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Az elsőnél belehalsz. Elsötétül a világ előtted, úgy ér-
zed nincs tovább, itt a vég. Ezért, vagy azért te is be-
lekerültél, közlik a rettenetes tényt, nincs a munkád-
ra szükség. Vádolsz mindenkit, magadat, hogy talán 
rosszul dolgoztál, hogy rossz szakmát választottál, a 
kort, amiben élsz. Másnap reggel fogva tart az ágy, 
nem tudsz, vagy nem is akarsz felkelni, nincs miért. 
Persze felébredsz abban az időben, amikor csörög-
ne a vekker, a beidegződés még működik. Aztán ne-
hezen, de el kell jutni regisztráltatni magad a munka-
nélküliek közé. Megalázónak érzed, szeretnél láthatat-
lanná válni, nem hiszed, hogy ez veled megtörténhe-
tett. Kicsit gyógyír, ha találkozol ismerőssel, aki gon-
dokkal küzd, próbáljátok kicserélni a tapasztalataito-
kat, elbeszélgettek arról, hogy hogyan kellene ezeket 
a napokat, heteket, hónapokat túlélni.

A munkanélküliség szégyene fokozottan igaz volt községünkben 2000 
környékén, amikor a Mezőgazdasági Kombinátban elkezdődött a priva-
tizáció. Tömegével kerültek utcára az emberek, sok esetben egész csalá-
dok. A Kombinát fénykorában 2800 embernek adott biztos megélhetést. 
Ki gondolta volna akkor, hogy lehet másképp is? Nem volt könnyű meg-
élni munkájuk elvesztését mindazoknak akik akkor elsőként kerültek ut-
cára, hiszen nem volt az akkor megszokott, hogy valaki elveszítse a biz-
tonságot adó munkát.

Szégyenként élte meg mindenki, pedig a sorsuk más kezében volt. Sokan 
közülük a mai napig vergődnek, nem tudnak megmaradni egy munkahelyen, 
hiszen már majdnem mindenki túl van a negyvenes, ötvenes évein. Ilyenkor 
a minden megoldás érdekel alapon elvállal minden lehetőséget az ember. 
Dolgozik a gyesen lévő kismama helyett, a fizetés nélküli szabadságon lévő 
kolléga helyett. Boldogan vállalja azt is, hogy csak másfél évig lehet az „új” 
állásában, mert a munkahely csak addig kap támogatást utána, aztán persze 
a munkáltatónak is sok a járulék, amit utána kell fizetni és nincs hosszabbí-
tás. Így adódhat, hogy vannak, akik egy helyen eltöltött 20-30 éves munka-
viszony után az utóbbi évek alatt már a negyedik ötödik munkahelyen pró-
bálnak beilleszkedni. Ők nem válogatósak, talán rossz csillagzat alatt szü-
lettek, és a megélhetésért mindent elvállalnak, csak hasznosnak érezhessék 
magukat, csak dolgozhassanak.

E sorok írója éppen ötödször éli át ezt a szörnyű érzést családfenntartó-
ként, mégis minden egyes alkalommal fel kell állni a padlóról, találni kell 
célt, figyelni a hirdetéseket, pedig ily módon a legritkább esetben lehet mun-
kát találni. Hiába, sok a jelentkező, nagy a verseny, sok a tanult fiatal, az 
idősek mellett pedig már „elment a vonat”, nincs nyelvvizsga. Jönnek a fel-
kínált tanfolyamok, vén fejjel a nyelvtanulás, új szakma elsajátítása annak 
a reményében, hogy hátha…

Hogy lehet mégis átlépni ezen a helyzeten, esetleg munkához jutni?
Tapasztalat, hogy beszélni kell nagyon sok emberrel, baráttal ismerőssel, 

nem szabad szégyellni, hogy elvesztette a munkáját az ember, ha először, 

vagy már ötödször, akkor sem. Hátha valaki hallott valamit valakitől és fej-
ben tart téged, mert ő is járt már hasonló cipőben, vagy egyszerűen csak van 
empátiakészsége. 

Aztán feladod a századik helyre az előzőleg tömegével legyártott önélet-
rajzot, motivációs levelet, bizonyítványokat,  és lesed a postást, várod a tele-
fon megcsörrenését. Bizony vannak helyek, ahonnan még csak válaszra sem 
méltatnak. Bizakodással tölt el, ha odáig eljutsz, hogy behívnak állásinter-
júra. És egyszer csak megtörténik a csoda, kiválasztanak a sok ember közül, 
tiéd az állás, madarat lehet fogatni veled, hiszed, hogy ha megbecsülöd ma-
gad, akkor ez sokáig, ha nincs sok év hátra, talán nyugdíjig is kitart. De egy 
kicsit félsz is az elmúlt évek szomorú tapasztalatai miatt. Bedolgozod ma-
gad, kezdesz rutint szerezni, megszokod a kollégákat, megszeretnek téged 
is, amikor hallod és nem akarod már elhinni, hogy újabb leépítés jön, vagy 
meggondolja magát a gyesen lévő kismama, a fizetés nélkül távol lévő kol-
léga és visszajön. Természetesen neked kell menni, hiszen te vagy mindig 
az új, nem telt le a próbaidő, nem is kell indok hozzá, és ismét az utcán ta-
lálod magad. Eljutsz odáig, hogy belefáradsz, belefásulsz és lassan megszo-
kod azt, ami a szerencsések, a sosem volt munkanélküliek számára elkép-
zelhetetlen érzés, ismét nincs munkád.

A statisztika szerint a férfiak ezt a helyzetet nagyon  nehezen viselik, hogy 
nem tudják eltartani a családot, hogy esetleg a társukra, a gyengébb nem-
re szorulnak. A nők, ha van támaszuk, kicsit könnyebben jutnak túl a krízi-
sen, hiszen ott a háztartás, gyerekek, beteges szülők, nekik „munkakörnek” 
éppen elég lenne ez is.

