2015. október
9. évf. 10. szám

K ö r n y e

K ö z s é g

I n f o r m á c i ó s

l a p j a

A 10 éves partnerkapcsolatot ünnepelte
Steffenberg és Környe
Több mint 40 fős környei delegáció
utazott október első hétvégéjén a
németországi Steffenbergbe, ahol
egy többnapos rendezvénysorozat legünnepélyesebb mozzanatként a két település tíz esztendős
partnerkapcsolatát köszöntötték, s
erősítették meg annak folytatását.

„A

barátok olyanok, mint a
csillagok… Nem mindig
látod őket, de tudod,
hogy vannak.” – olvasható azon a
partnerkapcsolati dokumentumon,
melyet 2005. július 8-án szentesített
Peter Pfingst, Steffenberg és Beke
László, Környe polgármestere. Bár
a két település a hivatalos partnerkapcsolatot ez időtől ápolja, már a
dokumentum megszületése előtt
igen aktív volt az együttműködés, főként az
iskoláik között. Évek óta sikeresen működött
és működik jelenleg is a cserediák program,
mivel fontosnak tartják, hogy a fiatalokat,
diákokat is bevonják az együttmunkálkodásba, hiszen a közöttük lévő kapcsolatok
fogják meghatározni a jövőben a két település viszonyát. Ezen, előremutató gondolat
jegyében az eltelt évtizedben összességében több mint 100 diák utazhatott a testvértelepülésre, s látta Környe hasonlóképpen
vendégül a német fiatalokat.

A partnerkapcsolat értékeinek közös megbecsülését jelzi, hogy a környei képviselőtestület 2010-ben Peter Pfingst-t, Steffenberg
polgármesterét Környe Díszpolgára címmel
tüntette ki, ő alapozta meg ugyanis a
kulturális csoportok és az általános iskolák
között kialakult kiváló kapcsolatot, 2012ben pedig Alfred Weitzelnek, Steffenberg
Partnerkapcsolati Egyesülete egyik alapítójának, az együttmunkálkodás elindítójának
a partnerkapcsolatok ápolása és fejlesztése területén kifejtett magas színvonalú,

áldozatos munkájáért posztumusz
adományozta a „Partnerkapcsolatok Díj”-át.
Gazdag évtizedet tudhat tehát
maga mögöt t a két település,
amely október első hétvégéjén
ünnepelte a partnerkapcsolat
jubileumát Steffenbergben. A németországi programokra Környéről
több mint negyvenfős delegáció,
a helyhatóság, a nemzetiségi
önkormányzat tagjai, a Szivárvány
Táncegyüttes, a Német Nemzetiségi Dalkör és őstermelők kaptak
meghívást.
Az események közül kiemelkedett a testvérkapcsolati együttműködés megerősítése, amely során
Peter Pfingst így fogalmazott: a
barátság nem csak egy értékes
ajándék, hanem folyamatos feladat is.
Egyik fontos célja, hogy az embereket
Európában közelebb hozzuk egymáshoz,
hogy megtanuljuk megérteni egymást,
és a demokráciát is közelebb hozzuk a
polgárokhoz. Ahhoz, hogy megértsük
egymást és fenntarthassuk az egymás
iránti érdeklődést, fontos a tolerancia és a
nyitottság a világra, mert ezek még ma is
demokrácia építőelemei, ezek az értékek
európai öntudatunk tartópillérei.
Õ 2. oldal

600 diák a tehetségválasztón
A Vértes Agorája főszervezésében, a
környei önkormányzat és Művelődési Ház
közreműködésével valósult meg a II. Térségi Tehetségválasztó szeptember 23-án a
környei sportpályán, ahol a nap folyamán
mintegy 600 diák 23 állomás kínálatával
ismerkedhetett meg.

A

helyből, Szárligetről, Vértessomlóról,
Kecskédről érkező tanulókat színes
paletta várta, – a többi között –
kempo, néptánc, moderntánc, színjátszás,
íjászat, pilates, labdarúgás, dobolás, kézi-

labda, sakk, atlétika, kézműves foglalkozás.
Beke László polgármester a rendezvény
megnyitóján köszönetét fejezte ki A Vértes
Agorája számára, amikért Környe lehetett
a Nagy Tehetségválasztó program házigazdája, hiszen ezzel – vélte – a szervezők
nem csupán a falu eddigi infrastrukturális
fejlesztéseit, a sportpályát és környezetét
találták méltónak, mint helyszínt, de a községben folytatott művészeti, kulturális és
sport tevékenységet is elismerték.
A tehetségválasztó legfontosabb célja
ugyanis, hogy a fiatalok a különböző

állomásokon más-más szabadidős foglalatosságba ízlelhessenek bele, s ha elnyeri
a tetszésüket, akkor csatlakozhassanak a
közösséghez, s mindezt elérhető közelségben tehessék.
A polgármester megköszönve a szervezők munkáját, a diákok részvételét, zárásul
kiemelte: büszke rá, hogy a művészeti
ágakból négyet környeiek képviselnek, a
különböző sportágakból pedig öt szintén
elérhető a diákok, érdeklődők számára a
községben.
Õ 3. oldal

A 10 éves partnerkapcsolatot ünnepelte Steffenberg és Környe
…folytatás az első oldalról
Steffenberg polgármestere kiemelte a
partnerkapcsolati oklevélben rögzített
közös elhatározást is, mely szerint ezeket az
értékeket mindkét település továbbadja a
következő generáció számára.
Beke László, Környe polgármestere azért
az őszinte vendégszeretetért mondott
köszönetet, melyet minden környei megtapasztalhatott az elmúlt egy évtized alatt, s
reményét fejezte ki, hogy a német barátok
ugyanígy éreznek, amikor Magyarországra
érkeznek látogatóba. Olyan, mintha hazaérnénk: érezzük a folyamatos gondoskodást, odafigyelést. Talán ez adja meg az
igazi értékét a kapcsolatnak – fogalmazott,

s azt kívánta, hogy a jövőben is őrizzék meg
ezeket az értékeket, a testvérkapcsolatot.
Az ünnepi eseményen a két önkormányzat köszönetét fejezte ki mindazok számára,
akik az elmúlt 10 évben sokat tettek az
együttműködésért. Ők Steffenberg részéről
Peter Pfingst, Paul Heinz Petri, Marlise Kraft
és Gehard Acker, Környéről Stamler Dezsőné, Szőgyényi Zoltán és felesége, Pákozdi
Ferenc, Menoniné Pillmann Teréz, Fábián
Józsefné, Beke László és Beke Gabriella.
Az ünnepséget követő műsorban bemutatkoztak a steinperfi jazzbalett csoport
táncosai, a steffenbergi hagyományőrzők,
a steinperfi vegyeskórus, a környei Német
Nemzetiségi Dalkör, s a Szivárvány Táncegyüttes, akik azzal a nem titkolt szándékkal érkeztek Steffenbergbe, hogy a fiatal
táncosok újabb szálakat szőhessenek a

két települést összekötő láthatatlan, de nagyon erős kötélbe. A Régiók Napja elnevezésű rendezvényen is vastapssal kísért, fergeteges sikert arattak a táncosok, s Környe
őstermelőinek standjainál is „egymásnak
adták a kilincset” a vendégek. A kulturális,
hagyományőrző fesztivál keretében több
mint 80 kiállító – köztük a Simon Méhészet
és Méri János őstermelő – mutatta be termékeit, kézműves munkáit, tájjellegű ételeit,
s adott az érdeklődők megelégedésére szó
szerint gasztrokulturális ízelítőt.
A jubileumi találkozó azzal az ígérettel
zárult, hogy jövőre Környe fogadja német
barátait: a tervek szerint 2016 májusában
egy nagyobb szabású program keretében
Magyarországon is megünneplik a testvérkapcsolat eddigi eredményeit, értékeit, s
fűzik még szorosabbra a szálakat.

600 diák a tehetségválasztón
…folytatás az első oldalról
A rendezvényre a számos kézműves technikát ismerős és bemutató Nő Klub
tagjai, mintegy igazolva értékteremtő munkájukat, egy meglepetéssel is készültek, egyedi és valóban megismételhetetlen ajándékukat a tehetségválasztó
program keretén belül adták át a polgármesternek. Németh Lajosné klubvezető a nőnapi ünnepségükön jelentette be, mit „álmodott meg”, s elképzelése
mostanra vált valóra. A hölgyek az eltelt hónapokban elkészítették, most pedig
az önkormányzatnak ajándékozták Környe és az ország címerét. A két alkotás
megszámlálhatatlan rózsából, 43 méter szaténszalagból, 5,6 méter zsinórból,
gyöngyökből, mozaik lapocskákból állt össze, s mint a klubvezetőtől megtudtuk,
bizony volt, hogy szétbontották, újrakezdték, mígnem olyanná vált, amilyenné
szerették volna.
A II. Térségi Tehetségválasztó a remények szerint elérte célját, s visszaemlékezve a látottakra, megtapasztaltakra, a jövőben több gyerkőc fejében is
megfordul a gondolat, hogy például leveszi a cipőt és tatamira lép, de lehet,
hogy stoplist, vagy táncos csizmát húz fel.
A környei Művelődési Ház köszönetét fejezi ki valamennyi résztvevő és segítő számára! Külön köszönet Bagi Kevinnek, Bagi Martinnak
és Bogár Dánielnek a rendezvényt követő segítségnyújtásért!

