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Tisztelgés az aradi vértanúk előtt
A kedvezőtlen időjárás miatt a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskolában tisztelegtek 
az aradi vértanúk mártírhalálának 167. év-
fordulóján az 1848-49-es szabadságharc 
kivégzett katonai vezetői előtt Környén. 
Az intézmény első emeletén kialakított 
emlékfalnál október 6-án a diákok verssel, 
prózával idézték fel a 167 évvel ezelőtti 
eseményeket.

M egelevenedet t a győz tesek 
könyörtelen bosszúállása, a ha-
lálos ítéletek kimondása, melyet 

részletes meggondolások alapján felállí-
tott sorrendben hajtottak végre golyó és 
kötél által: Vécsey Károly büntetését azzal 
súlyosbították, hogy végig kellett néznie 
társai kivégzését, ezért őt akasztották fel 
utolsónak. A vértanú tábornokok sorban el-
búcsúztak egymástól, Vécseynek már nem 
volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich 
holttestéhez lépett, s megcsókolta a kezét. 

Ma tudnunk és hinnünk kell, hogy nem 
hiába ontatott ki az a sok-sok ártatlan vér 
az 1848-49-es szabadságharc folyamán. 
Mindazok az emberek, akik akkor kiálltak a 
Habsburg hatalommal szemben és merték 
vállalni akár még a halált is a szabadság, 
a haza szabadságának érdekében, nem 
hallhattak meg hiába – hangzott el Nagy 
Péter áhítatában. A református tiszteletes 
október 6-a, és az emlékezés üzenetét így 

fogalmazta meg: tudd úgy számlálni a 
napjaidat, hogy bölcs szívhez juss. Élj úgy, 
hogy tanulva őseid példájából, tanulva az 
1848-49-es szabadságharc hőseinek bátor-
ságából és kitartásából, te is légy példa 
szeretteid, az utánad következő nemzedék 
számára. Élj úgy, hogy lássák, kiben hiszel, 
hogy tudják: ennek az embernek nem csak 
rohan az idő a feje felett, hanem bölcses-
séggel és Istennel éli mindennapjait.

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 Wéber István és Erl Péter, valamint a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Diákönkormányzatának 
képviselői helyezték el az emlékezés koszo-
rúit az emlékfalnál.

A környei is elnyerte az Év Polgárőr Egyesülete  
kitüntetést

A z Év Polgárőr Egyesülete díjjal ismerte 
el az Országos Polgárőr Szövetség a 
környei polgárőrök tevékenységét, akik 

öt éve óvják a közrendet a faluban. Az elismerést 
Bene Zsolt elnök vette át az 1956-os forradalom 
és szabadságharc, valamint a Köztársaság 
kikiáltásának évfordulója alkalmából rendezett 
pénteki ünnepségen, Budapesten. Az ország 
minden pontjáról érkeztek az Országos Polgárőr 
Szövetség a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Inté-
zet Venyige utcai épületének színháztermében 
tartott, az október 23-ai nemzeti ünnepünk 
tiszteletére rendezett díszünnepségére, melyen 

a szervezet kiemelkedő munkájuk elismerése-
ként polgárőröket, polgárőr szervezeteket és a 
polgárőrséget támogató személyeket részesített 
kitüntetésben. Az Év Polgárőr Egyesülete díjat 
a legkiválóbb megyei és fővárosi egyesületek 
kapták, idén Komárom-Esztergom megyéből 
a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület nyerte el, a díjat Bene Zsolt elnök vette 
át Dr. Túrós Andrástól, a szövetség elnökétől.  
Az eseményen ünnepi beszédet mondott Boross 
Péter, Magyarország korábbi miniszterelnöke, 
akinek 1991-ben elévülhetetlen érdemei voltak 
a polgárőrség megalakulásában.
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JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!

M agyarországon a Polgárőrség 25 éve járul hozzá a közrend és közbiztonság megszilárdításához, a bűnözés megelőzéséhez. 
Az Országos Polgárőr Szövetség és a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület stratégiai partnerei a Rendőrségnek, a 
Katasztrófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában szerepet játszó rendészeti szervek-

nek. A Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó személyeknek 
járó kiemelt védelem illeti meg. Ha szeretne a közvetlen lakó és szociális környezetének értéket adó önkéntes munkát végezni, büntetlen 
előélettel rendelkezik és elmúlt már 18 éves, lépjen be a Polgárőrségbe, várjuk jelentkezését!  Várjuk jelentkezésüket e-mailben 
(kornye.polgarorseg@freemail.hu) vagy telefonon (06/70-332-8741) Bene Zsolt elnöknél.

Sok-sok lépés a tiszta levegőért!
A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
szinte minden diákja kerékpárra pattant, 
vagy gyalog, illetve busszal érkezett az 
intézménybe szeptember 22-én, az autó-
mentes napon, a kezdeményezéshez hete-
dik alkalommal csatlakozott az intézmény. 
Egy héttel később, az eredményhirdetésen 
valamennyi osztály felállhatott a képzelet-
beli dobogó valamely fokára.  

A z Ökoiskola címet már kétszer is 
elnyerő intézmény felhívása remek 
táptalajra hullott, az osztályok igen 

aktívan vettek részt a programban: 22-én 
a diákok gyalog, kerékpárral, rollerrel, 
körkorival, gördeszkával érkeztek az isko-
lába és szerencsére autókat sem kellett 
nagyon kerülgetniük, hiszen ezen a napon 

szinte alig akadt jármű az iskola környékén.  
A szülők is kiváló partnernek bizonyultak, 
az iskola számukra is köszöni, hogy szívü-
kön viselték a felhívás teljesítését és segí-

tették gyermeküket, a diákokat az orszá-
gos mozgalomhoz való csatlakozásban, 
s egyáltalán nem utolsó sorban abban, 
hogy szeptember 22-én minél kevesebb 
kipufogógázzal terheljék környezetünket. 
A 29-ei eredményhirdetésen a 16 osztály 
közül kilenc vehette át 100 százalékos 
részvétele alapján az első helyezet t-
nek járó oklevelet és ajándékot. Első 
helyen végzett a 2b, 4a, 5a, 5b, 6a, 7a, 
7b, 8a és 8b. Második lett a 6b, 4b, 1a, 
3a és 3b, míg harmadik a 2a és 1b. 
Az intézmény ezúton fejezi ki köszönetét 
Környe Község Önkormányzata számára 
a jutalmak megvásárlásához, valamint 
az Ökoiskola program megvalósításához 
immáron hét esztendeje biztosított anyagi 
támogatásért.