Más a helyzet azokkal az egyedülálló apákkal, anyákkal, akiknek családot, 
otthont kell fenntartani. Ők az erkölcsi veszteség mellett az anyagi veszteséget 
is fel kell, hogy dolgozzák, hiszen nincs segítség, nekik egyedül kell túljutni az 
első, vagy a sokadik munkanélküliségen, egyszerűen nem omolhatnak össze, 
mert túl kell élni a másnapot. Nagyon nehéz ez az időszak, ha rövidebb, ha 
hosszabb egyaránt. A fiatalnak azért, mert joggal kérdezi és nem érti, hogy 
miért tanult, igyekezett évekig, az idősnek azért, mert 30-40 évet ledolgo-
zott és úgy érzi, nem ezt érdemli, hiszen tett már a „közös” asztalra eleget.

Környén közel 200 fő a munkanélküliek száma, ami február  végi adat, de 
félő, hogy a környező nagyüzemek bezárása, leépítése után ez a szám egy-
re csak nő. Községünkben 4613 lakos él, a 19-60 év közöttiek aránya – akik 
elvileg munkaképesek, de sokan közülük még tanulók, és vannak, akik rok-
kantnyugdíjasok – 1433 férfi és 1369 nő. Ha statisztikát készítenénk talán 
15-20 %-os lenne a munkanélküliek aránya falunkban, ami nem sok, de a 
száraz számok mögött megannyi egyéni tragédia, kilátástalanság húzódik 
meg, és ez közel 200 családban okoz napi gondot.

Mindennek ellenére nem szabad feladni! Bízni kell, ha nehezen is megy, 
hogy valahol rád is vár egy munkahely, ahol a te tapasztalatodra van szük-
ség, csak türelem és kitartás kell hozzá. Addig is valamilyen célt ki kell tűzni 
magad elé, hogy túléld, hogy ne kerülj padlóra, legyen benned annyi tartás, 
hogy ne veszítsd el önmagad, és, hogy állva maradj. Nehéz, pokolian nehéz, 
de hidd el, mindig jön megoldás!

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Munka nélkül
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BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS HAVI 
KÉPSVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Márciusban nem a megszokott 
időpontban ülésezett Testüle-
tünk (minden hónap utolsó csü-
törtökjén), hanem néhány nap-
pal később, 30-án, hétfőn ke-
rült sor a Testületi Ülés megtar-
tására.

Az első beszámolót a Tatabányai 
Rendőrkapitányság 2008. évi te-
vékenységéről Komocsár Márton r. 
ezredes, a kapitányság  vezetője tar-
totta. Elmondta, hogy a Kapitányság 
az előző évben az ORFK által kitűzött 
céloknak megfelelően a KEM-i Rend-
őr-főkapitányság vezetője által meg-
határozott feladatokat a munkaterv-
ében megfogalmazottak alapján lát-
ta el. Immár a határrendészeti felada-
tokkal kiegészülve kellett megfelel-
ni a megújult szakmai elvárásoknak. 

A rendőrkapitányság rendszeresí-
tett hivatásos állományú státusza és 
a feltöltöttség között egyre jelentőseb-
bé vált a különbség, ami 2008-ban 
49 volt. A létszámhiány miatt a napi 
szolgálat szervezésénél figyelembe 
vehető állomány 145 fő volt. A közte-
rületi jelenlét biztosításakor még en-
nél is rosszabb volt a helyzet, hiszen 
az ezen a területen „hadra fogható” 
létszám a rendszeresített  112 helyett  
64 volt. Ezzel az erővel kellett meg-
oldaniuk a megyeszékhely és a kör-
nyező 9 település 24 órás rendőri „le-
fedettségét”. 

Településünkön 2008-ban 124 
bűncselekmény vált ismertté (2007-
ben ez a szám 145 volt). A beszámo-
lóból megállapíthattuk, hogy a Tata-
bányai Rendőrfőkapitányság állomá-
nya 2008-ban a rendelkezésre álló 
erőforrásokat igyekezett a leghatéko-
nyabban felhasználni és a létszámhi-
ány, valamint az egyre szűkülő pénz-
ügyi forrás ellenére jó színvonalon, 
tisztességes eredményeket felmutat-
va hajtotta végre a jogszabályokban 
rögzített feladatait.

Második napirendi pontként 
Beke László polgármesteri jelen-
tését hallgattuk meg a lejárt határ-
idejű határozatokról és a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről.

Ezt követte a Környei Német Ki-
sebbségi Önkormányzat 2008. 

évi tevékenységéről szóló be-
számoló. Elnökasszony (Menoniné 
Pillmann Teréz) távolléte miatt Bo-
gár Ferencné tájékoztatta a Testüle-
tet az elmúlt évi munkájukról. A Ki-
sebbségi Önkormányzat feladatkö-
rébe a 2008-as évben is elsődlege-
sen az általuk képviselt német közös-
ség kulturájának, anyanyelvének, ha-
gyományainak ápolásával, megőrzé-
sével kapcsolatos feladatok, valamint 
a kulturális autonómia megőrzésére 
irányuló tevékenységek tartoztak. Ezt 
a tevékenységet a Környei Németek 
Baráti Körével és a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkörrel karöltve vé-
gezte, bevonva a munkába a magát 
német nemzetiséginek valló lakossá-
got is. Mivel az utóbbi időben jelentő-
sen csökkent az érdeklődés a német 
nyelv iránt, most még fontosabbnak 
tartják az ifjúság motiválását a nem-
zetiségi nyelv és kultúra iránt. Örven-
detes, hogy az utóbbi időben nőtt  
az óvodások nemzetiségi csoportjá-
nak létszáma. Az iskolások körében 
nagy népszerűségnek örvend a diák-
csere-program, amely a steffenbergi 
kapcsolatra épül. Ezen kívül az iskolá-
ban oktató német nyelvtanárok szak-
mai továbbképzéséhez, az iskolai ok-
tatáshoz szükséges oktatási-módszer-
tani anyagok beszerzéséhez nyújta-
nak segítséget. Tárgyjutalomban ré-
szesítik a nyelvi versenyeken részt-
vevő tanulókat, utazási támogatást 
nyújtanak a  rászoruló gyermekek-
nek. A német partneriskola látoga-
tása alkalmával szponzorálják a kü-
lönböző programokat. 

