
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

2008. június 
2. évf. 5. szám

Beszámoló a Képviselő-testület 
június 12-ei üléséről

Polgármester úr az érdemi munka előtt köszön-
tötte a Sportegyesület megyei bajnokságot nyert 
csapatainak képviselőit. Bajnokságot nyertek a 
női kézilabdázóink, labdarúgóink és a felnőtt férfi 
labdarúgóink. Focistáink még a Magyar Kupát is 
megnyerték.

Bajnokaink köszöntése után következett a napirendi 
pontok ismertetése, melyet a képviselők egyhangúlag 
elfogadtak.

Egészségügyi beszámolóval kezdődött a tényleges 
ülés. Elsőként dr. Pálos Péter fogszakorvos tájékoztatott 
bennünket. Külön kiemelte, hogy a legújabb kutatások 
szerint az ICE tea és az energia italok különösen veszé-
lyesek a fogazatra nézve. 

A GREWISZ DENT Kft. képviseletében Grega István 
számolt be. Elmondta, hogy az utóbbi egy év bár „moz-
galmas” volt az egészségügyben, betegforgalmuk nem 
csökkent, hanem folyamatosan nőtt, így a rendelési 
nyitvatartási időt is megnövelték.

Dr. Bogád Judit gyermekorvos elmondta, hogy az idén 
is folyamatos volt a gyermekek egészségügyi ellátása. 
Minden gyermek megkapta időben a szükséges egész-
ségügyi ellátást, egy gyermeket sem veszítettünk el.

Dr. Árendás József  a Szent Rókus Rendelő főorvosa 
részletes tájékoztatót adott a körzetében élők egészségi 
állapotáról. Véleménye szerint a  praxishoz tartozók 
egészségi állapota továbbra is sok kívánni valót hagy 
maga után, konkrétan igen betegek az emberek. Ennek 
okai nagy részben a betegekben is keresendők. Az 
előző évben 25-en haltak meg. A vezető halálokok: 
szív-és érrendszeri betegségek, daganatos kórságok. 
A rendszeres, nagy mennyiségű alkohol fogyasztása 
több esetben volt csaknem vagy egyenesen a halál 
oka. „Feladatunk, hogy helyi összefogással legalább 
mi tegyünk ez ellen, bevonva a község apraját-nagy-
ját, s akkor hitem szerint jó irányba is haladhatunk 
mindannyiunk érdekében” – fejezte be beszámolóját 
dr. Árendás József.

A Védőnői Szolgálat beszámolóját Kissné Ágoston Évá-
tól hallhattuk. Lassan egy éve, hogy Jenei Zitával együtt 

végzik a családlátogatásokat, a tanácsadást, az iskolai, 
óvodai szűrővizsgálatokat. Részt vettek a felnőtt lakossá-
got érintő tüdőszűrés és véradás szervezésében is. 

A beszámolókat a Testület elfogadta.
Az I. sz. Háziorvosi Körzet beszámolóját ügyrendi 

javaslatra a Testület levette a napirendről.
Dr. Beke Ernő az Ügyrendi Bizottság elnöke a 2008. évi 

költségvetésről szóló 1/2008. (II.15.) sz. önk. Rendelet 
módosítását terjesztette elő.

Beke László polgármestertől polgármesteri jelentést 
hallhattunk a lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés közötti eseményekről.

Negyedik napirendi pontként dr. Bogád Judit a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság elnöke számolt be 
községünk lakosainak szociális helyzetéről. Elmondta, 
hogy a települési Önkormányzat a szociális alapellátás 
keretében biztosítja külön jogszabályban foglalt felté-
telek szerint a szociálisan rászorult személyek pénzbeli 
és természetbeni ellátását, a rendszeres és rendkívüli 
szociális segélyezést, a mozgássérültek közlekedésével 
kapcsolatos támogatást, az ápolási díj megállapítását, 
a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az idő-
sekről való klubszerű gondoskodást. Önkormányzatunk 
költségvetése nem forráshiányos, ezért a jogos igényeket 
ki tudtuk elégíteni.

Felülvizsgálta a Testület a Vackor Óvoda férőhelyét. 
A tavalyi évhez hasonlóan a 2008/2009-es nevelési 
évben is engedélyezi a  150 férőhelyet, s a 6 óvodai 
csoportot.

A külterületek felméréséről Svétecz László számolt be. 
Eisenbart Győzőné ismertette az idei Nemzetiségi és 

Sörfesztivál végleges programját.
Dr. Gyurmánczi Éva jogtanácsos, aljegyző a Környe 

Sportegyesülettel és a Horgász Egyesülettel kötendő 
Együttműködési megállapodást ismertette.

