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Népszámlálás!
Október 1-jén megkezdődött az október 31-ig tartó, 2011. 
évi népszámlálás. 

Az idei népszámlálás – amely szám szerint a 15. a hazai cenzusok 
sorában – két tekintetben is az első. Ez lesz az első olyan átfogó 
nép- és lakásszámlálás az országban, amelyet az Európai Unió 
tagállamaként hajtunk végre, de első lesz az idei cenzus azért is, 
mert – a www.enepszamlalas.hu honlapon keresztül – először 
nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére.

Már minden háztartáshoz eljutott az az A/4-es méretű boríték, 
melyben tájékoztatást kapnak az állampolgárok a népszámlálás 
menetéről. A borítékon kívülről szerepel az Ön lakásán össze-
írást végző számlálóbiztos neve, azonosító 
száma és telefonszáma. A számlálóbiztosok 
sorszámmal ellátott, a település jegyzője által 
aláírt okmánnyal kötelesek igazolni, hogy 
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a 
garancia arra, hogy az illető a lakásba kizárólag 
a népszámlálás miatt szándékozik bejutni.  A kártyán szereplő 
azonosító számnak meg kell egyeznie az  A/4-es boríték külsején 
szereplő azonosítási számmal. 

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával lehetősége 
nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle kíván-
ja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése 
mellett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, 

vagy internet. A már megkapott borítékban megtalálható egy 
azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztos-
sal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, 
annak október 16-ig lesz nyitva az az internetes kapu a www.
enepszamlalas.hu oldalon, amin keresztül – a belépési kódot 
kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes 
megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik.

A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-
30 percet vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket 
háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy 
papíron önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

Rendőrségi ajánlás a népszámlálás időszakára
A bűnelkövetők a népszámlálás időszakában 

sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetősé-
get, hogy pénzhez, értékhez jussanak. Mód-
szerük legfőbb jellemzője lehet például, hogy 
számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasznál-
ják az emberek jóhiszeműségét. Ezt úgy lehet 

a legkönnyebben megelőzni, hogy ellenőrzik a népszámláló 
biztosi feladatokat ellátók személyazonosságát! 

Környén a feladatokat Jordánné Agyagos Anna, Kissné 
Ágoston Éva, Szöllősi Istvánné, Hoffart Karina, Venterné 
Wiszt Mária, Rácz Diána, Kovács Imréné, Zelenai Istvánné, 
Hoffart Györgyné, Hoffart Szabina, Budai-Szöllősi Szabina, 
Szabó Sándor, és Timmer Edéné végzik.

Jó pár napja hatalmas szalmabábok adják a Tatabánya és a Kecskéd felől Környére érkezők, no meg a falubeliek tudtára, 
hogy közeledik a szüreti felvonulás ideje! Az alkotások Soltész László pedagógus, grafikus keze munkáját dicsérik, ő 
varázsolt a fiúnak kackiás bajuszt, a leánynak csábos, csalogató pillantást, s mindkettőnek csinos kis külsőt.

A hat bálát Fóthi Norbert ajánlotta fel, Prekob Gyuri bácsi pedig a szállításukhoz biztosított egy darus kocsit sofőrrel. A 
bálák kihelyezésében nyújtott segítségért köszönet illeti Vágó Bélát, Magda Istvánt, Orosz Zoltánt és id. Friedrich Gyulát.

A szüreti mulatság tehát október 8-án vár mindenkit községünkben. A szüre-
ti menet délután fél 3-kor indul a művelődési háztól, a Szivárvány Táncegyüttes, a 
környei Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Pusztavámi Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes és a Várgesztesi Vagányok a következő megállóhelyeken 
csalogatnak mindenkit tánccal, muzsikával a felvonulást követő mulatságba: Rákóczi 
utca (Bernhardt Tivadarék előtt) – Alkotmány utcai parkoló – Feszti utca-Kisfaludy-köz 
kereszteződés – Bajcsy utca-József A. utca kereszteződés – Hunyadi utca-Rózsa F. utca 
kereszteződés – Patak utca – Művelődési Ház. 

A visszaérkezés este 6 óra után várható, az utolsó állomáson, a Művelődési Házban a 
táncosok mellett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar és a Környei Német Nemze-
tiségi Dalkör is műsort ad, majd a fellépőket és vendégeket egy-egy tányér gulyás várja.

Az éjfélig tartó szüreti bálban a talpalávalót a zenét a Várgesztesi Vagányok szol-
gáltatják, a szervező Német Kisebbségi Önkormányzat a felvonulásra és a mulatságba 
minden környeit szeretettel vár!

Szombaton szüreti mulatság!
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Szent Istvánra emlékeztünk
Hagyomány, hogy Szent I stván 
előtt tisztelgő ünnepségeink sorát 
Környebánya nyitja, ahol idén is au-
gusztus 19-én várták az emlékező-
ket, s érkeztek is a helyiek mellett a 
vértessomlói, várgesztesi, oroszlányi, 
pusztavámi, móri és tatabányai hagyo-
mányőrző, illetve nyugdíjas szerveze-
tek képviseletében.

A Hősi Emlékműnél a Környei Mazsorett 
Csoport ünnepi műsora fogadta a gyüle-
kezőket, majd hagyományosan özv. Bor-
sodi Ferencné kongatta meg a harangot, 
jelezve, hogy elérkezett az emlékezés, az 
ősök előtti tisztelgés ideje.

A „Magyarok csillaga” című, a Környe-
bányai Dalkör és helyi gyerekek ünnepi 
zenés, verses műsora után Svétecz László 
önkormányzati képviselő méltatta az 
Árpád ház első királyát, aki az egykor 
pogány és nomád kalandozó népből 
törvénytisztelő keresztényeket faragott.