A Német Nemzetiségi Dalkör nem 
csak a helyi rendezvényeken, hanem 
a környező településeken, megyék-
ben, országokban is nagy sikerrel 
mutatta be műsorát.

Május 23-án községünkben ke-
rül megrendezésre a Megyei Né-
met Nemzetiségi Kulturális Feszti-
vál, melynek szervezése már folya-
matban van.

A negyedik napirendi pontban 
dr. Gyurmánczi Éva jogtanácsos, 
aljegyző a 2009. év Összesített 
Közbeszerzési Tervét terjesztette 
elő. Az önkormányzatoknak a költ-
ségvetési év elején éves összesített 

közbeszerzési tervet kell készíteniük 
az adott évre tervezett közbeszerzé-
seikről.

Környe Község Önkormányzata a 
2009. évben a következő közbeszer-
zéseket kívánja lefolytatni: Polgár-
mesteri Hivatal épületének bővítése, 
felújítása: 120 000 000 Ft (2009. II. 
n. év). Polgármesteri Hivatal udvar, 
parkoló kialakítása: 10 000 000 Ft 
(2010. I. n. év). Tagyospusztai vízve-
zeték rendszer felújítása: 15 000 000 
Ft (2009. II. n. év). Információs táb-
lák elhelyezése: 8 500 000 Ft (2009. 
II. n. év).

A következő napirendi pontban 
Orlovits Tímea jegyző Környe Köz-
ség 2009. évi Közfoglalkoztatási 
Tervét terjesztette elő.

Nikáné Vadász Erzsébet óvoda-
vezető előterjesztést nyújtott be a 
Vackor Óvoda feladatellátásának 
kibővítésére. Ismertette a KT idevo-
natkozó részét, amely lehetővé teszi 
az egységes óvoda-bölcsöde létreho-
zását. Eddig, amennyiben lehetőség 
nyílt rá, ill. volt szabad férőhely, fel-
vételre kerültek 3 éves kor alatti gyer-
mekek is. Indoklásként gyakran sze-
repelt az anya munkahelyének eset-
leges elvesztése, ill. megélhetési gon-
dok. Ezeknek a gyermekeknek az el-
látására óvodai normatíva igénylése 
nem volt lehetséges. A három évet be 
nem töltött gyermekek esetében  akkor 
igényelhető normatíva, ha a fenntar-
tó többfunkciójú intézményt hoz létre.

A Testület megszavazta az egysé-
ges óvoda-bölcsöde létrehozását a 
Vackor Óvodában.

Végül a Celo Hungária Kft. kérel-
mezte, hogy területén a beépíthe-
tőség 60%-os legyen. A kérelem-
nek törvényi akadálya nincs, így hoz-
zájárultunk.

Végül az egyebekkel, kérdé-
sekkel, bejelentésekkel zárult a 
nyílt ülés.

Zárt ülésen a következőkről tár-
gyaltunk

1. Környe 16 hrsz és 17 hrsz ingat-
lanok ügye.

2. Környe 019/4 hrsz  és 06/9 hrsz 
ingatlanok ügyében Handl Gábor 
kérelme. 

Vadász Éva képviselő

Felejthetetlen est a költészet jegyében
Áprilisban, József Attila születésének napján ünnepeljük a Költészet Napját. Ennek keretében fo-
gant meg a gondolat, hogy egy felejthetetlen műsorral emlékezzünk meg József Attiláról.

Mindazok, akik ellátogattak a Faluházba, bizonyára nem csalódtak. Akik már hallottak róla tudták, akik még 
nem, azok nagy várakozással tekintettek HOBO alias Földes László az egykori Hobo Blues Band énekesének, 
gitárosának prózai  műsora elé. Sokan összejöttünk, a színházterem szinte teljesen megtelt, ami örvendetes és 
egyben meglepő volt. Örömmel láttuk a sok diákot, és az irodalmat, verset kedvelő felnőtteket egyaránt.

Hobo ezen az estén bizonyosságot adott prózai művészetéről. Olyan vehemenciával mondta, énekelte József 
Attila ismert és kevésbé ismert költeményeit, hogy a közönség soraiból még pisszenés sem hallatszott. Illetve 
csak egyszer, amikor a Kései sirató című verset szavalta, s közben sokan vették elő a zsebkendőket, vagy csak 
titokban törölgették a kicsorduló könnyeket. Megdöbbentő átéléssel mondta el ezt a verset, melyet talán csak 
az tud így előadni, aki „36 fokos lázban ég” és hiába várja, hogy ápolja még egyetlen egyszer, vagy még rá-
szóljon óvón, intőn a drága Mama, mert nincs már Ő csak a csillagokban.  

Hosszantartó tapssal hálálta meg a közönség ezt a felejthetetlen estét. Földes László, előadásának végén több-
ször tisztelte meg a jelenlévőket újabb és újabb ráadás verssel, bevallva, hogy ő maga sem gondolta még ze-
nész korában, hogy lesz idő, amikor egy közönség a verseivel szólítja újra, meg újra a színpadra immáron a 
287. előadásán.

Talán minden jelenlévőnek jólesett, amikor elismerően szólt a hallgatóságról a művész úr, hogy nem zavar-
ták a mobiltelefonok, nem volt fészkelődés a nézőtéren, hiszen megfogható volt a csend, és örömmel töltötte 
el a szívét, hogy nagyon sok fiatalt látott. Számára ez mindennél többet mondott, hiszen érezte, hogy van ér-
telme annak amit csinál, egy kicsit hozzájárulva ahhoz,  hogy szebbé tegye embertársai mindennapjait ezek-
ben a nehéz időkben is.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Köszöntő
A tavasz talán a legszebb évszak, hiszen újjá éled 
a természet, visszaköltöznek a  távolból a fecskék, 
gólyák, elballagnak az „öreg” diákok, és május 
első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.

Egy gyönyörű Dsida Jenő verssel szeretnénk mi is 
minden ünnepeltet megajándékozni, akik születésna-
pot, névnapot, házassági évfordulót tartanak ezekben 
a hetekben, és köszöntjük az édesanyákat Anyák Nap-
ja alkalmából. 

