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Téli örömök
Régen várt ajándékkal lepte meg a természet január első napjaiban a környei és a környékbeli gye-
rekeket és felnőtteket egyaránt.

A tartós hideg hatására egyre jobban hízott a tó jege, aztán már elérte azt a vastagságot, amikor biztonság-
gal rá lehetett lépni. Az öreg tóparti fűzfák régen nem láttak ennyi önfeledten csúszkáló, korcsolyázó gyereket. 
Bizarrnak tűnt, de át lehetett siklani egészen a másik partig, veszély nélkül.

Előkerültek a korcsolyák, hokibotok, szánkók, de sokan csak gyalogosan sétálgattak, kihasználva a termé-
szet adta lehetőségeket, a ritka alkalmat. Láttunk korcsolyával botladozó, szinte járni is alig tudó kezdőket, pro-
fi módon „száguldozókat” és nem éppen a fiatal korosztályhoz tartozó veteránokat is önfeledten örülni a téli 
sportolási lehetőségnek.

Sajnos a vastagra duzzadt jeget a jobb idő, a pozitív hőmérséklet hamar alkalmatlanná tette a korcsolyázás-
ra, de a télnek még nincs vége, ki tudja, hátha lesz még pár nap, amikor a tél hercege bekeményít, és újra jön-
nek a fagyos éjszakák és nappalok. Addig pedig marad a tatabányai műjégpálya, ami kevésbé romantikus, de 
annál biztonságosabb.

Molnár Kálmánné Varga Katalin
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JutalmazásÜnnepi készülődés a Kisfaludy Iskolában

Újabb testvérkapcsolatok 
az iskolában

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola még idén tavasszal nevezett az angol nyelvi multila-
terális együttműködést segítő Comenius pályázatra, s nyár végén érkezett a jó hír, hogy 
a jelentkezést a pályázat kiírói elfogadták. 

Környe ezzel egy szlovák és egy lengyel településsel került szinte mindennapi kapcsolatba. 
Jávorszky Mária, a program felelőse és koordinátora elmondta: az angol nyelvet tanuló gyerekek 
minden hónapban teljesítenek valamilyen feladatot, amelyet közös weboldalon osztanak meg a 
pályázati programban résztvevő többi oktatási intézmény tanulóival. A szlovák és lengyel part-
nerekkel váltott e-mailek, illetve chat üzenetek nem csupán a diákok angol nyelvű írásbeli ké-
pességeit fejlesztik, hanem ahhoz is hozzájárulnak, hogy a különböző országok gyermekei mi-
nél többet megtudjanak egymás kultúrájáról, szokásairól.

A kapcsolatfelvétel persze nem csupán a virtuális térben zajlik: nemrég, november végén sor 
került az első személyes találkozóra is a lengyelországi Koszalin városában, ahol Jávorszky Má-
ria és Viskovics Andrea pedagógusok, illetve Beke László, polgármester képviselték településün-
ket. Meglátogatták a helyi iskolák tanóráit, ismereteket szereztek a lengyel oktatási helyzetről és 
értékes, későbbi munkájukban hasznosítható tapasztalatokra is szert tettek.

A Comenius program következő találkozója 2009 májusában lesz Pozsonyban, ahová a pe-
dagógusokat már diákok is elkísérik. Környe előreláthatólag ugyanezen év szeptembere látja 
majd vendégül a szlovák és lengyel partnereket, majd 2010 májusában Koszalinban lesz a pro-
jekt lezárása, ahol értékelik a tapasztalatokat és döntenek a további esetleges együttműködé-
sek folytatásáról.

Iskolánkban a december hónap 
már a karácsonyi készülődés je-
gyében telt. 

A tanulás mellett nagy lelkesedés-
sel várták diákjaink a Mikulás meg-
érkezését. Művészeti iskolánk bábo-
sai három tanulságos mese előadá-
sával kedveskedtek a Mikulásnak és 
az ovisoknak, alsó tagozatos diákja-
inknak. Ügyesen szerepeltek, nagy 
sikert arattak a közönség körében.

