tűzvész 
során nem is pusztult el teljesen a templom, 
leginkább a keleti résznél, a bejáratnál, és Ybl 
meghagyta az alapvető tereket, ahol pedig 
hozzányúlt, ott a legjobb tehetsége szerint járt 
el – fogalmazott az építész.

A 150 éves jubileumra már egy esztende-
je készült az egyházközség: tavaly az ünnep 
jegyében nagy sikerrel adott koncertet Rá-
kász Gergely orgonaművész, Tóka Szabolcs 
orgonaművész és Pitti Katalin operaénekes, 
a Szent Efrém férfikar, míg a jubileumi so-
rozat zárásaként vasárnap a többszörös 
arany és platina lemez tulajdonos Vásáry 
André és kísérete, a Sturcz Quintett varázsol-
ta el a vendégeket Händel, Bach, Mozart 
és Schubert műveivel a másfél évszázados 
templom falai között.

Petrás Mária keramikus művész nem elő-
ször érkezett Környére: 2012 augusztusára, a 
templom melletti tér megújulása és elneve-

Köszönet!

Vásáry André koncertjén a templom-
ban felejtet tem a szemüvegtokom. 
Nagyon köszönöm annak a becsületes 
megtalálónak, aki a Hősi Emlékműre tet-
te, így szerencsésen visszakerült hozzám.

Kőhalminé Babolcsai Magdolna

zése alkalmából szervezett ünnepségre ő 
készítette el a névadó Boldog II. János Pál 
pápa domborművét, ezúttal pedig a Príma 
Primissima és Magyar Örökség Díjas népdal-
énekes Vásáry André koncertje után csángó 
falvak történeteit, énekeit, imáit idézte.

A szabadtéri színpadon a folytatásban 
is megőrizték a főszerepet a népdalok 
a Sic Transit Folk Műhely klasszikus rock 
hangszerelésében. A lassan egy évtizede 
alakult esztergomi formáció annak idején 
azért döntött a dalok újragondolása mel-
lett, mert célul tűzte ki, hogy a népdalokat 
autentikus formában nem hallgató közön-
séghez is eljuttassa azokat, illetve, hogy a 
magyar népdalok ismerői a változatlanul 
hagyott dallam és szöveg mellett mégis új 
élményt szerezhessenek. A környei temp-
lom fennállásának, újraszentelésének 150. 
évfordulójára rendezett ünnepi programot 
a Schwowischi Buam zenekar előadása és 
utcabál zárta.

A jubileumi rendezvényre egyháztör-
téneti kiállítás is készült, a tablókat egész 
nap érdeklődve olvasgatták a vendégek, 
s többen felmenőiket, családtagjaikat is fel-
fedezték a korabeli fotókon. Az összeállítás 
bemutatta a hittel átélt környei ünnepeket 
és dolgos hétköznapokat, a templom törté-
netét, felújításainak állomásait, Ybl Miklós 
életét és az általa tervezett magyarországi 
templomokat. A környei templom felújítá-
sához kapcsolódó, az egyház és a hívek 
fáradozásait ismertető tablón – a többi 
között – ez olvasható: 

„Áttekintve a százötven évet megállapít-
hatjuk, hogy az Úr mindig jó szőlőmunká-
sokat küldött községünkbe. Amikor a temp-
lom építése megkezdődik, egy imádságos 
lelkületű plébános irányítja a munkálatokat 
(Mezner Sándor). Amikor a falu lakossága 
komoly nehézségekkel küzd, akkor jön egy 
nagy szociális érzékkel megáldott ember, 
és a kiszolgáltatottak mellé áll (Koch Adolf). 
Olyan szolgáltatásokat alapít, amely hírün-
ket viszi szerte az országban. Amikor a falu 
fénykorát éli, akkor egy szelíd, művészetek 
iránt fogékony plébános látja el híveinek 
gondozását (Sumbzky Antal). Nem emeli 
fel a szavát, nem kifogásol, hagyja, hogy a 
közössége gyarapodjon. Az egyházközség 

első képviselő-testületének megalapítását 
az Úr egy egészségében megrokkant olyan 
emberre bízza, akinek nagy szüksége van 
segítségre (Weisz József). A háború és a 
szorongattatások idején a falu lelkipászto-
ra egy agilis, fiatal plébános, aki minden 
bajban ott áll a hívei mellett (Dr. Eperjes 
Ernő). Őt követi egy széles látókörű író, költő, 
publicista plébános, aki segít híveinek el-
igazodni az új rendszerben (Endrédy Zoltán 
Sándor). Amikor az idő vasfoga a templo-
mot kikezdi, és a torony is majdnem az útra 
dől, érkezik egy erős akaratú, határozott, 
nagy teherbírású plébános, aki két hét alatt 
meggyőzi a híveket a felújítás fontosságá-
ról, rövidesen a falu apraja-nagyja segít a 
munkálatokban (Nagy László). Amikor föld-
rengés sújtja községünket, a templomban 
éppen esti szentmisét tartó plébánosunk 
nem esik pánikba, és a híveknek sem ad 
rá lehetőséget (Bedy Sándor). 

Mi ez, ha nem maga az isteni kegyelem?”

A „ KÖRNYEI TEMPLOM 150 ÉVES” prog-
ram szervezői, a Környei Római Katolikus 
Egyházközség képviselő-testülete, a Három-
királyok Alapítvány, valamint Környe Község 
Önkormányzata ezúton fejezi ki köszönetét 
mindazok számára, akik anyagilag támo-
gatták, illetve egyéb módon segítették a 
rendezvény sikeres megvalósítását: Andor 
Ildikó, Bernhardt Bútor Kft. , Faforg-
Span Kft., Édes Otthon virágbolt, 
Grósz Ferenc és felesége, Hartmann 
Ferenc (Kecskéd), Horváth Béláné, 
Hruby Zoltán és felesége, Reichnach 
György, Salamonné Marika virág-
bolt, Tenki Mihály, valamint számos 
további adományozó és segítő.

Szent István ünnepe és intelmei
…folytatás az első oldalról

Kiemelte, hogy Szent István köszöntése és 
az új kenyérért mondott hála kiteljesíti az 
ünnepet. A polgármester gondolatai zárá-
saként Szent István fiához írt egyik intelmét 
idézte s azt kérte, vezesse az a mindenna-
pok gondolatait, tetteit: „...tartsd mindig 
eszedben, hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy semmi sem 
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít 
le, csakis a gőg és a gyűlölség.”   

Az ünnepi gondolatok után Beke László 
polgármester és Orlovits Tímea jegyző, 
Környe testvértelepülése, Steffenberg pol-
gármestere, Gernot Wege és Paul-Heinz 
Petri, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Wéber István elnökhelyettes és Erl 
Péter képviselő, a Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete képviseletében 
Wéber István elnök és Kerecsényi József el-
nökhelyettes helyezett el koszorút az Árpád 
Emlékműnél, majd Nagy Péter tiszteletes 
áldotta és Vas Lajos plébános szentelte 
meg az új kenyeret.

Hagyomány, hogy a környei önkormány-
zat az államalapítás ünnepén ismeri el 
azok tevékenységét, akik kiemelkedő tel-
jesítményükkel öregbítik a község hírnevét, 
vagy hosszú évek áldozatvállalásos tényke-
désével vívják ki a település közösségének 
megbecsülését. Az augusztus 20-ai esemé-
nyen a képviselő-testület döntése alapján 
tízen részesültek elismerésben. 