Az ülés az egyebekkel, kérdésekkel, bejelentésekkel 
zárult.

A továbbiakban zárt ülésen folytatódott a munka.
Az ülést a KKTV egyenes adásban közvetítette.

Vadász Éva 
képviselő 
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Föld napja Környén
Sajnos a betegség, a járványközbeszólt, így el kellett halasztani az április 18-ára tervezett ünnepi műsort, de május 

5-én bepótoltuk. Igazán színvonalas, vidám műsorral szórakoztatták az érdeklődőket a nagycsoportosok. Pákozdi 
Ferenc úr köszöntő szavai után Beke László polgármester úr bronz emlékérmet adott át Schlégl Mihály úrnak, akinek 
megköszönte áldozatos munkáját .Köszönő szavai után felhívta a megjelent közönség és a gyerekek figyelmét arra, 
hogy példaértékű tevékenység, amit a falu és környezetünk tisztaságáért tesz fáradhatatlanul és önzetlenül nap mint 
nap. Köszönjük Misi és kívánunk további jó egészséget!

Eisenbart Gyné

Megújult a Környebányai 
Gyermeküdülő

A csendes, szép környezet, a tiszta levegő vonzza az 
üdülni vágyó gyerekeket, felnőtteket Környebányára. 
Méltán népszerű a környei, a környező települések, de 
az egész ország diákjai számára. Sőt még határainkon 
túlról is vannak rendszeresen visszatérő vendégek.

Ez évben az üdülő szépen megújulva várja a pi-
henni, feltöltődni, kikapcsolódni érkező vendégeket. 
Kicserélésre került a tetőszerkezet, az ablakok. Belső 
munkálatok is folytak annak érdekében, hogy mi-
nél otthonosabb, kényelmesebb környezet várja a 
Környebányára látogatókat.

MKVK 

Vidám hangulatú 
MAJÁLIS a Faluház udvarán
Az idei évben május 1-jén bográcsos főzőversenyt 

hirdettünk a Faluház udvarán. Hat csapat jelentkezett, 
volt körömpörkölt, marha, birka, sertés pörkölt és Süliné 
Erzsike képviselőasszony vezetésével egy nagy kondér 
marhagulyás. Már kora délután vidám hangulat mellett 
kezdett rotyogni a sok finomság. 17 órától a Budapesti 
HAHOTA gyermekszínház Csalavári Csalavér c. zenés 
mesejátékkal szórakoztatta a gyerekeket és úgy láttam 
a falnőtteket egyaránt. Sajnos kevés gyermek élvezhette 
az előadást, hiszen kevés szülő gondolta úgy, hogy ez 
egy jó kis családi program lehetne, nem hozták el a 
kis nebulókat. Örömmel láttam, hogy akik ott vannak 
mennyire élvezik az előadást. Szomorú, fájó szívvel gon-
doltam azokra akiket nem hoztak el. Az előadás után 
Balaskó Csaba zenekara szórakoztatta a jelenlévőket. 
Sajnos eleredt az eső és így hamarabb végeszakadt a 
rendezvénynek mint gondoltuk. Talán jövőre nagyobb 
lesz az érdeklődés mert lesz jövőre is majális. Megszer-
vezzük! Hiszen akik ott voltak jól érezték magukat, ők 
biztosan ott lesznek és elhozzák barátaikat is.

Eisenbart Gyné

Misi
Kinek kellene bemutatni a fáradhatatlan, mindig úton lévő Schlégl Misit. Gyalog vagy bicóval, de mindig úton van. Őrzi a 

rendet, a tisztaságot községünkben. A hajnal már az utcán találja, és késő estig teszi a dolgát elkötelezetten. Ott van az intéz-
ményeknél, a sporttelepen, az utcákon, a temetőben. Néma figyelmeztetője a saját lelkiismeretünknek, hogy ügyelnünk kellene 
a rendre, tisztaságra, környezetünkre, hogy jobban érezzük magunkat. Panaszkodik sokszor, hogy kigúnyolják, kinevetik a 
gyerekek, felnőttek, pedig tanulhatnának tőle rendszeretetet. Aki ismeri a sorsát, megérti. Mára már mindenkit elvesztett a 
családjából. Egyedül maradt. Eltemette a szüleit, nővérét, öccsét, húgát, sógorát. Húga és a sógora halála után tisztességgel 
és becsülettel felnevelték nővérével az unokaöccsüket és az unokahúgukat, akik megállják a helyüket az életben.