Táncosaink idén is lucáztak tár-
saiknak, valamint községünk lakói-
nak, sőt Tatabányán is nagy szere-
tettel fogadták őket. 

Menoniné Pillmann Teréz tanár-
nő vezetésével Bécsbe is ellátogat-
tak tantestületünk tagjai és diákja-
ink a hagyományos karácsonyi vá-
sárra. A programot színesítette a 
schönbrunni kastély megtekintése.

Alsó tagozatos diákjaink karácso-
nyi bütykölőn készíthették el azokat 
az ajándékaikat, amelyeket család-
tagjaiknak, barátaiknak szántak a 
fenyőfa alá. Nagy sikere volt a gyer-
tyaöntésnek, a mécsestartó- és ka-
rácsonyfadísz-készítésnek, valamint 
az üdvözlőlapok megrajzolásának. 
Sokan voltak kíváncsiak adventi mű-
sorunkra, ennek nagyon örültek a 
szereplő gyerekek. Színjátszósaink 
mondókákkal, versekkel, tánccal, 

énekkarosaink hangulatos dalok-
kal köszöntötték a telet, a közelgő 
karácsonyt. Kellemes estét szerez-
tek színvonalas műsorukkal a gye-
rekek mindazoknak, akik megtisz-
telték őket figyelmükkel.

A község betlehemjének avatása-
kor szintén felléptek énekkarosaink, 
valamint Szakálné Gaál Monika ta-
nárnő, akik csodálatos hangjukkal 
feledtették a hallgatókkal, hogy a 
produkciók közben szakadt az eső. 
Az első környei adventi vásárra na-
gyon sok Kolléganőm készített aján-
déktárgyakat, amelyek nagyon nép-
szerűek voltak a vásárlók körében. 

A december 18-án, 19-én tartott 
falusi és iskolai karácsonyi műsor-
ra sok és kemény munkával készül-
tek negyedik és felsőbb évfolyamo-
saink, valamint énekkarunk. A Fa-
luház előterében a 
művészeti iskola gra-
fika tanszakosai ál-
tal rajzolt műveket 
tekinthették meg az 
érdeklődők. A gyere-
keknek sikerült kiala-
kítaniuk azt a meg-
hitt hangulatot, amit 
reméljük, a közön-
ség megőrzött egé-
szen karácsony es-
téig.

A téli szünetbeli pihenés után ja-
nuárban a kemény tanulás ideje ér-
kezett el, hiszen lassan véget ér az 
első félév, a továbbtanulók pedig 
készülnek a felvételi vizsgákra.

Trézlné Staudinger Csilla

Környe község önkormányzatának Kulturális, Ok-
tatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi Bizottsá-
ga a Kisfaludy Mihály Általános Iskola karácso-
nyi ünnepségén a hagyományoknak megfelelő-
en könyvjutalomban részesítette azokat a tanu-
lókat, akik az év folyamán kiváló tanulmányi és 
sporteredményeket értek el, illetve több alkalom-
mal szerepeltek a községi rendezvények, ünnep-
ségek műsoraiban.

Jutalomban részesült tanulók:

Egyéni teljesítményükért: Virágh Dávid 2. a, Szakál 
Anna 5.a, Szakál Kitti 7. b osztályos tanulók.

A Szivárvány Táncegyüttes 4-5. osztályos mű-
vészeti tagozatos táncosai: Bíró Alexandra, Bukovics 
Kata, Fűzvölgyi Alexandra, Sternhardt László, Bíró Ádám, 
Budavári Kinga, Pribéli Levente, Szemeti Dóra, Zemplényi 
Orsolya,  Bakos Martin, Bíró Márk, Hegyi András, 
Hrasztics Rudolf, Mucsi Réka, Németh Zsófia, Pisch Tün-

de, Eck Teodor,  Barta Nóra, Bereck Péter, Krupánszky 
Gergely, Szolnok Réka, valamint Demeter Diána a Bár-
dos László Gimnázium tanulója.