Atlétikasikerek 

Ö t éremmel érkeztek haza október elsején Tatabányáról, a Regionális 
Atlétika versenyről a Kisfaludy Atlétika Kör diákjai. A 9-10 éves gyerekek 
a Grosics Gyula Stadionban mérték össze gyorsaságukat, ügyességüket 

60 és 600 méteres síkfutásban, valamint távolugrásban. Büszke lehet a környei kis 
atlétákra Demeterné Slezák Éva felkészítő, hiszen három arany, egy ezüst és egy 
bronzérmet szereztek. Kohl Dániel 60 méteres síkfutásban nem talált legyőzőre, 
mögötte másodikként ért célba Balaskó Patrik. Dani távolugrásban is remekelt, 
3,6 méteres teljesítménye a dobogó legmagasabb fokára repítette. A lányoknál 
Lopez Vega Hamka Emma 600 méteres síkfutásban utasított mindenkit maga mögé, 
Chnupa Vivien pedig távolugrásban szerzett bronzérmet. Élete első versenyeként 
könyvelhette el a megmérettetést Nagy Ádám, aki érmet ugyan nem szerzett, de 
Demeterné Slezák Éva szerint nagyon ügyesen helytállt. Gratulálunk a diákoknak 
és felkészítőjüknek, köszönet a fotóért Balaskóné Becker Anikónak.

Egy arany, egy ezüst a mezei futóversenyről
Közel 800 gyermek vett részt október 13-án a tatabányai Csónakázó-tónál megrendezett városi mezei 
futóversenyen, melyen 51 környei diák állt rajthoz. A Kisfaludy Mihály Általános Iskolát 40 alsós és  
11 felsős tanuló képviselte a rangos és egyre nagyobb népszerűségnek örvendő versenyen, a legné-
pesebb korcsoportnak idén is a legkisebbek bizonyultak.

A szervezők idén internetes előnevezéssel tették gördülékennyé és a résztvevők számát a rajtszá-
mokhoz kapott biztonsági tűkön „mérték le”. A távok korcsoportonként változtak, a legfiatalabbak 
egy, a harmadik korcsoportúak két, míg a negyedik korcsoport nevezői három kört teljesítettek, 

egy kör kb. 700 méter volt. A legnagyobb sikert Mucsi Ákos (8.b) könyvelhette el, ő Pulayné Fekete Mag-
dolna felkészítésében remek versenyzéssel aranyérmes teljesítményt nyújtott. Az 1. korcsoportban a fiúk-
nál Kupi Bendegúz negyedik helyezett lett, Jeszenovics Róbert tizedik, Reichnach Bálint huszonegyedik, 
míg Bacher András huszonharmadik, így a kisfaludy-s fiúk a csapatversenyt a második helyen zárták.  
A lányoknál 2. korcsoportban Budai Kurcz Eszter a közel 100 indulóból a 13. helyen végzett. Gratulálunk 
a felkészítőknek, köszönet a kísérő pedagógusoknak, Benczikné Benkő Editnek, Kubicza Mihálynénak 
és Demeterné Slezák Évának.

5 éves a környei Nő Klub
Az október 6-ai, szokásos csütörtöki ta-
lálkozó is úgy kezdődött, mint a többi. A 
hölgyek előkészítették a kézműves alap-
anyagokat, munkálkodtak, hiszen közele-
dik az Advent és a vásárok ideje. Legyen 
miket forintokra váltani, jótékonykodásra 
fordítani.

A ztán egyszer csak bekopogta-
tott Beke László polgármester és 
Halász-Becker Anita, az Idősek 

Klubjának vezetője: virágokkal, tortával, 
pezsgővel. Merthogy a Nő Klub 2011. októ-
ber 3-án bontotta ki szárnyait, azaz, ahogy 
köszöntőjében a polgármester megjegyez-
te: jövőre már akár iskolába is járhatnak a 
6 éves Nő Klub tagjai.

Bő másfélórán át tartott a beszélgetés a 
meglepetésvendégek és a hölgyek között, 
hiszen a polgármester öt éves „adósságát tör-

lesztette”, bár mosolygós megfogalmazása 
szerint eddig még soha nem invitálták a höl-
gyek. Beke László a pezsgős koccintás előtt 
köszönetét és elismerését fejezte ki, hiszen a 
klub tagjai öt esztendeje ténykednek maguk, 
s mások örömére, s legfőképp megsegítésé-
re. Mozgatórugójuk Németh Lajosné, Marika, 
aki a kreatív ötletek és energia tekintetében is 
kifogyhatatlan, a hölgyek összetartása, segí-
teni akarása pedig példaértékű. Mint ahogy 
az is, hogy bár nem szervezett, intézményi 
keretek között működnek, a szerényebb kö-
rülmények élők sorsa mellett Környe jóhírének 
gondozását is szívükön viselik, a falut több 
alkalommal képviselték már A Vértes Agora 
önálló, vagy a Művelődési Házzal közösen 
szervezett programjain. 

Isten éltesse a hölgyeket, kívánom, hogy 
még sok ilyen szép napot ünnepelhessünk 
meg együtt! – kívánta a polgármester és 

Halász-Becker Anita, akik érkezése a klub 
tagjait láthatóan valóban örömteli meg-
lepetésként érték, s nem bánták, hogy 
erre az alkalomra el kellett csomagolniuk 
a kézműves alapanyagokat, s helyet szo-
rítottak a süteményes tálkáknak, pezsgős 
poharaknak...
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A 100 éves jubileumra könyv készül
Két év múlva lesz száz esztendeje, hogy 
elkészült az első magyar film. „Az arany-
ember” első változatát Korda Sándor 
rendezte, a stáb komáromi helyszíneken 
forgatott. A magyar filmezés 100 éves 
jubileuma alkalmából Cserteg István 
és Cserteg Ákos összeállításában jövőre 
könyv, 2018-ban pedig várhatóan film 
summázza, milyen magyar mozgókép-
alkotások készültek Komárom-Eszter-
gom megyében.

É rdekes és izgalmas kutatásba 
kezdett 2013-ban Cserteg István: 
hajtotta a kíváncsiság, vajon hány 

filmet forgattak a megyében? Később 
maga is meglepődött, amikor egyre nőtt 
azon alkotások száma, melyek rendezői 
szűkebb hazánkban találtak helyszínt 
filmjeik egészének, vagy részleteinek. 
A kutakodási kedv gyorsan átragadt 
másokra, s szinte özönleni kezdtek a 
korabeli képek, cikkek és információk. 
Tavaly az érdeklődők kézbe is vehették 
a „100 film” kiadványt, a közelmúltban 
pedig a legújabb füzetet, amely már 120 
filmet summáz. 

Ezekről tartott előadást Cserteg István 
október 7-én a Művelődési Házban, 
ahol igaz, hogy kis létszámú, de annál 
érdeklődőbb közönség gyűlt össze.  
A szerző a kezdeti motivációról beveze-
tőjében elmondta: úgy vélte, s véli ma is, 
hogy kiváló marketingeszköz is lehet a 
települések számára az összegzés, amely 
várhatóan 150 filmre rúg majd. „Kicsiben” 
A Vértes Agorája már „tesztelt” is, hiszen 
az  1989-ben bemutatott „A Legényanya” 
című film egyik helyszínére, Gyermelyre 
ez év tavaszán a Barangoló program ke-
retében egy busznyi érdeklődő érkezett, 
tehát a szerző szerint akár a filmes turiz-
mus alapjait is meg lehetne teremteni a 
megyében.