Környe Község Gazdasági Fejlődéséért 
Díjban részesült a Kőhalmi és Fia Kft. a tele-
pülés fejlődése, gazdasági felemelkedése 
érdekében kifejtett magas színvonalú mun-
kájának elismeréseként. A község fejlődése, 
szépülése érdekében kifejtett, a közösségi 
feladatok végrehajtásához, az intézmények 
működéséhez nyújtott magas színvonalú 
munkájának elismeréseként Varga Sándor 
a Környe Község Szolgálatáért Díjat vehette 
át. Környe fejlődése, gazdasági felemelke-
dése érdekében kifejtett magas színvonalú 
munkájának elismeréseként Hoffart György-
né a Köz Szolgálatáért Díjban részesült. A 
Közművelődési Díjat a képviselő-testület 
Bozóné Kucskár Anikónak adományozta a 
közművelődés korszerű formáinak és mód-
szereinek kidolgozásában és meghonosítá-
sában végzett munkájának elismeréseként. 
A gyermekek oktatásában és nevelésében 
kifejtett magas színvonalú, áldozatos mun-
kájáért Takácsné Echhardt Emma a Peda-
gógiai Díjat vette át. A község egészségügyi 
ellátása érdekében kifejtett példaértékű, 
magas színvonalú munkájának elismerése-
ként a Wiszt Dent Kft. a Közegészségügyi Díj 
elismerésben részesült. Kiemelkedő sportolói 
tevékenységének elismeréseként Budai Ani-
ta az Év Sportolója, edzője, Bognár Levente 
László a település sportéletében kifejtett ma-
gas színvonalú munkájának elismeréseként 
a Környe Község Sportjáért Díjat vette át. 
Pekár Zita, a környezet védelmében kifejtett 
magas színvonalú munkáját a Környezetvé-
delmi Díjjal ismerte el a képviselő-testület, 
Paul-Heinz Petri a partnerkapcsolatok ápo-
lása és fejlesztése területén kifejtett magas 

színvonalú, áldozatos munkájáért részesült a 
Partnerkapcsolatok Díj elismerésben. 

A Német Nemzetiségi Dalkör énekeivel 
színesített ünnepséget gulyásparti és utca-
bál követte a sportpályán, majd este kilenc 
órakor a szervezők tűzijátékkal kápráztatták 
el a vendégeket.    

DÍJAZOTTAK:

Környe Község Gazdasági 
 Fejlődéséért Díj – Kőhalmi és fia Kft.

A Kőhalmi és fia Kf t. 1982-től működő 
vállalkozás, fejlődésével párhuzamosan 
vált magánvállalkozásból gazdasági 
társasággá. A gépjárművek javításával, 
karbantartásával foglalkozó vállalkozás 
folyamatosan bővíti, fejleszti választékát. Az 
autószerviz részleg elsősorban gépkocsik 
tengelykapcsolójának és felfüggesztésé-
nek javítására szakosodott. De emellett 
vállalják a műszaki vizsgára történő felké-
szítést, a műszaki vizsgáztatást, a garancián 
túli szervizelést, valamint gumiszerelést (az 
ügyfél nyári – téli garnitúrájának tárolását) 
és futómű beállítást. 2010-ben bővítették 
vállalkozásukat segédmotor-kerékpárok 
forgalmazásával, szervizelésével és javítá-
sával. A Kft. a Motowell robogók hivatalos 
márkaképviselete lett. Vállalják segédmo-
tor-kerékpárok (elsősorban robogók) javítá-
sát, szervizét típustól, évjárattól függetlenül. 
Az általuk is forgalmazott Motowell robogók 
garanciális javítását és szervizét szintén 
helyben, Környén végzik.

Környe Község Szolgálatáért  
– Varga Sándor

Varga Sándor tősgyökeres környei, az ál-
talános iskolai tanulmányait is itt végezte. 
Azt követően tatabányai MÜM 314. sz. 
Szakmunkásképző Intézetben kiváló ered-
ménnyel végzett műbútorasztalosként. Első 
munkahelye a tatai Cardó Bútorgyár volt, 
1982-től a Környei Állami Gazdaság gép-
javító műhelyében dolgozott bognárként. 

A mindenkori beosztásának megfelelően 
több más szakképesítést szerzett. A gazda-
sági átalakulások és a személyes ambíciói 
arra késztették, hogy 24 évi, lelkiismeretesen, 
becsületesen végzett munka után munka-
helyet váltson. 2006 novemberétől áll Környe 
Község Önkormányzatának alkalmazá-
sában. Az egyre gyarapodó, parkosított 
közterületek folyamatos karbantartása 
jelentős élőmunkaerőt kötnek le. A parkok 
karbantartása, a közterek fejlesztése, a téli 
utak, járdák üzemeltetése folyamatos mun-
kavégzést igényel. Ezeket a feladatokat az 
ő irányításával végzik az önkormányzat dol-
gozói. Nagy tapasztalattal és szorgalommal 
koordinálja, végzi a közparkok rendezését, 
a rendezvények technikai megszervezését, 
sokszor mostoha időjárási körülmények kö-
zött, hétköznap és ünnepnapokon egyaránt. 
Környe iránti szeretetével, emberségével, a 
szebb környezetért való tenni akarásával 
méltán vívta ki a lakóközösség és az önkor-
mányzat megbecsülését. 

A Köz-Szolgálatáért Díj  
– Hoffart Györgyné

Hoffart Györgyné a környei Polgármesteri 
Hivatal megbecsült, 39 év munkaviszonnyal 
rendelkező dolgozója. 1986 óta dolgozik a 
községben, először az Általános Iskolában 
gazdasági adminisztrátorként, majd átszer-
vezést követően 2000-től a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőjeként.  A gazdálkodási 
csoportban pénztárosként végzi munkáját 
önállóan, pontosan, felelősségteljesen: 
a legkisebb feladatoktól a legfontosabb 
pénzügyi teendőkig mindent megbíz-
hatóan és maradéktalanul teljesít. Nagy 
figyelmet szentel az egyes feladatok határ-
idejének pontos betartására. A hivatalban 
töltött évei során az ügyfelekkel szoros 
kapcsolatot alakított ki. Szakmai tudása 
mellett továbbképzéseken szélesítette lá-
tókörét, segítve ezzel az összetett feladatok 
kiemelkedő színvonalú megoldását. Mun-
katársaival jó kapcsolatot ápol, tevékenyen 
részt vesz a közösség munkájában. 
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Közművelődési Díj  
– Bozóné Kucskár Anikó

Bozóné Kucskár Anikó a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán szerzett történelem, 
ének-zene szakos tanári diplomát. Pályája 
első felében pedagógusként dolgozott, 
tanított Felsőzsolcán, Tatabányán, később 
pedig a szociális szférában helyezkedett 
el. Jelenleg a Kormányhivatal Szociális 
és Gyámügyi Osztályának munkatár-
saként tevékenykedik, mint hivatásos 
gondnok. 2002 óta él Környebányán csa-
ládjával. A településrész kis közösségi 
életébe első perctől bekapcsolódott. A 
Környebányáért Alapítvány egyik alapító 
tagja, kuratóriumának elnöke. A szervezet 
feladata a helyi kulturális élet támogatá-
sa, szervezése. A településrész lámpása-
ként összefogja a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket, az általa szervezett, 
emlékezetes családi és társadalmi ünne-
pek összekovácsolták a kis közösséget. A 
település vallási életében is részt vesz, a 
2011-ben kiadott „Síkvölgyi emlék” című, 
a síkvölgyi kastély történetét bemutató 
kiadvány egyik szerzője. Három éve vezeti 
a Környei Magyar Népdalkört, az igazán 
zenét szerető dalos társakkal ma is együtt 
énekelnek, saját és remélhetőleg mások 
örömére is. A környei kulturális rendezvé-
nyek rendszeres résztvevői, de bármilyen 
meghívásnak szívesen tesznek eleget. A 
magyar népzene terjesztésének, megőr-
zésének elkötelezettje. Jelszavai: segíteni, 
tanítani, énekelni. 

