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KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SZERETETTEL MEGHÍVJA A FALU LAKOSSÁGÁT
a 2008. szeptember 20-án (szombat)

tartandó

SZüRETi MULATSÁGRA
Program:

14.30 óra LOVAS FELVONULÁS
17.00 óra „SZüRETi SOKADALOM”, 

   BORKÓSTOLÁS,  
   TÁNCHÁZ A MÛVELÕDÉSi HÁZ UDVARÁN

A ViDÁM HANGULATOT 20.00 ÓRÁiG A

SZOMOR SRAMLi ZENEKAR
BiZTOSÍTJA

Felvonulási útvonal:
MÛVELÕDÉSi HÁZ Õ BÉKE LTP. NAGY PARKOLÓ Õ ALKOTMÁNY U. JOBB OLDALi 
PARKOLÓ Õ KiSFALUDi KÖZ Õ ARANY J. U. Õ GAGARiN U. Õ TATAi U. Õ DÓZSA 
GY. U. Õ ÁPRiLiS 4. U. Õ BAJCSY ZS. U. Õ SÁGVÁRi E. U. Õ RÓZSA F.  U. Õ BEM U.   
PATAK U. Õ BELOiANNiSZ U. Õ MÛVELÕDÉSi HÁZ UDVARA
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Kitüntető címek augusztus 20-a alkalmából
Községünkben hagyomány már, 
hogy Államalapító Királyunk 
Szent István ünnepén kitüntető 
címeket adományoz Községünk 
Önkormányzata a közéletben, 
közösségi életben kimagasló tevé-
kenységet folytató állampolgárok 
között.

Ez évben az alábbi személyek, és 
intézmények vehették át a megtisztelő 
elismerést Beke László polgármes-
tertől és Orlovits Timea jegyzőasz-
szonytól.

Környe Község Önkormányzata 
Környe település fejlődése, hírne-
vének növelése érdekében kifejtett 
példaértékű, magas színvonalú mun-
kájának elismeréseként a 

„KÖRNYE KÖZSÉGÉRT 
KITÜNTETŐ CÍMET”

Birizdó Imre
érdemelte ki.

Birizdó Imre 1998-ban az SCI 
Magyarország Kft. Ügyvezető igaz-
gatója volt. Az SCI Systems magyar 
gyárának a beindítása után visszatért 
az alaptevékenységéhez, a működő 
tőkebefektetés szervezéséhez és 
a beruházások menedzseléséhez. 
Ennek kapcsán került kapcsolatban 
önkormányzatunkkal,mivel a Tata-
bányai Ipari Park mára már igen 
jelentős része Környe közigazgatási 
területén fekszik. Bízunk benne,hogy 
munkáját az eddigiekhez hasonlóan, 
sikeresen végzi a jövőben is, jelen-
tősen elősegítve ezzel településünk 
fejlődését. 

„KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁGI 
FEJLŐDÉSÉÉRT KITÜNTETŐ CÍMET” 

a

Faforg Span Kft.
érdemelte ki. 

A céget Bernhardt Tibor alapította 
1991-ben. Fő tevékenységi körük a 
bútorlap szabászat, illetve bútorlap és 
asztalosipari kiegészítők kereskedel-
me volt. A cég növekedésével együtt 
egyre több környeinek, illetve környé-
ken lakónak adtak munkát. A helyi 
vállalkozások közül cégük az utóbbi 
években az egyik legjelentősebb 
adófizető településünkön. Cégük 
mindig fontosnak tartotta községünk 
rendezvényeinek szponzorálását, 
támogatását.

„AZ ÉV SPORTOLÓJA DÍJAT”  

A Környe SE futball 
csapata 

érdemelte ki.

A csapat a 2007-2008-as évi 
bajnokságban elnyerte a bajnoki 
címet, ezzel jogot szerzett a Nemzeti 
Bajnokság III. osztályában való sze-
repléshez. A joggal élve a Környei 
Sportegyesület benevezett az NB-III-
as bajnokságba. A bajnoki sikereken 
túl a felnőtt csapat megnyerte a Me-

gyei Magyar Kupát és jogot szerzett 
az országos szerepléshez.

Kimagasló és egyedülálló teljesít-
mény, amire az egyesület életében 
1952 óta nem volt példa.

„KÖRNYE KÖZSÉG SPORTJÁÉRT”  
Kitüntető címet 

Baranya Gyula
érdemelte ki..