Községünk vezetői gondoltak rá, a Föld napja alkalmából rendezett ünnepségen vehette át a Környéért kitüntető 
címet. Még egy megtiszteltetés érte: sport iránti szeretetét, segítőkészségét elismerve a bajnokavató labdarúgó mér-
kőzésen ő rúghatta a kezdőrúgást.

Misi megpróbálja úgy élni az életét, hogy örömét lelje valamiben, hogy segítse a maga módján szeretett faluját. 
Segítsük mi is őt megértésünkkel, szeretetünkkel.

További jó egészséget kívánunk!

Molnár Kálmánné Varga Katalin
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Májfadöntés
A hagyományok szerint a május 1-jén felállított 
májusfát Pünkösdkor kell körbetáncolni, majd ki-
dönteni.

A sudár fa a Faluház előtt hirdette hetekig a tavasz 
eljöttét, a megújulást. A Német dalkör, a kis ovis német 
táncos gyerekek, a néptáncosok műsora után a dalkör 
fiatalemberei döntötték ki a fát, amit aztán a örömmel 
táncoltak körbe a csoportok.

A májfadöntés után a Faluház szépen felújított udvarába 
invitálták a rendezők a közönséget, ahol a talpalávalót a 
Favorit zenekar szolgáltatta.

MKVK

Vidám GYERMEKNAP habpartival
Május 31-én már kilencedik alkalommal szerveztük meg 

a Gyermeknapot a falu gyermekeinek. 14 órától folyama-
tosan érkeztek a gyerekek és bekapcsolódtak az óvónők 
által felkínált valamilyen „szöszmötölő” tevékenységbe. 
Volt aki először csak nézelődött, érdeklődve figyelte a kü-
lönböző tevékenységeket, volt aki kipróbálta a különböző 
udvari játékokat stb.15 órától a Műv.ház színháztermében 
a Budapesti Kistücsök meseszínpad az „Új mesékkel vár a 
cifratornyú mesevár” c. zenés mesejátékkal szórakoztatta 
az érdeklődőket. Nagyon tetszett a gyerekeknek, még 
késő délután is énekelgették a színészek által tanított rövid 
kis éneket. Az előadás után visszatért mindenki az óvoda 
udvarára és folytatták az elkezdett barkácsolásokat. Nagy 
sikere volt az arcfestésnek is( volt cica, kutya, pókember, 
pillangó ami csak létezik a gyerekek fantázia világában 
) Nagy keletje volt a csokis lepénynek, jóízűen fogyasz-
tották a felkínált üdítőt is. Igazán jó hangulatban telt a 
délután. Nagyon várták a beígért tűzoltóautót, de a leg-
nagyobb meglepetés a – hab a tortán, vagy a délutánon? 
– a HABPARTI volt. Természetesen Köszönetet szeretnék 
mondani ezért a jól sikerült délutánért az óvoda minden 
dolgozójának és nem utolsó sorban a Tatabánya Város 
Tűzoltó Parancsnokának és dolgozóinak, hiszen nélkülük 
nem valósulhatott volna meg ez a vidám , programokkal 
gazdag délután. Köszönöm!

Eisenbart Gyné
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Május 8-a a Vöröskeresztes Világnap. Ez alkalomból 
gyűlt össze Környén a Vöröskeresztes tagság egy 
ünnepi ülésre, egy kis teázásra, sütizésre.

Az ünnepi ülésen Hartmann Mátyásné a helyi vörös-
kereszt titkára és Vimrázi Istvánné köszöntötte a megje-
lenteket. Beszédeikben megemlékeztek a vöröskeresztes 
mozgalom jelentőségéről, a környei szervezet eredmé-
nyeiről.

Az ünnep alkalmából kitüntető címeket adtak át több-
szörös véradóknak, megköszönve mindazok önzetlen 
segítségét, akik átérzik a bajbajutottak sorsát, és önkéntes 
véradásukkal segítik őket. Mindenkinek köszönetet mond-
tak, még az egyszeres véradóknak is, de külön tisztelettel 
köszöntötték a távolmaradó Zaja Istvánt, aki ötvenszeres, 
és Wéber Istvánt (képünkön) aki negyvenszeres véradó.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Teltházas előadás Környén a Faluházban

Rómeó és Júlia
Teltházas, pótszékes, 350 fős közönség előtt mutatta be a kecskédi, oroszlányi és budapesti diákokból 
álló színjátszó csoport Shakespeare csodálatos művének a Rómeó és Júliának ismert musical változatát 
Hegyi Mónika rendezésében.