Pedagógiai Díj  
– Takácsné Eichhardt Emma

Takácsné Eichhardt Emma 1982 óta oktat 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában. Általános 
iskolai tanári diplomát népművelés, ma-
gyar nyelv és irodalom, illetve történelem 
szakon szerzett. Nagyon fontosnak tartotta 
a szakmai fejlődést, az önképzést, hogy 
nyitott legyen mások oktatással kapcso-
latos nézeteire, ezért rendszeresen részt 
vett szakmai továbbképzéseken. Meg-
számlálhatatlan környei iskolást készített 
fel a középiskolára. Munkája során nagy 
hangsúlyt fektet a magyar nyelv és iro-
dalom, illetve a történelem tantárgyak 
megalapozására, mindezt szívvel-lélekkel 
teszi. Számos iskolai verseny szervezésében 
vesz részt: évek óta készíti a kistérségi tanul-
mányi verseny magyar nyelv és irodalom, 
valamint a történelem tantárgy feladatait, 
a versmondó verseny több formájával 
próbálja elérni, hogy minél több diák 
ismerkedjen meg költészetünk gyöngysze-
meivel, olvasási, helyesírási versenyeket 
szervezett. A község kulturális életében is 
szerepet vállal, több falusi rendezvényen, 
ünnepségen fellépet t tanítványaival. 
Személyisége, szakmai felkészültsége 
kollégái számára példaértékű, fiatalabb 
munkatársai többször fordulnak hozzá 
szakmai kérdésekkel, amelyekre mindig 
szívesen válaszol. A nevelőtestület tagjai-
nak érdekében sok éven át a közalkalma-

zotti tanács tagja volt, most is segíti a helyi 
szakszervezet munkáját. Harmincnyolc éve 
neveli, oktatja elkötelezetten, lelkiisme-
retesen a tíz-tizennégy éves korosztályt, 
folyamatosan tudásának legjavát adva. 

Közegészségügyi Díj 2016.  
– Wiszt Dent Kft.

 
A község fejlett egészségügyi ellátásához 
hozzátartozik a fogászati alapellátás is. 
Wiszt Márta a Wiszt Dent Kft. ügyvezető-
je. Végzettségét tekintve fogtechnikus 
mester, fogászati asszisztens és klinikai 
dentalhigiénikus. Elsősorban a vállalko-
zással kapcsolatos ügyek irányítását végzi, 
de szakmáját sem adta fel. A kft-nek két 
fő tevékenysége a fogszakorvosi ellátás és 
a fogtechnikai tevékenység. A vállalkozás 
1993-ban egyéni vállalkozásként indult 
a fogtechnika területén. Az évek során 
sikerrel bővítették, fejlesztették, 2003-ban 
kft-vé alakult át és tevékenysége 2004-től 
fogászattal is bővült. A társaság munkatár-
sai számára fontos a betegek bizalmának 
erősítése, valamint az is, hogy kialakuljon 
bennük a rendszeres fogpótlások és a 
dentálhigiéne iránti igény is. Fő felada-
tuknak a lakossági szűrővizsgálatokat, a 
fogmegtartó kezeléseket, a foghiányok 
pótlását, a fogkozmetikai kezeléseket 
tartják. Rendelőjükben szájüregen belüli 
és panoráma röntgenre is van lehetőség. 
Fokozott figyelmet fordítanak a technoló-
gia fejlesztésére, így például a fogpótlások 
során a legkorszerűbb, pl. allergénmentes 
anyagok alkalmazását is előtérbe állítják. 
A rendelőhöz saját fogtechnikai laborató-
rium tartozik, amely biztosítja a fogorvos és 
a fogtechnikus szoros együttműködését. 
Életfilozófiájuk: jól ismerd meg azt, amivel 
foglalkozol, és azt, amivel ezt még töké-
letesíteni tudod. A gondolat jegyében 
a vállalkozás több dolgozója számára 
biztosította a dentálhigiénés tanfolyam 
elvégzését, a munkatársak pedig ered-
ményes vizsgát tettek. 

Az Év Sportolója – Budai Anita
 

Budai Anita 9 évesen kezdett komolyan 
foglalkozni a Zen Bu Kan Kempo sport-
ággal. Előtte is sportolt, több sportágat 
kipróbált, de egyik sem kötötte le érdeklő-
dését. Ekkor ismerkedett meg a kempoval. 
Edzője, Bognár Levente László látta benne 
a tehetséget, elszántságot. Rengeteget 
dolgoztak, aminek következtében jöttek 
az eredmények. Sok versenyt, országos 
bajnokságot nyert. Eredményei alapján 
meghívást kapott a Magyar Kempo Vá-
logatott ifjúsági csapatába, amellyel Por-
tugáliába, a világbajnokságra utazhatott. 
A versenyen 70 ország ötezer versenyzője 
küzdött a legfényesebb érmekért. Anita 6 
versenyszámban indult, 4 érmet szerzett; 
egy bronzérmet, két ezüstérmet és egy 
aranyérmet. Valóra vált számára minden 
sportoló álma: a világ legjobbja let t.  
A világbajnokság után sem állt meg az 
élet. Továbbra is ugyanolyan elszántság-
gal és szorgalommal edz, aminek ered-

ményeképpen a Mátra Kupa korosztályos 
bajnokságon, világbajnoki pontgyűjtő 
versenyen hat aranyérmet szerzett, így ő 
lett az OB legeredményesebb verseny-
zője. Eredményei, szorgalma, kitartása 
példamutató. 

Környe Község Sportjáért Díj  
– Bognár Levente László

Bognár Levente László 1995 óta foglalko-
zik harcművészettel: Zen Bu Kan Kempo-
val és Jiu Jitsu-val. Versenyzőként 2 danos 
kempo mester fokozatot ér t el, aktív 
versenyzői pályafutása befejezésétől, 
2009-től tart edzéseket. A foglalkozásokat 
eleinte Tatabányán tartotta, majd környei 
szülők, versenyzők részéről felmerült az 
igény, hogy i t t helyben legyenek az 
edzések. Ekkor, 2013-ban alapította meg 
a Gyémánt Kempo Sport Egyesületet, 
melynek taglétszáma jelenleg 30 fő fölött 
van. Edzésein mindig a maximumot várja 
el tanítványaitól. Nem tesz különbséget 
az országos bajnok, a világbajnok és a 
kezdő között. Mindenkivel ugyanolyan lel-
kiismeretesen, végtelen türelemmel fog-
lalkozik. Változatos edzésmódszerekkel 
igyekszik a lehető legjobb eredményeket 
elérni tanítványaival. A kemény, szorgal-
mas munka a versenyeredményekben is 
megmutatkozik. Versenyzői egyre több 
övvizsgán vesznek részt, megszerezve az 
áhított színű övet. Keze alól országos baj-
nokok, kupagyőztesek, sőt világbajnok 
is kikerült. 

Környezetvédelmi Díj – Pekár Zita 

Pekár Zita óvodapedagógus 2013 au-
gusztusától dolgozik a Vackor Óvoda és 
Bölcsődében. Felsőfokú tanulmányait a 
soproni Benedek Elek Pedagógiai Főisko-
lán végezte el, később az ELTE Tanító és 
Óvóképző Főiskolán „Óvodai Környezeti 
Nevelő” szakirányon tett szakvizsgát, va-
lamint a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program keretében elvégezte a Környeze-
ti nevelés óvodában, iskolában című akk-
reditált képzést. 2014-ben az intézmény az 
ő irányításával pályázott a Madárbarát 
Óvoda és a Zöld Óvoda címekre, melye-
ket el is nyert. Pekár Zita számára fontos, 
hogy az óvodában ezekhez a címekhez 
méltóan neveljék, formálják a rájuk bízott 
gyermekek értékrendjét, megalapozzák 
a környezettudatos magatartás, visel-
kedés alapjait. Kezdeményezésére 2014 
óta a víz világnapján a nagycsoportos 
óvodásokat ajándék kirándulásra viszik 
Esz tergomba a Duna Múzeumba, e 
mellett szakmai továbbképzést szervez 
az óvodapedagógusoknak. 2015 -ben 
a Minősített Erdei Óvoda címért pályá-
zott, melyet szintén sikeresen elnyert az 
intézmény számára, s azóta a környei 
Vackor Erdei Óvoda néven szerepel a 
Környezetvédelmi- és Természetvédelmi 
Oktatóközpontok Országos Szövetségé-
nek honlapján. Évek óta tagja, egy éve 
társelnökként vezeti a Környezetünkért 
Óvodás Egyesületet. 