Az ünnepi gondolatok után a Hősi Em-
lékműnél Környe község és Környebánya 
nevében Svétecz László és Udvari Ferenc-
né, valamint a civil szervezetek képviselői, 
s az emlékező állampolgárok helyezték el 
a kegyelet virágait.

Környén 1996-ban készült el az Árpád 
Emlékmű, így idén már 15. alkalommal 
biztosított a Millecentenáriumi Emlék-
park méltó helyszínt a Szent István király 
tiszteletére rendezett ünnepségnek. Ad-
junk hálát a szent királynak, hogy művét 
véghezvitte, és államalapításával hazát, 
otthont adott a népének, nekünk – hang-
zott el Beke László polgármester ünnepi 
beszédében.  „Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos állapotban 
születik, és hogy semmi sem emel fel, 
csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis 
a gőg és a gyűlölség…” – idézett Szent 
István intelmeiből, s egy másikhoz kapcso-
lódva végül azt kívánta, hogy a „szeretet 
gyakorlása vezessen el mindannyiunkat a 
legfőbb boldogsághoz.”

Az Árpád Emlékműnél Beke László 
polgármester, Orlovits Tímea jegyző, 
Paul-Heinz Petri, Környe testvértelepü-
lése, Steffenberg Partnerkapcsolati Egye-
sületének elnöke, valamint a helyi Német 
Kisebbségi Önkormányzat képviseletében 
Bogár Ferencné alelnök és Wiszt Ferenc 
helyezett el koszorút, majd Bedy Sándor 
plébános szentelte meg az új kenyeret, 
amelyre Szemeti Ferenc tiszteletes osz-
tott áldást.

Hagyomány, hogy a környei önkor-
mányzat az államalapítás ünnepén ismeri 
el azok tevékenységét, akik kiemelkedő 
teljesítményükkel öregbítik a község hír-
nevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásos 
ténykedésével vívják ki a település közös-
ségének megbecsülését. Az ünnepségen 

a képviselő-testület döntése alapján ha-
tan vehettek át elismerést Beke Lászlótól. 

KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJ 
– BEDY SÁNDOR

Bedy Sándor Római Katolikus Plébános 
egyszerű, dolgos család gyermekeként 
született Mosonmagyaróváron.

A családi vallásos neveltetés, az addig 
tapasztaltak tovább erősítették a kato-
likus hitélet utáni elkötelezettséget. A 
papi hivatásra kapott meghívást a Mo-
sonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola 
elvégzése után. Teológiai tanulmányai 
befejezésével, 1974-ben szentelték Ró-
mai Katolikus pappá Győrben.  1999-től 
Plébános Környén, Várgesztesen, Vértes-
somlón, s községünkben nem csak a helyi 
hitéletet vezeti, irányítja, hanem segíti és 
tevőlegesen részt vesz az isten házában 
rendezett kulturális rendezvényeken, 
eseményeken. Ilyenek például, az adventi 
koncertek, a reménynapi zarándoklatok 
rendezése. Folyamatosan jó kapcsolatot 
tart fen Környe község Önkormányzatá-
val, intézményeivel, esetenként vélemé-
nyével segíti a helyi közélet formálódását. 
Tevőleges szerepet vállalt Szemeti Ferenc 
református nagytiszteletű úrral együtt a 
Környebányai ökumenikus imaház kiala-
kításában, a helyi hitélet szervezésében, 
amely nagy békességben működik immár 
20 éve. Minden állami, társadalmi ese-
ményen, ünnepségen részt vesz, méltón 
képviseli a hívőket és nem hívőket egy-
aránt. Mindig felemeli szavát az emberi 
gyengeség védelmében, tevékenységével, 
imáival a békét hirdeti.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA 
– DR. JUHÁSZ GYÖRGY

A Partnerkapcsolatok Díja annak a ter-
mészetes, vagy jogi személynek, illetve 
közösségnek adományozható, aki a két 
település társadalmi, kulturális, sport, 
valamint egyéb közösségi kapcsolatainak 
kialakításában, fenntartásában elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett.

Dr. Juhász György Tardoskedd, Kör-
nye testvértelepülésének polgármestere 
volt 2006 és 2010 között. Közvetlenül 
megválasztása után nagy energiával dol-
gozott a közös gyökerekkel is rendelkező 
két település közötti partnerkapcsolat 
erősítésén, az ezt szentesítő szerződést 
a két polgármester 2007. augusztus 17-
én látta el kézjegyével Tardoskedden, 
a Szent István napokon. Vezetése alatt 
élővé váltak a kulturális- és sportkap-
csolatok: rendszeresen részt veszünk 
egymás ünnepein, az egyesületek élnek 
a kapcsolat által nyújtott lehetőségekkel. 
Önkormányzataink a partnerkapcsolati 
szerződés lehetőségével élve több al-
kalommal is közösen pályáztak. Polgár-

mesteri mandátuma alatt munkájával 
megteremtette a két település közötti jó 
és testvéri kapcsolat alapját. Jelenleg a 
nyitrai egyetemen tanít.