Bacsó Péter, Bereményi Géza, Bán 
Frigyes, Deésy Alfréd, Garas Dezső, Keleti 
Márton, Martonffy Emil, Maár Gyula, Tarr 
Béla, Radványi Géza, Fejér Tamás, Szabó 
István (Oscar díjas), Várkonyi Zoltán, 
Varga Ágota – néhány név a kiemelt ren-
dezők közül, és a helyszínek: Almásfüzitő, 
Ács, Bana, Bábolna, Baj, Bajna, Bokod, 
Csatka, Csolnok, Dömös, Dunaalmás, 
Esztergom, Gyarmatpuszta, Gyermely, 
Héreg, Kisbér, Kesztölc, Kömlőd, Komá-
rom, Klastrompuszta, Majk, Naszály, 
Oroszlány, Piliscsév, Remeteségpuszta, 
Síkvölgy, Somodorpuszta, Súr, Szomor, 
Tata, Tatabánya, Tarján, Várgesztes, Vér-
tesszőlős és Vértessomló.  

De nemcsak magyar, hanem francia, 
angol, német, amerikai, kanadai, spa-
nyol, olasz, szlovák és indiai filmesek is 
megfordultak a megyében. A Borgiák 

című HBO sorozatot Neil Jordan keze 
alatt 2011-ben Komáromban és Tatán 
forgatták, míg a BBC America Bernard 
Cornwell The Last Kingdom, hazánkban 
Az utolsó királyság címen megjelent 
könyvéből készített 8 részes mini sorozat 
egyes részeit 2014 decemberében Szo-
moron rögzítették. 

Az előadás során az is kiderült, hogy 
az 1968-ban bemutatott „Egri csillagok” 
kezdő képsorait Tatán vették fel, s a 
konstantinápolyi jelenethez a két hajót is 
ugyancsak Tatán készítették, a film dísz-
letéül szolgáló várat pedig Pilisborosjenő 
mellett építették fel a forgatáshoz. 

Bán Frigyes rendezésében 1959-ben 
mutatták be a Szegény gazdagok című 
film újragondolt változatát, az alkotók 
akkor Naszályon, a vízimalom és udva-
rán forgattak. Létezett-e barlang a kerék 
melletti vízesés mögött? Létezett-e vala-
ha Jókai Mór hőse, Fatia Negra? Lopja-e 
Amerika az európai történeteket? Ezek-
re, és még számos izgalmas kérdésre 
kaphattak választ 
az előadás részt-
vevői, és – a többi 
között – azt is meg-
tudhat ták, hogy 
Domján Edit utol-
só, a Labda című 
fi lmjét 1972-ben 
Tatán forgat ták, 
a jelenetekben a 
Kossuth tér és a 
Diák Presszó kö-
szön vissza. 

Ezek mind-mind 
o l ya n  é r té ke k , 
m e l ye ke t  m e g 
kell őriznünk, me-
lyekkel jól, méltón 
kell sáfárkodnunk 

– hangzott el többször a szerzőtől, aki 
a rendkívül termékeny és energikus 
megyebeli születésű rendező, Varga 
Ágota kapcsán úgy fogalmazott: talán 
egyszer eljön az idő, amikor szűkebb 
hazánkban is díjjal ismerik el a mun-
kásságát. Varga Ágota Császáron 
született, pályafutásának kezdetén az 
Oroszlányi Városi Televíziónál dolgozott 
szerkesztő-riporterként. Dokumentum-
filmjeinek száma mára megközelíti a 
százat, elnyerte a Balázs Béla-díjat, 
UNESCO- és Tolerancia-díjat, számos 
nemzetközi, hazai fesztivál és szemle 
fődíját, filmkritikusok díjait. A rendező 
filmjeiben több megyei település el-
hallgatott eseményét megjelenítette, 
s a múlt feldolgozásában, a történel-
mi igazság közelítésében is szerepet 
vállalt: „A tartótiszt” című filmjében 
például először állított kamera elé egy 
egykori tartótisztet, aki a római katolikus 
egyházzal szembeni elhárítást vezette 
Magyarországon a rendszerváltásig.

Sok van, mi csodálatos a világban
Buszra szálltunk, s meg sem álltunk – volna 
– Dél-csehországig, de úgy alakult, hogy 
Komáromnál már megálljt parancsolt az 
autóbusz kisebb meghibásodása. Volt, 
aki üldögélt a buszban, de voltak, akik  
védőnő Évike vezényletével ismerkedtek 
a rögtönzött bemutatón a „parkolói” Tai 
Chi-val. 

Á m János, az ezermester gépkocsi-
vezető úrrá tudott lenni a helyzeten, 
és kitartó munkájának köszönhe-

tően biztonságban továbbindulhattunk 
úti célunk a csehországi kastélyok, várak 
felé. Mint oly sokszor, most is túlnyomórészt 
Környéről, de a környező településekről is 
jelentkeztek utasok szép számmal. Kormos 
Évát az idegenvezetőt ismerősként köszönt-
hettük, sokszor vezényelte már a környei 
kirándulókat. Ő volt az, aki most is minden 
gondot levett a vállunkról, felkészültsé-
gével, profizmusával zökkenőmentessé 
téve az utunkat, melyet Kerecsényi József 
fáradhatatlan szervezőmunkája, valamint 
a Neszebár-Travel miskolci utazási iroda 
váltott valóra. És hogy nem megterhelő 
fizikailag sem egy-egy ilyen buszos túra, mi 
sem bizonyítja jobban, mintsem, hogy az 
utazók életkora 6 évestől egészen a 70-es 
korig terjedt. 

A csehországi Telc felé utazván, ahol a 
szálláshelyünk volt, megálltunk Lednicén, 
hogy ámulatba ejtsen a Liechtenstein 
grófok csodálatos mesebirodalma. Talán 
kicsit ismerős is volt a látvány, hiszen több 
mesefilmet forgattak már itt, és a kastély 
valóban mesebeli, a hozzá tartozó francia 
és angolparkkal, a minden képzeletet 
felülmúló pálmaházával, ahol láthatóan 
„lubickoltak” a klímában az egzotikus nö-
vények, virágok, és a kis tavakban a halak.

A minden igényt kielégítő telci szállás-
helyünket elfoglalva esti sétára indultunk 
a városka csodálatos főterére, ahol a 
hatalmas teret körbeöleli a már-már ope-
rett díszletként ható sok-sok festői, színes 
homlokzatú, árkádos barokk és reneszánsz 

stílusú házacska. A naplemente fényében 
pazar képeket készíthettünk a fák lombjai 
közül, hiszen az építészeti remekek tükör-
képként duplázódtak a park tavának vizén.