Mindazok, akik tehetik öleljék szorosan magukhoz 
őket megköszönve a sok-sok fáradozást. Akiknek saj-
nos már nem adatik meg ez a boldogság, gyújtsanak 
egy szál gyertyát és a lángok fényében emlékezzenek 
az egyetlenre, akinek a szeretete örökké csalhatatlan.

És Anyák Napján ne felejtkezzünk meg említést ten-
ni azokról az apákról sem, akik szívük minden szere-
tetével megpróbálják pótolni a családban a hiányzó 
édesanyát.

               Molnár Kálmánné Varga Katalin

HÁLAADÁS  (Dsida Jenő verse)

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal fáradni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen  édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az ÉDESANYÁMAT!!!
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Kisfaludy-napok

Kisfaludy-díjat egy nyolcadikos tanuló kapott     

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

Szülők-Nevelők bálja
Az idén is megrendeztük a Kisfa-
ludy-napok keretében a Szülők-
Nevelők Bálját. Az előzetes ado-
mányokból, támogatói jegyek-
ből, amelyeket zömében szülők 
vásároltak, és a bál bevételéből 
az idei tanévben is sikerül támo-
gatni a gyerekek év végi jutal-
mazását, tanulmányi versenye-
ik megrendezését, kirándulása-
ik buszköltségét. 

Akik ott voltunk a bálon, nagyon 
jól éreztük magunkat! E hangulathoz 
Balaskó István és zenekara is hoz-
zájárult. Az X-plor táncegyüttes és 
Hutflesz Alexandra-Schatz Viktor pá-
ros fergeteges előadása is nagy si-
kert aratott! 

Köszönjük a pedagógusoknak és 
családtagjaiknak, hogy néhány szülő-
vel együtt jelenlétükkel is támogatták 
a rendezvényt. Köszönet illeti a szer-
vezésben aktívan részt vevő szülőket 
és önzetlen támogatóinkat is.

Südiné Mózes Katalin 
SZM elnök

AMICA SZÉPSÉGSZALON
PLANTÁGÓ GYÓGYSZERTÁR

FÉRFI FODRÁSZAT (PACHLNÉ)
BERNHARDT BÚTOR

GÉNIUSZ TRADE KFT KÖRNYE 
SZIVÁRVÁNY DIVATÁRU (ANDOR ILDIKÓ)

KÉNYELEM BÚTOR 
LADY, SENATOR DIVATÁRU

GENTRI DIVATÁRU
SZÍNFOLT VIRÁGBOLT

LINCZMAIER JÓZSEFNÉ 
PREKOB TÜZÉP

TAKARÉKSZÖVETKEZET
TURBÓ AUTÓSBOLT és LOTTOZÓ

ECK-FA KFT
FAFORG-SPAN KFT

FÉMEX KFT
ZÖLDSÉGBOLT 

EDIT VIRÁGBOLT
REINACH GYÖRGY
HOFFART ZOLTÁN

MC DONALD’S
GIGI KOZMETIKA (PATAKINÉ ESZTER)

MUT HUNGÁRIA KFT
ROLLNI PAPÍR BOLT

NÉMETH AMÁL
LINCZMAJER HENRIETTA 

HÜSE ZOLTÁN 
LEHŐCZ ÉS TÁRSA

SPORT JÁTÉK BOLT TATABÁNYA
BÚS BEÁTA

HORVÁTH LAJOSNÉ
STOP BÜFÉ

VIRGA CSALÁD
VARGA CSALÁD

KULMAN ÉS TRS. KFT
KOLLÁR VILL. KFT

SUBA TEL. KFT
SZEPI-KER. KFT
ERL JÓZSEFNÉ
ROTAVILL KFT

KESZTLER KLÍMA
VENTER MÉHÉSZET

TÖRÖK KFT
PANKOTAI ZSOLTNÉ
BYRON RESTAURANT

VILLAPARK VÁRGESZTES
TRANSINTERTOP KFT

RÁCZ AUTÓ KFT
PARAGI ANDRÁS
PUSZTASER KFT

HKN BAU
VG. BT

FAMÍLIA ÁRUHÁZ
GREWISZ DENT KFT

KÖ-VI-KŐ BT.
DR. BOGÁD JUDIT KÉPVISELŐ
SÜLI SÁNDORNÉ KÉPVISELŐ
SVÉTECZ LÁSZLÓ KÉPVISELŐ

WITTMAN FERENC KÉPVISELŐ
PÁKOZDI FERENC ALPOLGÁRMESTER

BEKE LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

TÁMOGATÓINK VOLTAK:

Az óvodások is méltóképpen megemlékeztek nem-
zeti ünnepünkről. Természetétesen az ünnepély előt-
ti időszakban sokat beszélgettek az 1848-49-ben tör-
tént eseményekről. Sokféle tevékenységet végeztek a 
gyerekek ehhez a témakörhöz kapcsolódóan, melyek 
segítségével előkészítették az óvónénik az ünnepet.

Az ünnep napja kicsit más mint a többi nap, ünnep-
lőbe öltöztek a gyerekek, érkezéskor pedig kokárdát 
tűztek az óvónénik a ruhájukra. 

Az I. sz. Óvodában a nagycsoportosok meghívták a 
kisebbeket, majd alkalomhoz illő műsorral emelték 
az ünnepnap fényét. Természetesen minden korosz-
tály elmondhatta ide illő verseit, elénekelték dalaikat.

Az óvodapedagógusok már hagyományosan 
egy ünnepi dalcsokorral zárták a megemlékezést.

A II. sz Óvoda óvodásai a tornateremben gyűl-
tek össze, ahol megnézhették a napsugár csoport 
előadását. Ők egy jelenettel felidézték 1948-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeit.

Az ünnepély után sétát tettek az óvodásaink a kopjafához, ahol mindannyian kitűzték nemzeti színű zászlóikat.
Nikáné Vadász Erzsébet

óvodavezető

Így ünnepeltünk mi!

Minden tavasszal sokszínű kul-
turális és sporteseménnyel em-
lékezünk iskolánk névadójára, 
Kisfaludy Mihályra.

A Kisfaludy-napok idei nyitó esemé-
nye a rendhagyó tanítási nap meg-
szervezése volt.