Partnerkapcsolatok Díja  
– Paul-Heinz Petri  

Paul-Heinz Petri Steffenberg település 
elöljárója, a Partnerkapcsolat Egyesület 
utolsó elnöke. A 2000-es évek elejétől 
vesz aktívan részt a Steffenberg és Környe 
közötti partnerkapcsolat kialakításában. 

Sikeres pályázatok megírásával hozzájárult 
ahhoz, hogy a települések civil szervezetei 
között szoros és folyamatos kapcsolat jöjjön 
létre. Steffenberg részéről ő volt az, aki a 
partnerkapcsolatért a legtöbb munkát 
végezte magánemberként is, illetve hivatali 
munkahelyén keresztül: neki köszönhető, 
hogy a két település baráti szálai tíz évvel 

ezelőtt hivatalos partnerkapcsolattá váltak. 
Segítette a cserediák program szervezését, 
a települések közötti rendezvények és 
a környei vállalkozók tanulmányútjának 
lebonyolítását. Bár a Partnerkapcsolat 
Egyesület feloszlott, azóta is azon dolgozik, 
hogy a jövőben is élő kapcsolat legyen a 
két település között.

25 éve készült el a Hősi Emlékmű Környebányán
1991-ben készült el a Hősi Emlékmű 
Környebányán, azóta hagyomány, hogy 
ünnepségeik, megemlékezéseik kezdetét 
harangszó jelzi. Így történt ez augusztus 
19-én is, amikor Szent István és az új 
kenyér ünnepére nem csupán helyből, 
de Szentgyörgy pusztáról, Tagyosról, Ir-
tásról, Környéről is érkeztek vendégek, a 
rendezvényt Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke, valamint Vértessomló 
és Várgesztes nyugdíjas bányászainak 
képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. 

A II. világháború során, vagy annak 
következtében 42 környebányai 
vesztette életét, s az 1956-os for-

radalom során is hősi halált halt egy 
fiatalember. A településrészen 1991-ben 
adatott meg, hogy társadalmi összefo-
gással emlék készüljön az áldozatoknak, 
hősöknek. Akkor határozták el, hogy ünne-
peik kezdetén megkondítják a harangot 
hősiességük, áldozatuk emlékére, hiszen 
eleiknek köszönhető, hogy ma is létezik 
Környebánya.

19-én már a harangszó felcsendülése 
előtt a Tatabányai Bányász Mazsorett Cso-
port menettánca adta mindenki tudtára, 
hogy hamarosan kezdődik az ünnepi ese-
mény, melyre ezúttal is méltó, színes műsor-
koszorúval, egyéni szavalatokkal, dalokkal, 
csoportos produkciókkal készültek Bozó 
Kucskár Anikó felkészítésében gyerekek, 

fiatalok, felnőttek, hiszen – ahogy Svétecz 
László képviselő beszédében is elhangzott 
– Környebányán szép hagyománya van az 
ünneplésnek és a méltó megemlékezés-
nek. Utalt a Hősi Emlékmű 25 évvel ezelőtti 
elkészültére, s arra, hogy ilyenkor az állam-
alapítás és Szent István király mellett azokra 
is emlékeznek, akik életüket vesztették a 
második világháborúban és 1956-ban. 

Ma beszélnünk kell azokról is, akik se-
gítségével a mindennapi kenyerünk az 
asztalra kerül. A kétkezi ember munkájára 
is legalább akkora szüksége van nemze-
tünknek, mint a mérnökére, aki utakat épít, 
hiszen ezeknek az embereknek a munkája 
teremti meg a mindennapi létünkhöz szük-
séges alapot. Ezért fontos a mai ünnepen 

köszönetet mondanunk mindenkinek, aki 
munkájával, az általa előállított értékekkel 
hozzájárult, hogy településünk gyarapod-
jon és ezáltal gyermekeink rendezett kö-
rülmények között nevelkedhessenek, hogy 
idősebb polgáraink biztonságban élhessék 
nyugdíjas napjaikat – fogalmazott a képvi-
selő, majd a jelenlévők a Hősi Emlékműnél 
helyezték el a kegyelet virágait.

Az ünnepség hagyományosan gulyás-
partival folytatódott az Erdei Iskolában, 
ahol az ifjú mazsorett hölgyek táncos pro-
dukcióikkal, Szilbereki Katalin és Horváth 
Marika népszerű slágerekkel, dalokkal 
szórakoztatta a nagyérdeműt, az utcabál-
ban pedig Troják Frigyes Zenekara gondos-
kodott a talpalávalóról.

Szüreti felvonulás 

A szüreti felvonulás idén szeptember 17-én vár mindenkit községünkben.  
A szüreti menet délután 2 órakor indul az óvoda parkolójából. A Szivárvány 
Táncegyüttes, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Né-
met Nemzetiségi Dalkör és a Schwowischi Buam a következő megállóhelyeken 
szórakoztat mindenkit tánccal, muzsikával:

Õ Rákóczi utca Õ Alkot¬mány utcai parkoló Õ Feszty utca – Kisfaludy-köz keresz-
teződés Õ Bajcsy utca – Régiposta utca kereszteződés Õ Hunyadi utca – Rózsa 
F. utca kereszteződés Õ Patak utca Õ Fő tér

Kedvezőtlen időjárás esetén a szüreti műsort az általános iskola tornatermében 
tekinthetik meg az érdeklődők! A szervező Német Nemzetiségi Önkormányzat 
minden környeit szeretettel vár!

Szüreti jótékonysági bál
A Magyar Vöröskereszt Környei Alapszervezete szeptember 17-én 19 órától jótékonysági szüreti batyusbált rendez az általános 
iskolában környei rendezvényeinek támogatására. A bál fővédnöke: Beke László polgármester. A zenét a Schwowischi Buam 
szolgáltatja. Belépődíj 2000 Ft., támogatói jegy 500 Ft. Bővebb információ és jegyigénylés: Eck Csabáné 30/901 3050, Andor 
Ildikó 20/337 4280



6 7

Magyar est Steffenbergben

Extra ajándék a véradóknak
Hosszú esztendők tapaszta-
lata, hogy a nyaralások miatt 
az év legmelegebb idősza-
kában kevesebben adnak 
vért. Bár július 27-én a Közös-
ségi és Tájházban némileg 
valóban elmaradt a donorok 
száma a megszokottól, az év 
első két véradásához mérten 
nem nevezhető jelentősnek 
a különbség.

J anuárban és ápril is -
ban is 55-55 önkéntes 
véradó nyújtotta karját 

Környén, júliusban 47, köz-
tük az első alkalmas Cseh 

Bet tina, aki édesanyjával 
érkezett a Közösségi és Táj-
házba. A véradókat ezúttal 
a megszokott vendéglátás 
mellett extra ajándék is várta: 
az életmentő vércseppe-
ket a Magyar Vöröskereszt 
egy-egy 10 000 forint értékű, 
utazásra fordítható vásárlási 
utalvánnyal hálálta meg.  
Az év utolsó véradása októ-
ber 27-én lesz Környén, s mint 
a megyei véradásszervező 
koordinátortól, Zigó Janától 
megtudtuk, a véradók akkor 
is számíthatnak az ajándék 
utazási utalványra. 