Baranya Gyula családjával 17 éve 
él Környén. Községünkbe magával 
hozta sportszeretetét és azt az aktív 
szerepvállalást, mellyel igen sokat tett 
a környei sportért, sportolókért. Hat 
évvel ezelőtt az ő irányításával és tá-
mogatásával újították fel a teniszpá-
lyát, mely felújítás eredményeként ma 
korszerű körülmények között üthetik 
a labdát a sport szerelmesei. Több 
mint két éve a Környei SE Tenisz Szak-
osztályának vezetője, legfontosabb 
feladatnak a teniszélet népszerűsíté-
sét tartja, kortól függetlenül. Ennek 
eredményeként a Tenisz Szakosz-
tálynak 31 tagja van. A legnagyobb 
szerelem, a tenisz mellett támogatta a 
klubhelység felújítását, illetve segítsé-
gével valósult meg a labdarúgópálya 
világításának kiépítése.

A „KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJAT”

Barta Sándorné
érdemelte ki.
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Gabika 1974 októberétől dolgozott 
Környén az egészségügyben. A II. 
számú orvosi rendelőben kezdett 
és onnan is ment nyugdíjba. Páczay 
doktornál volt orvos írnok, majd 
dr. Szamos György mellett írnok 
és asszisztens. 12 évig dolgoztak 
együtt, közben folyamatosan képezte 
magát. 

Dr. Árendás József háziorvos érke-
zése után 20 évig dolgoztak együtt jó 
kollegális viszonyban. Gabika sok-sok 
túlórát végzett, hogy az egészségügy-
ben megnövekedett adminisztrációs 
teendők ellátása ne a betegek rová-
sára menjen. Ma már megérdemelt 
nyugdíjas éveit tölti.

„KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJAT” a

Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény 

Művészeti 
tagozat pedagógusai 
érdemelték ki. 

Az Intézmény nevelői nagyon 
fontosnak tartják, hogy tanulóik 
hasznosan töltsék el szabadidejüket. 
2001. szeptember 1-jétől báb, zene, 
néptánc, grafika, színjáték tanszakkal 
indult a művészeti iskola.

A Művészeti tagozat pedagógusai 
és az iskola vezetése célja olyan em-
berkék nevelése, akik a természeti 
és társadalmi környezet szépségeire 
nyitottak, ezeket tudják értékelni és a 
természettel harmonikusan tudjanak 
együtt élni. Fontosnak tartják, hogy a 
gyerekek igyekezzenek egészségesen 
élni, egymásra odafigyelni, legyenek 
képesek önálló ismeretszerzésre, 
problémamegoldó gondolkodásra, 
másokkal való együttműködésre.

2007-ben befejeződött a Művészeti 
iskola minősítési eljárása, amelynek 
során a Minősítő Testülettől az iskola 
elnyerte a KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY címet.

A „PEDAGÓGIAI KÖZÖSSÉG DÍJÁT” A

Vackor Óvoda 
Pedagógiai Közössége

érdemelte ki.

Az Intézmény jelenleg 6 csoporttal 
működik, közel 150 gyermek nevelé-
sét látják el az óvoda óvónői, dajkái.
Az intézményben magas színvonalú 
pedagógiai munka folyik, az óvoda-
pedagógusok folyamatosan képezik 
magukat, nyitottak az új pedagógiai 
módszerekre.

Többször szerveztek a nevelőtes-
tületnek és a környező települések 
óvodapedagógusainak szakmai 
napot, ahol a résztvevők színvonalas 
előadásokon vehettek részt.

A szülőknek is igyekeznek segítsé-
get nyújtani gyermekeik nevelésében. 
Már négy alkalommal hívtak meg 
neves előadót, hogy az érdeklődő 
szülők új ismeretekkel gazdagodhas-
sanak, tanácsokat kapjanak gyerme-
kük neveléséhez.

A „PEDAGÓGIAI DÍJAT” 

Dr. Szemetiné 
Horn Bernadett

érdemelte ki.