GAZDASÁGI DÍJ – 
BRIDGESTONE TATABÁNYA 

TERMELŐ KFT.
A Bridgestone Tatabánya Termelő 
Kft. 2008 elejétől működik a Tatabányai 
ipari park környei közigazgatási terüle-
tén. A több mint 400 főt foglalkoztató 
üzem településünk gazdasági életének 
meghatározó szereplője. Napi több mint 
6000 gumiabroncs termelésével nemcsak 
Magyarország, hanem a kontinens gu-
miabroncs gyártásában is meghatározó 
szerepet játszanak. Fontos megemlíteni, 
hogy a teljesen automatizált termelési 
rendszer alkalmazásának, azaz a BIRD 
technológiának köszönhetően kiváló, 
világszínvonalú minőségű termékeket 
állítanak elő. A település életében be-
töltött gazdasági szerepe mellett a díj 
odaítélésénél nagyon fontos tényező volt 
a gyár vállalati társadalmi felelősségvál-
lalás programja során végzett közhasznú 
tevékenysége, amelyet Környéért, a 
környeiekkel közösen végeztek. Ezen 
program során segítettek az iskolai játszó-
tér parkosításában, kapcsolatot létesítet-
tek községünk óvodásaival, iskolásaival, 
illetve segítettek az út menti hulladék 
eltávolításában. A program elindításában 
meghatározó szerepe volt Ryutaro Ishii 
úrnak, a gyár egykori, a folytatásában 
pedig Karato Kenji úrnak, a gyár jelenlegi 
igazgatójának.

PEDAGÓGIAI DÍJ  
– REHOREGH ERNŐNÉ, 

SZÜL. DRACHSLER MÁRIA
Rehoregh Ernőné születése óta Környén 
él, itt végezte el általános iskolai tanul-
mányait. A 8. osztály befejezése után 
Tatabányán az Árpád Gimnáziumban tett 
érettségi vizsgát, majd a Soproni Óvónő-
képző Intézetben kitüntetéses oklevelet 
szerzett.

1966-tól 1969-ig Tatabányán dolgozott, 
s attól az évtől nyugdíjba vonulásig a 
Környei Óvodában folytatta színvonalas 
nevelőmunkáját.

1969-től 1983-ig beosztott óvónőként 
dolgozott, szeretettel végezve oktató-
nevelő munkáját. Megszámlálhatatlan 
környei óvodást nevelt, készített fel az 
iskolára. 1983-ban kinevezték a Környei 
Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, 
ezt a feladatot tíz éven keresztül látta 
el. Nagyon fontosnak tartotta a szakmai 
fejlődést, s nem csak saját maga, hanem 
a nevelőtestület számára is. Rendszeresen 

vett részt továbbképzéseken kolléganői-
vel együtt az óvodai élet minden területét 
átölelve. Vezetése alatt az óvoda egyre 
nyitottabbá vált az új óvodapedagógiai 
irányzatok felé. Személyisége, szakmai 
felkészültsége miatt a Soproni Óvóképző 
Főiskola tanárai kiválasztották egy alko-
tószellemű feladatra. Az intézmény az ő 
vezetésével részt vehetett egy új óvodai 
nevelési módszer kidolgozásában, részt 
vállalva ezzel a magyar óvodai nevelés 
színvonalának javításában. 

2004-ben vonult nyugdíjba, ám óvo-
dapedagógiai munkája a mai napig 
példaértékű. 

KÖRNYE KÖZSÉG  
SPORTJÁÉRT DÍJ  

– REICHNACH FERENC
Reichnach Ferenc születésétől Környén 
él, egyszerű falusi családban nevelkedett. 
Általános és középiskolai tanulmányait 
jeles és kitűnő eredménnyel végezte.

Gyermekként elsősorban a labdajáté-
kokat helyezte előtérbe. Első sikereit a 
környei általános iskola színeiben szerez-
te, majd középiskolásként a Veszprémi 
Vegyipari Szakközépiskolában folytatta. 
Ekkor figyelt fel rá egy veszprémi fu-
tóedző, akinek sikerült „elcsábítania” a 
labdajátékoktól. A váltás kitűnően sike-
rült, hiszen rövid időn belül középiskolás 
bajnok lett a 800 méteres távon. 

1982-ben 800 méteren új ifjúsági or-
szágos rekordot állított fel, amely akkor 
a harmadik legjobb idő volt Európában 
az ifjúsági korú atléták között. 1983-ban 
a Schwehat-i Ifjúsági Európa Bajnokságon 
kilencedikként ért célba.

Pályafutása töretlenül fejlődött, 1984-
ben bekerült a Los Angelesi Nyári Olimpiai 
Játékokra készülő olimpiai atléta keretbe, 
ám az edzőtábor utolsó napjaiban meg-
tudták, hogy Magyarország is csatlakozik 
az olimpiát bojkottáló szocialista tábor-
hoz. Pályafutását a későbbiekben nagyon 
sok, köztük nem csak sportolói sérülés 

akadályozta. Ennek ellenére 1992-ig tartó 
versenyzői időszaka alatt sokszoros orszá-
gos bajnok és helyezett volt 800 és 1500 
méteres síkfutásban. Ezeken a távokon 
összesen 14-szer öltötte magára a címeres 
mezt különböző nemzetek közötti viada-
lon. 1987-ben Göteborgban az atlétikai 
Európa Kupán képviselte hazánk színeit 
és ért el 6. helyezést.

1992-ben egy sajnálatos hasizom sérü-
lés következtében kényszerült elhagyni 
a versenypályát. Tíz évvel később volt 
klubja, a Tatabányai Sport Club felkérte, 
hogy vegyen részt a tatabányai közép-
távfutó fiatalok nevelésében. Ezt a mai 
napig folytatja, az elmúlt időszakban több 
országos bajnok, korosztályos válogatott 
versenyző került ki a keze alól. A múlt 
évben tanítványa, Szabó Sándor, Európa 
Bajnoki 8. helyezést ért el. 

Májusban vehette át a Magyar Atlétikai 
Szövetség kitüntetését a „Magyar Atléti-
ka Utánpótlás nevelésért” díjat.

EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ – 
ÁNCSÁKNÉ WISZT KLÁRA

Áncsákné Wiszt Klára 1987-ben az 
Egészségügyi Szakiskolában érettségi-
zett ápoló végzettséget szerezve. 2006 
szeptemberéig dolgozott a Megyei 
Véradó Állomáson, a Kömlődi Általános 
Iskola és Diákotthonban, valamint a 
Szent Borbála Kórházban. Munkája és 
gyermekei mellett folyamatosan ké-
pezte magát: transzfúziós tanfolyamot 
végzett el, két éven át jelnyelvet tanult 
Tatabányán és Budapesten, amelyből 
középfokú nyelvvizsgát tett, s a Kossuth 
Lajos Közgazdasági és Humán Szakisko-
lában jeles eredménnyel szerzett OKJ-s 
ápolói bizonyítványt. 

2006. szeptember elsejétől körzeti nő-
vérként, ápolóként és foglalkozás egész-
ségügyi nővérként dolgozik Környén a 
Szent Rókus rendelőben. Továbbra is 
rendszeres résztvevői a továbbképzések-
nek, s több alkalommal volt társszerzője 

országos tudományos konferenciákon 
elhangzott előadásoknak. Kifejezett ér-
deklődést mutat az alternatív gyógyítás 
irányába is, az ez irányú szakrendelésen is 
asszisztensként dolgozik, s az ilyen témájú 
rendezvények, laikusoknak szóló képzé-
sek szervezésében is jelentős részt vállal. 

Empátiával, emberszeretettel közelít 
mindenkihez, átérezve a betegek kiszol-
gáltatottság érzését. 

* * *

Az ünnepségen a Magyar Köztársaság 
Nemzeti Erőforrás Minisztere – Dr. Rét-
helyi Miklós – által adományozott Peda-
gógus Szolgálati Emlékérem elismerésben 
részesült Bella Sándorné, született Eck 
Mária, aki élete egyetlen munkahelyén, 
a Környei Vackor Óvodában ez év májusi 
nyugállományba vonulásáig 39 éven át 
nevelte óvodapedagógusként szeretet-
tel, hivatástudattal, felelősségérzettel a 
rábízott gyermekeket.

Beke László polgármester a nyolc esz-
tendős Lóczi Boglárkát is köszöntötte, 
aki nem mindennapi magyar siker ré-
szese volt augusztus elején a daganatos 
betegségekből felgyógyult gyerekeknek 
rendezett II. Győztesek Versenyén egy 
Moszkva melletti üdülőkomplexumban. 
A 7–16 éves gyermekekből álló, 30 fős 
lelkes magyar csapat 18 arany, 6 ezüst és 
9 bronzéremmel érkezett haza, s ezzel 
az első lett az éremtáblázaton a számos, 
főként Európából érkező csapatok között. 
Lóczi Boglárka a magyarok aranyér-
meinek számát gyarapította, légpuska 
lövészetben állhatott a dobogó legfelső 
fokára.

A Német Nemzetiségi Dalkör előadá-
sával, s a Szivárvány Táncegyüttes László 
Márta múltidéző koreográfiájával készült, 
nagy sikert arató „Töltsd el szívünk fé-
nyesség” című produkcióval színesített 
ünnepséget gulyásparti és utcabál követ-
te a sportpályán, majd este tíz órakor a 
már hagyományos tűzijáték kápráztatta 
el a vendégeket.  
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„A forrástól a torkolatig“ – Környén keresztül
Bokodról érkeztek a Környei-tó felső 
végéhez szeptember közepén az Által-
ér Szövetség által szervezett helyszíni 
bejárás résztvevői, s valamennyien 
megállapították: bánhatják, hogy a 
tónak ezt az „arcát” eddig még nem 
ismerték, mert csodálatos, s Környe 
büszke lehet rá.

A szövetség júliusban tekintette át a „Tatai 
Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitáci-
ója“ kiemelt projekt aktuális helyzetét, s 
akkor határozott úgy, hogy a terület még 
jobb megismerése érdekében helyszíni 
bejárást szerveznek az Által-ér több sza-
kaszára, így Környére is, miután a mun-
kálatok során csaknem teljes hosszában 
megújul az Által-ér Bokodtól Dunaalmásig. 

Michl József elnök vezetésével és a 
projektgazda Észak-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság szakmai 
közreműködésével az érintett települések 
vezetői a bejárás állomásain friss informá-
ciókat kaptak a munkálatokról és párbe-
széd kezdődött a térség legjelentősebb 
vízfolyása menti jövőbeni együttműködés 
lehetőségeiről. 

Környén Beke László polgármester 
kalauzolta a vendégeket. Ismertette az 

önkormányzat eddigi fejlesz-
téseit a rendezett és eszté-
tikus környezet érdekében, 
kiemelte a horgászok lelki-
ismeretes környezetszépítő 
gondoskodását, az árvízkor 
nyújtott segítségüket, s azt, 
hogy akkor a tó kifolyási 
pontjain zokszó nélkül emel-
ték meg a halrácsokat, bár 
ezzel halállományuk jelentős 
részét elveszítették.

Az is elhangzott azonban, 
hogy az oroszlányi szenny-
víztisztító 2003-as szennye-
zése után a környei tómeder 
kikotrására nem került sor, így a projekt 
második ütemének keretében azt feltét-
lenül meg kell valósítani. S az is biztos, 
hogy vízminőség-védelmi és ökológiai 
célok miatt biológiai szűrőmezőket kell 
létrehozni, Környe esetében 10 hektár 
területen.