Tisztelgés az aradi vértanúk előtt
Határokat átutazva…
Környétől a németországi Steffenberg
1100 km körüli távolságra van. Nem
kevés egy újabb találkozás reményében 10-12 órát ülni a buszon…

D

e ez csak elméletben igaz,
mert a gyakorlatban, amikor
összeverődik a szűk hazából
negyvenegynéhány ember minden
korosztály t képviselve, akkor már
nem is tűnik annyira elviselhetetlennek. Sőt… igazán szórakoztató.
Előkerül a kispárna, nagypárna,
mindenféle kütyüs lejátszó, az elemózsia, no és rá a folyadék, ami nem
mindig víz formájában jelenik meg.
Az elgémberedett testrészeket meg
lehet tornáztatni, járkálni, felállni, mozogni. Füleket bedugva végig lehet
hallgatni a régen nem hallott számokat, el lehet olvasni a restanciában
elmaradt újságokat, könyvet, és nem
utolsósorban végre be lehet hozni az
alváslemaradást. Pár órára talán az
autóbusz utasai egymás családtagjaivá
válnak. Mindenki figyel mindenkire, jókat beszélgetve, kacarászva, énekelve

2

tűnnek el a kilométerek és válik egyre
közelebbé az úti cél. A pihenőknél megállva, friss levegőt szívva egy-egy kávét

elfogyasztva még könnyebbé válik
a távolság leküzdése. Az elsuhanó
útjelző táblákon feltüntetett, fogyó
kilométerszámok pedig felvidítanak
mindenkit.
A steffenbergi delegációban sok
volt a fiatal. Hogy sikk őket szidni manapság, az már közhely. Én mégsem
teszem, hiszen a busz „saragjában”
olyan csendesek voltak, hogy észre
sem lehetett venni őket. Udvariasak,
tisztelettudóak mégis jókedvűek maradtak végig az út során. Feladatukat
pedig rendkívül komolyan véve zsebelték be a vastapsot a fellépéseiken.
Ezt a pár sort magam is megírtam
volna, de az út „korelnöke” Fábián
Annus néni hívta fel a figyelmemet,
hogy valamilyen formában dicséret
illeti a fiatalságot, hogy ilyen fegyelmezettek és „észrevétlenek” voltak.
Szülő lévén tudom, hogy milyen jóleső érzés, amikor visszajelzést kap az
ember a gyerekéről, hogy illemtudó,
intelligens, jó házból való. Nincs veszve a
világ, övék a jövő.
Varga Katalin

Az aradi vértanúk mártírhalálának 166.
évfordulóján a református temetőben
tisztelegtek az 1848-49-es szabadságharc
mártírhalált halt katonai vezetői előtt
Környén. Községünkben 2009 októberétől
növekedik a tiszteletükre elültetett, réztáblával emlékeztető tizenhárom vérszilvafa
és egy szomorú cseresznyefa.

A

z emberiség történetében gyakran
előfordult, hogy egyesek mások
szabadsága árán akartak boldogulni. Amikor egy nép fegyverrel a kezében
próbálja meg kivívni a függetlenségét,
önállóságát, szabadságharcnak nevezzük.
Ilyen volt a mi 1848-49-es szabadságharcunk is… – kezdte visszatekintését Takácsné Eichhardt Emma. A képviselő-testület
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi
Bizottságának tagja felidézte a forradalom
idegenek segítségével, kétszeres túlerővel
történő leverését, majd a győztesek könyörtelen bosszúállását: olyan honvédtiszteket
ítéltek halálra, akik a szabadságharc kitörése előtt a császári és királyi seregben
tényleges tisztként szolgáltak, és a szabadságharc alatt tábornoki rangot értek el,
vagy önálló seregtestet vezettek. Hősiesen
harcoltak a magyar szabadságért, a nemzeti függetlenségünkért, s életüket áldozták
érte. – hajtott fejet a hősök előtt.

Nagy Péter református
tiszteletes áhítatában
arra hívta fel a figyelmet, hogy soha nem
szabad elfelejtenünk
e napnak a jelentőségét: Kossuth Lajos 1849.
október hatodikát a
„magyar Golgotaként"
említette még időskorában is. Ekkor végezte
ki a győztes Habsburg
Birodalom, a másfél
évig tartó forradalom
és szabad ságharc
szimbolikus személyeit. Az Aradon kivégzett
tizenhárom katonatiszt
mellett Pesten golyó által meggyilkolták
Batthyány Lajos miniszterelnököt. A tizennégy mártíron kívül a hadbíróság számos
ember felett hozott halálos ítéletet, akiket
hosszabb-rövidebb ideig börtönbe zártak.
Október hatodikának a megünneplése
mindig időszerű. Mert emlékeztetőül szolgál a nemzetnek arra, hogy milyen áron
jutott el életének ezredik évébe; és például
szolgál arra, hogy milyen lelkiséggel lehet
megmenteni ezt a nemzetet a jövőre.
Az emlékező, hősök előtt tisztelgő gondolatok után Vadász Éva, a Kulturális,

Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság
elnöke, a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében Wéber István
és Erl Péter, valamint a Kisfaludy Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Diákönkormányzatának képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit
a Budapesten kivégzett gróf Batthyány
Lajos, Magyarország első miniszterelnöke
emlékére elültetett szomorú cseresznyefánál, a diákok pedig az örök emlékezés
mécseseit a vértanúk tiszteletére növekvő
vérszilvafáknál.
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Valamennyi osztály dobogós helyezést ért el

A

z Ökoiskola címet viselő Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola valamennyi osztálya dobogós helyezést ért el az autómentes napi teljesítménye alapján, tehát a gyerekek a korábbi évekhez
hasonlóan idén is nagy lelkesedéssel vettek részt a programban. Szeptember 20án szinte alig akadt diák, aki ne kerékpárral, gyalog, vagy busszal érkezett volna
az intézménybe, így az eredményhirdetés után mind a 16 osztály eldicsekedhetett
azzal, hogy megszerezte az első három hely egyikét, a vele járó oklevelet, s a
müzli szeleteket. Aranyérmes teljesítményt nyújtott a 2.a; 3.a; 4.b; 6.a; 6.b; 8.a,
második helyen végzett a 4.a; 5.a; 7.a; 7.b; 8.b; 3.b, míg harmadikon az 1.a;
5.b; 2.b; 1.b. Az intézmény ezúton köszöni Környe Község képviselő-testületének
a jutalmak vásárlásához, valamint az ökoiskola program sikeres folytatásához
nyújtott anyagi támogatását.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
hősei előtti tisztelgés jegyében rendezték
meg a környei általános iskolában a már
hagyományos őszi szavalóversenyt, a
gyerekek, felkészítőik és szülők ezúttal is
izgalommal várták a nemes megmérettetést az intézmény könyvtárában október
20-án.

A

Majdnem 40 környei diák a futóversenyen

T

ekintélyes nevezői létszám jellemezte a Tatabányán, októberben megrendezett hagyományos városi futóversenyt, amely
a Csónakázó- tónál várta a sportos diákokat. A tanulók
érkeztek is szép számmal, a város iskolái mellett Tarján és Környe
is képviseltette magát, községünkből majdnem 40 diák vágott
neki a megmérettetésnek. Az indulók a különböző távokat
remek futóidőben teljesíthették, a két legfiatalabb korosztály
egy, a harmadik korcsoport két, míg a negyedik három tókört.
Egy tókör nagyjából 700 métert jelent. A fiatalabbak picivel

Őszi szavalóverseny

lelkesebbnek bizonyultak, a kisebb korcsoportokban 100-140
gyerkőc is elstartolt. A környei tanulók szépen teljesítettek, a
legkiválóbban a II. korcsoportos fiúk, akik a csapatversenyben bronzérmes teljesítményt nyújtottak. Gratulálunk a csapat
tagjainak, a harmadikos Balaskó Patriknak és Kohl Dánielnek,
a negyedikes Alapi Krisztiánnak, Bagi Martinnak és Mészáros
Máténak, s egyáltalán nem utolsó sorban valamennyi résztvevői tanulónak és kísérőiknek, Pulayné Fekete Magdolnának és
Demeterné Slezák Évának!

h o g y a kö n n ye k e g y m á s b a
csöppennek, kanyargós patakká
keverednek. A vers-sorok épp
így viselkednek. Lecsöppenő szót hívja a
másik. Egymásba tűnnek, félig, egészen.
Aképpen növekednek, ahogy az alkonyat
az égen – Károlyi Amy versével köszöntötte
Maticsné Szabó Kovács Ágnes a gyerekeket, akik perceken belül át is vették a
csodaszép, lélekemelő stafétát, s majd
egy órán át le sem tették. Három korosztályra bontva 26 vers hangzott el Takácsné
Eichhardt Emma szervező örömére olyan
gyerekektől is, akik első, de a remények
szerint nem utolsó alkalommal barangoltak a rímek hangos birodalmában társaik,
s a zsűri előtt. A kisebbek a választható
költők közül többnyire Bartos Erika, Romhányi József játékos, olykor nyelv törő
fordulatokban sem szűkölködő verseivel

érkeztek, míg a nagyobbak közül néhány nevezőnek Kányádi Sándor,
Weöres Sándor komoly,
elgondolkodtató, lírikus
hangulatú alkotására
esett a választása.
Elcsépelt fordulat, de
igaz: a döntés meghozatala nem kis feladatot
rótt a zsűrire, melynek
nevében Ráczné Wiszt
Vilma elnök az eredmény kihirdetése előtt
arra ösztönözte a gyerekeket, hogy továbbra
is szeressék a verseket,
lapozgassák a kötetetek, s jövőre is legyenek részesei a versenynek. Azért, hogy a következő évben még
nagyobb fejtörést okozzanak a zsűrinek,
néhány megszívlelendő, jó tanácsot is
megfogalmazott, mint például, hogy a
szövegbiztonság milyen fontos, hogy a
szavalat legyen érthető, s hogy verselés
közben „sehová sem kell sietni”.
A két legfiatalabb korosztályban végül
Kakuk Mihály (2a) vehette át az első helyezettnek járó ajándékot, második lett

Bartis Gábor, (2b), míg harmadik Rajcsány
Gréta (1a). A 3-4.osztályosok versenyéből
az ítészek szerint Málnás Péter (4a) előadása magaslott ki, második helyezést
ért el Lopez Vega Emma (4a), a harmadik
helyet Skrinyár Zsófi (3b) szerezte meg.
A felsősök sajnos nem túl népes mezőnyének produkcióiból Tóth Hunor (6b)
szavalatát sorolta az élre a zsűri, második
lett Szántó Csongor (6a), harmadik pedig
Tóth Kira (5b).