A diákok rendezvényekre való felkészítéséért 
László Márta, Szarka Katalin és Wind Károlyné tanár 
nénik kaptak elismerést.

A jutalmakat Süli Sándorné a bizottság tagja adta át.

A falusi karácsonyi ünnepségen a községi ren-
dezvények megszervezéséért, azok sikeres lebo-
nyolításáért, a műsorokban való közreműködé-
sért elismerésben részesültek:

Trézl Adrien, Hoffart Szabina, Trézl Kinga, Szilágyi Ist-
ván, Koloszár Zsolt középiskolai tanulók, Balaskó Csa-
ba, Kiss József, Hajma Mihály és Lehrreich Nándor.

A jutalmakat Beke László polgármester úr adta át.

Valamennyi jutalmazottnak gratulálunk az elis-
meréshez, és további sikereket kívánunk.

A bizottság nevében: 
Takácsné Eichhardt Emma

Az iskola 4. osztályos diákjainak ajándékműsora
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Recept
Sós muffin

Hozzávalók:
• virsli • kolbász, vagy bacon szalonna

• sajt • 2 dl sima natúr joghurt
• ½ dl. étolaj • 2 egész tojás • 1 tk. só

• 20 dkg liszt • 1 cs. sütőpor

A hozzávalókat – a húsárú és a sajt kivételével – 
összedolgozzuk. A maffin formát félig 

megtöltjük a masszával, majd belehelyezzük 
a darab virslit, vagy szalonnát, kolbászt. 

Lehet vegyesen is, majd betöltjük 
a formát teljesen a tésztával.

Pár perc sütés után szórhatunk rá 
szezámmagot, vagy hántolt tökmagot.

Mielőtt teljesen megsülne, 
ízlés szerint reszelt sajttal is megszórhatjuk.

Nagyon finom akár reggelire, 
akár vacsorára teával, forralborral.

Jó étvágyat hozzá!

A Vackor Óvoda Szülői Munkaközössége és dolgozói 

február 14-én 20 órától 

jótékonysági farsangi bált
rendeznek a faluházban, 

melyre szeretettel meghívják Önöket.

Hangulatos zene, tánc, várja a mulatni vágyókat.
A tombolán értékes ajándékokat sorsolnak ki.

A jelmezbe öltözőket üdvözlő itallal fogadják a rendezők.
belépődíj: 1 200 ft 

Asztalfoglalás a következő telefonszámokon: 20 520 75 67 • 34 473 089

Jótékonysági koncert a katolikus templomban
Zsúfolásig megtelt december 
28-án a római katolikus temp-
lom. Tóka Szabolcs orgonamű-
vész és Pitti Katalin operaéne-
kes adott koncertet. 

A templom akusztikája kifogás-
talan, ezt már többször is megta-
pasztalhattuk. Mindenféle mikro-
fon, erősítés, technikai csoda nélkül 
úgy csengett a művésznő hangja, 
mint a kristály. A másfél órás kon-
certen  megénekeltette a hallgató-
ságot, gyerekeket invitált maga mel-
lé, csodálatos énekeket szólaltatott 
meg, és padsortól-padsorig meg-
áldott mindenkit, aki jelen volt a 
templomban. Ez felemelő érzés volt, 

mert manapság rit-
ka, hogy szemkon-
taktust teremtünk 
embertársaink-
kal, és ő ezt tet-
te minden egyes 
emberrel. A da-
lok gyönyörűen 

s zó l t ak 

kíséret nélkül is, de az 
orgona megszólaltatá-
sával még nagyobb él-
ményben volt része a 
közönségnek. Tóka mű-
vész úr a maga szerény-
ségével immáron so-
kadszor bizonyította be, 
hogy szinte él a temp-
lom orgonája, és hatal-
mas „erő” lakozik ben-
ne. Mindazok, akik el-
látogattak erre a kon-
certre, egy nagyon szép 
élménnyel lettek gazda-
gabbak a két művésznek köszön-
hetően.