Horn Bernadett 1994 őszén került 
Környére tanítani a helyi általános 
iskola alsó tagozatos tanítójaként. 
2001-ig volt az iskola alsó tagozatos 
diákönkormányzatának vezetője. 
1996-ban Juhász Imréné kolléga-
nőjével együtt megalapították a 
Százszorszép színjátszó csoportot, 
mely kezdetben a Faluházban szak-
körként működött, majd a meg-
alakult Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tagozataként folytathatta 
munkáját. Minden évben részt vettek 
az Országos Weöres Sándor Színját-
szó Fesztiválon, ahol a bemutatott 
produkciójukkal bronz illetve ezüst 
minősítést értek el. Az elmúlt évben 
az első osztályosokkal részt vettek az 
Országos Weöres Sándor Színjátszó 
Fesztivál megyei bemutatóján, ahol 
arany minősítést szereztek. A zsűri a 
környei gyerekeket találta alkalmas-
nak arra is, hogy a bemutatott dara-
bot előadják Budapesten az országos 
gálaműsoron.

Kapott forrásból összeállította:  
Molnár Kálmánné Varga Katalin 

Az augusztus 20-ai megemlékezés, a kenyérszentelés és a kitüntetések átadása után a 
község polgárai, a meghívott vendégek átvonultak a sportpályához, ahol a X-plor táncegyüt-
tes egy színvonalas műsorát tekinthették meg. Ezután a Kedves érdeklődők és vendégek 
megkóstolhatták a nagyon finomra sikerült marha, illetve sertésgulyást, melyet ügyes kezű 
asszonyok főztek, szívüket, lelküket beleadva. Örömükre szolgált a szervezőknek, hogy szép 
volt az időjárás, nagy volt az érdeklődés, hiszen 350 adag gulyás került kiosztásra.

Sokan táncra perdültek a dunaszentmiklósi fiatalok zenéjére.
Kilenc órakor a tűzijáték káprázatos fényeivel zárult a 20-ai megemlékezés, mellyel egy 

kicsit a nyarat is elbúcsúztatták a megjelent érdeklődők.
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Tardoskeddi látogatás
Környe Község képviselőtestülete 
testvértelepülésünk a szlovákiai 
Tardoskedd község kedves meg-
hívásának tett eleget augusztus 
végén. A 9 fős delegáció a Tardos-
kedden minden évben megren-
dezésre kerülő Szent István Napi 
ünnepségsorozaton vett részt.

Augusztus 22-én, pénteken került sor Tardoskedd 
Község Képviselőtestületének ünnepi testületi ülésé-
re. Ezen ünnepi testületi ülésre községünkön kívül 
meghívást kaptak a többi testvértelepülések is, így 
Bonyhád, Szák-Szend, Piliscsév, Tardos és az erdélyi 
Zetelaka képviselői. Az ünnepi ülésen testvérközségünk 
polgármestere dr. Juhász György  kitüntető címeket 
adott át a községük életében kimagasló teljesítményt 
nyújtó személyeknek. Az elismerések hasonlóak, 
mint községünkben, ami számunkra különlegesnek 
tűnhetett, az a Polgármesteri Díj volt, melyet a pol-
gármester adományoz annak a személynek, aki sokat 
tett a közösségért. 

Este egy színvonalas koncertsorozat szórakoztatta a 
tardoskeddieket, s a meghívott vendégeket. A szépen 
karbantartott szabadtéri színpadon egymásnak adták 
a „kilincset” a Magyar művészek, zenekarok. Az estét 
színpompás tűzijáték zárta.

Másnap kora reggel izgatottan gyülekeztek a 
faluközpontban lévő csodás parkba mindazok, akik 
beneveztek a gulyásfőző versenyre. Erre a hagyo-
mányőrző rendezvényre akkora volt az érdeklődés, 
hogy a verseny napján már nevezni sem lehetett, 
előre elkeltek a tűzrakó helyek. Nagyon hangula-
tosan telt a délelőtt. Harminc kondérban rotyogott 
a finomabbnál-finomabb étel. Volt ott babgulyás, 
marhapörkölt, hagyományos gulyás, pacal, slambuc. 
Természetesen ebbe a versenybe kis küldöttségünk 

is benevezett, Süliné Erzsike képviselőasszony finom 
marhapörkölttel, jómagam pedig egy kondér slam-
buccal, ami a helyieknek ismeretlen eledelnek tűnt. 
Az illatorgiát még a füst sem tudta elnyomni. Kíváncsi 
szemekkel jártak a nézelődők bográcstól-bográcsig, és 
várták a pillanatot, amikor elővehették az ízlelőbim-
bójukat és végigkóstolhatták a jobbnál jobb étkeket. 
A szakavatott zsűri egy tál ételt kért minden versenyzőtől, 
majd következett az eredményhirdetés, ami örömmel 
töltötte el a küldöttségünket, hiszen Erzsike nyerte el a 
marhapörköltjével az első helyet és ezzel együtt a jóko-
ra Vándorfakanalat, melyet egy évig őrizhet községünk. 
A nagyszabású, igen jó hangulatú, egész falut meg-
mozgató pikniknek kora délután lett vége.