15 fiatal vett részt a programban Környén

Csillámtetkó ajándékba

T

engerparton gyűjtött kagyló 5,
10, 15 és 20 forintért – az ár a portéka méretétől függően nőtt az
egyik standnál október 16-án délután
az általános iskola tánctermében,
ahol a két évtizedes múltra visszatekintő vegye, vigye, cserélje vásár
várta a gyerkőcöket. A hagyományt
annak idején László Márta teremtette
meg, s bár a kínált terméklista a 20
évvel ezelőttihez képest változott,
népszerűsége semmit sem csökkent:
az elsősöktől a végzősökig minden
korosztályból érkeztek, volt, aki csak nézelődni, volt, aki értékesíteni, csereberélni, s
az ötödikes Reihnardt Lili személyében a
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„szolgáltatóipar” is színesítette a kínálatot.
Lili csillámtetkókat készített a diákoknak:
a legkisebbeknek ajándékba, a nagyob-

baknak némi ellentételezésért, hiszen
– mint mondta – a kicsiknek nincs
pénzük, de az idősebbeknek már
van. A terem órákon át zsongott: aki
megszerezte, lealkudta, elcserélte a
vágyott játékot, rajzfilmfigurát, kisautót,
édességet, vagy éppen túladott azon,
elégedetten távozott, de máris érkezett az utánpótlás az újabb gyerekek,
újabb „kínálatok”, zsákbamacskák
személyében. A vásári forgatag tehát
idén is vonzotta a tanulókat, a legtöbben már most azt firtatták, hogy
mikor lesz legközelebb, így László Márta
szerint elképzelhető, hogy az idei tanévben
dupláznak a programból.

Tizenöten vettek részt a „72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes ifjúsági akció
keretein belül a Környén szervezett munkákban október 10-én. A fiatalok egy
része a református temetőben végzett
környezetszépítési munkálatokat, egy
másik csoport pedig a régi fogorvosi rendelőben nagyjából másfélezer könyvet
rendszerezett.

A

feladatok elosztása, helyszínek, találkozási pont ismertetése mellett
ilyen tudnivalók voltak olvashatóak a közkedvelt közösségi portál „72 óra
kompromisszumok nélkül” elnevezésű esemény rögzített bejegyzésénél: Mit adunk
mi? Innivalót, szendvicset, csokit, sapkát.
Mit hoztok ti? Magatokat, önzetlen munkakedvet, megfelelő ruhát. A virtuális térben
Popovics Milán a környei Polgárőr és Tűzoltó Egyesület ifjúsági tagjainak sorában

„toborzott” sikerrel, s Nagy Péter református
tiszteletes, az akció megyei koordinátora
hívó szavára is érkeztek szombat délelőtt
az önkéntesek, s nemcsak helyből, még
Kecskédről is. Így alakult ki az a 15 fős
csoport, amely kétfelé válva végezte a
teendőket. A református temetőben a
fiúkra környezetszépítés, burjánzó bokrok
nyesése, kivágása, elszáradt növényzet
eltávolítása, gereblyézés, tereprendezés
várt, a lányok pedig Nagy Péterné tiszteletes asszony közreműködésével a temetőkert térképének adatait aktualizálták
nyughelyek szerint.
A régi fogorvosi rendelőben megközelítően 1500 könyvet rendszerezett tartalom
alapján négy fiatal. A könyveket Dr. Laub
József (†), Környe díszpolgára hagyatékából ajánlotta fel az örökös májusban
a Művelődési Háznak és a Könyvtárnak,
s átmenetileg a rendelőben találtak új

otthonra. A mostani tematikus rendezés
segítségével januárban a remények szerint
új gazdákra is lelhetnek, mivel a számtalan
szépirodalmi műből, regényből, szakács- és
útikönyvből, ismeretterjesztő kiadványból a
Magyar Kultúra napjához kapcsolódóan
vásárt tervez a Művelődési Ház.
A katolikus, a református és az evangélikus egyház által közösen szervezett országos ifjúsági akció célja, hogy népszerűsítse
az önkéntességet, és felhívja a figyelmet,
hogy együtt, összefogva, nagy dolgokra
vagyunk képesek, és sokat tehetünk környezetünkért, és másokért.
A 72 óra kompromisszum nélkül ökumenikus ifjúsági akció évről-évre nagyobb
támogatást és népszerűséget kap: idén
több ezer fiatal végzett azon a hétvégén
országszerte, s Környén is önkéntes munkát,
amiért köszönet illeti a szorgos kezű résztvevőket és szervezőket!
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Kicsit micimackós érzés a szökőkútnál

Környét már települési mentőcsoport is védi

S

„Nekem kicsit micimackós érzés. Igazi mesék igazi gyerekeknek.”
– áll az olvasói vélemény Palásthy Ágnes legújabb, az Ünnepi
Könyvhétre megjelent, „Elrabolták a siklót” című mesekönyve utolsó
lapjainak egyikén, s az is, hogy „a vigasz, a remény, a szépség, a
humor, a tanulság mind-mind beléjük sűrűsödik.” Ezekből kaptak
ízelítőt mindazok, akik október 7-én délután ellátogattak a környei
szökőkúthoz.

H

ajmáné Kalocsai Éva, a Községi Könyvtár vezetője már hetek óta tervezgette ezt a pillanatot, s a falu főterére érkező
anyukák, apukák, nagymamák, s egyáltalán nem utolsó
sorban a gyerkőcök láttán megállapíthatta, hogy egyáltalán nem
volt egyedül.
A Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét környei programjának
kezdetén a szerző – minthogy meséket ír – mesélt a szökőkútnál. Mesélt Napóleonról, a csíkos kis vadmalacról, aki dacosan szegül ellen
a sapkaviselésnek. Hiszen az nem menő. Akkor sem, ha megfázik. A sapka lányoknak való… A kis Napóleon végül – dackorszak ide,
dackorszak oda – saját kárán tanulta meg, hogy a menőknek lefagy a füle, és a tüskés gesztenyék jól megverik a fejüket… A gyerekek
olyan élvezettel hallgatták az írót, mintha bizony ők sohasem ágáltak volna a sapka ellen, s percek alatt magukba szívták a mesét.
Ezt később, immáron a községi könyvtár olvasótermében igazolták is, ahol a meséről beszélgettek, s a szerző valamennyi játékos kérdésére elhangzott a jó válasz, s az is kiderült, hogy Palásthy Ágnes valamennyi szereplőjét kedveli, de az abszolút kedvenc az Erdei
Tisztás mesékből Napóleon, a csíkos kis vadmalac, és Mókus Rézi, akit akaratlanul is magáról formál.

Megalakult az Önkéntes Tűzoltó Szakosztály
Községünkben 2013 óta tevékenykedik
aktívan a Környei Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület polgárőr szakosztálya,
idén nyáron pedig megalakult a tűzoltó
szakosztály is 22 fővel.

A

z egyesület tagjainak száma így
jelenleg 37 fő, elnöke és parancsnoka Bene Zsolt, a tűzoltók vezetője Popovics Milán. A tűzoltó szakosztály 3
rajjal (felnőtt, ifjúsági és női kategóriában)
kezdte meg munkálatait. Nagy segítség
számunkra, hogy az önkormányzat tól
megkaptuk használatra a volt tűzoltók
felszereléseit és Steffenberg Községtől egy
Iveco-Magirus kismotorfecskendőt. Részt
kívánunk venni a helyi kulturális és hagyo-

mányőrző életben, a tűzoltó hagyományőrző és versenysport tevékenységekben,
ezért jelenleg legfontosabb számunkra
elsajátítani az elméleti és gyakorlati részt,
az alap és speciális gépek használatának
ismereteit. Erre szolgál majd a közel 40 órás
tűzoltó alaptanfolyam, melynek során a
szerzet t ismeretekből később a tagok
vizsgát tesznek. Emellett fontos számunkra,
hogy egységes csapattá kovácsolódjunk,
a testvér- és szomszéd településeken működő tűzoltó egyesületekkel is felvegyük
és ápoljuk a kapcsolatot. Szeptemberben
megtartottuk első közös egyesületi gyűlésünket, melyen döntést hoztunk fontosabb
kérdésekben és egyeztettük a közeljövőre
tervezett tevékenységeinket.