A csoport egyik ámulatból a másikba 
esett a látványoktól, hiszen az egyiket 
még be sem fogadtuk, és már következett 
a másik, ez esetben a Moldva folyó ka-
nyargó völgyében elterülő Cesky Krumlov, 
Dél-Csehország történelmi centruma, mely 
Prága mellett a leglátogatottabb turista-
paradicsom, óvárosa pedig az UNESCO 
világörökség része. Az egyedülálló rokokó 
kastélyszínháza, rokokó parkja egészen 
különleges a maga nemében. Erre a pá-
ratlanul szép helyre, melyet a Moldva folyó 
vigyáz, – hiszen C betűt leírva veszi körül az 
óvárost –, joggal illik az ékszerdoboz jelző. 
Zeg-zugos utcácskái, parkjai, számtalan 
hangulatos kis kávézói, vendéglői csábí-
tóan hívogatnak megpihenni a sétánk 
során. Ha a kedvenc kiskocsmánkat jár-
tunkban-keltünkben éppen karnyújtásnyira 
a Moldva partján találjuk meg, elgondol-
kodhatunk az óriásként magasodó vár 
sziluettjének láttán, hogy eleink hogyan 
voltak képesek ennyi szépséget, ilyen 
gigantikus épületeket létrehozni. A várost 
uralja a monumentális, sziklákra épült rene-
szánsz várkastély, melynek megismerésére 
talán több nap sem elég. És valóban, ide 
vissza kell térni nem egy napra, de akár egy 
hosszú hétvégére, hiszen nincs messze, és 
a városka hangulata mindenért kárpótolja 
az utazót, egyszerűen visszahív. Jómagam 
másodjára jártam itt, de most is meg tudott 
lepni, el tudott bűvölni. Krumlovban az sem 
elhanyagolható, hogy itt lehet megízlelni a 
helyben gyártott Eggenberg sört, persze a 
többi híres cseh sör mellett. 

Továbbra is a mesevilágban élhettünk, 
mert búcsút intve Cesky Krumlovnak a pár 
tíz kilométerre lévő Hluboká nad Vltavou 
felé vettük utunkat. Megkímélve fáradt 
tagjainkat, idegenvezetőnk jóvoltából piros 
kisvonat vitt fel bennünket a kanyargós kis 
utcácskákon át a kastély bejáratáig. A ha-

talmas Tudor-kastély belső megismerését 
megkönnyítette a kedves magyar nyelvű 
– igaz magnóról történő – idegenveze-
tés. A látvány, mint minden eddig látott 
kastély, már a belső udvarán letaglózott 
mindannyiunkat a faldíszítésként elhelye-
zett sok-sok agancsos szarvas fejjel, belső 
kastélytermeivel, páratlan gazdagságával. 

Ú tban hazafelé még megál l tunk 
Jaromerice nad Rokytnouban, hogy a 
kisvárosban lévő barokk kastélyban is 
gyönyörködhessünk, megismerhessük be-
lülről is, sétálhassunk a csodás parkjában, 
és hogy egy imát elmondhassunk a város 
gyönyörűséges székesegyházában, ahol 
éppen a vasárnapi szentmisének részesei 
lehettünk pár pillanatra. A hatalmas város 
Brüno mellett elhaladva még megálltunk a 
városszéli hatalmas bevásárlóközpontnál, 
hogy elkölthessük a maradék koronáinkat, 
feltankolhassunk a cseh különlegességek-
kel, a Becherovkával, a finom sörökkel, 
knédlivel, korongos nápolyival.

Egyik útitársam nekem szegezte a kérdést, 
hogy ennyi csodáról hogy tudok majd be-
számolni? Nos, megpróbáltam picinyke ízelí-
tőt adni a tündérmeséből, melyben részünk 
volt, abból a világból, amikor pompában, 
gazdagságban éltek a dél-csehországi 
kastélyokban, várakban. Mi csak töredékét 
láttuk, mert rengeteg fennmaradt váruk, 
kastélyuk van, amit nagy-nagy odafigyelés-
sel gondoznak, karbantartanak, ugyancsak 
ilyen gonddal ápolják színpompás, pihenés-
re csábító parkjaikat. Végig az volt az érzé-
sünk, hogy bármelyik kastélyba azonnal be 
lehetne költözni, és rögtön életre kelnének 
a mesteri munkával készült tárgyak, hogy 
minket szolgálhassanak. 

Ezeket a szépségeket, ha tehetik, nézzék 
meg, hiszen Dél-Csehország változatos 
tájai, a kanyargós utakkal, fenyőerdőkkel, 
rengeteg halastóval, az osztrákos stílusú kis-
falukkal, kastélyokkal, várakkal, a rengeteg 
turista ellenére is patyolati tisztaságával, 
emlékezetes, és varázslatos úti cél lehet.

Varga Katalin 

Ajándékozza  
meg szeretteit  
masszázsutalvánnyal.
Mindenkit  
szeretettel várok!

Közeleg a karácsony!

Wéberné Kerper Eszter
Környe, Beloiannisz utca 8. Tel.: 30/2744-920
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Végül nem csak a székkifogó versenyt nyerte meg
Egy műanyag széket is a partra vonszolt a 
tóból Soós Ádám édesapja segítségével a 
Környei Horgász Egyesület hagyományos 
ifjúsági versenyén szeptemberben, ezért a 
lefújás előtt egy órával azzal viccelődtek, 
hogy a székkifogó megmérettetést bizto-
san megnyerte. De végül nem csak azt...

T izenhárman, köztük két kislány bűvölte 
a tavat, a szervezők a kis létszámú 
jelentkezést az alacsony vízszintnek 

tudták be, hiszen tavaly ilyenkor 46-an ne-
veztek. De a fogási eredményen is megmu-
tatkozott, hogy a halfogó rács helyreállítási 

munkái miatt jócskán le kellett engedni a tó 
vizéből. A verseny végén, a mérlegelésnél 
nyolc név mellé került eredmény. Volt, aki 
pironkodott, hogy csak egyetlen halacskát 
fogott ki, de a kellemes, napsütéses őszi 
időben, a tó partján eltöltött pár óra biztos, 
hogy senki számára nem veszett kárba, 
hiszen a gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel 
hódoltak szenvedélyüknek, egyszóval igazi 
családi kikapcsolódást jelentett.

A versenyt hagyományosan támogató 
tatabányai Fisch Kft-nek köszönhetően 
a díjazottak elégedetten vehették át az 
ajándékokat, a horgászbotok láttán még a 

felnőttek is elismerően csettintettek. A me-
zőnyből magasan kiemelkedett Soós Ádám 
Balázs teljesítménye, aki tíz halat fogott ki, 
melyek összesen 770 grammot nyomtak. 
Második helyen végzett Vadkerti Levente, 
nála 240 grammot mutatott a mérleg, az ő 
horgára öt hal akadt. Holtverseny alakult 
ki a harmadik hely tekintetében, hiszen két 
kisfiú neve mellé is 210 gramm került, mivel 
azonban Jordán Bence esetében ez két 
halat jelentett, ő vehette át a bronzérmes 
ajándékot, míg Takács Bence a negyedik 
lett. Az ötödik helyen Nagy Miksa, a hato-
dikon Hartmann Ákos végzett.

Megérkeztünk!Születésnaposok

A színek világa felé fordult

„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

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

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

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

85 esztendős 
Szilágyi István Pál (október 2.)

80 esztendős 
Németh Imre (október 7.)

75 esztendős 
Jávorka Károlyné sz.  Beck Mária (október 19.)

70 esztendős 
Csík Sándor (október 10.) 