Az alsó tagozatos diákok számá-
ra április 2-án, csütörtökön délelőtt-
re Láng Éva tanítónő állította össze a 
következő programokat: 

• a kisdiákok olyan előadásokon 
vettek részt, ahol községünk múltjával 
ismerkedhettek. Stamler Dezsőné Rola 
néni és Fábián Annus néni a német 
nemzetiségi szokásokról beszélt nekik. 
Süli István Árpádné Környe sportéletét, 
míg Bánáti Istvánné Magdi néni a ko-
rabeli oktatást mutatta be számukra.

• Hruby Zoltán elmagyarázta, mi 
minden látható a Nemzetiségi és Táj-
ház épületeiben.

• visszatérve az iskolába Csóra 
Jánosnéval és Hajmáné Kalocsai 
Évával fakanálbábot készíthettek, 
Staudinger Ágotával gyöngyöt fűz-
tek, Odlerné Takács Zsuzsannával és 
László Mártával terményekből képe-
ket varázsoltak és Dr. Szemetiné Horn 
Bernadettel kulcstartót fontak. 

A felsősöknek Takácsné Eichhardt 
Emma és Soltész László április 3-án, 
pénteken délelőttre szintén élménydús 
programot szervezett. A nagyobb di-
ákoknak is több helyszínen zajlottak 
az események:

• A Tájházban mindenki megtekin-
tette a berendezett lakrészt Hruby Zol-
tán segítségével.

• Az udvaron a közelgő húsvét je-
gyében kézműves foglalkozás zajlott, 
ahol a gyerekek László Mártával to-
jást festhettek és csuhéfigurákat ké-
szíthettek, valamint Szakálné Gaál 
Monikával hungarocell tojást vonhat-
tak be különböző színű anyagokkal.

• A tóparton Rogovszky Zoltán 
Agostyánban élő ornitológus mutatta 
be a víz környékén élő madárvilágot.

• A tópar t egy másik részén 
Schmidtmayer Richárd tartott régé-
szeti előadást.

Minden tanulónk érdeklődéssel 
hallgatta az előadásokat, a kéz-
műves foglalkozásokon aktívan te-
vékenykedtek. Köszönet illeti szer-
vező kollegáinkat és a többieket is, 
akik a diákokat kísérték és felügyel-
tek rájuk.

Tóth Réka 8. a osztályos tanuló

Az általános iskolában töltött évei során végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el. 
Magyar nyelvből és irodalomból, német nyelvből, kémiából, történelemből, matemati-
kából és informatikából külön dicséretet is kapott.

Rendszeresen képviseli iskolánkat tanulmányi versenyeken, ahol szép sikereket ér el. 
A Kölcsey-versenyen hatodikos korában második, hetedikes korában a Hevesi orszá-
gos kémia verseny megyei fordulóján nyolcadik lett, a körzeti műveltségi versenyeken 
is dicséretesen szerepelt.

A tanulmányi munka mellett az iskola közösségi életében is aktívan részt vállal: tag-
ja az iskolai újság szerkesztőségének, és a rendezvények szervezésében is meghatá-
rozó szerepe van. Az osztályközösség megbízható tagja, osztálytársaival barátságos, 
segítőkész. Tanárai tisztelettudó viselkedéséért, szorgalmáért, kedvességéért szeretik 
és becsülik. Magatartásával, kitartó munkájával, emberi tulajdonságaival példát mu-
tat társainak.

Pribéli Levente
4. b osztályos tanuló

Példamutató magatartásá-
val, szorgalmával és kitűnő ta-
nulmányi eredményével érde-
melte ki ezt a kitüntetést. Isko-
lai feladatait lelkiismeretesen 
elvégzi. Az osztályközösség 
értékes tagja, irányítója. Rend-
szeresen részt vesz tantárgyi 
versenyeken, és az iskolai mű-
sorok állandó szereplője. 

Jakobi Emese
4. a osztályos tanuló

Magatartása és szorgal-
ma példamutató. Tanul-
mányi eredménye első osz-
tálytól kitűnő, dicséretes. Az 
osztályközösség egyik meg-
határozó egyénisége. Rend-
szeresen részt vesz az isko-
lai és a levelezős tanulmá-
nyi versenyeken.

Kisfaludy oklevelet két negyedikes tanuló kapott
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Környebánya története
A Tatai-medence hazánk és Komárom-

Esztergom megye egyik legszebb tájegy-
sége. Dimbes-dombos táj, enyhe szelíd 
lankák követik egymást. A Gerecse, a 
Vértes hegység nagyvadakban gazdag 
élővilága, a csodálatos tölgyes, bükkös 
erdők, a színpompázó, az itt fészkelő 
és a vándormadarak biztos élőhelye. 
A gyógyhatású levegő klímája már az 
ősembert, az előembert is arra sarkall-
ta, hogy itt teremtse meg otthonát. Az 
élővizek halbősége, az Által-ér kanyar-
gós vize, amely közel hozta a bakonyi vi-
dék üdvözletét erre a tájra. Tehát min-
den feltétel adott volt, hogy az ember itt 
letelepedjen, dolgozzon, gyarapodjon.

A történelmi múlt kutatásai folyamán be-
bizonyosodott, hogy az ősember is lakta ezt 
a vidéket. Bizonyíték erre a Nemzeti Múze-
umban őrzött, kifúrt fejű kőbalta, amelyet 
1903-ban találtak a bányafeltárás során. 
A viharos történelmi századok nagyon sok 
embert sodortak a jobb lehetőség remé-
nyében erre a szépen szabdalt környékre. 
A késői vaskor idején idetelepedett kelta 
népek megtalált ötvös munkái, lószerszá-
mai, korongon készült agyagedényei, mind 
gazdag kultúráról árulkodnak. A környé-
ken végzett ásatások során még kelta ere-
detű faszekér maradványokra is bukkan-
tak, amelyek a komáromi Vármúzeumba 
kerültek 1903-ban.