Október 10-én a „72 óra kompromisszumok
nélkül” önkéntes ifjúsági akció keretein belül
egyesületünk tagjai is részt vettek és segítettek a református temető környezetszépítési
munkálataiban és a régi fogorvosi rendelőben végzett könyvek rendszerezésében.
Továbbra is feladatunknak tekintjük a
karitatív és közösségi munkákban való aktív
részvételt, a község társadalmi életében
való tevékenykedést. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen vennének részt a
szakosztály feladatainak ellátásában, szívesen lennének egy jó csapat tagjai. Jelentkezni Popovics Milánnál lehet a 06 30 946
9202-es telefonszámon, vagy e-mailben a
popovicsmilan93@gmail.com címen.
Vezetőség

Környei polgárőrök az ifjú polgárőr zászlóbontó
ünnepségen
A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (KPÖTE) négy ifjú polgárőrrel
képviseltette magát Százhalombattán
a zászlóbontó ünnepségen ahol ünnepélyes keretek között vehették át a
szolgálati igazolványukat a 14-és 18-év
közötti fiatalok.

A

z avatás során polgárőr esküt tettek mellyel elkötelezték magukat
a lakosság védelmére, illetve a
bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Bene
Zsolt a KPÖTE elnöke elmondta, hogy
az ünnepség tör ténelmi jelentőségű.
A résztvevők elsőként kaphatták kézbe
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ifjú polgárőr szolgálati igazolványukat,
mellyel hivatalosan is szolgálatba léphetnek a tagegyesületeknél. Természetesen
a szolgálatba lépésük korlátozottabb,
mint a felnőtteké, de így is nagy hasznára lesznek az egyesület és a lakosság
számára. Az elnök büszke az ifjú polgárőrökre és felkészíti őket az eredményes
polgárőr szolgálatra. Hogy mihamarabb
belerázódjanak a különféle feladatokba,
már be is vetette őket a mélyvízbe. A
Vöröskereszt környei szervezetének jótékonysági bálját már fiatalokkal kibővítve
biztosították, az ifjú polgárőrök figyelő és
jelző feladatokat kaptak a parkoló és a

bál területén felnőtt kísérete mellett. Bene
Zsolt az iskola, a tanulás és a családi
teendők utáni ráérős időkben szívesen
látja el feladatokkal az újoncokat, akik
szintén szerepet vállalnak a környeiek
b i z t o n s á g é r z e t é n e k f o k o zá s á b a n .
A fiatalok között már most van olyan, aki
rendvédelmi pályára adta a fejét és ez év
szeptemberétől megkezdte tanulmányait
az adott iskolában.
Az egyesület szeretettel várja a hasonlóan elkötelezett fiatalok és a felnőttek
jelentkezését! A szervezetnél lehetőség van
az 50 óra közösségi munka ledolgozására
is a középiskolások számára.

zeptember 24-étől Környét már nem csak a tatabányai járás mentőcsoportja, a Galla
Mentőcsoport védi. A települést sújtó vízkárok ellen ettől a naptól a Környe Települési
Önkéntes Mentőcsoport is harcba száll, ugyanis sikeres minősítést szereztek a nemzeti minősítést adó rendszerbe állító gyakorlatukon. A gyakorlat 23-án reggel kezdődött az
állomány riasztásával, akiknek huszonnégy óra múlva kellett jelentkezniük megalakítási
helyükön, a környei Polgármesteri Hivatalban. A riasztás során a mentőcsoport valamennyi
tagja elérhető volt. A gyakorlat feltételezése szerint az éjszaka folyamán olyan mennyiségű
eső esett az Által-ér vízgyűjtő területén, hogy a Környei tó vízszintje elérte az út magasságát,
veszélyeztetve ezzel a közúti és a vasúti közlekedést is. Reggel az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségének munkatársa ismertette az árvízi védekezéssel kapcsolatos feladatokat. Az állomány a gyakorlat
helyszínén, a Környei tó zsiliprendszerénél műveleti bázist állított fel, majd rövid eligazítást követően a vízügy irányításával nyúlgátat épített
bordás megtámasztással az út és a vasút megvédése érdekében. A gyakorlatot Kelkó Balázs tű. alezredes, tatabányai kirendeltség vezető
felügyelte és a végén a tapasztalatok megbeszélése után megfeleltre értékelte.
forrás: katasztrofavedelem.hu, fotók: Stolczenberger Klára tű. fhdgy.

Kedves Olvasó,
Kedves Környeiek!
Folytatjuk sváb receptsorozatunkat a Környei Hírhozó hasábjain. Terveink között szerepel a későbbiekben egy, a
Művelődési Házzal közösen szervezett sütemény kiállítás is,
így javasoljuk, ne csak gyűjtsék a megjelenő recepteket,
de készítsék is el az ízletes ételeket, finomságokat. S természetesen Önöktől is szívesen fogadjuk a sváb süteményes
recepteket!
Tirhold Kármen – E-mail: nemetnemzetiseg@kornye.hu, telefon: 06 70 389 1308

Sufnudli
Hozzávalók: 0,5 kg krumpli, liszt, só
Elkészítés:
A héjában főtt krumplit megpucoljuk, áttörjük. A tál egyik felébe
a krumplit rakjuk, másik felébe
pedig annyi lisztet, hogy könnyű
legyen, de ne ragadjon. Lisztes
deszkán nudlikat készítünk és
lobogó sós vízbe kifőzzük kb.
15-20 perc alatt. Közben zsemlemorzsát pirítunk zsíron és
erre tesszük rá a kifőtt nudlikat.
Lekvárral, porcukorral tálaljuk.
Köszönjük a receptet Bogyó Antalnénak!

Születésnaposok Megérkeztünk!
„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.
Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:
85 esztendős
Geiszt Ferencné (október 8.)
Semsei Imréné (október 17.)
80 esztendős
Csóti Mihályné (október 1.)
Wiszt Ignác (október 8.)
75 esztendős
Sill Ferencné (október 10.)
További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
Helyesbítés:
Szeretnék elnézést kérni Wittman Istvánné Jolikától, mivel az
előző számban tévedésből a születési dátuma mellett férje
neve szerepelt. Nagyon boldog születésnapot, jó egészséget
kívánok és elnézését kérem. Tisztelettel: Pankotai Mihályné.

„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 kisfiú és egy
kisleány érkezése ragyogta be környei családok életét.
Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket:

Karkus András és Vincze Alexandra
kisfiát Dánielt,
Specziár Ferenc és Szücs Edina Anna
kisfiát Mátét,
Hegedüs Mihály és Szebeni Nikoletta
kislányát Annát.
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!
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Szép korúak köszöntése – 25. alkalommal

Kilencvenöt év
Elnéztem Őt a Szépkorúak Napján; galambszürke öltöny mellénnyel, hófehér
ing és az öltönyhöz passzoló nyakkendő.
Makulátlan megjelenés. Kerékpárral érkezett, mi mással is? Amikor az írás kapcsán
elkezdtem a beszélgetést vele, felírtam
egyetlen szót a jegyzetem szélére, ami
Gyarmati Pista bácsi hitvallása. Ez a bűvös
szó, és a hosszú élet titka meggyőződése
szerint a MOZGÁS.

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október
elsejét az Idősek Világnapjának, s Környén
is attól az évtől kedveskednek vendéglátással, ajándékműsorral a község idős
lakóinak. Idén tehát már 25. alkalommal
invitálta a Vöröskereszt helyi szervezete
az eseményre a szép korúakat, akik a
szervezők örömére szinte megtöltötték az
általános iskola tornatermét.

A

vendégek mellett a segítők száma
is évről évre szépen gyarapszik: a
bejárat mellett kifüggesztett falitáblákon az adományozók, támogatók,
sütők, főzők listáját Andor Ildikó titkár még
a rendezvény ideje alatt is újabb nevekkel
egészítette ki, a végére a fehér lapokon alig
maradt üres felület.
Mi mindannyian köszönettel tartozunk
azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozatukkal a nehéz
időkben megteremtették és biztosították
nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeiknek,
unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, gyarapodhassunk és nyomdokukba léphessünk. Köszönjük mindazokat
az értékeket, amelyeket Önök megőriztek
és mindazt, amivel minket felvérteznek és
gazdagítanak. – köszöntötte a megjelenteket Eisenbart Győzőné, a Vöröskereszt helyi
szervezetének elnöke, hozzátéve, hogy
nemcsak október elseje kapcsán, de az
év minden napján szeretettel gondolunk
az idősekre, a szép korúakra, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a
rendelkezésünkre állnak.
Tóth Éva és Leblanc Győző operett ös�szeállítását követően Beke László polgármester így fogalmazott: ez a mai ünnep
akkor lehet igazi tisztelgés, ha azok, akiket
ünnepelünk, mindig érzik a támaszt, a segítést, a törődést. Azt, hogy mindig Önök
mellett vagyunk, azt, hogy nem engedjük
el a kezüket, és számíthatnak ránk életük
legnehezebb időszakaiban is. Hiszen
megtanították nekünk a gondoskodás, a
szeretet fontosságát, azt, hogy sok esetben
nagyobb öröm adni, mint kapni, azt, hogy
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néha egy csendes, egy perces odafigyelés nagyobb ajándék lehet bárminél.
A polgármester köszönetét fejezte ki a
hosszú évek alatt végzett becsületes munkájukért, s az önkormányzat nevében jó
egészséget, tartalmas, boldog életet kívánt
minden szép korú környei lakosnak.
Az Idősek Napi ünnepség keretében
köszöntötték a falu legidősebb lakóit, ám
többen sajnos betegségük miatt nem
vehettek részt a programon. Környe legidősebb hölgy lakosai 95 esztendősek:
Lieser Andrásné és Gyimesi Józsefné.
A falu legidősebb házaspárja Szing Antal
és felesége, született Erl Erzsébet, ők 1949.
december 14-én mondták ki Környén a
boldogító igent. 1920-ban született, szintén 95 éves a legidősebb férfi, Gyarmati
István, aki – miután átvette Andor Ildikótól,

a Vöröskereszt helyi szervezetének titkárától
a virágcsokrot – valamennyi szép korú vendég számára jó egészséget, boldogságot
kívánt, a köszöntést pedig így köszönte:
megverem a csizmám szárát, csókolom az
összes jelenlévő hölgy száját. A legidősebb,
95 esztendős hölgyek és Pista bácsi számára az önkormányzat nevében Beke László
ajándékkosárral kedveskedett, melyet
természetesen azon ünnepeltek számára
is eljuttatnak, akik nem vehettek rész a
rendezvényen.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, akik anyagi, vagy
egyéb támogatásukkal, a vendéglátáshoz
nyújtott segítségükkel, sütéssel, főzéssel
járultak hozzá, hogy idén is emlékezetes,
szép ünneppé varázsolják az Idősek Napi
rendezvényt.