Szombaton délután került sor a megemlékezésre 
Államalapító Királyunkról a főtéren álló gyönyörű Szent 
István szobornál, majd az emlékmű megkoszorúzására. 

Felemelő ünnepségnek lehettünk tanúi, ahol részt vettek 
a szlovák állami vezetés tagjai, a szlovákiai magyar ko-
alíció párjának vezetője, Kiss Péter kancelláriaminiszter 
hazánkból, a testvértelepülések képviselői, helyi vezetők, 
társadalmi szervezetek tagjai. Községünk képviseletében 
Beke László polgármester és Orlovits Timea jegyzőasz-
szony helyezte el a kegyelet virágait. Talán nem voltam 
egyedül vele, de valami egészen mély melegség járta át 
a lelkemet, amikor a megjelent több száz ember eléne-
kelte a Magyar Himnuszt, a koszorúzás és az ünnepség 
befejeztével pedig a Szózatot. Jó volt ott Magyarnak lenni, 
testvériesen, békében, egyetértésben.

Az ünnepséget követően színvonalas folklór műsorral 
szórakoztatták a vendégeket a meghívott művészek. 
Annak ellenére, hogy eleredt az eső, kevesen tágítottak 
még a vezetők közül is a szabadtéri színpad nézőteréről. 
Örömünkre szolgált, hogy a környei iskola néptáncosai 
igen nívós műsorral arattak sikert. Profi módon, ügyesen 
járták az üveges táncot, a botos táncot, a csárdást.

Emlékezetes, és hasznos perceket tölthetett együtt a két te-
lepülés a barátság, az egyetértés, és a békesség jegyében.              

Molnár Kálmánné Varga KatalinFo
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Szeptemberi csengetés

Lopva még itt bolyong a Nyár
a fák és a házsorok között, 
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla,
és friss az ablakok virága.

Az osztály újra összegyűlt, 
-a napsütötte sok gyerek-,
a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:
ki erre járt, ki arra volt,
A sok emlék szinte dalolt.

Szép volt a Nyár, a víz, a rét, 
a játék és az utazás,
ott rezdül a hangjukba még
a nagy élmény: a nyaralás.
Ízlelgetik a tegnapot, 
A sok jót, mit a nyár adott.

Csipognak,mint madarak,
zsibong tőlük a tanterem,
de csitt, csend lesz egy perc alatt,
Ha tanítójuk megjelen.
Igen, a tanító belép
És megkezdődik a tanév.

Tábori élményeink
A nyáron Bakonybélen Kollárné 

Paragi Éva és Viskovics Andrea tanár 
nénik vezetésével öt napos matema-
tika táborban vettünk részt. Az első 
napon vetélkedő volt, amelyen négy 
csapat versenyzett, majd a Szent-
kutat néztük meg. Minden délelőtt 
matekoztunk, a legjobban teljesítő 
diákok egy emlékérmet kaptak aján-
dékba. Kedden délután a Likas-kőhöz 
kalandoztunk. Visszafelé eltévedtünk, 
de szerencsére táborvezetőink megta-
lálták a helyes utat, amin visszatérhet-
tünk szálláshelyünkre. Szerdán sem 
tört meg a hagyomány: a délelőtti 
foglalkozás után túráztunk egyet, 
majd számháborúztunk. A pirosak 
és a kékek versenyében nagy harc 
után a kékek nyertek. Csütörtökön a 
Boroszlán tanösvényen tettünk sétát, 
közben virslit és szalonnát sütöttünk. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a tankönyvsegélyek 
kifizetése szeptember 10-én megkezdődött.

A tankönyvsegély minden állandó környei lakcímmel 
rendelkező diáknak jár.

Az összeg átvételéhez iskolalátogatási igazolás szükséges.

A segély összege általános iskolások számára: 
4 000 Ft

Középiskolások, főiskolások, egyetemisták számára:
5 000 Ft.