„Csakazértis” sikeres közösségépítő délután!
Egyáltalán nem fogadták kegyeikbe a 
Vöröskereszt környei alapszervezete tag-
jainak elképzelését az égiek, hiszen június-
ban a rendezvény napján olyan felhősza-
kadás érkezett, hogy el kellett halasztani, 
július közepén pedig már előre tudható 
volt: az eredetileg szabadtérre tervezett 
program „beszorul” a Művelődési Házba.

A májusban a Magyar Vöröskereszt 
elnöke által dicséretben részesített 
alapszervezetet és vezetőségét 

azonban nem olyan fából faragták, mint 
akik feladják, így július 16-án megannyi 
kézműves és szendvics alapanyaggal 
felszerelkezve, no meg optimizmussal fel-
vértezve érkeztek az intézménybe, s bíztak 
benne, hogy az „Együtt Egymásért” címmel 
meghirdetett közösségépítő délután az eső 
ellenére is vonzza majd az érdeklődőket.  
Az optimizmusuk végül nem bizonyult alap-
talannak, hiszen, ha nem is mondható el, 
hogy zsúfolásig megtelt a ház, folyamato-
san és szép számmal érkeztek a vendégek.

Az előtérben a kézműves „szöszmötö-
lő”, rajzolás, kifestők, homokkép készítés, 
gyöngyfűzés várta az érdeklődőket, s bi-
zony a felnőttek is élvezettel merültek el a 
különböző technikákban, sőt, többen Mag-
da Patrícia arcfestőhöz és Németh Amália 
csillámtetkó készítőhöz is „lehuppantak”.

Mindeközben az éppen nyári karban-
tartásra előkészített és szó szerint „lecsu-
paszított” színpadon már javában készült 
a bemutatóra a komáromi FBI Street 
Generation, akiknek kifejezetten „bejött” 
az utcai hatást keltő környezet. 

Buzás Tamás, az egyik alapító, előadásuk 
során többször hangsúlyozta, hogy otthon 
senki se próbálkozzon a koreográfiák, ug-
rások lemásolásával, de a látottak alapján 
vélhetően ez meg sem fordult a nézők fe-
jében... Az utcai sportokról általában még 
most is sokan csupán annyit tudnak, hogy a 
„fiatalok” össze-vissza ugrálnak, táncolnak, 

felmásznak olyan helyekre, ahová nem len-
ne szabad. No meg a „vad” kerékpárosok 
és fékezhetetlen gördeszkások jutnak az 
emberek eszébe, akik éppen egy padról 
ugratnak a járdára, „a frászt hozva ezzel a 
rendes járókelőkre”. 

A hajmeresztő előadás során az is el-
hangzott, hogy az utcai sportok lényege 
nem az öncélú ugrándozás, s akiknek 
az utcai sport a szenvedélye, nem „arra 
utaznak”, hogy bárkit is megrémítsenek. 
A parkour, BMX, dirt break tánc, flatland, 
triál szavak a legtöbb embernek nem 
mondanak semmit, pedig gyönyörű utcai 
sportok – hát ezekből kaptak ízelítőt az 
„Együtt Egymásért” program résztvevői, 
akik vastapsukkal azt üzenték az elköszö-
nő FBI Street Generations számára, hogy 
Környén is sikerrel népszerűsítették a most 
még meglehetősen mostoha sorsú utcai 
sportokat. 

A „vad” fiúkat bájos ifjú hölgyek váltották: 
a Móri Mazsorett és Moderntánccsoport, 
valamint a Dadi Tánccsoport tagjai is olyan 
lelkesedéssel léptek színpadra, mintha 

az teljes pompájában és rivaldafénnyel 
fogadta volna őket. Az alig 7-8 hónapja 
működő csoportok az eddig elsajátítottak 
teljes kínálatát felvonultatták, repertoárjuk-
ban szerepelt – a többi között – menettánc, 
modernebb mazsorett tánc és twirling 
elemeket is tartalmazó show koreográfia. 

Ezt követően érkezett el az az idő, amikor 
a közönség vált a közösségépítő délután 
aktív főszereplőjévé, pontosabban azok, 
akik „csatasorba álltak” Czanik Balázs 
hívószavára és belevágtak a fél órás 
capoeira aerobik-ba. A brazil küzdősport-
ból, a capoeirából átvett táncos elemek-
kel bővített speciális mozgásforma nem 
kis kihívást jelentett a vállalkozó kedvűek 
számára, de azért állták a sarat, élükön 
a mindössze hat esztendős Rohrbacher 
Noellel.  

A rendezvényt a Magyar Vöröske-
reszt Szociális – 2016 Alap támo-
gatta. További támogatók: Környe 
Község Önkormányzata, Fa-Forg 
Span Kft., Bernhardt Bútor Kft.

LélekZet
A jóga nem csupán arról szól, hogy megtanulj szanszkrit neveket, fejen állj, vagy mantrákat énekelj. Nem kell hozzá más: csak egy 
szőnyeg, és a saját döntésed: „jól akarok lenni”. Mindenféle értelemben. Mindegy, hogy hány éves vagy, mennyi a testsúlyod. A jóga 
nem sport, s főleg nem teljesítmény, amit elvárnak Tőled. Próbáld ki. Tapasztald meg. Csak magadnak higgy. Máris többet tettél, 
mintha várnád a csodát.

A stresszoldó jóga ajánlott: túlzott szorongásos állapot fennállásakor, alvásproblémával, 
álmatlansággal küzdőknek, feszített élettempót folytatóknak, légzési nehézséggel küzdőknek, 
testi-lelki egyensúlyt keresőknek

A stresszoldó jóga hatásai: szorongás, feszültségi szint csökkenése, életszemlélet változása, ön-
ismeret mélyülése, mély pszichológiai pihenés, két agyfélteke összehangolása, testi-lelki megújulás
Ha eldöntötted, szeretettel várlak szeptember 19-étől minden hétfő este 6 órától a környei 
Művelődési Házban:

Vági Erika – mentálhigiénés szakember, minősített jógaoktató, okleveles életmód tanácsadó  
– telefon: 06 70 946 3366 

Magyar és német nemzeti trikolor, pi-
rospaprika, kukoricacsutka, piros, fehér, 
zöld díszítés mindenütt az asztalon, egy 
magyar nemzetiségi öltözetet viselő baba, 
és ínycsiklandozó pörköltillat tette egyér-
telművé, hogy Steffenbergben a Közösségi 
Házban Magyar estre készülődnek.  

E sorok írója, mint ahogy sok környei 
vendéglátó, rendszeresen tartom a 
kapcsolatot a steffenbergi család-

dal, s teszem ezt azért, mert kedves embere-
ket ismerhettem meg bennük. Jönnek-men-
nek az e-mailek, tudunk egymásról. Egy 
ilyen beszámoló tartalmazta nemrégiben, 
hogy milyen terveik vannak a látogatásuk 
felidézésére. Megtisztelő Környe számára, 
hogy az 1100 kilométer távolság sem lehet 
akadálya a barátságnak és annak, hogy 
szeretettel gondoljanak vissza a ránk. Klaus 
Heising és barátai már a látogatásuk után 
elhatározták, hogy egy kedves összejövetel 
keretében köszönik meg a lixfeldi tánco-
soknak, hogy jelenlétükkel kisegítették a 

Brauchtumsgruppe Obereisenhausen 
tánccsoportot, és így lehetővé tették, hogy 
a 10 éves partnerkapcsolat ünnepélyes 
aláírásának hangulatát jelenlétükkel és a 
táncukkal emelni tudták Magyarországon.  
Terveik között szerepelt, hogy rendszerezik, 
mindenkitől összegyűjtik a rengeteg fotót, 
melyet itt jártuk alatt készítettek, hogy aztán 
végignézve ismét átéljék azt a sok szépet, a 
szívélyes fogadtatást, amit megtapasztal-
tak  Környén. És persze az sem volt utolsó 
szempont, hogy legyen egy alapos ok, 
hogy felbonthassák azt a hatalmas palack 
vörösbort is, amit Beke László polgármester 
úrtól kapott a tánccsoport. 