Ami a kulisszák mögött van
Minden évben bebizonyosodik, hogy az összefogás mire képes. Október eljöttével ünnepeljük a helyi Vöröskereszt Szervezet, az Önkormányzat, és sok-sok adakozó támogatásával a
Szépkorúak Napját. Az aktivisták soraiban is többen vannak már, akik közel állnak ahhoz, hogy
jogosulttá váljanak a meghívottak soraiba, de tevékenykednek, nyüzsögnek fáradhatatlanul
dolgoznak az idősekért ezen a szép napon. A rendezvény, hála az égnek, már évekkel ezelőtt
kinőtte a régi helyszínt a Művelődési házat –, ez évben több mint 200 főre szólt a teríték –, és
„átköltözött” az általános iskola tornatermébe, ami erre a napra a sok szorgos asszonynak,
úrnak, fiatalnak köszönhetően igazán barátságos étterem, táncterem, színház hármasává
változik. Nem kevés széket, asztalt, kell megmozgatni, díszítéseket elhelyezni, mire a végső
kép kialakul a vendégek fogadására. Vasárnap reggel pedig megtelik az ebédlő rengeteg finom
süteménnyel, melyeket vállalkozó asszonyok „sütnek össze”, ezzel is kifejezve hálájukat,
tiszteletüket a 70 éven felüli környei hölgyeknek, uraknak. Az évek során talán még sosem volt
megszámolva, de érdemes lenne egyszer megtenni, hogy hányféle recept válik kézzelfogható
valósággá adományok formájában. Az édesek, sósak mellett még diabetikus készítmény is
fellelhető. Ezeket a sütiket aztán szorgos kezek rendezik tálcákra, rakják csomagba. A konyhában is nagy a sürgés-forgás, ahol évek óta szinte ugyanazok munkája révén készül a finom
estebéd. A rendezvény lelke, motorja Andor Ildikó a szervezet titkára, de mindenki tudja a dolgát,
nem kell igazán szerepeket kiosztani. És a „fizetsége” a sok aktivistának? Ez az, ami pénzben
nem kifejezhető, hiszen a fizetés a rengeteg hálás tekintet, az elismerő jó szó. Ez pedig minden
fáradtságot megér. Talán felesleges lenne felsorolni az önzetlen segítők, a támogatók nevét,
hiszen annyian vannak, hogy komoly feladatot okozna, de jó tudni, hogy minden évben önként,
vagy az első hívó szóra teszik a dolgukat egy szép cél érdekében.
Varga Katalin

1920. szeptember 1-jén született Kocson. Szülei,
nagyszülei, dédszülei is szép kort értek meg
az akkori világban. Mindannyian 80-90 évet.
Dunaalmáson gyerekeskedett, Ő a legidősebb
a testvérek sorában, utána született két húga, és
egy öccse. Sajnos már csak ketten vannak a 92
éves húgával. Szeretett tanulni, de mint mondja a
mozgás volt a mindene. Iskola után alig várták,
hogy rohanhassanak a szabadba, bújócskáztak,
fogócskáztak, karikát hajtottak, ellentétben a mai
gyerekekkel, akik a számítógép és a televízió
között „mozognak” – mondta kicsit elszomorodva.
Elemi után, 15 évesen munkát vállalt, mégpedig
olyan munkát, ami már rég feledésbe merült.
Kisbíró lett havi 30 pengőért a dunaalmási községházán, és kidobolva vitte a hírt mindenfelé a
falu utcáin. A munkáját megkönnyítendő vásárolt
részletre magának egy biciklit, ami nagyon jó szolgálatot tett. Akkoriban Ő volt a 3. bicótulajdonos a
faluban. És mint a beszélgetés során mindvégig,
megvonta a párhuzamot a múltbéli és a mostani
helyzettel, hogy ma már autóból van sok helyen
három egy családban.
Dunaalmáson akkoriban már volt áram. Egy
napon megkereste későbbi mestere, hogy nem
volna-e kedve beállni villanyszerelő tanulónak,
neki szüksége lenne egy inasra, annál is inkább, mert neki van biciklije. A szülők vállalták
a taníttatását annak érdekében, hogy szakmát
tanuljon a gyerek. Neszmély, Süttő, Dunaalmás
volt a körzetük, mentek amikor szükség volt rájuk.
1939-ben levizsgázott, végzett villanyszerelő
segéd lett. Ez idő tájt jött a hír, hogy Oroszlány és
környékén megkezdődött az villamosítás, főnöke
kérésére maga is csatlakozott a csapathoz, így
került erre a vidékre nagyban hozzájárulva ahhoz,
hogy fény legyen minden otthonban. 1939-ben
indult a szerelés és 1940-ben már áram volt a
környéken. Később a MÁK Rt. alkalmazásába
került és a kisbéri körzetben dolgozott. Az ő dolguk
volt a karbantartás mellett a villanyóra leolvasás,
pénzbeszedés is. Örömére később körzetszerelővé
avanzsálták elő. A hátizsákban a mászóvassal, a
szerszámokkal rótták a falukat az elmaradhatatlan
járművel, a biciklivel.
Életének ez a szakasza lezárult, amikor 21 évesen besorozták. Ahogy mesélte akkor még az is
kizáró okot jelentett az alkalmasságra, ha valaki
lúdtalpas volt, neki nem volt ilyen… teljesen egészségesnek találták. 1942-ben vonult be a komáromi
2. önálló huszárszázadba. Falusi gyerek lévén nem
okozott neki gondot, hogy hogyan ülje meg a lovat.
Ceglédre vitték később rádiósiskolába, megtanulta
a távírótudományt. 1943-ban vagonírozták be
őket lovaikkal együtt, és vitték Kijevig, onnan
már lóháton mentek a minszki erdőbe. Nem volt
a tűzvonalban, de a rádiósszázadban sem volt
kevésbé veszélyes az élet a háborúban. Sosem

lehetett tudni, hogy mikor lépnek aknára a lovak.
Egy év után visszakerült az igazgatósághoz, mivel
hadiüzem volt, kivezényelték Környére. Jordán Anti
bácsiékhoz került, ott kapott szobát, aztán később
sajnos a háziakat kitelepítették, neki új helyet kellett keresni a faluban. Lassan barátokra is szert
tett, és mint fiatalemberek azért rendre felkeresték
a bálokat a környező falvakban. Ahogy emlegeti,
Kerner Jancsi és Kállai Pista barátai révén került a
kömlődi cigánybálba, akkor még nem tudva, hogy
ez a bál gyökeres változást hoz majdan a későbbi
életében. Felkérte a szép szőke lányt, Bognár Katót
egy táncra és a táncból egy életre szóló házasság
lett. A Kis utcában kezdték a közös életüket, a
későbbiekben saját otthont építettek. Két fiúk és
egy lányuk született, akiket becsülettel felneveltek,
taníttattak. A két fiú Tatabányán él, lányuk pedig
Budapestre került. A gyerekei 4 unokával és az
unokák már 2 dédunokával is megajándékozták.
Pista bácsi fáradhatatlanul dolgozott, hogy a
fény ne hunyjon ki a lakásokban, és ha mégis
megtörténik, mindig készenlétben álljon a hiba
elhárítására. A falun kívül a körzetéhez tartozott
még Vértessomló, Várgesztes és Vértestolna is,
amit persze kezdetben biciklivel jártak, de idővel
már nagyon felvitte az Isten a dolgukat, mert motorral tehették meg az utat a javítás helyszínére,
ha meghibásodott valahol a rendszer. Nagy baráti
körük lett az évek során, összejártak a családok,
megtartották a névnapokat, születésnapokat, de
ha csörgött a telefon – amiből akkoriban három
volt a faluban; egy a községházán, egy a gazdaságban és egy a Pista bácsiéknál – akkor nem
volt mese, ott kellett hagyni az ünneplést és indulni
kellett, hogy elhárítsák a hibát.
Beszélgetésünk során végig csodáltam a 95
év dacára Pista bácsit a vitalitásáért, életszemléletéért, tájékozottságáért és fittségéért. Azon
gondolkodtam, talán még előadást is tarthatna,
olyan meggyőző az életigenlése a mai napig.
Azon már meg sem lepődtem, amikor elmondta, hogy hogyan utazik lányáékhoz Budapestre
busszal, villamossal, majd metróval, ahonnan
még egy kicsit gyalogol. Azon, hogy tagja az EON
nyugdíjasklubjának, ahol minden rendezvényen
megjelenik. Éppen most készülnek a Madách Színházba egy zenés, táncos darab megtekintésére,
hazafelé pedig Herceghalmon egy vacsorára, és
naná, hogy már jelentkezett, hogy ott lesz. Nemrégiben is elment a sárvári, fürdéssel egybekötött
kirándulásra. Azon, hogy szereti a sportot, bár
most a focit van, hogy kikapcsolja meccs közben,
de tiszteli a környei női labdarúgó csapatot a