Az általános iskolai tanulók számára a fenti összeg az év 
elejei első szülői értekezleten már kiosztásra került.
Azok a szülők, akik nem vettek részt a szülői értekezleten, 
szeptember 30-ig átvehetik az összeget Hajma Mihálynál 
az általános iskolában, naponta 8-15 óráig.

A felsőbb iskolában járók részére 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
történik a kifizetés a pénztári órákban.

A kifizetés végső határideje 
október 10-e.

Az iskolalátogatási igazolásról
kérjük ne felejtkezzenek meg!!

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény hírei

Utolsó nap is matekoztunk, délután 
pedig ellátogattunk egy múzeumba. 

Éva néni és Andi néni ezekben 
a napokban mindent megtet tek 
azért, hogy elfárasszanak bennün-
ket, de nem jártak sikerrel: hajnali 
éberségünk után is fel tudtunk futni 
a dombra! Nagyon jól éreztük ma-
gunkat! Reméljük, jövőre is együtt 
táborozhatunk.

Csóti Rebeka és Geiger Adrienn 
7. b osztályos tanulók

Augusztus utolsó hetében egy hetet 
töltöttünk a környebányai erdei isko-
lában Jávorszky Mária és Viskovics 
Andrea tanár nénikkel angol tábor-
ban. Sok jó programban vettünk 
részt, nem is tudjuk leírni, hogy mi 
volt a legjobb élményünk. A délelőtti 
és délutáni angol foglalkozásokon 
sokféle versenyfeladatot kaptunk, 

a m e l y e k e t 
csapatokban 
o l d o t t u n k 
meg. Kézmű-
ves foglalko-
zásokon táskát 
díszítettünk textil 
festékkel. Lehetett gyertyát is már-
togatni, amelynek igazán nagy 
sikere volt. Kisvonattal átmentünk 
Várgesztesre is, majd a meredek 
hegyoldalon felkapaszkodtunk a vár-
hoz. Ezen kívül volt még vízibomba, 
számháború, lovaglás, pizzaparti, 
bátorságpróba, szalonnasütés. Az 
utolsó estén pedig „pizsamabulit” 
tartottunk. Sok élménnyel gazda-
godtunk! Szeretnénk, ha jövőre is 
ilyen jól végződne számunkra a nyári 
szünet.

Kósa Brigitta és Südi Szilvia 6. b,  
Selmeczi Frida 7. b osztályos tanulók
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„Kezdődik az óvoda”

A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

A fenti mondatot a nyár vége felé többnyire örömmel 
mondogatják a „régi” óvodások, azonban nem ilyen egy-
szerű a helyzet, ha az új háromévesekről van szó.

Persze itt is vannak különbségek, döntő lehet, mi-
lyenek a gyermekek egyéni sajátosságai. Vannak 
akiket – úgy tűnik – nem rendít meg az új helyre 
kerülés, nem sírnak, szomorkodnak, és más mó-
don sem hívják fel magukra a figyelmet. Mások 
sokáig és hosszan zokoganak vagy kiabálnak 
a szülők távozása után délelőttökön át. És 
természetesen sok a kicsit szorongó, pityergő 
gyerek is; ők aztán szép lassan megszokják 
és megszeretik az új környezetet.

A 3. életévükig az anya és gyermeke között 
olyan függőségi viszony alakul ki, amely 
nélkülözhetetlen az egészséges személyiség-
fejlődésben. Óvodáskorban ez a függőségi 
motívum fokozatosan csökken, a gyermek 
egyre önállóbbá válik. Fontos a meleg, bizalmas 
anyakapcsolat. A gyermeknek bíznia kell abban, 
hogy anyukája valóban érte jön délután, nem hagyja őt ott az 
óvodában.A kisgyermek akkor boldog és kiegyensúlyozott, 
ha érzelmileg biztonságban érzi magát.

Azt tanácsolom a fiatal anyukáknak, hogy bízzanak 
az óvónénik tapasztalataiban, fogadják el tanácsaikat, 
hogy könnyebben menjen a „beszoktatás”. Persze tudjuk, 
hogy az elvállás nem csak a gyermekeknek, hanem az 
anyukáknak is nehéz. Néhány hét alatt azonban önálló, 
okos, vidám óvodássá vállnak a kicsik, akikre méltán 
tekintenek büszkén a szülők.

Szeptembertől ismét gyermekzsivajtól hangos a Vackor 
Óvoda, benépesült mind a hat csoportja.