Ami már nagyon sokszor nem sikerült fővárosi neves művészeknek, megtölteni a nézőteret, az sikerült egy amatőr, 
nagyon fiatal színjátszó társulatnak. Az előadásuk annyira magával ragadta a közönséget, hogy szűnni nem akaró 
tapssal hívták újra-meg újra a színpadra a két és félórás előadás ellenére is lelkes csapatot.

A belépő szinte jelképes – 700 forint volt –, ami nem tükrözte a színvonalat, mert sztárelőadókat meghazudtoló, 
felejthetetlen élményt kapott a közönség.

Gratulálunk és köszönjük mindannyiuknak, abban bízva, hogy mód lesz rá, hogy megismételjék előadásukat 
mindazok számára, akik most lemaradtak róla.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Vöröskeresztes ünnepi ülés
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A KÖRNYE SE FELNŐTT 
LABDARÚGÓ CSAPAT 

BAJNOKSÁGOT NYERT!
 

Gratulálunk csapatunknak a bajnoki címhez és sok 
sikert kívánunk az esetleges NB III-as szerepléshez.

 

Váradi Csaba, Rózsa Flórián, Kósa Zoltán,  

Baranya Gyula, Győző Csaba, Cser László,  

Süli István Árpádné. Környe Község Polgármestere. 

A környei támogatók és szurkolók.

Sikeres évet zárt a Környe SE
A férfi és női labdarúgó csapatok sikereivel együtt 
örülhetünk a női kézilabda csapat bajnoki címé-
nek is.

Gratulálunk a lányoknak, asszonyoknak a szép siker-
hez. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, a Környe 
SE elnökének Váradi Csabának, az elnökségi tagoknak, 
szurkolóknak és mindazoknak, akik segítettek e szép siker 
elérésében.

Süliné Auerhammer Ágnes 
szakosztály vezető

Hajrá, Hajrá, Hajrá Környe!!!

A bajnokságot nyert női labdarúgó csapat

A bajnokságot nyert női kézilabda csapat

A bajnokságot nyert férfi labdarúgó csapat
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Orbán nap a Les-hegyen

Tardoskeddi vendégeskedés
Testvértelepülésünk a szlovákiai Tardoskedd meghí-
vásának tett eleget a Német dalkör májusban.

Az ottani Rozmaring dalkör fennállásának 15. évfor-
dulóját ünnepelte, ez alkalomból gondoltak a környei 
dalosokra, nem felejtve azt a tényt, hogy az első vendég-
szereplésük éppen Környén volt annak idején. A tények-
hez hozzátartozik, hogy az akkori Magyar Dalkörrel volt 
szoros a kapcsolatuk, de a jelenlegi tagok közül is sokukat 
ismerősként köszöntötték. Az emlékezetes gálaműsort 
követő beszélgetés, közös éneklés felejthetetlenné tette 
az ünnepet mindkét dalkör számára.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Szép nyári délután volt Orbán napon. Hagyomány 
már községünkben, hogy az Orbán szobornál a 
szőlősgazdák, községünk polgárai jó termésért 
fohászkodva összegyűlnek, kikapcsolódnak, jót 
beszélgetnek 1-1 pohár jóféle nedű mellett. 

Ebben az évben is sokan felsétáltak a Les-hegyre, 
színvonalas volt az ünnepi műsor. Ez alkalommal 
Szabó Laci bácsi öntötte nyakon Orbánt, kérve, hogy 
jó termést hozzon ebben az évben. A műsor után 
az érdeklődők megkóstolhatták a Les-hegyi gazdák 
borait, beülhettek a pincékbe egy jót beszélgetni.

MKVK
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NEMZETISÉGI ÉS SÖRFESZTIVÁL – KÖRNYE
2008. július 11-12-13.

2008. július 11. péntek 

Helyszín: Sportpálya sörsátor
18 órától: Amatőr rockzenekarok koncertjei
22.00 –04.00 óráig: DISCO – KAREOKI

2008. július. 12. szombat

Helyszín: Sportpálya

14.30 Vendégcsalogató-Oroszlányi Bányász Fesztiválzenekar és Majorettcsoport
15.15 Ünnepi megnyitó
16.00 Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport
16.15 Környei Német Nemzetiségi Dalkör
16.30 Környei Szivárvány táncegyüttes
17.15 Tardoskeddi vendégcsoport
17.45 ANDY előadásában táncdal összeállítás
18.00 Környei X-PLOR moderntánc együttes
19.00 LOS-ANDINOS
20.00 Sztárvendég: CSEPREGI ÉVA
21.00 MC haver és a teknők
22.00 Utcabál: Tarjáni Csibészek

Egyéb programok:

9.00 órától: Környei Sportegyesület szervezésében „Auerhammer János Ifjúsági Labdarúgó kupa

2008. július.13. vasárnap 

11.00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban.