teljesítményéért, és drukkol Görbicz Anitának a
sikeres visszatérésért a kézilabda világába. Azon
viszont egy picit magam is meglepődtem, hogy
férfi létére tisztában van vele, hogy ma már a
lányok kaphatnak védőoltást a rettegett női rák
megelőzésére, és ez milyen szerencse, hiszen arra
gondol, hogy a testvérének meg kellett halnia, mert
erre nem volt lehetőség még.
Az pedig természetes, hogy sosem unatkozik.
Szereti a vetélkedőket a tv-ben, amit agytornának
használ, és kicsit szégyenlősen mondja, hogy nem
tud mindig minden kérdésre felelni, segít a szomszédokon, bármiben megakadnak. Műveli a kertet,
amiben minden megtalálható, a veteményeken kívül
gyalogtőkés szőlőültetvény, virágok, de a mai napig
gondozza a fiával a Dunaalmáson lévő szüleitől
megörökölt szőlőt is. Úgy beszél a permetezésről,
kapálásról, mintha 50 éves lenne. Azért két sor kapálás után leül egy kicsit, mondja szinte szégyenlősen.
A lényeg, hogy minden napra van feladat, kertben,
lakásban, közösségben, a családban.
Persze nem maradhatott el az elcsépelt kérdés
sem, hogy szerinte mi a hosszú élet titka? Azt válaszolta, hogy nincs erre konkrét recept, de fontos
a mozgás, a mértékletesség és persze az öröklött
adottságok. Annak ellenére, hogy több száz liter
bora terem, sem iszik egy-egy fröccsnél többet,
gyógyszert csak annyit szed, amit még a Laub
doktor ajánlott neki egy-egy B12 vitaminkúrával
kiegészítve. Nincs magas vérnyomása, vérképe
rendben van, bár a térdizületei már nem a régiek, de ezt az oszlopmászásnak, és a fiatalkori
focinak tudja be. Csak érdekességképpen szúrta
közbe, hogy akkor még lovas szekérrel mentek
egyik faluból a másikba a meccseket lejátszani.
Az alvással sincs különösebb problémája, este
kilenckor lefekszik és alszik reggel 6-ig.
Elgondolkodtam -, mint ahogy gondolom e
sorok olvasása során talán sokan -, hogy hogyan
lehet ilyen szép kort megélni ilyen szellemi, fizikai
frissességben? Kell hozzá pénz, átgondolt életvitel, vagy csak mindent pozitívan kell megélni és
egészségesen kell élni. Pista bácsi 95 megélt éve
sem volt gondoktól, problémáktól mentes. Sok
nehézségen ment keresztül hosszú élete során,
de mindig szem előtt tartotta a lényeget, hogy mozogni kell és mértékletesen kell élni, nyitottnak kell
lenni a világra, ápolni kell az emberi kapcsolatokat,
minden napra célt kell kitűzni magunk elé, legyen
bármennyi éves is az ember. Az eltelt 35 nyugdíjas
éve alatt sem felejtette el egykori munkahelyét, ott
van minden nyugdíjas megmozduláson, fiatalokat
megszégyenítve részt vesz minden falusi ünnepségen, tagja a helyi vöröskereszt szervezetnek, nem
gond számára a gyerekeihez utazni, akár Pestre
is, segítségére van a szomszédságnak, nyitott
a világra, tájékozott mindenben. Egyszóval nem
veszi tudomásul az idő múlását, mint mondta, „ha
itt elfeküdtem volna a heverőn és vártam volna,
hogy kiszolgáljanak, már nem lennék”.
Drága Pista bácsi! Köszönöm a beszélgetést,
és kívánom az olvasók nevében is, hogy hosszú,
tartalmas, mozgalmas élete legyen jó egészségben a falu és a szerettei körében. Csak a féltő
gondoskodás szól belőlem, mikor arra kérem,
hogy azért már jobb lenne a járdán bicózni, talán
a rend őrei is elnézik községünk korelnökétől ezt
a kis szabálytalanságot…
Varga Katalin
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„Mintha egy családba csöppentem volna…”
A húsvéti kézműveskedésről szóló írásban, márciusban még Hetyei Mónika
néven olvashattak róla, ez év július
25-étől, a fotók tanúsága szerint élete,
életük legszebb napjától: Nagy Péterné.
A környeiek, a református gyülekezet
tagjai már több alkalommal találkozhattak vele, hiszen korábban is szolgált
vasárnaponként, s az egyházi közösségi
megmozdulásoknak is aktív részese,
mozgatója…

M

ónika, a tiszteletes asszony…
ízlelgetem az „as�szony” szót, hiszen ez
a „hivatalos” megszólítás, de
ahogy nézem a mindig mosolygó, kedvességet sugárzó
fiatal arcát, tőlem távol áll…
„Kicselezve” a formulát, első
találkozásunktól tegeződünk.
Ezért kérem, bocsássa meg a
Kedves Olvasó, hogy – nem
tiszteletlenségből – e sorokban
is mellőzöm a „hivatalosságot”,
s úgy adom közre beszélgetésünket, ahogy a megyebeli,
rédei származású Mónika mesélt magáról a környeieknek…
– „Azt, amikor megszólított az
Isten, arra az időszakra datálom,
amikor konfirmáltam. Én ma
is ezért tartom annyira fontosnak a konfirmandusokkal való
foglalkozást, előttük is az élő
hitből fakadó bizonyságtételt;
ezért igyekszünk minél többeket elérni
és hívogatni vasárnap délelőttönként a
konfirmandus órára, vagy a hamarosan
induló filmklubba, mert hiszem, hogy Isten
képes megszólítani egy 14 éves fiatalt is,
még akkor is ha egyáltalán nem érdekli
a dolog. Én a mai napig nem tudom
megmagyarázni, hogy pontosan mi
történt velem akkor, de azt érzem, hogy
onnantól kezdve az Isten vezetett mindezidáig. Egyetlen percet nem tudnék
meghatározni, amikor gondolkodtam
volna azon, hogy lelkipásztor legyek, vagy
sem? Vitáink voltak a szüleimmel, mert ők
azt szerették volna, hogy történelemtanár
legyek, szeretem is a történelmet, de úgy
éreztem, nem az az én utam, amit az
Isten kijelölt számomra, hanem sokkal
inkább ez. Az, amikor – ez nem szép szó,
de – hivatásszerűen Őt szolgálhatom, neki
szentelhetem az életemet.
– S ez most még beteljesedett azzal,
hogy egy veled együtt, s ugyanígy
gondolkodó párt is melléd rendelt…
– Igen. Messziről és nagy vargabetűket
leírva sodort minket egymás mellé a
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Mindenható Isten. Péter Pápán végezte
a teológiai tanulmányait, én Budapesten. Legelőször ott találkoztunk most
már lassan több mint négy éve, amikor
mindketten ugyanott nyelvvizsgáztunk.
Aztán eltelt egy év és ismét találkoztunk,
szintén ugyanott egy másik nyelvvizsga kapcsán. Később Péter visszakerült
Alsózsolcára, a szülőfalujába, s én ide
a megyébe gyakorlati évre. Így ismét
távol kerültünk egymástól. Péter két éve
kirendelést kapott a Környe-Oroszlányi
református gyülekezetekbe, én akkor

komáromi segédlelkészként szolgáltam,
és a legtöbbször csak a lelkészértekezleteken találkoztunk…
– Tehát – kis túlzással – Pétert Környének köszönheted?
– Közvetve igen, hiszen azzal, hogy
az Isten ide vezette őt, a mi utjaink nem
csak találkozhattak, hanem összefonódhattak. Ez a non plus ultra… hiszen
úgy érzem benne társra találhattam
a szolgálatban is. Tehát ha hazaérek
valahonnan, ha lejövök a szószékről, s
meg tudok fogalmazni egy érzést, vagy
tapasztalatot, amit egy-egy igehirdetés,
egy látogatás, egy beszélgetés vagy
egy hittanóra alatt tapasztaltam, azt el
tudom mondani a Péternek, s ő minden
magyarázat és körítés nélkül érti, hogy
miről beszélek. Ez nagyon jó. S hogy
mindezt együtt csinálhatjuk és ezzel
együtt a feladattal járó felelősség is
megoszlik közöttünk nagyon jó érzés.
Nem csak a személyes, a családi, hanem a gyülekezet életében is együtt
húzzuk… (itt Mónika pici szünetet tart,
keresi a helyes kifejezést) …a szekeret.