Juhász Imréné sz. Jordán Katalin (október 26.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„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 két kisfiúval gyara-
podott községünk és ragyogta be érkezésük környei családok 
életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Nika László és Katona Adrienn  
kisfiát Zétény Lászlót,

Halmai Géza és Balassai Zsuzsanna  
kisfiát Dánielt.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

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

Kenyérrecept 
(Kerecsényiné Erika jóvoltából)

• 45 dkg liszt (lehet keverten teljes kiőrlésű és sima fehér liszt keveréke is)
• 5-6 dkg valamilyen mag (tökmag, napraforgómag, szezámmag, vagy ezek keveréke)

• 3 db kis doboz natúr joghurt vagy kefir • 2 kávéskanál só • 2 kávéskanál szódabikarbóna

A fentieket összekeverjük, de ügyeljünk rá, hogy a kefir kerüljön 
utoljára bele. Eléggé lágy masszát kapunk, ilyennek kell lennie. 
Dagasztani, keleszteni nem kell.  Sütőpapírral kibélelt jénaiba, 
vagy kenyér sütőformába, (esetleg kisebb méretű tepsibe) tesz-
szük és 200 fokon kb. 40-45 percig sütjük. Akkora sütőformát 
válasszunk, hogy a massza 2-3 cm-es legyen benne. Sütés előtt 
egy keresztet vágjunk rajta és liszttel szórjuk meg a tetejét. Ha 
megsült, kenyérruhával takarjuk le, míg ki nem hűlt.

Lejegyezte Varga Katalin

Egy tatabányai szőlőhegyi házikó 
falain, pincéjében bújtak meg évek 
óta azok a festmények és faragott 
alkotások, melyek november 16-áig 
tekinthetők meg a környei Művelő-
dési Házban. Kucsera István, a ma 
is bányászlelkű, magát amatőrnek 
valló képzőművész közel hatvan, 
különböző témájú és különböző 
technikával készített festményéből, 
faragott domborműveiből összeállí-
tott kiállítás „Bányászálom” címmel 
várja a látogatókat.

A rajzolási vágy olyan termé-
szetes érzés benned, mint a 
szomjúság – így jellemezte egyik 

tanára még iskolás korában a tatabányai 
Kucsera Istvánt, aki 1941-ben bányász 
családba született, s életét gyerekkorától 
a BÁNYA határozta meg. Így, nagybetűvel.

Volt csillés, vájár, robbantómester, aknász, 
szakvezető főaknász, bányamester helyet-
tes, 23 éven át tartozott a bányamentők 
tartalékos létszámához, részt vett omlás, tűz, 
vízbetörés, robbantás utáni munkálatokban. 
Így nem is volt meglepő, hogy a tárlat meg-
nyitójára egyenruhában érkező tatabányai, 
oroszlányi, várgesztesi, vértessomlói nyu-
galmazott bányászok közül többen egykori 
kollégaként köszöntötték és melengették 
meg a szívét, amely minden bizonnyal sza-
porábban dobogott Fehér László szavalata 
és a környebányai Magyar Dalkör bányász 
dalcsokra hallatán is. 

Kucsera István sosem ábrándozott a nyil-
vánosságra lépésről. A kiállítás gondolata 
Svétecz László, környei önkormányzati kép-
viselőben született meg, miután egy kórházi 
kezelésen találkozott a két régi munkatárs. 
István állandóan festett a kórházban, azt 
sem tudom, honnan szerezte a falapokat, 
mégis folyamatosan „gyártotta” a festmé-
nyeket, mindenkit megajándékozott – idézte 
fel Svétecz László, aki fantáziát látott a ké-
pekben, s a hosszas győzködést követően 
elérkező megnyitón örömét fejezte ki, hogy 
a tárlatnak Környe adhat otthont.

Művészi fejlődésének fontos állomása 
volt, amikor részt vett fafaragó táborok mun-
káiban, ezek nagy hatással voltak művészi 
fejlődésére, témaválasztására. Cs. Kiss Ernő 
fafaragó művésszel való találkozása és 
együtt dolgozása jelentősen gazdagította 
művészi törekvéseit, az önkifejezés formáit. 
Tárgyalkotói munkáira gazdag változatos-
ság jellemző. Készültek népi hagyomány 
ihlette használati tárgyak, azonban nagy 
változás volt az alkotások sorában, amikor 
elkészült történelmi témájú, négy darabból 
álló domborműve – fogalmazott a meg-
nyitón Majtán Ferenc, aki azért is hívta fel a 
figyelmet az alkotássorozatra, mert tartalmi 
mondanivalójuk, formai megfogalmazásuk 
magas művészi szinten jelenik meg. A fest-
ményeket ezekkel a gondolatokkal aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe: az alkotói 
tevékenységének új iránya már nem csak a 

formában, hanem a gazdag színvilágban 
is megjelenik. Képei témáiban jelentős sze-
repe van a táj szépségének, ugyanakkor 
egyre inkább a világ rejtett, belső értékei 
felé fordul és a bányászatban eltöltött évek 
embert próbáló nehézségei, nemegyszer 
tragikus eseményei is megjelennek.

„A fafaragáshoz tartozik a motívumok 
kirajzolása. Lassacskán feléledt a gyerek-

kori álom: rajzban kifejezni érzései-
met, gondolataimat. Életem során 
sok időt töltöttem a sötétben, ezért 
a színek világa felé fordultam. Míg 
a fafaragást mesterektől tanultam, 
festegetni amatőrként, megérzése-
imre hagyatkozva merészeltem.” – 
bemutatkozójában így vall magáról 
az alkotó, aki kitartó unszolásnak en-
gedve „bólintott rá” még augusztus 
elején, hogy műveit a nagyközönség 
elé tárja, s a megnyitó napján is két-
ségeivel küszködött: képei valóban 
alkalmasak kiállításra? A válaszokat 
a vendégkönyvben sorakozó be-
jegyzések így fogalmazzák meg: 

kitűnő alkotások egy kitűnő embertől… 
csodálat tal néztem ezeket a gyönyö-
rűségeket, végre kiállításként… nagyon 
ideje volt már ennek a gyűjteménynek a 
közkinccsé tétele… képeidben látom a bá-
nyászt, az érző embert, a világ rezdüléseire 
érzékeny férfit. Faragványaidban jelenik 
meg az ősi múlt, a legmélyebb gyökerek. 
Kiállításod remélem, hagyományteremtő…
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Szeretnénk, ha Karácsony-
hoz közeledve küldhetnénk 

Környéről Magyarfalura 
egy, a község lakóinak 

ajándékaiból össze-
á l l í tot t  csomagot.  
A Nő Klub tagjai már 
szorgoskodnak is, s 
örülnénk, ha több 
ügyes  kezű a sz -
szony csatlakozna 
a kezdeményezés-
hez. Nem kell más 

tenni, mint ot thon 
kötni egy-egy sálat, 

vagy sapkát, amivel 
megajándékozhatjuk a 

csángó gyerekeket, akik 
a téli hidegben is gyakran 

hiányos viseletben járnak. 
Aki szívesen segítene, keres-

se november 20 -áig Láng Évát 
(70/3128299) vagy Salamon Gyöngyit 

(30/3874690). Előre is köszönjük adomá-
nyaikat, saját készítésű felajánlásaikat! 