Időszámításunk első századában a Ró-
mai Birodalom kiterjesztette határát a Duna 
vonaláig, és Pannónia néven a mai Dunán-
túl területén új provinciát alapított. A II. szá-
zadban a Tatai-medencében kiépült egy 
katonai erődrendszer, amely biztosította a 
Brigettio (Szőny), Alba Regia (Székesfehér-
vár), Sophiane (Pécs) hadi útvonalait. Ez egy-
ben katonai kiképző központként is működött. 
Logisztikai és utánpótlási feladatokat is ellá-
tott több tízezer katona részére. Ennek köz-
pontja Quirinum volt, vagyis a mai Környe.

Itt akadtak komoly erődítésekre utaló fal-
maradványokra, a védelmi vonal egy-egy 
számottevő pontjára. A későbbi századok-
ban ezen megmaradt kövekből építették a 
környék településeit, várait, templomait.

A települést a kora középkorban királyi 
birtokként kezelték. A vármegyerendszer ki-
épülése után, 1238-ban említik először egy 
hivatalos okiraton Kernye néven.  Majd Kö-
ves Környe, később a mai nevén, Környe te-
lepülésként élte történelmet formáló napja-
it. A község határában Vértesi László vezeté-
sével végzett ásatások nyomán előkerült egy 
Árpád-kori  körtemplom maradványa, ame-
lyet vélhetően a XIII. században emeltek. Ez 
is bizonyítja, hogy a környék igen gazdag le-
letanyagban. Árpád bejövetele előtt laktak 
még itt avarok is. A fent említett ásatáskor 
49 azonítható sírt találtak, amelyek alapján 
következtetéseket vonhatunk le az itt élők 
életmódjára.

A törökdúlás idején a környék teljesen el-
néptelenedett. A környező várak török kézen 
voltak, és sokáig az Oszmán Birodalom ren-
delkezett ezen a területen. 

Majd 1694 környékén a kálvinisták népe-
sítették be e vidéket. A békés idők elősegí-
tették az átrendeződést. 1745-ben gróf Ester-
házy József az újhitűeket erőszakkal eltávolí-
tatta, és helyükre Moson megyei németeket 
telepíttetett. Az új telepesek 4-6 évi szolgá-
latmentességet kaptak, hogy házakat épít-
hessenek. A németesítés mellett határozott 
katolizálás is érvényesült.

Az uraság megalapította a plébániát, 
megépítette a halastavat a zsilipekkel, a kő-
gáttal. A környék településeit is Környéhez 
csatolták.

A kiegyezés és a reformkor időszakában 
Esterházy Miklós 1865-1866-ban új temp-
lomot építtetett, és meghonosította a fejlett 
mezőgazdasági kultúrát is. Kialakult a nagy-
birtok- rendszer, biztos megélhetést adva az 
itt élőknek. A rohamos fejlődést a környező 
városok, falvak iparosítása, a villamos ener-
gia egyre nagyobb használata hozta meg. 
Megépült a Környe-Pápa vasútvonal is. Koch 
Adolf vezetésével az első takarékpénztár is 
működni kezdett. Kisfaludy Mihály helyi taní-
tó kezdeményezésére 1879-től magyar nyel-
ven folyt az oktatás. Megindult a tatai szén-
medence kiaknázása ezen a területen is, hi-
szen Vértessomlón már 100 éve, Tatabányán 
10 éve volt hagyománya a bányászatnak.  
A környei plébánia és a helyi földbirtokos-
ok is hozzájárultak a Környétől dél-délkelet-
re lévő, mintegy 4 km-re elhelyezkedő terü-
leteiken a szénvagyon feltárására.

A környei bánya 
kezdete

A festői Vértes hegység egyik északi nyúl-
ványa, a Vértessomló-hegy tövétől 500 m-re 
1903. február 16-tól kezdődően végezték az 
első kutató fúrásokat, amelyek március hó-
napban is folytatódtak. Először 44,9 m mély-
ségben, másfél méter, majd 78 m mélység-
ben 0,8 m vastag szénréteget találtak. Ez-
után befejezték a kutatást, mert később sem 
értek el jobb eredményt. Gyakorlatilag éve-
kig nem folytatták a munkát.

1907. május 31-én egy budapesti ügynök 
– név szerint Schwarcz Ignác – a fent neve-
zett kutató fúrásokra szénjogi szerződést kö-
tött a Környei Római Katolikus Plébániával a 
feltárás alá vont területre.

Másnap 1907. június 1-jén hasonló szerző-
dés köttetett Posztóczky Károly környei föld-
birtokossal. A szerződés értelmében, ha a 
beruházás megvalósul, és a termelés be-
indul, minden csille szén után (1 csille=kb. 
7 mázsa) 20 fillér járandóságot kapnak a 
földtulajdonosok.

Schwarcz Ignác ezután megalakította a 
Környei Kőszénbánya Részvénytársulatot. Va-
lószínű, pénzhiány miatt 1911-ig nem történt 
semmi. Azonban a szponzorok keresése siker-
rel járt. 1911-ben a szénkutatási jogot egy bé-
csi székhelyű bankcsoport vásárolta meg. Az új 
tulajdonosok, Goldstein Izidor és Goldschmied 
Náthán voltak. Korábban, 1910-ben alkal-
mi fúrásokkal 90 m mélységben 5 m vastag 
széntelepet találtak. Ezért az új tulajdonosok 
itt mélyítették le a Lipót aknát. 1911. február 
9-én Környe határában 2-3 m mélységben a 
felszíntől jó minőségű barnakőszenet találtak. 
Az első csille szenet február 19-én termelték 
ki. Májusban külszíni műveléssel indult meg a 
termelés. Még ebben az évben megkezdték a 
Lipót akna mélyítését, amely 99,19 m mélysé-
gű lett. Ez lett a szállító akna.

1913 áprilisától december 06-ig megépí-
tették a 81,44 mélységű Ferenc aknát, ez volt 
a bánya légaknája. 1913. július 03-án a bá-
nyatelek adományozási  bányahatósági vég-
tárgyaláson egy  kolónia beépítettségű la-
kótelep megépítését tették lehetővé a kiszol-
gáló létesítményekkel együtt. A bányatelepet  
Hauser Leopold  lányáról nevezték el,  így lett 
Regina telep. Ebben az időben Krystufek Fe-
renc  bányamérnök,  a tulajdonosok megha-
talmazottja, volt a fejlesztés és az építés tel-
jes körű vezetője. A cégbejegyzés „Hungária 
Kőszénbányászat Hauser Lipót és Tsa” néven 
történt. A mélyművelésű bányatérség kiépí-
tése 1914-1915-ben történt meg.