Pitti Katalin életútja:
A csodálatos hangú szoprán éne-

kesnő Szentesen született. Tíz évig 
élt ebben a városban de a művész-
nő máig emlékszik az Arany János 
utcai házra, ahol laktak, a Szent An-
na-templomra, ahol először énekelt 
a karzaton. Tehetségére korán felfi-
gyeltek, így szinte természetes volt, 
hogy zenei irányban tanult tovább. 
1972-ben iratkozott be a Zeneművé-
szeti Főiskolára, amit 1977-ben vég-
zett el. Még ugyanabban az évben 
az Operaház magánénekese lett s 
Liszt Ferenc díjjal is jutalmazták.

A művésznő nevét azóta szerte a vi-
lágon mindenütt ismerik, Ő mégsem 

felejtette el, hogy hol tette meg az 
első lépéseket. Ezért szülővárosa ki-
magasló művészi munkájáért, a ha-
zai és nemzetközi zenei életben eltöl-
tött, a város hírnevének öregbítésé-
ért, karitatív tevékenységéért a „VÁ-
ROSÉRT” emlékéremmel jutalmazta.

Pitti Katalin szenvedélyes, ihletett 
előadói stílussal, csodálatos szop-
ránnal, sodródó erejű interpretáció-
val ragadja el rendszeresen hallga-
tóságát. Művészi sikerét nem csak 
teltházas koncerttermek és elismeré-
sek, hanem számtalan hangfelvétel 
is őrzi. Az évek múlásával is teli van 
energiával, s máig gyönyörű maradt. 
Nem is csoda, hiszen ahogy a mon-
dás tartja: egészséges testben egész-
séges lélek. (forrás: internet)

Molnár Kálmánné Varga Katalin 

Március 15. Ökomenikus istentisztelet a római  
 kat. templomban. Ünnepi műsor a  
 Művelődési Házban, majd 
 koszorúzás a kopjafánál.

Április 11. Költészet napja  

 Műsoros est a Művelődési Házban

Április 18. Föld napja

Április Tánc Világnapja

Május 24. Orbán nap. Orbán napi Ünnepség a  
 Les-hegyen felállított Orbán 
 szobornál a helyi kulturális  
 csoportok közreműködésével.

Május 31. Pünkösd. Májfadöntés. Ünnepi  
 műsor a helyi kulturális csoportok  
 közreműködésével. (bál?)

Május 30. Gyermeknap. Gyermeknapi 
 műsor a település gyermekeinek  
 (játékos vetélkedők,  bütykölők,  
 rajzverseny, táncház)

Július 10-11-12. Nemzetiségi és Sörfesztivál

 Kulturális műsorok, 
 sportrendezvények a sportpályán

 Mindkét napot utcabál zárja

Augusztus 20. Államalapító királyunk, Szent István  
 ünnepe 19-én ünnepi rendezvény  
 Környebányán az Erdei iskolában.  
 20-án ünnepi műsor az Árpád

 emlékműnél, utcabál és tűzijáték a  
 sportpályán 

Szeptember 19. Szüreti  felvonulás. Szüreti 
 sokadalom a Faluház udvarán.

ESEMÉNYNAPTÁR
Környe Község Művelődési Házának 2009. évi programterve

Október 4. Idősek napja. A Művelődési Házban  
 hangulatos ünnepi műsor 
 szervezése, majd a meghívott  
 vendégek megvendégelése. 
 Mindez a községi vöröskereszt  
 csoportjának szervezésével.

Október 23. Ünnepi istentisztelet a Református  
 Templomban, majd ünnepi műsor  
 és koszorúzás a kopjafánál.

December „Adventi várakozás” Ünnepi 
 készülődés ünnepi programokkal.