Az Által-ér vízminőségének és ökológi-
ai szerepének javítása érdekében megfo-
galmazott intézkedések között szerepel 
a hígtrágyás állattartási technológia 
mielőbbi megszüntetése is Vértesszőlő-
sön és Környén. E kapcsán Beke László 

polgármester Michl József országgyűlési 
képviselő számára röviden vázolta az 
Irtáspusztára tervezett sertéstelep körüli 
jelenlegi helyzetet, hogy a cég májusban 
lakossági fórumon jelentette be: módo-
sítja a tervezett hígtrágya kihelyezéses 
technológiát, s a földekre biomassza kerül 
majd ki. A polgármester viszont a bejárás 
során a képviselőnek megismételte az 
akkor is megfogalmazott aggályokat: 
az állag változhat, de a túl magas nitrát 
tartalom ugyanúgy veszélyeztetheti az 
élővizeket. 

Iskolai összevont szülői értekezlet 
A szülőket érintő törvényi és szerve-
zeti változásokról, a személyi és tárgyi 
feltételekről, a tanév rendjéről, a fel-
zárkóztatásról és tehetséggondozásról 
tájékoztatta összevont értekezleten az 
érintetteket szeptember elején Trézlné 
Staudinger Csilla, a környei iskola igaz-
gatója a faluházban.

Az idei tanévet az intézményben 293-
an, 168 alsós, s 125 felső tagozatos diák 
kezdte meg, az osztályok száma 16. A hat 
napközis, s egy tanulószobai csoport 163 
fős létszámmal működik.

A felügyeletet az iskola hétfőtől csü-
törtökig fél ötig biztosítja, pénteken fél 
négyig. Az igazgató kérte a szülőket az 
időpontok pontos betartására, s arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek 
beszoktatásának ideje a szeptemberi hó-
nap. Ezért kérik, hogy október 3-tól csak 
az iskola bejáratáig, tehát a főépület és 
a kisépület bejáratáig kísérjék gyermekü-
ket, esetleg a büféig, ha ennivalót szeret-

nének vásárolni nekik.  Engedjék el őket 
bátran, hagyják, hogy önállóan öltözzenek, 
pakoljanak maguk után. Meg kell, hogy 
tanulják, hogy ez az ő dolguk, és senki sem 
fogja helyettük megcsinálni. Ekkor kezdő-
dik a kötelességtudat, a felelősségérzet 
kialakítása, amelyre nagy szükségük lesz 
a későbbiekben is – fogalmazott Trézlné 
Staudinger Csilla. 

Mint elhangzott, a művészeti tagozatra 
közel 100 fő iratkozott be, s a szülők által 
fizetett hozzájárulási díj összegét nem az 
iskola határozza meg, a legalacsonyabb 
díj összegét törvényi előírás szabályozza, 
az intézményben ezt a minimumot kell 
megfizetni. Ha nem ezt tennék, nem kap-
hatnának állami normatívát a művészeti 
tagozat működéséhez.

Az iskolában 31 fő pedagógus dolgo-
zik, közöttük egy gyógypedagógus is.  
A művészeti tagozaton négy álláshely óráit 
5 fő látja el. Új kolléga Saltzerné Fekete 
Ilona fizika szakos pedagógus, Saltzer 
Géza pedig szolfézst tanít a gyerekeknek.

A tájékoztató zárásaként néhány igen 
fontos kérést is megfogalmazott a szü-
lők felé Trézlné Staudinger Csilla. Mint 
mondta, a törvény korlátozta az iskola 
beleszólását a tanulók iskolán kívüli visel-
kedésébe. Így a szülők felelőssége, hogy a 
gyerekek tanítás után merre és kivel jár-
nak, hol töltik a szabadidejüket. Azt kérte, 
hogy figyeljenek a gyerekeikre, mert már 
előfordult, hogy a tanulók esténként a 
községben lévő vendéglátóhelyeket lá-
togatják. Sajnos a különböző drogokhoz 
is hozzájuthatnak akár általános iskolá-
sok is, ezért azt is kérte, hogy figyeljék 
gyerekeik barátait, alkalmi ismerőseit és 
viselkedésüket. 

Zárásul az ellenőrző legalább heti egy 
alkalommal történő aláírására is felhívta 
a figyelmet, hiszen – mint mondta – a 
pedagógusok így értesülnek az ellenőrzés 
tényéről.

(A szülői értekezleten elhangzottakról bőveb-
ben a www.kornye.hu portálon tájékozódhat.)

Tricepsz Triatlon Váltó

Dobogós helyezések
Egy arany- és két bronzérmet szereztek 
a környei diákok a VII. Tricepsz Triat-
lon Váltón Tatabányán. Az évek óta 
egyre népszerűbb versenyen számos 
megyeszékhelyi, s több vidéki iskola is 
képviseltette magát, községünk diákjai 
pedig izgalmas küzdelmek során sze-
rezték meg azt előkelő helyezéseket.

A környei Kisfaludy Mihály Általános Isko-
la négy csapattal, II-III-IV. korcsoportban 
érkezett szeptember 16-án a VII. Tricepsz 
Triatlon Váltó helyszínére, a tatabányai 
Sportuszoda és Gyémántfürdő területére.

Minden csapat három tagból állt, az 
első versenyző úszott, őt váltotta a ke-
rékpáros, s végül a futók mérhették össze 
tudásukat.  A második korcsoportos fiúk 
és lányok a tömegrajt után 100 métert 
úsztak, a kerékpárosokra 2 kilométer várt 
az enyhe emelkedővel és lejtővel nehezí-
tett pályán, majd a futónak 1 kilométert 
kellett teljesítenie a fürdő területén belül.