Magyarul lehet őt legszebben dicsérni…  
Ismét a csángókról

Biztosan több olvasó is emlékszik 
rá, hogy a nyáron beszá-
moltam egy kis moldvai 
csángó gyerekcsapat 
környei látogatásáról. 
Most szeretném tovább 
mesélni a történetet. 

T ehát ezek a gyer-
mekek, akik ná-
lunk jár tak, Kör-

nyétől 1000 kilométer 
távolságra, fes tő ien 
szép vidéken élnek, túl 
a Kárpátok hegyvonula-
tán. Ez a vidék 1920 előtt 
sem tar tozot t Magyaror-
szághoz. Az itt élő emberek 
őseinek nagy része Mária Teré-
zia idejében menekült el hazájá-
ból, Erdélyből. Több száz éve élnek 
egy román vidéken kisebbségként, s 
próbálják megőrizni létüket, hagyomá-
nyaikat, nyelvüket, kultúrájukat. Ez bizony nem 
kis erőfeszítést követel tőlük, hiszen a többségi 
társadalom tagjai mindent elkövetnek a templom-
ban és az iskolában egyaránt, hogy az „ördög nyelvét”, 
a magyart ne használják a fiatalok (még egymás közötti 
érintkezésre sem). 

Előfordult, hogy Isten túlbuzgó szolgája nem folytatta a teme-
tési szertartást, mert magyarul siratta hozzátartozóját egy asszony. 
Az egyik településen a magyar ház a román iskolával szemben 
van, s a tanárok figyelik, melyik gyermek jár oda…

A lakosságot úgy próbálják meg helyben tartani, s továbbra 
is a mezőgazdaságban dolgoztatni, hogy lehetetlenné teszik a 
gyermekek továbbtanulását. Nem csoda hát, ha a csángó szülők 
közül egyre többen feladják a kilátástalannak látszó küzdelmet, s 
gyermekeik érdekére hivatkozva már csak románul beszélnek ve-
lük. Pedig a felnőtt lakosság 90 százaléka beszéli a csángó nyelvet, 
ami a mi fülünknek érdekesen csengő, de érthető. Ezeken a szép 
nevű településeken, mint pl. Szőlőhegy, Szitás, Újfalu, Magyarfalu 
fiataljai között is egyre kevesebben értik és beszélik őseik nyelvét. 
Látható, hogy az ott élők a maguk erejéből nem tudják ősi, párat-
lanul gazdag kultúrájukat fenntartani. Ha nem kapnak segítséget, 
beolvadnak a román „tengerbe”, elvész gyönyörű viseletük, s a 
környei gyerekek által is kedvelt táncuk.

A csángók megmaradását segíti a keresztszülő-program, 
melyben már három környei család is részt vesz. Kedves lelki 
kötődés is kialakul az itteni keresztszülő és az ottani keresztgyer-
mek között. Szinte minden emberben erősen él az adakozásra 
való vágyódás. Sokan érzik, hogy a közvetlen családtagjaikon 
túl jó dolog másoknak, idegeneknek, rászorulóknak segítséget 
nyújtani. Cserébe érkezik egy-egy levél a kisgyermektől, szép rajz, 
néhány kedves szó. S talán személyes találkozásra is lehetőség 
nyílik, mely felejthetetlen élmény itthoninak, vendégnek egyaránt. 
(A keresztszülő-programról majd legközelebb, az is egy újabb, 
hosszabb történet.)  

Arra is van lehetőség, hogy valaki a programon kívül segítsen 
egy-egy alkalommal. Ezért fordulunk most a környeiekhez. A 
kinti tanítók munkájuk során nagy hasznát veszik a papírárunak, 
nyomtatópapírnak, írószernek, új vagy már megunt ügyességi 
játéknak (nem plüss) , bárminek, amiből a gyerekek barkácsolni 
tudnak, nekik kiosztható édességnek, amivel motiválni lehet őket, 
mikulás/karácsonyi csomagba betehető sálnak, sapkának, kis 
zokninak, kesztyűnek.

Jász Viktor: „Az ördög nyelve” – részlet

Nagy lett kicsi János, iskolába vitték – oláh nyelvbe törték zsenge magyar lelkét:
még az ábécét is csak oláhul fújta, – de már az a szép könyv az oldalát fúrta.

Elmondta a papnak, mintegy dicsekedve. – Magyar könyv? De hiszen az az ördög nyelve!
Dobd a tűzbe, Jancu, avagy hozd el nékem! Nem tűrhetek román földön ilyen szégyent!  
– Nem szól kicsi János csak egy árva szót es, Nem érti a dolgot, de csak nem is kérdez.

Történt aztán egyszer: vendég jött a házhoz, s elővett egy könyvet: No Jancsi, imádkozz!
Nézi azt a könyvet, hanem – csak nem látja! Ismeretlen bötűk állnak ott sorjába.

Észbe veszi, amit a pap monda néki, – de bárhogy forgatja, sehogyan se érti.
Megkérdezi végül, jó nagyokat nyelvén: hogyan imádkozzak én az ördög nyelvén.
Felelé a vendég, Domokos Pál Péter: s magyarul mondd, Jancsi, – azt Isten is érti!
Magyarul lehet őt legszebben dicsérni. Dicsérni – de szidni is – legjobban lehet, 

– ezért kapta nyelvünk az „ördögnyelv” nevet...
 

Így volt-é, nem így volt? – Isten aki tudja.
A régi vándornak nincs már arra útja.

Züld Jancsi János lett, sőt már János bátyja.  
– Nem tud már „ördögül” öt kis unokája...

„A zene gyógyír mindenre, a tánc pedig kifejezi az érzéseinket.”

Hétfőnként a hagyományos zumba  
szerelmeseit várom szeretettel. 

Táncolva edzünk, miközben jól érezzük magunkat.  
Hozz magaddal törölközőt, vizet, kényelmes ruhát  

és a jó kedvedet!

Keddenként a Strong by Zumbának  
köszönhetően egy saját testsúlyos,  

magas intenzitású tempó tréningen vehetsz 
részt, ahol a zene vezet.

Hozz magaddal törölközőt, vizet, polifoamot  
és kényelmes cipőben, ruhában érkezz!

November 7-étől várok szeretettel minden  
mozogni vágyót Környén a Művelődési  

Házban, hétfőnként 17.00 és 18.00 óra között, 
keddenként 16.50-től 17.50-ig.

A társaság a lényeg, nem a kor és a testsúly! :)

Bővebb információ: 06-70-681-4542  
Jung Melinda

A ZUMBA MINDENKIÉ! 
A SZEMLÉLETEN KELL VÁLTOZTATNI! 

GYERE ÉS PRÓBÁLD KI TE IS!

II. ADVENT-ELŐ 
kézműves vásár és családi program 
november 20-án 10 és 18 óra között 

a környei Művelődési Házban.
Az egész napos rendezvény DÍJTALANUL látogatható kínálata

A színházteremben 10 órától a „Szép magyar mesék” 
látható a Hókirálynő meseszínpad előadásában.