December Idősek karácsonya

December 30. Rock koncert a Faluházban. Amatőr  
 rockzenekarok bemutatkozása

December 31. Szilveszteri bál a Faluházban
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Aranydiploma

2009. február 21. 18 óra 
Környe, Művelődési ház

Belépő: 800 Ft

Jegyrendelés: 06-20 473-5099
E-mail: crazyszinhaz@freemail.hu

Fenyő Miklós és Novai Gábor halhatatlan musicalje
összetartásról, barátságról, szerelemről.

Közreműködik a Crazy Musical Színház tánckara

Koreográfus: Czeglédi Ildikó
Rendező: Sánta Zsolt

Az ember mindig hálás szívvel gondol vissza azok-
ra a tanítókra, akik megismertették a betűvetéssel, 
számolással, olvasással. Amikor az ákom-bákom, 
kacskaringós vonalakból egyszer csak szabályos 
betűk lesznek, amikor először le tudjuk írni irá-
nyításukkal a nevünket, ezek a pillanatok talán 
örökre megmaradnak bennünk.

Sok-sok diák emlékszik jó szívvel vissza Fábik 
Vincéné Éva nénire, aki nagy-nagy türelemmel, szere-
tettel vezette be a betűk, számok világába kis elsőseit.

Karácsony előtti napokban, egy meghitt ünnepség 
keretében vehette át Éva néni az Aranydiplomáját az 
iskolában Dr. Nógrádiné Papp Erzsébet igazgató asz-
szonytól. Éppen 50 éve történt, hogy erre a pályára 
lépett, és egy életre elkötelezte magát a pedagógu-
si munkával.

Általános iskolai tanulmányait Pozsonyban kezdte, ott 
is született. 1954-ben felvételt nyert a pozsonyi Magyar 
Pedagógiai Intézetbe, ahol 1958-ban érettségizett, és 
kapta meg tanítói oklevelét. Ezt követően két évig az 
akkori Csehszlovákiában, a komáromi járásban oktat-
ta a kis nebulókat.

Magyarországra, Környére szíve választottját követ-
ve, házasságkötése révén került. Oroszlányon az Arany 
János Iskolában kezdett tanítani 1960-ban, de 1961-
ben sikerült Környén állást kapnia és nyugdíjazásáig, 1995-ig itt is maradt helyben, szívvel-lélekkel oktatta 

kis tanítványait. Legtöbbször első, második osztályo-
sokat, de voltak olyan évfolyamok, amikor végigkísér-
te őket az alsó tagozatban a 4. osztályig. Az iskolaott-
honos rendszerben „magyaros” volt pedagógustársa-
ival, Juhászné Kati-, Wéberné Zsóka-, Ráczné Wiszt Vil-
ma-, Hegyháti Erika tanítónénikkel. Nagy türelemmel 
vezették be a gyerekeket az irodalom, versek, mesék 
világába és szeretették meg velük az olvasást. 

Sok-sok továbbképzésen való részvétellel tartotta tu-
dását szinten, hogy minél többet adhasson át tanítvá-
nyainak.

Gratulálunk Fábik tanító néninek ehhez a nagyon szép 
jubileumhoz. Jó erőt, egészséget és tartalmas, örömte-
li nyugdíjas éveket kívánunk!

Molnár Kálmánné Varga Katalin 

Tisztelt Betegek!

2009. január 28-tól, szerdától a helyettesítésemet Dr. Ugrai Tamás látja el.
munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között a rendelői telefonszámon: 

473-064 vagy a 06-20-9763219 mobilszámon érhető el.
A rendelési idő is bővül, az alábbiak szerint:

Hétfő: 8.00–9.00 – Szentgyörgypuszta • 9.00–11.00 – Környe
Kedd: 9.00–12.00 • Szerda: 14.00–17.00

Csütörtök: 9.00–12.00 • Péntek: 9.00–12.00
Dr. Köpe Adorján
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Járdák takarítása
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
rossz időre, havazásra, várható ónos esőkre, je-
gesedésekre tekintettel, fokozott figyelmet szen-
teljenek az ingatlanjaik előtti csúszásmentesítés-
re, a járdák takarítására.

Ez minden állampolgárnak 
kötelessége! 