1915-től fejtéseket telepítettek, és gőzerő-
vel indult be a termelés.

 Környebánya 
fénykora

A település elnevezése Környéhez köthető. 
Először Környei-Bánya, majd Környebánya 
nevet kapta, amelyet büszkén emlegettek 
akkoriban a környék lakói.

1913-tól két lakótelep körvonalai bonta-
koztak ki: Hermina és Regina  lakótelep. Ma-
gyarországon az akkoriban épült bányászte-
lepülések nagyon egyszerű vonásokat hor-
doztak: mindent a célszerűség és a prakti-
kum határozott meg. Meg lehetett különböz-
tetni a bányászhierarchia szerint bányatisz-
ti, bányaaltiszti és bányamunkás lakásokat.

A tiszti lakások zömében ikerházak voltak, 
a kispolgári berendezés volt a meghatáro-
zó. Hozzátartozott 400-600 négyzetméter 
kert, a lakások beosztása 2-3 szoba, beépí-
tett illemhely, nagy konyha, kamra, eseten-
ként fürdő helyiség is. Jó minőségű ivóvizet 
az utcáról kellett behordani a közös kerekes 
kútról. Később, ahol volt hely, saját maguk-
nak kutat ásattak. Az udvaron nyári kony-
ha, szépen gondozott előkert és egyéb ker-
ti építmények voltak. Fűteni öntött vaskály-
hában vagy cserépkályhában tudtak. A tár-
sasági életet a bányatisztek vitték, volt sa-
ját kaszinójuk, kártyateremmel, biliárddal 
és más szórakozató helyiséggel. A kulturális 
életet a 15 tagú fúvós zenekar is színesítette.

bányának nagy teljesít-
ményű gőzgépe volt. A 
környező parasztházak-
hoz képest az itteni la-
kások korszerűek voltak. 
A több mint 500 ember-
nek sok örömet jelentett 
a munkahely és a kis la-
kás. A munkások több-
ségét úgy toborozták az 
ország minden részéről. 
Jöttek a Felvidékről Gúta 
környékéről, Borsodból, 
Szabolcsból és más bá-
nyavidékekről. A kezdet 
kezdetétől működött itt orvosi rendelő, ka-
szinó, általános római katolikus elemi isko-
la, itt tanítottak 1919-1930 között Kurucz Já-
nos, Subiczki Antal, Hegedűs József, Bányai 
Emil. Majd elnéptelenedett a település. A bá-
nya a gazdasági válság következményeként 
bezárt 1930. augusztus 29-én. A kitermelt 
szén mennyiségét dr. Ajtai Zoltán és dr. Vitá-
lis István 1 395 483 tonnában jelölte meg. 
Ez az üzem 15 éves időtartamát tekintve, évi 
93 032 tonna átlagtermelést jelentett, ami 
7752 tonna havonta és 308 tonna naponta. 
A Tatabányai MÁK Rt. 1934-ben megvásá-
rolta az összes létesítményt, a lakóházakat, 
a bányát. Újra próbálták indítani a terme-
lést, de a futóhomok miatt felhagytak vele, 
és végleg befejezték a bányaművelést. Az 

ismét benépesült település lakásait a ben-
ne lakóknak eladták, kedvezményes hitel-
re. A munkások más környékbeli bányák-
ban helyezkedtek el. A gépeket leszerel-
ték, egy részét Pusztavámon, a többit a Pili-
si bányákban helyezték el. A második világ-
háború Környebánya lélekszámához viszo-
nyítva sok áldozatot követelt. 1944. augusz-
tus 23-án a székesfehérvári Gestapo felszá-
molt egy ellenállási gócpontot, és letartóztat-
tak 15 személyt. Az itt lakó bányászok erős 
szakszervezetet működtettek, és így a balol-
dali ellenállási mozgalmakhoz is csatlakoz-
tak. 1945-ben ez a térség fontos hadműve-
letek színtere volt: a Szőny-Százhalombatta 
kőolajvezetéket  bombázták az angolok,  ami 
a településtől 400 m-re van. Környebányát 
is érte többször légitámadás. A harci cselek-
mények miatt a lakosság többször menekülni 
kényszerült. Amikor az oroszok elfoglalták a 
falut, a németek bombáztak. A közelben ha-
difogolytábor működött, és ez is nehezíttette 
az itt lakók helyzetét. A hadifoglyok elhelye-
zése részben marhavagonokban történt. Hol 
orosz, hol angol katonákat őriztek ott. 1945. 
január 1-jén az oroszok összeterelték a férfi 
lakkosságot, és elvitték „málenkíj robotra”, 
ahonnan 24-en soha nem jöttek vissza. En-
nek a kicsi településnek 42 fő volt a hábo-
rús áldozata. Csak 1991-ben adatott meg, 
hogy társadalmi összefogással emléket állít-
sunk nekik. Szomorú, de 1956-ban is szedett 
áldozatot a forradalom. Egy ötödéves orvos-
tanhallgató, Puskás Sándor életét vesztette a 
Magyar Rádiónál sebesültmentés közben ok-
tóber 23-án. Ezután békés évek következtek, 
de Környebánya folyamatosan a lét – nemlét 
határán mozgott. Az élet furcsasága, hogy a 
bányászat miatt jött létre, és emiatt is került 
nehéz helyzetbe. A Regina telepet lebontot-
ták a hatvanas évek végén, megszűnt az is-
kola, majd az óvoda.  A körülmények olyan-
ná váltak, hogy aki tehette, elköltözött más-
hova. De 1990-től új fejezet kezdődött. Kor-
szerűsítették az elektromos hálózatot, és ki-
építették a közvilágítást. Részt vehettünk a te-
lefonfejlesztési programban is. Elkészült egy 
gyermeküdülő és egy ökomenikus imaház. 
Fejlett egészségügyi és szociális hálózat lát-
ja el a rászorultakat. Szép üdülőövezet van 
kialakulóban. Környe Község Önkormány-
zata mindent elkövet, hogy az itt élők egyre 
jobb körülmények között élhessenek, és ne 
hagyják el a települést. 