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

• bio termékek, kézműves szappanok, szörpök, gyógyteák, 
vegyszermentes mosás, és minden, ami levendula 

• ásványból készült szeretet-ékszerek
• minden, ami textil: játékok kicsiknek és nagyoknak, 

táskák, virágok, lakásdekorációs termékek, nesszeszerek, tolltartók, könyvborítók
• wellness szappan, a leghabosabb natúrszappanok, test- és ajakvajak, illóolajok, szójagyertyák

• kézműves alapanyagok és dísztárgyak, ajándékok
• méhviasz gyertyák, figurák

• fazekas termékek: bögrék, vázák, gyertya és mécses tartók
• műgyanta ékszerek, horgolt figurák

• csuhé és a pirográf képek, természetes alapanyagú dísztárgyak
• a Magyar Csipkekészítők Egyesülete tagjainak alkotásai

HAZAI ÍZEK:
• környei méz

• őrölt paprika, különleges 
lekvárok és édességek

• környei őstermelő füstölt 
húsárui és házi tehénsajt

• süteményvásár

• fa

• csuh
• a

húsáru
•

A ék”

j gy y

a

• w

Napközben kézműveskedés az olvasóteremben 
a Nő Klubbal, logikai játékok a nagyteremben.

14.00 és 15.00 órától a Relax Videó bemutatja: dínó- és 
kalandpark, fóka, delfin és papagáj show. A Gerecsétől 
Új-Zélandig, Nyíregyházától Olaszországig 3D-ben zenével! 
(A 30 perces 3D-s filmvetítéseken is díjtalan a részvétel, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni november 
18-áig lehet a 34/473-091-es telefonszámon, illetve személye-
sen a Művelődési Házban hétköznapokon 10 és 17 óra között.)
16.30: az indiai filmipar színes táncával bemutatkozik a 
BINDI tánccsoport

Minden érdeklődőt sok szeretettel, 
adventelő hangulattal vár a Művelődési Ház 

november 20-án!

 táncával bbbeeeeemmmmmuuuuuttttaaattkozik a 
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Márton nap

A Környei Németek Baráti Köre és Kultúr-
egyesülete szeretettel meghívja Önt és 
családját a november 19-én 15 órakor 
tartandó Márton napi ünnepségre a Mű-
velődési Házba.

Fellépő csoportok: 

• Hagyományőrző Német Nemzetiségi 
Gyerekcsoport • Szári Német Nemzetiségi 
Tánccsoport • Szivárvány Tánccsoport  
• Vértestolnai Hagyományőrző Dalkör 
• Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör 
• Környei Német Nemzetiségi Dalkör és 
Burgerlandból az Originale Sautanz Musi 
zenekar. 

Ezen a napon adjuk át ünnepélyes 
keretek között a jutalmat azon tanulók 
számára, akik a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat felhívásának eleget téve 
német nyelvből államilag elismert nyelv-
vizsgát tettek. A bál 19 órakor kezdődik, 
melyre a belépés díjtalan. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk! A rendez-
vény támogatója Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe.

AGYKONTROLL  
TANFOLYAM 9-14 ÉVESEKNEK  

(3-8. osztályosoknak) 
SZÜLŐK RÉSZVÉTELÉVEL

A RELAX-MED OKTATÁSI és TANÁCSADÓ 
KFT. (06 20 551 3079, info@alfahullam.hu; 
www.alfahullam.hu)  munkatársai nevében 
szeretettel meghívjuk Önt és gyermekét 
tanfolyamunkra. Helyszín: KISFALUDY MIHÁLY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA Környe, Beloiannisz u. 1. 
2016. NOVEMBER 26-27. (szombat-vasár-
nap) 9.00-15.30 óráig

 
GYÜLEKEZŐ: 8.30-TÓL. 
JELENTKEZÉS: Menoniné Pillmann Teréz ta-
nárnőnél: 20/433-53-92 vagy az oktatónál: 
20/ 551-3079; ill. info@alfahullam.hu 

Mivel a résztvevők száma korlátozott, kér-
jük, az alábbi módon biztosítsák helyüket 
az alaptanfolyamra: a 9000 forintos előleg 
vagy a teljes összeg befizetésével a tájé-
koztató kézhezvételét követően. 

Kérjük, utalásnál adják meg a számlázási 
címet is, ami lehet a lakcím is. Számlaszám: 
KH Bank 10403356-33593960-00000000 
Pétercsák Maxim ev

Az ALAPTANFOLYAM díja 19 500 Ft; Akci-
ós díj: 16 000 Ft;  Ezt kizárólag a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola diákjai vehetik 
igénybe Környén; 

Szülőknek ingyenes. 
Érdemes tudni, hogy tanfolyamunk fel-

nőtt változata pedagógusok részére hivata-
losan akkreditált továbbképző programnak 
minősül! Együtt érkező testvérenek: 14 500 
Ft/fő; Ismétlőknek 2000 Ft/nap.

Élelmiszergyűjtés  
– krumpliebéd

A Környei Katolikus Karitász idén is szervez 
Karácsony előtt tartós élelmiszergyűjtést 
a rászorulók részére. Az adományokat a 
szervezet december 6-án és 7-én, ked-
den és szerdán délután 2 és 5 óra között 
gyűjti a Gyermekorvosi rendelő Védőnői 
Szolgálatánál.

Advent harmadik vasárnapján, december 
11-én, a szentmise után, 12 és 14 óra között a 
már hagyományos „krumpliebédre” várja 
szeretettel a Karitász a Közösségi és Tájház-
ban azokat a jóakaratú és nem csak hívő 
embereket, akik aznapi ebédjük árát fel-
ajánlják hátrányos helyzetű testvéreiknek. 
Az adományokat még Szent Karácsony 
előtt eljuttatják a rászorulókhoz, számukra 
is megszépítve ezzel az ünnepet.

Süssünk, süssünk...  
mézeskalácsot!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye, a Vöröskereszt Környei Alapszerveze-
te, valamint a Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár mézeskalács készítő versenyt 
hirdet. A versenyre regisztrálni november 
14-éig lehet a Művelődési Házban szemé-
lyesen, vagy a 473-091-es telefonszámon 
hétköznapokon 10 és 17 óra között. 

Programok
A programmal kapcsolatban bővebb 
információ előzetesen Gubicza Istvántól 
kérhető a 30-9853839-es telefonszámon.

Karácsony Kupa  
december 17-én

Idén december 17-én 8 órától rendezi 
meg a környei önkormányzat képviselő-
testületének Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Bizottsága az általános iskola 
tornatermében a Karácsony Kupát, amely 
már több mint három évtizede várja a lab-
darúgócsapatokat és szurkolókat.

Az első három helyezett serleg elisme-
résben részesül, valamint a szervezők 
a Gólkirály t és a Legjobb Kapust is 
díjazzák. A nevezési díj csapatonként 
12 000 forint, az összeg együttesenként 
egy láda sört és a már hagyományos 
zsíros kenyeret is tartalmazza, a szervezők 
az első 8 együttes nevezését fogadják 
el! Érdeklődni és nevezni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. 
Telefonszám: 06 30 201 3891.