Évindító kézműveskedés – szabadulás a félelem ketrecéből

– Hogy néznek ki
a mindennapjaitok?
– Jelenleg az eszmélés állapota tart.
Az időbeosztásunkat tudjuk, tudjuk,
hogy kötnek minket a hittanórák hétfőtől
péntekig minden nap Oroszlányon két
iskolában, illetve itt a környei általános
iskolában, összesen 18 csoportban. Én
még a Kömlődi Kerényi Béla Református
Diakóniai Intézményben szolgálok heti
2 alkalommal, s igyekszünk látogatni,
különböző gyülekezeti alkalmakat
szervezni és minél többeket
megszólítani. Emellett rendben
kell tartani a Tagyospusztai
Konferenciatelepet is és felügyelni, kontrollálni kell az ott
megszálló csoportokat. Istennek hála az eddigi vasárnapi
istentiszteletek mellett, októbertől minden hónap második
vasárnapján istentiszteleti alkalom indulhatott Tagyospusztán
is. Van egy sokat dédelgetett
álmunk, ugyanis az idei adventben szeretnénk elindítani
gyülekezeteinkben a bibliaórát, heti 1 alkalommal. De
szeretnék még minél több
alkalmat találni arra, hogy
kicsit jobban megismerjem a
gyülekezeti tagokat, a Környén
és Oroszlányon élő embereket.
Nekem sokkal könnyebb úgy
készülni egy-egy alkalomra,
szolgálni és prédikálni, ha tudom, hogy
kikhez szólok, mintha becsöppenek
valahová és „na akkor most mondd”…
Akkor nem tudom, hogy mi az, amivel
megérinthetem őket.
– Milyen a benyomásod a
környeiekről?
– Nagyon befogadóak. S noha nem
az esküvő utáni héten láttam először a
gyülekezeti tagokat, hiszen már tavaly is
járogattam egy-egy vasárnap, de azt érzem, mintha egy családba csöppentem
volna, amiben vannak olyanok, akik még
keresgélik a helyüket, és vannak olyanok, akik már tudják, hogy ők hogyan
szolgálhatnak, és hogyan erősíthetik a
gyülekezetet. S azt érzem, hogy aktív részese lehetek annak, amin ők már régóta
munkálkodnak.
– Ezek szerint Te itt már nem keresgéled, hanem megtaláltad a helyed?
– Istennek hála, úgy gondolom, hogy
Igen!
Salamon Gyöngyi

Első alkalommal tavaly advent idő szakában hívta kézműveskedni Nagy
Péter tiszteletes új kezdeményezésként
a Környe-Oroszlányi Református Missziói
Társegyházközség hittanos diákjait, gyülekezeti tagjait, s a gyerekek olyannyira
élvezték, hogy húsvét előtt megismételték
a programot, október 3-án tehát már harmadik alkalommal találkoztak.

E

zúttal a tanévkezdést követő ismerkedés jegyében érkeztek az oroszlányi
és környei gyerekek a Művelődési
Házba, ahol a gyülekezet hölgy tagjai
szorgoskodásának köszönhetően ismét
finom sütemények, házi készítésű üdítőitalok sorakoztak a vendégváró asztalokon,
a kézműves garnitúrákon pedig számtalan

alapanyag, amikből később tolltartók,
könyvjelzők, papírsárkányok és karkötők
készültek.
Előtte hagyományosan közös énektanulással indult a program, majd Nagy
Péterné tiszteletes asszony az áhítat során
varázslatos játékba hívta a gyerekeket. Ki,

mitől fél? Ki fél a kutyáktól, a bezártságtól,
az oroszlántól, darázstól, a szülői büntetéstől, a sötétben? Ahogy sorra emelkedtek
magasba a kezek, úgy nőtt a fiúk, lányok
száma a „félelem ketrecében”. Jó lenne
egy órát ott maradni? – tette fel az újabb
kérdést a lelkipásztor, s a válasz azonnal
érkezett: nem! A gyerekek egy módon „szabadulhattak”: ha megkeresik a teremben
elrejtett varázsmondat szavait, azokat sorba rendezik, majd jó hangosan többször
elismétlik. A diákok sikerrel derítették fel a
kék lapok rejtekhelyeit, s kisebb tanakodás
és némi felnőtt segítséggel a varázsmondat, a bibliai idézet is kialakult, s miután
háromszor is felolvasták, eltűnt a ketrec:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy!

Visszatérés – lélekemelő tárlat
Visszatért Környére egy kis időre Madarász Tibor. Nem jött üres kézzel,
gazdag képgyűjteményt hozott erre a
találkozásra – fogalmazott Sulyok Teréz
a Művelődési Házban a „Visszatérés”
című kiállítás megnyitóján.

M

adarász Tibor festőművész
annak idején 30 esztendeig
dolgozott a valamikori mezőgazdasági kombinátban, így tárlatával
valóban visszatért – egykori barátai,
kollégái, a festészetét szeretők, tisztelők
örömére.
A kiállítás festményei akvarell technikával készültek, melynek hosszú évtizede
hűséges művelője az alkotó. Rövid, kurta
kitérőket néha tesz az olaj felé, de az
akvarell a jellemző Tibor munkásságára.
Ez a művészeti technika igen népszerű
a festők körében. Egyik gyakorlati oka,
hogy ellentétben az olajjal, gyorsan
szárad. Akár egyetlen ecsettel is meg
lehet festeni egy képet. Nem igényel
nagy felszerelést. De ezeknél a praktikus
megfontolásoknál fontosabb az akvarell
páratlan esztétikai vonzereje. Amivel
egy technika sem versenyezhet, a kön�nyedség, levegősség, áttetsző, lazúros
hatások, finom árnyalatok, egymásba
olvadó színek – ajánlotta a tájképeket,
városképeket, csendéleteket, élet- és
zsánerképeket bemutató tárlatot az
érdeklődők figyelmébe Sulyok Teréz, aki
a műveket így jellemezte: közös sajátossága Madarász Tibor festményeinek a
képek grafikai, formai kidolgozottsága.
Megelőzi az alkotást a precíz megfigyelés, a festmények jellemzői a részletgazdagság, a színek tiszta, ragyogó fényhatást kölcsönöznek a témának. Bátor,

élénk színek, erőteljes kontraszthatások
vezetik a néző szemét. Ezek a képek beszédesek, az egyszerű ember számára is
közérthetőek. Madarász Tibor személyisége adekvátan jelenik meg képein. Nyílt,
őszinte, közvetlen alkat, de mindezek
mellett érzékeny művészember. Mesél
élete történetéről, családjáról, műtétéről,
betegségekről, hosszan hallgatjuk és
nézzük képeit. Van-e valami lenyomata
ennek a betegségnek, történik-e valami
pesszimista változás? – tette fel a kérdést,
a válasz pedig, hogy Madarász Tibor festményei derűt, optimizmust árasztanak.
Nyoma sincs szomorú dolgoknak, pes�szimista attitűdnek. Pozitív kisugárzásuk
rabul ejti a nézőt...
Minden bizonnyal ez a kisugárzás is
szerepet játszhatott abban, hogy a terem
megtelt a festőművész ismerőseivel, barátaival, Madarász Tibor külön szeretettel
köszöntötte azokat, akikkel 1951-től voltak
iskolatársak, s még most, 60 esztendő
múltán is szívmelengető érzés megszorítaniuk egymás kezét.
A művész mesélt a mögötte álló időszak nehézségeiről is, de inkább azokról
a momentumokról szólt, melyek életben
tartják. Ezek a világ minden tájáról ér-

kező felkérések, meghívások Svájctól
Indiáig, s hogy ha ő személy szerint nem
is, de festményei Brazíliába is eljutottak,
s Európa szinte valamennyi országában
megtalálhatóak. Ezek Madarász Tibor
szívet, lelket simogató momentumai,
melyek viszik előre…
A lélekemelő tárlat október végéig
látogatható, élhető meg, hiszen – ahogy
Sulyok Teréz fogalmazott – ezeket a természeti szépségeket látva lelkünk kitágul,
felemelkedik a mindennapok küzdelmeiből. A művész hatalmas, megragadó
érzéseit belevarázsolja az anyagba, s
mi onnét magunkba szívjuk, mint friss,
éltető levegőt…
A bemutatott alkotások közül kettő
magántulajdonban van, köszönet Méri
Jánosnak, valamint Eisenbart Győzőnek
és családjaiknak, hogy a kiállítás időtartamára a Művelődési Ház rendelkezésére bocsájtották a festményeket.
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Les-hegyi esték

Programok
A Művelődési Ház és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe bemutatja:

Október 30-án (péntek) 15 órától

tök jó móka várja a kicsiket, nagyokat
egyaránt a Művelődési Házban.
Lesz tökfaragás, tökös óriásjátékok, tökös falatok, s keressük a falu legnagyobb sütőtökét!
Az a gyerkőc, aki (anyu, apu segítségével) a legsúlyosabb tökkel érkezik, tortával távozik!
A tökös megmérettetésre 17 óráig lehet nevezni.
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elõvételben
vásárolhatóak
1000 Ft-os áron a környei
Mûvelõdési Házban
hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra
között (telefon: 34/473-091).

A belépõjegy ára Környe Kártyával 500 Ft!
RáKász GeRGely hangversenyein a zenetörténet éppen akkora súllyal szerepel a programban, mint a virtuóz hangszerkezelés. Ha arra gondolt, hogy egy szép estén csendben
szunyókál majd egy halk orgonaesten, ahol átjárja a mélyregiszterek rezgése, akkor ez nem
az Ön rendezvénye. De ha minden nap szeret valami érdekes újdonságot tanulni, ezúttal
ráadásul csodálatos zenékkel illusztrálva, akkor szeretettel várjuk!