A legnagyobbak ugyan elhagyták termeinket, de 
helyettük megérkeztek a háromévesek, akiket 
nagy szeretettel vártunk.

Jelenleg 139 óvodásunk van, várhatóan a 
létszámunk 154-re nő folyamatosan a nevelési 
évben.

A nyári időszakban az óvoda mindkét te-
lephelyén karbantartási munkálatok folytak. 
Megtörtént a nagytakarítás, ragyogóan tiszta, 
esztétikus környezetben tudtuk fogadni ismét 
óvodásainkat.

A Csőrike csoport gyermekei ámulattal néz-
ték az új asztalokat, székeket, melyeket hamar 

birtokba is vettek. Az új bútorok beszerzéséhez 
az intézmény 100 000 forintot nyert a Komárom-
Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány 
pályázatán.

Kicsit átalakult a Maci középső csoport terme is, egy 
galériával egészült ki a berendezés. A gyerekek hamar 
megtanulták az új játszóhely használatának szabályait. 

Az augusztus 27-én megtartott nevelőtestületi értekez-
letünkön meghatároztuk a 2008/2009-es nevelési év fel-
adatait, melyeket az intézmény munkaterve tartalmaz.

Minden kollégámnak nagyon sok lendületet, türelmet, 
kitartást kívánok további munkájához!

Nikáné Vadász Erzsébet  
óvodavezető
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Könny-lepte őszi rónán 
zokogva zeng az ének.
Könny-lepte őszi rónán 
már hervadást mesélnek
sóhajtozó szelek,
novemberi szelek.

A lelkemet kitárom,
s amit szívembe zártál:
van még egy nyári álmom,
egy utolsó virágszál,
egy gyönge liliom,
egy árva liliom.

Tudom, ha ezt letépem,
itt vége lesz a nyárnak,
s a virágtalan réten
majd őszi szelek járnak,és 

őszi bánatok, 
fekete bánatok.

A nyár már messze szállott…
de szép nyarad fejében
az utolsó virágot
ím emlékül letépem,
fogadd el álmomat,
szelíd virágomat.

S ha őszi bánat éget, 
és könnyedet felissza,
hadd varázsoljon téged
a régi nyárba vissza
legutolsó álmom: 
hervadó virágom.

Wass Albert
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 Kézilabda emléknap

FIGYELEM!
2008. szeptember 16-tól újra 

SAKK  SZAKKÖR 
indul a KÖRNYEI FALUHÁZBAN!

Foglalkozások minden héten kedden 
16.00 órától–19.00 óráig.

Minden érdeklődőt,gyermeket 
és felnőttet szeretettel várunk!

Érdeklődni lehet a 473-565 és 
a 20/2209674-es telefonszámon 

Németh Lajos úrnál.

Figyelem!
A Komárom-Esztergom megyei Sakkszövetség és 
a Vértesi Erőmű sakkszakosztály közös szervezéssel

FELNŐTT SAKKVERSENYT
hirdet.

Helyszín: Környe Művelődési ház

Időpont:  2008. szeptember 27. 9.00–15.00 óráig

Nevezés: négy fős csapattal

Amennyiben szeretne valaki részt venni ezen a versenyen 
jelentkezzen a  20/2209674-es telefonszámon vagy 
a helyszínen a verseny napján 8.30-9 óráig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az emléknapot a régi, legendás 
környei férfi kézilabda csapat tagjai  
álmodták meg még 2005-ben. 

Az első találkozásnak sajnos szo-
morú aktualitása volt, hiszen 2004-
ben nagyon fiatalon halt meg Szabó 
Pál az akkori Sportelnök, aki szívét, 
lelkét beleadta Környe sportéletébe. 
Nem mellékesen aktív játékosa is volt 
a környei férfi kézilabda csapatnak. 

A kézicsapat tagjait éppen Pali 
korai halála döbbentette rá arra, 
hogy milyen esendőek vagyunk itt 
a Földön. Sajnos az idei találkozón 
már nem csak Róla emlékeztek, nem 
lehetett már közöttük Goór Ferenc, 
Hataier János, Mancal Vilmos. Azok, 
akik még emlékeznek a régi Nagy 
Csapatra, nem kell méltatni az Ő 
érdemüket sem. Abban az időben 
voltak nagyok, amikor nem a pénz 
dominált a sportban, a közönség és 
saját maguk örömére játszottak. Őket 
a sport iránti szeretet „doppingolta” 
nem az anyagiak. 