SZILVESZTERI  
BATYUS BÁL 

Idén is várja a környeieket és környékbe-
lieket a már hagyományos SZILVESZTERI 
BATYUS BÁL az általános iskolában. A talp-
alávalóról és vidám hangulatról a Schwab 
N Roll gondoskodik. Belépődíj: 2500 Ft.

A jótékonysági rendezvény bevételével a 
szervezők az iskolát és óvodát támogatják.
Érdeklődni és helyet foglalni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. Te-
lefonszám: 06 30 201 3891
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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

A saját készítésű, jeligével ellátott mézeska-
lács kompozíciókat (házikók, betlehemek, 
adventi koszorúk, állatok, fenyődíszek, 
ajándéktárgyak) november 21-én 10 és 18 
óra között várjuk a Művelődési Házban. Az 
alkotások november 23-ától tekinthetők 
meg, s december 3-án 15 órakor, a falu 
karácsonyfája feldíszítésének napján derül 
ki, hogy a közönségszavazatok alapján 
mely mézeskalácsok a legtetszetősebbek. 
Az első három díjazott a Simon Méhészet 
ajándékcsomagját veheti át.

Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted!
Gyalogtúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
december 3-án, szombaton gyalogtúrára 
várják Környe lakóit. Úti cél a vértessomlói 
kilátó. Gyülekező az általános iskola par-
kolójában, indulás 9 órakor.



Közérdekű információk
Influenza elleni védőoltás  

a környei rendelőkben

Dr. Árendás József háziorvos a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben október 27-én 
14.00 és 15.30 között várja az influenza 
elleni védőoltásra jelentkezőket. 

A rendelő telefonszáma: 473 -093. Dr. 
Bublovics Péter az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út) az influenza 
elleni oltóanyagok beadásáról rendelési 
időben folyamatosan, előzetes egyeztetés 
alapján gondoskodik. A rendelő telefon-
száma: 473-064. 

Áramszünet  
és szabadság miatt  
szünetel a rendelés

Áramszünet miatt Dr. Árendás József nov-
ember 7-én 9.00 és 15.30 között kizárólag 
a sürgős eseteket tudja ellátni. 

A háziorvos 14-étől 18-áig szabadságát tölti, 
ez idő alatt elmarad a rendelés a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben. A helyettesítés-
ről saját rendelési idejében Dr. Bublovics 
Péter gondoskodik az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út).

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva minden hónap első hétfőjén 
fogadóórát tart. A képviselő legközelebb 
november 7-én 17 és 18 óra között várja 
az érdeklődő állampolgárokat a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában.  
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, 
akik segítséget, vagy tájékoztatást sze-
retnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Anyukák, apukák figyelmébe: 
miért, mire jó a hordozó?

Hogyan használjuk a hordozókendőt? 
címmel tart előadást Beszedics-Környei 
Andrea hordozási tanácsadó a Művelő-
dési Házban november 10-én (csütörtök) 
délelőtt fél 11-től. 

Megtudhatjuk tőle, milyen hordozóeszközt 
használhatunk a babánk életkori sajá-
tosságait figyelembe véve. Hogyan kell 
helyesen használni hordozónkat és mire 
kell odafigyelni hordozás közben. A prog-
ram során az érdeklődők megtekinthetik 
a különböző hordozó eszközöket, és segít-
séget kapnak, hogy számunkra melyik a 
legmegfelelőbb választás? Az előadáson 
a részvétel díjtalan, utána már mindenki 
magabiztosabban fogja magára kötni 
babáját!

Miért jó a hordozás?

A hordozás nagyon jó azokban az időkben, 
amikor a pici állandóan kézben lenne.  
A gyermekágyas időszakban – első 6 
hét – nem ajánlott, ilyenkor családtag 
hordozzon. Sokaknál a második babá-
nál merül fel először, hiszen a testvér is 
teljes embert igényel, ebben sokat segít, 
ha szabad anya mindkét keze, háti hor-
dozásnál még fel is tudja kapni a picit, 
ha valamiért szükséges.Hasznos még 
altatásnál, has fájós babánál, tömegköz-
lekedésnél, bevásárlásnál, főzés, illetve 
házimunka közben.

Házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtés  

és LOMTALANÍTÁS 

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 az év további részében az 
alábbi időpontokban lesz házhoz 
menő szelektív gyűjtés: 

KÖRNYEBÁNYÁN,  
TAGYOSPUSZTÁN, 

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 
IRTÁSPUSZTÁN 

november 17., december 15.,

KÖRNYÉN  
október 28., november 25.,  

december 23.

Házhoz menő LOMTALANÍTÁS! 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. bevezette a házhoz 
menő lomtalanítást. Az új rendszerben 

a társaság szolgáltatási területén, így 
Környén is megszűnt az egy, tavaszi, 
vagy őszi alkalomra meghirdetett, a tel-
jes településre vonatkozó lomtalanítás, 
viszont évi egy alkalommal, az ingat-
lantulajdonossal előre egyeztetett 
időpontban díjtalanul elszállítják 
a háztartásban keletkezett lomot. 
A szolgáltató tájékoztatása alapján a 
lomtalanítási kéréseket legalább 1 héttel 
korábban kell jelezni, hogy összesíthessék 
az azonos településrészekről érkező igé-
nyeket, s azokat egy napon teljesíthessék. 
A házhoz menő lomtalanítást csak az 
kérheti, akinek nincs díjhátraléka, s az 
időpont egyeztetéshez elő kell készíteni a 
felhasználó azonosítószámát. A nagyda-
rabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb 
méretű anyagokat kizárólag bezsákolva, 
kötegelve szállítják el. Nem tartozik a 
lomtalanítás körébe, tehát a szolgáltató 
NEM SZÁLLÍTJA el az alábbiakat: • gally, 
salak, trágya, szalma, egyéb növényi és 
állati hulladék, építési, bontási hulladék,  
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; • 
elektromos, elektronikai készülékek (pl. 
TV-készülék, hűtőgép); • veszélyes hulla-
dékok, gumiabroncs; • heti szemétszál-
lítás körébe tartozó háztartási, valamint 
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből 
származó háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladék.

További felvilágosítás kérhető, 
valamint időpont egyeztethető az 
Oroszlányi Ügyfélszolgálat 34/361-
411-es telefonszámán, illetve az 
okg-info@oroszlany.hu e-mail címen.

Bursa Hungarica  
– november 8-áig  

lehet pályázni!

Környe Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve idén is kiírja a 2017. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2016/2017. tanév második 
és a 2017/2018. tanév első félévére vonat-
kozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzés-
re vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű 
(nappali tagozatos) felsőfokú alapképzés-
ben, mesterképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsőfokú szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj 
időtartama 10 hónap, azaz két egymást 
követő tanulmányi félév. Pályázni nov-
ember 8-áig lehet, bővebb információk 
találhatók a www.kornye.hu portálon a 
pályázatok között, valamint a részletes 
kiírás a www.emet.gov.hu (EPER-BURSA) 
oldalon tekinthető meg.