A Feszty Árpád Polgári Kör „Les-hegyi esték”
programsorozatának keretében Ozogány
Ernő felvidéki tudomány történész, író
„A nemzet virágai” (Magyarországi Nagyasszonyok) címmel tart előadást október
30-án, pénteken délután fél 5-től a
környei Közösségi és Tájházban.
A p ro g ra m s o ro za t követ ke ző
rendezvényén a II. világháborúra
emlékeznek egyéni életsorsokon
keresztül. Az esemény november
13-án, pénteken 16 órakor kezdődik
a Művelődési Házban, előadó Bőhm
Martin, Magyar királyi „Szent István” 3.
honvéd gyalogezred Hagyományőrző
Egyesületének tagja. Az érdeklődők Laborc
György Péter baji gyűjtő korhoz kapcsolódó
militarista gyűjteményét is megtekinthetik.
A szervezők mindenkit sok szeretettel
hívnak és várnak a rendezvényekre!

Vegye, vigye!
Őszi adok-veszek, vegye-vigye börze várja
a vásárlókat november 7-én, szombaton 14 és 19 óra között a környei
Művelődési Házban. Az alkalmi „árusok”
alkalmi, színes, és egyáltalán nem utolsó
sorban pénztárcabarát kínálatában szerepel gyermek és felnőtt ruhanemű, konyhai
felszerelések, kaspók, bőrképek, lámpák,

Közérdekű információk
Képviselői fogadóóra

2015. december 5. (szombat)
14 óra
Környe - Művelődési Ház
A HeMo Musical Stúdió új produkciója!
Közreműködnek a Silhouette Balett táncosai.
Holle anyónak földön túli hatalma van. Irányítja az emberek
életét, dunyhájából hó hull a földre. Angyalka, a kis
mostohalány orsóját a kútba ejti és
utána ugrik, hogy eldobja magától
életét, de a halál és az élet között
uralkodó Holle anyó megmenti és ad
még egy lehetőséget a földi boldogság
megtalálására.
Kikkel találkozik odaát? Miről
suttognak a fák és a kemencék?
A klasszikus Grimm mese nyomán
készült mesemusical csodálatos és
varázslatos világba repíti a
gyerekeket.
A jó elnyeri jutalmát? A rossz elnyeri méltó büntetését?
A végén minden kiderül, és talán mindenki derül!

Belépőjegy ára: 600 Ft.

KÖRNYE KÁRTYÁVAL: 300 Ft.
Jegyek november 16-ától vásárolhatók a Művelődési
Házban hétköznapokon 10 és 17 óra között.
Telefon: 473-091.

Koreográfus: Csáky Mária

Rendező: Hegyi Mónika
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Vadász Éva minden hónap első hétfőjén fogadóórát tart. A képviselő legközelebb november 2-án 17 és 18 óra között várja az
érdeklődő állampolgárokat a Polgármesteri
Hivatal képviselői szobájában. A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik segítséget,
vagy tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen problémájuk megoldásához.

Változás az
orvosi rendelésekben
Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos
október végén szabadságát tölti,
ezért 29-én (csütörtök) 12 és 13.30, valamint
30-án (péntek) 11 és 12.30 között Dr. Bognár
Ágnes gyermekorvos tart rendelést.
Dr. Árendás József november 16ától 20 -áig szabadságát tölti, ez
idő alatt szünetel a rendelés a Rákóczi úti
Szent Rókus rendelőben. A helyettesítésről
saját rendelési idejében Dr. Bublovics Péter
gondoskodik az I. számú Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út).

Bursa Hungarica
– november 9-éig lehet pályázni!
Környe Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is kiírja a 2016. évre a Bursa

virágállványok, foltvarró technikával készült
díszpárnák, táskák, játékok, könyvek, magazinok. Bazár, börze környei és környékbeli
árusok portékáival a környei Művelődési
Házban november 7-én 14-és 19 óra között!
Amíg anyu, apu válogat, addig a
gyerkőcöket meseterem várja! Jöjjön,
vegye és vigye!

AGYKONTROLL TANFOLYAM
9-14 ÉVESEKNEK szülők részvételével
Időpont: 2015. november 7-8. (szombat-vasárnap). Helyszín: KÖZÖSSÉGI
ÉS TÁJHÁZ, Környe. Oktató: Pétercsák
M axim. J ELENTKEZÉS a szer vezőnél:
MENONINÉ PILLMANN TERÉZ-nél 20/4335392; teripilmann@yahoo.de, és az oktatónál: 20/ 551-3079; ill. info@alfahullam.hu.
Ha már tudod, miben szeretnél változni,
most megtanulhatod, miként érheted el a
kívánt eredményt a relaxáció, a szavak
és a képzelet erejének felhasználásával
a Silva-féle agykontroll segítségével,
hogy a Vonzás törvénye az örömteli
fejlődést szolgálhassa. További információ:
www.alfahullam.hu.

Újraélesztési előadás
Az újraélesztés legfontosabb alapjait
ismertető beszélgetős, gyakorlati alkalmazást is tartalmazó előadásra várja az

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2015/2016. tanév második és a
2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál az EPER-BURSA
rendszerben regisztrált és kinyomtatott
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:
2015. november 9.
A pályázatról bővebb információk találhatók a www.kornye.hu oldalon, valamint
a részletes kiírás a www.emet.gov.hu (EPERBURSA) oldalon tekinthető meg.

érdeklődőket november 10-én, kedden 14 órától a környei Művelődési
Házban Dr. Árendás József. A háziorvos
előadásának résztvevői a laikusok számára a hirtelen szívhalállal kapcsolatos
legfontosabb és alapvető életmentési
tudnivalókkal ismerkedhetnek meg, hogy
ha úgy hozza a sors, akkor akarjanak és
tudjanak is segíteni. Dr. Árendás József a
díjtalanul látogatható programra minden
érdeklődőt szeretettel hív és vár!

Márton nap
A Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe mindenkit szeretettel
hív és vár a november 14-én 15 órakor
kezdődő Már ton napi ünnepségre a
környei Művelődési Házba. Fellépő csoportok: • Környei Hagyományőrző Német
Gyermekcsoport • Szivárvány Tánccsoport
• Vértessomlói Német Nemzetiségi Dalkör
• Dunaszentmiklósi Hagyományőrző Dalkör • Környei Német Nemzetiségi Dalkör
• Ausztiai Originale Sautanz Musi.
A bál 19 órakor kezdődik, melyre
a belépés díjtalan. A jó hangulatról a
Sautanz Musi zenekar gondoskodik. Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel
várnak a szervezők!

további segítségüket, hogy ez a múltat
idéző szép épület megújulhasson!
Köszönettel: a kuratórium

Nemzetiségi fogadóóra
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe december 1-jén 15.30 és 16.30
között fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatalban.
Tirhold Kármen elnök

Kiadja:
Polgármesteri Hivatal
2851 Környe, Alkotmány út 2.
A kiadásért felel:
Beke László polgármester
• 06 30 7681624
A szerkesztésért felel:
Salamon Gyöngyi
• 06 30 3874690
hirhozo@kornye.hu

Tájékoztatás az 1%-ról

www.kornye.hu

A Környei Római Katolikus „HÁROMKIRÁLYOK ALAPÍTVÁNY” tájékoztatja adományozóit, hogy a 2013-ban felajánlott adójuk
1%-át, 145.497 Ft-ot még nem használta
fel. Felhasználása valószínű 2016-ban lesz,
amikor a műemlék plébánia felújítása folytatódik. Köszönjük adományaikat, s várjuk

Nyomdai munkák:
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.
A sokszorosításért felel:
Jávor Zsolt ügyvezető
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ADVENT-ELŐ

kézműves vásár és családi program
november 22-én 10 és 18 óra között
a környei Művelődési Házban.
Az egész napos rendezvény díjtalanul látogatható kínálata

A színházteremben
í
10 órától a „Furfangos garabonciás”
ciás”
látható a Hókirálynő meseszínpad előadásában.
A kézműves vásár 10 órakor nyitja meg kapuit, ízelítő
a helyi és környékbeli kézművesek, őstermelők portékáiból:
• ásványból készült ékszerek szeretet-ékszerésztől
• mosódiók, bio öblítők, gyógyteák, kókuszolaj, magőrlemények, maglisztek, bio fűszerek
• textil játékok kicsiknek és nagyoknak, névre szóló mikulás zsákok
• textil táskák, virágok, bébi játékok, lakásdekorációs termékek
• tűzzománc ékszerek
j gy y
• wellness szappan, a leghabosabb natúrszappanok, test- és ajakvajak, illóolajok, szójagyertyák
• paverpol (textilszobrász) alkotások
• festett selyemsálak, selyem ablakdíszek, olajképek
• foltvarró technikával készült textiltermékek
• kézműves alapanyagok és dísztárgyak, ajándékok
• környei méz, méhviasz gyertyák, figurák
• fa
fazekas termékek: bögrék, vázák, gyertya és mécses tartók
• kreatív filc figurák
HAZAI ÍZEK:
• őrölt paprika, különleges lekvárok
és édességek
• környei őstermelő házi
hú
húsipari termékei
• süteményvásár

Napközben a gyerekeket
eket kézműveskedés várja a
az
olvasóteremben, 15 órától Győryné Talabér Angelika
gitármuzsikájával, énekével színesíti a programot.
Minden érdeklődőt sok szeretettel,
adventelő hangulattal vár
a Művelődési Ház és a vásárosok!