Ezen a délutánon a volt játékosok, 
özvegyek, edzők, vezetők megem-
lékeztek a már elhunyt társakról. 

Koszorút helyeztek el, tisztelegve 
az emlékük előtt, a székház melletti 
kopjafánál, amit – milyen a sors 
fintora –, a 80-as évek elején néhai 
Szabó Pál állíttatott.

Néhány lelkes szponzor segítsé-
gével fehér asztal mellett elbeszél-
gettek a régvolt időkről, kellemes 
és kellemetlen emlékekről. Ilyenkor 
aztán mindenki visszafiatalodik 20-
40 évet. A nap csúcspontja, amikor 

pályára lép öreg és még öregebb egy 
kis labdázásra.  

Az emléknap szervezői fontosnak 
tartják megemlíteni, hogy a megem-
lékezés sikeréhez nagyban hozzájá-
rultak a támogatók, Eichardt Tihamér, 
Kovács József Tröszti Klub Étterem, 
Reichnach György Vegyeskereskedés, 
valamint Mózer Ferenc.

Molnár Kálmánné Varga Katalin
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ReceptESEMÉNYNAPTÁR
2008. évi programok
Október 6. Megemlékezés az Aradi vértanukra
Október 12. Idősek napja 
Október 23. Nemzeti ünnep
November 30–december 21-ig 
 Adventi készülődés 
 Idősek karácsonya
December 31.  Szilveszteri bál

RÁKÓCZI TÚRÓS
Hozzávalók a tésztához:

• 28 dkg liszt • 10 dkg cukor • 18 dkg vaj
• 1 egész tojás • 1 cs. sütőpor

a töltelékhez:
• 50 dkg túró • 15 dkg porcukor • 3 dkg vaj

• 4 dkg liszt • 5 dkg mazsola • 2 dl tejföl
• 3 db tojás fehérje • 2 db zsemle belseje

• 2 cs. vaníliás cukor

a tetejére:
• 3 tojás fehérje • citromhéj • 12 dkg porcukor

• 10 dkg barackdzsemm

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és a tepsibe fektetjük.
Az áttört túróhoz hozzáadjuk a zsemlék kikapart belét, 
amit összekockázunk, a vaníliás cukrot, a porcukrot, 

tejfölt, mazsolát, reszelt citrom héját 
és a tojások felvert habját. 

Ezt a masszát ráterítjük a tésztára, 
majd szinte készre sütjük.

A tetejére felverjük a 3 tojás fehérjét a 12 dkg 
porcukorral, és az elkészült habbal rács formában 
kidíszítjük a már majdnem megsült tészta tetejét. 

(teljesen rá is simíthatjuk).
Visszatesszük a sütőbe, és készre sütjük. 

A sütő kikapcsolása után még hagyjuk a sütőben 
kis ideig, hogy száradjon a hab.

Szépkorúak napja
Községünk Önkormányzata és Vöröskeresztes 
Szervezete ez évben is tisztelettel meghívja a 
falu szépkorú lakóit egy kellemes délutánra.

Mindenkit szeretettel vár-
nak október 12-én délután 
14 órára a Faluházba, ahol 
egy kedves operett előadás-
sal és kis vendéglátással 
kedveskednek majd.

Temető járdájának 
felújítása

A Tisztelt Környei Lakosság önzetlen segítségével, az 
Önkormányzat és a Támasz Szervező és Temetkezési 
Szolgáltató Bt. összefogásával az elmúlt évben sikerült 
a katolikus temető járdáját szinte teljesen elkészíteni. 
Néhány méter térkövezésére van még szükség a sze-
metes konténerig.

A nyár folyamán a Nagykereszttől befelé vezető 
göröngyös, fűcsomós út lett kiegyenlítve és járólappal 
lerakva. A református temetőben mintegy 350 ezer Ft. 
értékben, 138 m2-en új aszfaltréteg lett leterítve, illetve 
felújításra került a bejárati kiskapu és a nagykapu. Eb-
ben az évben 43 ezer forintot adományoztak a Tisztelt 
Környei Lakók. Köszönet érte.

Kérjük mindazokat, akik e nemes célért tenni akarnak, 
adományaikat juttassák el, ha bármilyen csekély is az, 
Magyar Gáborné Editke virágboltjába, illetve Molnár 
Kálmánné Varga Katalinhoz.

Köszönjük önzetlen segítségüket!