Egy június végi napon a tervek valóra 
váltak, rotyogott a magyaros pörkölt a 
kondérban, a finom vörösborból jutott 
mindenkinek, és a képeket nézve hálás 
szívvel gondoltak vissza a környei embe-
rekre, a szép napokra. Ezt hangsúlyozta 
Gernot Wege úr Steffenberg nemrégiben 
beiktatott polgármestere, aki a látogatás-
kor még nem volt tisztségben, de nagyon 

pozitív tapasztalatokat szerzett és egészen 
meghatotta a kedves fogadtatás. Kiemelte, 
hogy nagyon szeretné, ha ismét feléledne a 
diákcsere program, hogy a fiatalok is érez-
zék a barátság lényegét és továbbvigye azt 
az eljövendő generáció. Végtelen örömmel 
tapasztalta, hogy tanulják a németet a gye-
rekek az iskolában, sokan beszélik a nyelvet 
a felnőttek között is, így sokkal könnyebb a 
testvérkapcsolatot ápolni.

A barátság határtalan, és nagyon ér-
tékes. Más kultúrából, más országból jövő 
emberekkel ismerkedve még értékesebb; 
jelzi az összetartozást, a szeretetet, egymás 
iránti megbecsülést, még ha 1100 kilométer 
választja is el egymástól a két települést. 
A barátságok létrejöttében, ápolásában 
nem szabhat gátat a nyelvismeret hiánya, 
a nagy távolság, mert mindannyian egyet 
akarunk: egymást kölcsönösen tisztelni, 
békében, szeretetben élni. Ezt igazolták 
vissza a Magyar est megrendezésével a 
steffenbergi barátaink. 

Varga Katalin
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Elkezdődött a bajnokság
Elkezdődött a Környe SE megye II. felnőtt (és ifi) labdarúgó csapatok bajnoksága 
(őszi forduló). A tavalyi 2. hely után idén a cél a dobogó legfelső foka. A csapat 
és az egyesület vezetése minden szurkolót, érdeklődőt szeretettel vár a bajnoki 
mérkőzésekre a sportpályán!

Környére vándorolt a kupa
Július 30-án rendezte meg a Tardoskeddi 
Sportegyesület  a Szikora György ifjúsági 
labdarúgó tornát. A rendezvényre meg-
hívást kapott a Környei Sportegyesület 
ifjúsági labdarúgó csapata is.  

A tornán 6 csapat indult, a mérkő-
zések két csoportban zajlottak. 
A Környe csapata az erősebb 

csoportba került és a torna egyik esé-
lyesének legyőzésével jutott el a döntő 
mérkőzésig. A döntőt a másik csoport 
győztesével, a Tardoskedd csapatával 
vívta. Kemény küzdelem után a döntet-
lenre végződő mérkőzést 11 rúgásokkal 
kellett eldönteni, melyben csapatunk 
felülmúlta a házigazdák csapatát. Az  
5 szlovák csapat mellett a környei fi -
atalok remek teljesítményt nyújtottak.  
A torna félidejében került sor a világhírű 
Szikora György – az európai Pelé – emlékhelyén a koszorúzási ünnepségre. A házigazdák jóvoltából a játékosok a mér-
kőzéseket követően a szomszédos fürdőben frissíthették fel magukat a nagy melegben. A környei fiatalok a vándorkupa 
megszerzését követően aranyéremmel térhettek haza.

Tisch Gábor elnök

„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:

85 esztendős
Bodnár Galina Ivanovna (augusztus 28.)

80 esztendős
Gubicza István (augusztus 10.) 
Zsoldos Dénes (augusztus 27.) 

Pirityi Sándorné sz. Horváth Teréz (augusztus 28.)

75 esztendős
Wiszt Vendelné sz. Halász Jolán (augusztus 6.) 

Decsi Mihály (augusztus 20.) 
Drexler Jánosné sz. Hoffart Mária (augusztus 24.) 

Bátki Lajos (augusztus 31.)

70 esztendős
Heizler Sándorné sz. Andor Mária Terézia  

(augusztus 14.) 
Rehoregh Ernőné sz. Dräschler Mária  

(augusztus 20.) 
Andor Jánosné sz. Erl Márta (augusztus 24.) 

Mikite György (augusztus 31.)

„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 
öt kislány és kilenc kisfiú érkezése aranyozta be környei szülők, 
nagyszülők életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Barcza Ádám és Kollár Bettina kisfiát Balázst,
Vanya Balázs és Kehl Klaudia kislányát Liliát,
Győző Csaba és Sipos Angéla kisfiát Milánt,

Nagy Péter és Hetyei Mónika kisfiait  
Pétert és Dávidot,

Keszler Miklós és Szabó Nikolett kislányát Zsófit,
Czinczki Zsigmond és Janyik Margit kisfiát Dánielt,

Bagó Attila és Jakab Zsuzsa kislányát Sárát,
Szilágyi István és Czibola Helga kisfiát Áron Istvánt,

Tolnai József és Sipos Adrienn kislányát Tímeát,
Bartus István és Nemes Evelin kisfiát Marcellt,

Kucsera Károly és Tomin Mária kislányát Ramónát,
Lipcsei Tamás és Juhász Katalin kisfiát Tamást,

Mohamed Ferchichi és Oláh Csilla Mária  
kisfiát Ahmedet.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

2016. 09. 04. 16.00 KÖRNYE SE – DAD KSE

2016. 09. 11. 16.00 KÖRNYE SE – MOCSA KSE

2016. 09. 18. 16.00 GYERMELY – KÖRNYE SE 

2016. 09. 25. 16.00 KÖRNYE SE – BOKOD TRANSINTERTOP

2016. 10. 02. 14.30 BAKONYSÁRKÁNYI TE – KÖRNYE SE

2016. 10. 09. 14.30 KÖRNYE SE – BANAI KSK

2016. 10. 16. 14.30 TÉG FELSŐGALLA – KÖRNYE SE

2016. 10. 22. 14.30 KÖRNYE SE – TARDOS FC

2016. 10. 30. 13.30 KOCSI KSE – KÖRNYE SE

2016. 11. 06. 13.30 KÖRNYE SE – VÉRTESI ERŐMŰ SE

2016. 11. 13. 13.30 TÁTI SE – KÖRNYE SE

2016. 11. 20. 13.00 KÖRNYE SE – SÜTTŐI SC

2016. 11. 27. 13.00 ÁSZÁRI KSE – KÖRNYE SE

Sportcsarnokot szeretnének a környeiek  
– még nem tudják, hová épül

Többfunkciós spotcsarnok építését tűzte ki 
célul a környei önkormányzat, ugyanis a 
jelenlegi iskolai tornatermet már „kinőtte” 
a falu. 

A mióta a mindennapos testnevelés 
órát bevezették, azóta a sportegye-
sületek edzéseivel együtt szinte 

folyamatosan telített a terem, és még így 
sem elégíti ki az igényeket. A nagyobb 
községi rendezvények idején rendszeresen 
el kell halasztani edzéseket, ezért is tartja a 
falu vezetése fontosnak egy sportcsarnok 
létesítését. Ezt a község a 2015 márciusában 
elfogadott gazdasági programjában már 
betervezték, de a képviselő-testület még 
nem döntött az építésről. Jelenleg az ön-
kormányzat a sajáterős beruházáshoz szük-
séges fedezet előteremtésén munkálkodik, 
valamint mérnökök és szakértők vizsgálják 
az új csarnok lehetséges helyszíneit. Mint 
azt Beke László polgármestertől megtudtuk, 
még nem értek véget a vizsgálatok, bár 
az előzetes információk alapján az iskola 
udvara tűnik a legmegfelelőbbnek. 