A III-IV. korcsoportban emelkedtek a 
távok, a versenyzőkre 200 méter úszás, 
4 kilométer kerékpározás és 2 kilométer 
futás várt.

A rendkívül izgalmas versenyben a kicsik-
nél a 3. b-s Lengyel Renáta, Lóczi Boglárka 
és Nagy Lilla negyedik helyezést értek el, 
míg fiú osztálytársaik, Szemeti Laborc Gel-
lért, Mucsi Ákos és Labossa Döme Bálint a 
dobogó harmadik fokára állhattak.

Szintén bronzérmet szerzett a nagyok 
versenyében a III. korcsoportos fiú együt-
tes, melynek egy hölgy tagja is volt Be-
nedek Csenge (6.a) személyében Virágh 
Dávid (5.a) és Holló János (6.b) mellett.

A IV. korcsoportban az ifjak roppant 
szoros versenyt vívtak, de végül sikerült 
felküzdeniük magukat a dobogó legfelső 
fokára. Az aranyérmes gárda: Weigert Ákos 
(7.a), Virágh Csaba (8.a), Bíró Ádám (7.b).

A kiváló eredményeket elérő fiatalok 
kísérői és felkészítői voltak: Pulayné Fe-
kete Magdolna és Demeterné Slezák Éva. 

Kitelepítési megemlékezés 
Az 1947. augusztus 27-ei jogtalan kitelepítés Környét sem 
kímélte: 101 családot kényszerítettek csekély ellátással zárt te-
herkocsikba, s szállítottak Németországba. Helyükre felvidék-
ről, Csallóközből telepítettek át magyar ajkú családokat. Köz-
ségünkben 1997-ben, a kitelepítés 50. évfordulóján rendeztek 
első alkalommal megemlékező ünnepséget, a vasútállomás 
melletti, egy sínt, egy vasúti kocsi kerekét, s egy bőröndöt 
ábrázoló emlékmű 2007-ben készült el a Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a helyhatóság együttműködésében.

Az augusztus 27-ei, a kitelepítés hatvannegyedik évfordulójára 
rendezett megemlékezés kezdeteként hagyományosan Bedy 

Sándor plébános celebrált szentmisét a római katolikus temp-
lomban, majd a vasútállomás melletti emlékműnél Hamburgerné 
Tirhold Kármen, a Környei Német Kisebbségi Önkormányzat 
tagja köszöntötte az egybegyűlteket.

1947. augusztus 27. Környén egy átlagos napnak indult, 
a délelőtt folyamán azonban váratlanul rendőr alakulatok 
jelentek meg, és megkezdték a kitelepítés előkészítését… 
A kitelepített családokat marhavagonokba zárták, az útra 
mindössze 20 kilogramm poggyászt vihettek magukkal…  
A kitelepített családok hosszú évekig csak levél útján érint-
kezhettek az itthon maradt hozzátartozókkal, haza csak 1956 
után látogathattak – idézte fel az eseményeket a képviselő, 

majd Hoffart Szabina és Trézl Adrienn egy kitelepített 
visszaemlékezésén keresztül érzékeltette kétségbeesé-
süket, fájdalmukat, kínzó honvágyukat, s hitüket, hogy 
egyszer visszatérhetnek szülőföldjükre.

Ők, legnagyobb számban a törökdúlás után érkeztek 
Magyarországra, hogy munkájuk verejtékével, szerete-
tükkel újból termőre fordítsák a háborúk által feldúlt és 
tönkretett földeket. Nagyon sokan közülük az 1848-49-es 
szabadságharc idején már életüket áldozták Magyaror-
szágért, ezért a földért… Ez a tragédia azokat is sújtotta, 
akik itt maradtak: elveszítették rokonaikat, barátaikat, 
szerelmeiket… – fogalmazott emlékező beszédében Beke 
László polgármester. 

A megemlékezés a kegyelet és tisztelet virágainak 
elhelyezésével folytatódott, majd a Közösségi és Tájház-
ban a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport és a Német 
Nemzetiségi Dalkör ünnepi műsora után az emlékezők 
közösen elevenítettek fel régi környei német és magyar 
dalokat. 

KÖSZÖNŐ 
LEVÉL 

Szavakkal nem lehet leírni azt a sok 
szeretetet, imádságot amit a hosszú 
5 hónap  alatt kaptunk a Falutól. Az 
idősek mindig azt mondták a falu egy 
nagy család. Mi most ezt az érzést 
kaptuk meg tőletek. Meg szeretnénk 
köszönni a lelki és anyagi  támoga-
tást,  Dorina kedvenc idézetével:

„A szeretet egy nagy szó,
 mert az egy nagy hatalom!
A hatalom csak annak az
embernek juthat, aki tud 
SZERETNI!! 
Vésd jól az eszedbe ha ezt olvasod, 
A hatalom rád ruházódik!” 

Rácz család
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Fél évszázados bajtársi találkozó Környén
Telik, múlik az idő, s egyszer csak azt vesszük észre, hogy 
nem marad körülöttünk senki, ha nem fedezzük fel azokat, 
akikkel egykor együtt sírtunk, együtt nevettünk és együtt 
szenvedtünk – fogalmazott szeptember 18-án Hárskuti 
Attila a környei Közösségi és Tájházban, ahol jubileumi 
találkozóra gyűltek össze az egykori katonatársak.

1961 októberében és ’62 januárjában Budapestről, Nagykőrösről 
és Komárom-Esztergom megyéből sorozták be a fiatalembere-
ket Ceglédre. A 92 fős létszámú önálló híradószázadban 22-en 
látták el szolgálatukat szűkebb hazánkból, Tatabányáról, Tatáról 
és Környéről, s 1963. november 24-én bújtak ki a katonaruhá-
ból. Ahogy lenni szokott, szétszéledtek, mindenki élte életét, 
családot alapított, s első alkalommal hat esztendeje találkoztak 
azokkal, akiket sikerült felkutatni.  