Forrás: Dr. Ajtai Andor és Dr. Vitális István 
Vértes szénlelőhelyeiről röviden. Szili Jenő 

Környei- Bánya és Svétecz László Saját gyűj-
tése nyomán

Kilácska néni halála napjáig 
várta haza a férjét 
a málenkíj robotról

Az altiszti lakások egyszerűen berendezett 
szobából, konyhából (rakott tűzhellyel), kam-
rából álltak. Átlag 90 négyzetméteres udvar 
tartozott hozzá, és egy külön állattartásra al-
kalmas   5x5 m-es terület. Itt néhány nyulat 
és egy – két malacot vagy kecskét tartottak. 
Illemhely az udvaron volt. A szennyvíz az ut-
cán kialakított közös árokban folyt, és a te-
lepülést átszelő patakban vezették. Öntött-
vas kályhával fűtöttek ők is.

A munkáslakások egy szobából, egy kony-
hából, egy kamrából, egy 5x5 méteres ud-
varból, illetve ugyanakkora állattartásra al-
kalmas gazdasági udvarból álltak. Az illem-
helyek az épület végén sorakoztak. Volt olyan 
is, hogy 8-an, 10-en laktak egy 36 négyzet-
méteres lakásban. Minden lakás tartozéka 
egy kecskelábú asztal, egy vaságy és egy 
nagyon népszerű, tücsökkályha vagy más-
képpen hatoskályha volt.

1924-től minden lakásban volt villany. A 
telepnek saját áramtermelő dinamója, és a 
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Környe Község Önkormányzat

 KÖzbeszerzési pályázatot 
hirdet

 Környe Község Önkormányzata 
polgármesteri Hivatal 
épületének bővítése 

és felújítása során felmerülő

építési-kivitelezési 
munkák elvégzésére 

a dokumentációban foglaltak szerint.
  az építési kivitelezési 

munkákkal érintett terület nagysága: 
bővítési terület: 225 m²
Felújítási terület: 310 m²

LOMTALANÍTÁS
Lehetőség van elektronikus hulladék elszállítására (mik-

ró, TV, számítógép stb.). Ezen hulladékokat ne az utcán 
helyezzék el, hanem szíveskedjenek az alábbi dátumokon 
és időben a megadott helyszínekre szállítani:

Környebánya autóbuszforduló és Irtáspuszta első házak: 
2009. május 18. (hétfő). Tagyospuszta autóbuszforduló: 
2009. május 20. (szerda). Környe, Feszty udvar: 2009. 
május 21. (csütörtök).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a tavaszi lomtalanítás időpontjai a következők: 

2009. május 18. Környebánya
2009. május 20. Szentgyörgypuszta, Tagyospuszta
2009. május 21. KÖRNYE

Környe Község Önkormányzata pályázatot 
hirdet a környei 1. számú háziorvosi körzet
háziorvosi állásának
helyettesítés 
betöltésére 
Munkakör megnevezése: 
háziorvos 
Pályázati feltételek letölthetők
a www.kornye.hu honlapunkról

MEGHÍVÓ
Komárom-Esztergom Megye Német Kisebbségi 
Önkormányzata, Környe Község Önkormányzata 
és Német Kisebbségi Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és családját a 

Komárom-Esztergom Megyei Német 
Nemzetiségi Kulturális Fesztiválra
Időpontja: 2009. május 23. szombat
Helye: Környe község Sportpályája
A rendezvény programja:
11.00-12.00 óra Kultúrcsoportok érkezése
12.00-12.45 óra Felkészülés – Átöltözés a Kisfaludy  
 Mihály Általános Iskolában
13.00 órától Felvonulás a Táj- és Közösségi 
 Háztól a Sportpályáig
13.30 órától Kultúrcsoportok felállása 
 a színpad előtt – Megnyitó
Kb. 14 órától A Német Nemzetiségi 
 Kultúrcsoportok műsora
20.00 órától Megyei Sváb-bál 

Invitáló egy jó hangulatú 
május elsejei közös 

főzőcskézésre a környei tó partjára
Újra eltelt egy év, itt van május elseje.

Szeretnénk, ha hagyománnyá válna a bográcsolás, 
melyre szeretettel meghívunk minden kedves barátot és családot.
Kérjük, hogy a részvételt szíveskedjenek jelezni, az alapanya-

got, eszközöket, bográcsot mindenki hozza magával. 
Bármit lehet főzni saját igény szerint.

A Polgármesteri Hivatal részéről is lesz gulyásfőzés, melyet 
mindenki megkóstolhat, Gyülekezés a Faluháznál 10 órakor. 
A főzőcskézés a tóparton lesz. 15 órától zene, büfé, fagyi.

Minden induló díjazva lesz.
Bővebb információt Süli Sándornétól a 474-538-as telefonon, 

és a 20-9-310029-es mobilszámon lehet kapni.
Mindenkit szeretettel várunk 

egy kellemes majális eltöltésére.

Április 22-én ünnepeljük a Föld napját
Községünkben már hagyománnyá vált, hogy ezen 
a napon a „Környe”-zetünk Jövőjéért Alapítvány 
az iskola és az óvoda bevonásával megemléke-
zést tart.

Idén csatlakoztunk a Közútkezelő Kht. szemétszedő akciójához. A négy 
nagy bevezető út melletti árkokat tisztítjuk meg a kidobált szeméttől. 
A Kht. láthatósági mellényeket, kesztyűket ad a csatlakozni kívánók-
nak. Találkozás a Polgármesteri Hivatalnál lesz. Aki szeretne részt 
venni, 11.45-re jöjjön PH-hoz. A munka déltől kb. du. 2 óráig tart. 
Reméljük sokan leszünk.

A Faluházban 16.00 órától a Vackor óvodások adnak egy kis mű-
sort. Az általános iskolások rajzpályázataiból kiállítás nyílik, melyet 
szintén a Faluházban tekinthetünk meg. 