A helyiek közül többen attól tartanak, 
hogy az ott található játszóeszközöket kiszo-
rítja a csarnok, illetve egyik olvasónk még 
abbéli aggályát is elmondta, hogy a mér-
kőzések és a szurkolók hangja megzavarja 
majd az ott élők nyugodt mindennapjait. 

– Mint mondtam, még nincs döntés ez 
ügyben, de attól semmiféleképpen nem 
kell tartaniuk a lakóknak, hogy a játszóteret 

elveszítik a gyerekek – mondta a polgár-
mester. Hozzátette, az óvoda esetében 
is előbb megépítették az új játszóteret és 
csak ezután kezdték meg a munkálato-
kat, tehát a gyerekek egyetlen napra sem 
maradtak játszótér nélkül. A polgármes-
ter azt is elmondta, az elképzelés szerint 
3-400 fős mobil lelátóval ellátott csarnokot 
építenének, amelyek nélkül akár 5-600 
főt befogadó rendezvény is megtartha-
tóvá válik a többfunkciós létesítményben.  
A nemzetközi mérkőzések rendezésére is al-
kalmas csarnokon a szabvány szerint nem 
lesz ablak, a szellőztetést is légtechnikával 
oldják meg, ezért nem kell attól tartani, 
hogy a mérkőzésekről illetve rendezvények-
ről kiszűrődő zajok zavarják majd a környék 
lakóit – tette hozzá. 

A csarnok helyszínéről még nem határoz-
tunk, de annyi biztos, hogy nem rombolunk 
le épületeket, nem tesszük tönkre a falu 
képét. A környei önkormányzat a fejlesz-
tések, beruházások tekintetében mindig 
is rendszerben gondolkodott, most is ezt 
teszi. Mindemellett – ahogy az itt élők meg-
szokhatták már – a döntést kellő gondos-
sággal, körültekintéssel és a lehetőségek 
maximális figyelembe vételével készítjük 
elő, és hozzuk majd meg. Biztos vagyok 
benne, hogy ennek ellenére lesznek, akik 
más véleményt fogalmaznak meg, de azt 
leszögezhetem, hogy önkormányzatunk 
előre tervez és tudatosan fejleszt – hang-
súlyozta Beke László. A helyiek közül sokan 

azt feltételezik, hogy az iskola udvarán 
a tervezett sportcsarnok alapjait készítik 
elő, azonban csupán arról van szó, hogy  
dr. Szabó Ádám, a Nemzeti Múzeum tudo-
mányos főmunkatársa vezetésével végez-
nek egyetemisták és a múzeum kollégái a 
településen ásatásokat, ebben az évben 
az iskola és a plébánia udvarán dolgoznak. 

Mint ismert, a korábban előkerült leletek 
alapján már a kő- és bronzkorszak idején 
is éltek a mai Környe területén. Az Által-ér 
északi partján még ma is láthatók a ró-
mai erőd „Castrum”maradványai. A mai 
Környe területén a Quirinum nevű erődít-
mény helyezkedett el. A Nemzeti Múzeum 
1939 óta végez ásatásokat a településen, 
melynek a célja a római kori település 
feltárása, dr. Szabó Ádám 2002 óta szinte 
éves rendszerességgel végzi ezt a munkát 
Környén. A 2002-ben indult kutatási prog-
ram kedvez a településnek, hiszen az itt 
élők megismerhetik a múltat, valamint az 
itt dolgozó egyetemisták számára is remek 
terepgyakorlat. Az elmúlt években már 
többször ástak Környe különböző pontjain, 
ebben az évben – a többi között – az iskola 
udvarán. Amennyiben itt is találnak majd 
római kori maradványokat, úgy szélesebb 
körű feltárás következik, mielőtt bármi is 
épülne a területre. Az egykori erődítmény 
körvonalai egyébként már kirajzolódtak, de 
a munkának még nincs vége.  

Megjelent a 24 Óra 2016. július 25-ei számában  

– szerző: Zsíros Krisztina

*  *  *

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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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola hírei
Évnyitó

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepélye 
augusztus 31-én 17 órakor kezdődik, az első tanítási nap szeptember 1-je.

Pótbeiratkozás a művészeti tagozatokra

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesíti a szülőket, hogy 
a művészeti tagozatokra pótbeiratkozást tart. Azok az óvodások, akik 2016. december 
31-éig betöltik az 5. életévüket, néptáncra jelentkezhetnek. Az iskolások a néptánc és 
grafika tagozatok közül választhatnak.

A pótbeiratkozás időpontjai:  • augusztus 31. (szerda 16-17 óra • szeptember 1. (csütörtök) 12-15 • szeptember 2. 
(péntek) 12-14.30 • szeptember 5. (hétfő) 13-16.30 A beiratkozás feltétele: a szülő által aláírt, kitöltött iratkozási 
lap, a térítési díj befizetése. A térítési díjat a Térítési- és tandíjszámítási Szabályzat alapján a Tatabá-
nyai Tankerület határozta meg.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a térítési díjak a következők: – grafika előképző: 5500 
Ft/év, grafika alapfok: 11 000 Ft/év – néptánc előképző: 5900 Ft/év, néptánc alapfok: 11 800 Ft/év.

Lehetőség van a térítési díj két részletben való befizetésére: az elsőt a beiratkozáskor, a másodikat félévkor, a megadott 
időpontokban.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásról szóló Jegyzői határozat továbbra sem 
jogosít térítési díj mentességre, helyette az alábbi szabályozás érvényes.

 2011. évi CXC törvény 16.§ 3. bekezdés: „ Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos hely-
zetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú 
művészetoktatásban való részvétel.”  A tanuló csak akkor kaphat mentességet a térítési díj fizetése alól, ha a jegyző által 
kiállított hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű igazolást bemutatja. 

A művészeti tagozat működésére az iskolai házirend érvényes. Az iskola pedagógiai programja alapján a beiratkozás 
egy tanévre szól. Kiiratkozni indokolt esetben, a szülő írásbeli kérésére, félévkor lehet.

Trézlné Staudinger Csilla tagozatvezető

Zeneszerző: Dés László  
Dalszöveg: Nemes István

Szövegkönyv:  
Böhm György – Korcsmáros György 

–Horváth Péter

Radványi Géza és Balázs Béla  
azonos című filmje alapján készült

Valahol Európában
A musical a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft-vel kötött megállapodás alapján kerül előadásra.

A HeMo Musical Stúdió Új előadása  
október 15-én (szombat) 17 órától a környei Művelődési Házban.

Főbb szerepekben:
Gánics Torda, Simon Zoltán, Juhász Laura, Péter Dániel, Kiss Krisztofer, Jónás Szabolcs, Lauda Kitti, Klitz Kíra, Szántó 

Csongor, Mátis Csenge, Kozma Mónika, Tóth G. Bálint Sándor, Jónás Róbert, Mészáros Fülöp Mátyás,  
Boldog Zsófia, Farkas Ádám
Rendező: Hegyi Mónika

Jegyek szeptember 29-étől vásárolhatók 1000 Ft-os áron. A Környe Kártyával rendelkezők 
szeptember 26-ától, kedvezményesen, 500 Ft-ért válthatják meg belépőjegyüket.