A találkozónak Környe, a falubeli egykori katona, Eichardt 
Imre révén már másodszor adott otthont, s a múltidézésen Süli 
Lászlóné a házigazdák részéről apró jubileumi ajándékokkal is 
kedveskedett a vendégeknek, Erdelics Ernőnek köszönhetően 
pedig ízletes pörkölt került a tányérokba.

Kihasználták a jó időt 
a gyerekek

A polgármesterek nem értenek egyet 
a reform valamennyi tervezett lépésével

Levélben fordult Tállai Andráshoz, a 
Belügyminisztérium önkormányza-
tokért felelős államtitkárához a „Pol-
gármesterek a Falukért” Egyesület a 
tervezett önkormányzati reform kap-
csán. A megye 28, független település-
vezetőjét tömörítő szervezet elnöke 
az észrevételeiket és véleményüket 
tartalmazó dokumentumot a megyei 
közgyűlés szeptember 23-ai, ünnepi 
ülésén adta át személyesen az államtit-
kár részére, s további döntéshozókkal 
is megismertette annak tartalmát.

„A „Polgármesterek a Falukért” Egyesület 
Környe egykori polgármestere, Horváth 
Miklós(†) kezdeményezésére 2001 óta 
tömöríti a megye független kistelepülési 
polgármestereit, mely szervezetben je-
lenleg a 76-ból 28 település képviselteti 
magát vezetőjén keresztül. Azaz, 50 ezer 
polgár érdekeit képviselik, s az általuk 
kialakított álláspont a néhányszáz la-
kosú települések, valamint a több ezer 
fős nagyközségek véleményét is tükrözi, 
tartalmazza. Ez is szerepelt abban a 
levélben, melyet Maszlavér István, az 
egyesület elnöke és Beke László alelnök, 
községünk polgármestere nyújtott át 
Tállai Andrásnak. 

A levélből kivonat is készült, melyet 
dr. Völner Pálnak, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium államtitkárának, Czunyiné 
dr. Bertalan Judit megyei kormánymeg-
bízottnak, Michl József országgyűlési 

képviselőnek, s Popovics Györgynek, a 
megyei közgyűlés elnökének is átadtak, 
s a megye valamennyi országgyűlési kép-
viselőjének eljuttatnak. 

Beke László a dokumentum kapcsán 
hangsúlyozta: a hírek folyamatosan arról 
szólnak, hogy az önkormányzatok milyen 
mértékben eladósodottak, márpedig ezt 
az „inget nem kívánják magukra venni”. 
Az egyesület alkotta polgármesterek által 
képviselt 28 település költségvetési főösz-
szege összesítve közel 8 milliárd forint, 
s hitelállományuk nem éri el a büdzsé 5 
százalékát. A 28 településből mindössze 
öt vett fel hitelt (Környe nem!) keres-
kedelmi bankoktól az elmúlt években, 
mely összeget kivétel nélkül fejlesztésre 
fordították, nem pedig működésük fi-
nanszírozására. Környe polgármestere 
– társaihoz hasonlóan – úgy véli, hogy a 
kistelepülések önkormányzatai jó gazda 
módjára, felelősen gazdálkodva irányítják 
községüket, de korántsem biztos, hogy 
ugyanez az ország valamennyi városve-
zetésére is megállapítható. 

A „Polgármesterek a Falukért” Egyesü-
let az önkormányzati reform keretében 
kidolgozandó törvény megalkotása, s 
annak végrehajtása során – főbb elemen-
ként – azt szeretné elérni, hogy:

• az élet minden területén maradjon 
meg a települések önrendelkezési joga 
a feladatok ellátásához szükséges hatás-
körrel és pénzügyi fedezettel, 

• az iskola, óvoda, művelődési ház, 

egészségügyi alapellátás működtetéséről 
dönthessen a helyi önkormányzat, s ha a 
saját működtetés mellett határoz, akkor 
a finanszírozás egyezzen meg az állami 
finanszírozású intézményekével,

• csak azok az államigazgatási feladatok 
kerüljenek a járásokhoz, amelyek meg-
oldása, kezelése nem jelent mindennapi 
problémát a helyben élők számára, 

• a településeket érintő fejlesztések 
eldöntése, az ezekhez szükséges források 
maradjanak az önkormányzatoknál, 

• az 500 fő feletti településeken komoly 
közösségmegtartó erejük miatt tovább-
ra is működhessenek a polgármesteri 
hivatalok. 

A dokumentum zárásként azt is kiemeli: 
„Hisszük, hogy Magyarország akkor 
lesz erős, ha települései sikeresek, s ha 
a sikeres, az állampolgárokért, a kö-
zösségi gyarapodásért tenni akaró, és 
tudó önkormányzatoknak nem szegik 
szárnyát!”  

Steffenbergben jártunk
Nyári élményeim meghatározó része az 
az egy hét, amit idén Steffenbergben 
töltöttünk augusztusban.

Az utazás ugyan hosszú volt, de útközben 
jókat beszélgettünk, vidáman múlattuk 
az időt. Este 8-ra értünk oda, már vártak 
bennünket a „szüleink”. Én a Walz Famí-
liához kerültem, nekik egy 16 éves lányuk 
van. Nagyon kedvesek voltak, egyáltalán 
nem éreztem, hogy idegen emberek 
között vagyok.