Helyszín: Sportpálya

14.30 Vendégcsalogató: Dunaszentmiklósi ifjúsági zenekar
15.30 Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör és tánccsoport         
16.00 Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör és néptánccsoport
16.30 Kecskédi Német Nemzetiségi  Tánccsoport
16.45 Oroszlányi tánccsoport
17.15 MICHAEL JACKSON SHOW
17.45 THÁLIA TSE tánccsoport Tatabánya  
18.15 Sztárvendég: FOR-FOR DANCE Táncegyüttes /Csill. Születik döntősei/
19.00 Győri AKKORDEON harmonika együttes
20.00 Sztárvendég: PA-DÖ-DÖ
21.00 Utcabál: HÉREGI fúvósok

Egyéb program a kézilabdapályán – mindkét nap

16-19 óráig: VIRGONCKODÓ JÁTSZÓPARK A GYEREKEKNEK 
16 17 óráig: VIDÁM ZENÉS MŰSOR GYEREKEKNEK

Sztár
vendé

g

Sztárv
endég

Sztárv
endég



Kiadja: Polgármesteri Hivatal Környe
A kiadásért felel: Beke László polgármester

Készült: 1.500 példányban
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin

Nyomdai munkák:  JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882

8

Ikon kiállítás 
a Faluházban

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy egy 
csodálatos ikon kiállítást tekinthetnek meg a 
Faluházban június 16-tól, két hétig. A kiállítás 
hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton látható 
15-18 óráig.

In memoriam  
Scherer Mihály

Hosszú időt töltött el Környén a Mező-
gazdasági Kombinát élén, és sokat tett a 
falunkért. Ezt méltányolva Környe Község 
Önkormányzata 2007 márciusában közsé-
günk díszpolgárává választotta Scherer 
Mihályt. A kitüntető címet sajnos betegsége 
miatt a gyerekei tudták csak átvenni, de 
meghatotta az elismerés. 

Az elmúlt hónap végén kaptuk a szomorú 
hírt, hogy végleg elköltözött a földi létből. 
A sors 86 évet adott neki. Május 29-én 
helyezték végső nyughelyére a Farkasréti 
temetőben.

Minden környei kombinátos dolgozó, és 
mindazok, akik szerették és tisztelték, 
emlékét kegyelettel megőrzik.

Mihály bácsi nyugodjon békében!

Juhász Gyula csodálatos versével köszöntünk minden Kedves 
Olvasót, aki születésnapot, névnapot, házassági évfordulót, 

vagy bármilyen ünnepet ült az elmúlt időben.

Szerelem?
Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok. 

Én nem tudom mi ez, de édes ez, 
Egy pillantásod, hogyha megkeres, 
mint napsugár, ha villan a tetőn, 
holott borongón már az este jön. 

Én nem tudom mi ez, de érezem, 
hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat, 
Mint márciusi szél a sírokat. 

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, 
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. 
Ha balgaság, ha tévedés, legyen 
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem! 

(Juhász Gyula)

Fotók: • Molnár Kálmánné Varga Katalin  
• Lehrreich Nándor • Budai Rajmund

Recept
SLAMBUC BOGRÁCSBAN

Hozzávalók 10 személyre:

• 15 dkg füstölt szalonna • 2 fej vöröshagyma
• 2 kg burgonya • 60 dkg füstölt kolbász

• 3 paradicsom • 3 zöldpaprika • 1,5 dl olaj
• 60 dkg lebbencstészta

• 1 ek. édes-nemes paprika • 2 ek. ételízesítő
• 1 tk. őrölt cseresznyepaprika, vagy erős paprika

Elkészítés: A bográcsba beleöntjük az olajat, beletördeljük 
a lebbencstésztát, megpirítjuk, majd kiszedjük. A visszama-
radt zsiradékban megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a 
pirospaprikát és beletesszük a burgonyát. Megszórjuk az 
ételízesítővel, cseresznyepaprikával, felöntjük annyi vízzel, 
hogy éppen ellepje és összeforgatjuk. Hozzátesszük a kari-
kára vágott kolbászt, a megpirított tésztát, a paradicsomot, 
a zöldpaprikát, majd egyenletes lassú tűzön a bográcsot 
többször megfogatva kb. 1 óra alatt puhára főzzük.
Amikorra elkészül, leve alig marad, a pirított lebbencs meg-
dagad benne és a burgonyával együtt omlós lesz.

Jó étvágyat, és jó kedvet egy kis szabadtéri piknikhez!