Külön kérjük a boltok, vállalkozások, tulajdonosa-
it, hogy üzleteik, irodáik előtt is tegyék meg a csú-
szásmentesítést, amennyiben az idő ezt megkívánja!

A balesetmentes gyalogos közlekedés mindannyi-
unk közös érdeke!

Köszönjük megértésüket, és közreműködésüket!

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

Készült: 1.500 példányban
Szerkesztette: Molnár Kálmánné Varga Katalin 

06 (20) 4015-802
Nyomdai munkák:  JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 

2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. • Tel.: (30) 902-1882
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DÍSZPOLGÁRI CÍM
A Kulturális-, Oktatási-, Sport-, Nemzetiségi 

Kisebbségi Bizottság kéri a falu lakóit, 
hogy amennyiben a Díszpolgári címre 
javaslatuk van, azt írásos ajánlással 

február 4-ig a Hivatalba 
eljuttatni szíveskedjenek.

H I R D E T M É N Y 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 115/2008. (VIII. 27.) számú határoza-
ta alapján megszünteti a lejárt használati idejű 
Környe külterületén fekvő 0239 hrsz-ú, úgyneve-
zett Szentgyörgypusztai temetőt. A megszüntetés-
re a temetési helyek kiürítésével kerül sor, legké-
sőbb 2009. június 28-ig.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a kiürítés-
sel kapcsolatban mielőbb jelentkezzenek Környe Köz-
ség Jegyzőjénél, 2851 Környe, Alkotmány u. 2. Tel.: 
34/573-100, illetve a TÁMASZ Szervező és Temetke-
zési Szolgáltató BT-nél, 2800 Tatabánya, Turul u. 4. 
Tel/Fax: 34/337-101, e-mail: tamaszbt@t-online.hu.

Környe Község Önkormányzata
TÁMASZ Szervező és Temetkezési Szolgáltató Bt

Sztevanovity Dusán

Majd egyszer...

Talán egy nap, egy hét, talán egy év
Amíg változtatni még nem merek
Aki most vár, aki riadtan kiszáll
Az vissza többé nem talál, az elveszett
Látom, hogy mozdulsz felém, érzem a sóhajod
Az arcod, mintha megérinteném
De gondolatban még nem itt vagyok

Majd egyszer ezen végleg túljutunk
S az álmainkhoz visszafordulunk
S a múltnak úgy felelsz, hogy magadhoz ölelsz
S a világ félreáll
Majd egyszer ez az örvény szétszakad
És mindegy lesz, mi volt az áldozat
A próba véget ér
S az örök vágyakért
A büntetés lejár

Ha minden szívdobbanásnak ára van
Élni szegény-boldogan, már nem lehet
Lázadunk néha, s összekapaszkodunk még
Mintha így ölelkeznénk
S mondjuk, szeretni elég
S még elhiszed
Hogy éljek, hogy lépjek jól, esküszöm nem tudom
Te nem bántasz, nem haragszol
De látom, ami elvész, fáj nagyon

Majd egyszer, ahogy kell, megérkezünk
Majd egyszer nagyon boldogok leszünk
Majd meglátod mit ér sok végighajtott év
Míg nem vigyáztam rád
Majd egyszer, tudod, eljön még a nap
Csak kérlek sose mondd, hogy elmarad
S ha az átkozott idő
Mint hűtlen szerető
Addig meg nem csalt
S az életem kitart
Jó lesz egyszer majd ...

Élnek köztünk kortárs kiváló „költők”. Ők azok akik 
dalszövegeikkel tűnnek ki, és sokszor a dalokat hall-
gatva nem is tűnik fel, hogy a szövegeik milyen so-
kat mondanak.
Sztevanovity Dusán versével kívánunk mindenkinek 
sok boldogságot, örömet, és hosszú tartalmas éle-
tet, akik januárban ünnepelnek születésnapot, név-
napot, házassági évfordulót, vagy éppen egy új csa-
ládtag érkeztét.