Művelődési Ház – Környe, Alkotmány u. 1. • Telefon: 473-091, 30/6462147 T
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Programok, közérdekű információk
Bányásznap – Környebánya

A hagyományos környebányai Bányászna-
pi Ünnepség szeptember 4-én (vasárnap) 
17 órakor kezdődik a Hősi Emlékmű előtt. 
Az ünnepségen – a helyiek mellett – részt 
vesznek a Vértessomlói, Várgesztesi, Móri, 
Pusztavámi, Oroszlányi bányász hagyo-
mányőrzők küldöttei is. A koszorúzást kö-
vetően műsoros baráti találkozóra várják a 
vendégeket a Közösségi Házban.

Folytatódnak a találkozók

A nyári szünet és programok után szept-
ember 5 -én, hétfőn 14 órától ismét a 
Művelődési Házban várok minden ér-
deklődőt a Szabadidő Klub első őszi klub-
napján. Fazekas Mária vezető – telefon: 
20/256-4732, e-mail: marikafazekas56@
gmail.com

Lovaglás és íjászat a sportpályán

Szeptember 10 -én, szombaton újabb 
állomásához érkezik a Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted programsorozat. Délelőtt 10 
órától kicsiket és nagyokat egyaránt várnak 
a szervezők a környei sportpályánál, ahol 
lehetőség nyílik lovaglásra, s a vállalkozó 
kedvűek azt is kipróbálhatják, milyen ügye-
sen bánnak az íjjal. Aki teheti, látogasson 
el a sportpályára, ahol délig díjmentesen 
várják a programok az érdeklődőket!  

Idősek Napja

A szép korú, hetven év feletti környeieket 
köszönti szeptember 18-án, vasárnap dél-
után 2 órától a Vöröskereszt helyi szervezete 
az általános iskolában. A program során a 
vendégeknek Egri József operett műsorá-
val, majd ízletes vacsorával kedveskednek 
a szervezők, akik sok szeretettel várják a 
község szép korú lakóit a hagyományos 
rendezvényre!

Továbbképzés miatt szünetel  
a rendelés

Dr. Árendás József szeptember 12-étől 16-
áig továbbképzésen vesz részt, ez idő alatt 
elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent Ró-
kus rendelőben. Időszakosan nővéri ellátás 
sem lesz, ennek időpontjáról a rendelőben 
olvasható majd tájékoztató. Az orvosi he-
lyettesítésről saját rendelési idejében Dr. 
Bublovics Péter gondoskodik az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út). 

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselő szeptemberi foga-
dóóráját 5-én (hétfő) 17 és 18 óra között 
tartja a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok 
fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájé-
koztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához. 

Közeledik a gombaszezon

A csapadékban gazdag nyár az idei 
évben is bőséges gombatermést és sok 
gazdag élményt nyújtott e nagyszerű hob-
bi szerelmeseinek. Az elmúlt időszakban 
a nyári vargánya, a bronzos vargánya, az 
óriáspöfeteg és jó néhány galambgom-
ba faj voltak a legkedveltebb étkezési 
gombák. Ha kellő ismerettel és rutinnal 
rendelkezünk, könnyedén meghatároz-
hatjuk őket. Azonban az étkezési gombák 
mellett a mérgezőket is ismernünk kell 
ahhoz, hogy biztonsággal gyűjthessük 
kedvenc csemegéinket. Mindközül talán 
a legfontosabb a gyilkos galóca ismerete. 
Impozáns, nagytermetű gomba, amit bar-
nás-zöld kalapjáról, fehér, a tönköt nem 
érintő lemezeiről, fehéres, márványmintás 
tönkjéről és nagy elálló szélű fehér bocs-
koráról ismerhetünk fel. Ezen kívül fontos 
az élőhely megfigyelése is. Elsősorban 
lomberdőben, főleg tölgy alatt, ritkán 
fenyvesben növő gyakori faj. Aki szeretne 
többet megtudni a gombákról, kétféle 
lehetőség közül is választhat.

I. Gombász szakkör

A szakkör előadásait szeptember 13-ától 
november 22-éig tartjuk (kéthetente ked-
denként) 17 és 18.30 között a Művelődési 
Ház olvasótermében. A találkozókon a 
gombavilág különlegességeiről, sokszínű-
ségéről és sok más egyéb érdekességről 
esik majd szó. Ezen kívül környékbeli gom-
bagyűjtő kirándulások és egy háromnapos 
gombászkaland is várja az érdeklődőket, 
amit az ország gombaparadicsomában, 
az Őrségben rendezünk meg, 10.07.-09. kö-
zött. A szakkör részvételi díja: 3000 Ft (Nem 
tartalmazza az őrségi kirándulás összegét. 
A szakkör résztvevőinek a kirándulás vá-
lasztható program.) A háromnapos kirán-
dulás részvételi díja 22 000 Ft. (Tartalmazza 
az utazást és a szállást, reggelivel.)

II. Alapfokú gombaismerő tanfolyam 

A 30 órás képzés résztvevői több mint 
100 gombafajjal ismerkedhetnek meg. 
Megtanulható, hogy mikor és hol lehet 
eredményesen gombászni, melyek a 
leszedhető és fogyasztható gombák, s 
melyek azok, amiket kerülni kell. A tanfo-
lyam részvételi díja 13 600 Ft, az elméleti 
oktatások időpontjai: szeptember 12., 19., 
26. (16:30 és 19:30 között a Művelődési 
Ház olvasótermében.) A tanfolyam ré-
sze 4 terepgyakorlat, ezek időpontjait a 
résztvevőkkel közösen határozzuk meg. 
A szakkörre, illetve a tanfolyamra 
szeptember 6-áig lehet jelentkezni. 
Fél Attila gomba szakellenőr: +36-20/423-
5997, gombasztanfolyam@gmail.com. 
További részletek: gombasztanfolyam.
webnode.hu vagy a gombásztanfolyam 
facebook oldalon.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés – IDŐPONTOK 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési 
napon szállítja el az átlátszó zsákokban 
kihelyezett műanyag, fém és papír hul-
ladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi 
korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési napon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban. 
A szolgáltatótól kapott információk 
alapján a második félévben a továb-
bi időpontokban lesz házhoz menő 
szelektív gyűjtés: 

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN  

ÉS IRTÁSPUSZTÁN
szeptember 8., október 13.,  

november 17., december 15.,
KÖRNYÉN 

szeptember 30., október 28.,  
november 25., december 23.

Gyűjtési útmutató:

A papírt áttetsző zsákban vagy kötegelve, 
tisztán, laposra hajtogatva kell kihelyezni. 
Gyűjthető kartondoboz, hullámpapír, élel-
miszerek és kozmetikai cikkek papírdobo-
zai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, 
prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv 
stb. A műanyag- és fémhulladékot tisz-
tán, laposra taposva, áttetsző zsákban kell 
kihelyezni. Gyűjthető színes és víztiszta PET –
palack, kupak (üdítős, ásványvizes) kozme-
tikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, 
öblítős, mosogatószeres) reklámszatyor, 
nylonzacskó, csomagolófólia (zsugor, 
strech) TETRA-PACK dobozok (tejes, üdítős) 
alumínium italos doboz, alufólia, fém kon-
zerves doboz. A szelektív gyűjtőzsákba 
NEM helyezhető joghurtos, tejfölös, 
margarinos doboz vagy szennyezett 
műanyag és fém hulladék.

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy az MVH Komárom-
Esztergom Megyei Kirendeltségének új 
címe: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 
C. épület. A kirendeltség telefonszáma és 
ügyfélfogadási ideje változatlan. Telefon: 
34/814-520. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 9-12, 
13-16, kedd: 9-12, 13-16, szerda: 9-12, csütör-
tök: 9-12, 13-16, péntek: 9-12. Valamennyi 
kedves ügyfelünket az új helyszínen várjuk.

MVH Komárom-Esztergom Megyei  

Kirendeltsége