Minden reggel a Backhausban talál-
koztunk, ahol megbeszéltük az aznapi 
programot. Mert programunk az akadt 
bőven. Az első nap a Polgármester úr 
fogadott bennünket, délután pedig a 
helyi strandon lubickoltunk. Másnap 
hajókiránduláson vettünk részt, majd 
pedig egy gyönyörű cseppkőbarlangot 
néztünk meg. Szerdán interaktív vá-

rosnézés volt. Ügyesen megoldottuk 
a ránk bízott feladatokat. A játékban 
a végállomás az iskola udvara volt, ott 
találkoztunk.  Köszöntött bennünket az 
Igazgató nő, bemutatta az iskolát, majd 
pedig beültünk egy órát megtekinteni, 
hogy edzünk a szeptemberi iskola-
kezdésre. Délután ismét strandoltunk, 
csütörtökön kalandparkban voltunk, 
nagyon klassz pályákon próbálhattuk 
ki magunkat. Kati néni fennakadt a 
„Kilimanjaro csúcsán”, de jöttek a „hegyi 
mentők” s megmentették. Délután vá-
rosnézésre mentünk Marburgba, ahol az 
Árpád-házi Szent Erzsébetről elnevezett 
templomot is megnéztük. Péntek reggel 
ismét órát látogattunk az iskolában, majd 
a tankonyhát foglaltuk el, és főztünk 
egy igazi „ungarische letscho-t”. Este a 
családok búcsú bulit rendeztek nekünk, 
husit grilleztünk, beszélgettünk, és saj-

náltuk hogy milyen gyorsan elment ez 
az egy hét. Szombaton reggel indult a 
vonatunk hazafelé. Teri néni javaslatára 
a búcsúzáshoz vittünk magunkkal papír 
zsebkendőt, szükségünk is volt rá. Ne-
héz volt elköszönni a családoktól, hiszen 
mindannyian nagyon jó helyre kerültünk. 
Barátságok kötődtek, s reméljük, hogy 
viszontláthatjuk a gyerekeket itt Környén. 

Králl Orsolya

Szivárványos táncosok 
is merítettek a  

Kárpát-medencei 
magyar kultúrából 

 Tatabányáról, Tatáról, Bakonyszombathelyről és Környéről 
érkeztek gyerekek a közelmúltban Tatára a Református 
Gyülekezeti Otthonba, ahol már második alkalommal me-
rítettek a kárpát-medencei szórványban élő magyarok népi 
kultúrájából. 

A Pötörke Népművészeti Egyesület által szervezett programso-
rozat újabb állomásán Nyitragesztéről is érkeztek hagyomány-
őrzők az ifjú táncosokhoz.

Bencz Margit néni, a Népművészet Mestere és lánya Erzsébet 
pompás népviseletben énekelt, mesélt és táncolt, a pozsonyi Ifjú 
Szívek hivatásos magyar együttes táncosai, pedagógusai – Lé-
pes Anikó és Bolgovics Gergő – a zoboraljai táncok varázslatos 
világába kalauzolta el a 
fiatalokat, a tatai Kurdi 
Gábor pedig kitűnő du-
dajátékával járult hozzá, 
hogy a gyerekek ismét 
felejthetetlen élmények-
kel térjenek haza. 

A felső tagozatos és 
középiskolás gyermekek 
részére szervezett egész 
napos továbbképzésen a 
környei Szivárvány Tánc-
együttes vezetője, Lász-
ló Márta és hat táncosa 
vett részt: Bakos Martin, 
Barta Nóra, Krupánszky 
Gergely, Krupánszky Esz-
ter, Pisch Tünde és Szabó 
Karina.

Talán az idei nyár utolsó szikrázó napsütéses óráit hasz-
nálták ki mindazok a gyerekek és szülők, akik szeptember 
10-én ellátogattak a környei sportpályára, a „Mozdítsd meg 
KÖRNYEzeted! tömegsport sorozat újabb állomására.

Az érdeklődőket a már tavaly is nagy sikert arató lovaglás és 
íjászat várta, s nehogy bárki is azt gondolja, hogy ez utóbbi csak 
a fiúkat vonzotta. A tatai Zsebők Zoltán testnevelő irányítása 
mellett fiúk és lányok, kisebbek-nagyobbak egyaránt igyekez-
tek – ha csak pár órára is – igazi íjászokká válni, hol sikerrel, 
hol a nélkül. Olykor messzire szállt a nyíl, s az újabb feladatot a 
megtalálása jelentette a fűben, de azért szép számmal sikerült 
a célként kihelyezett lufikat is eltalálni.

Mindeközben a közönség négylábú kedvencei pár méterrel 
odébb a gyerekek örömére folyamatosan rótták a köröket, a 
kicsik alig akartak leszállni a nyeregből. Természetesen végül 
mindenki sorra került, a legbátrabbak, leglelkesebbek és legki-
tartóbbak nem is csak egyszer…
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MEGEMLÉKEZÉSEK
OKTÓBER 6. 16.00 óra

Az aradi vértanúk mártírhalálának 162. 
évfordulóján 16.00 órától a református 
temetőben Szemeti Ferenc református 
tiszteletes mond emlékező beszédet, 
majd a jelenlévők elhelyezik az emlé-
kezés virágait és mécseseit a 2009-ben 
kialakított, kegyeleti helyen.

OKTÓBER 23. 17.00 óra
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 
alkalmából rendezett ünnepség, amely 
17 órakor ökumenikus istentisztelettel 
kezdődik a református templomban, 
majd ünnepi műsorral folytatódik a 
Faluházban. Az emlékező műsor után 
a résztvevők a Kegyeleti Parkban he-
lyezik el az emlékezés koszorúit.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A 
KÖZSÉG VALAMENNYI LAKÓJÁT 
TISZTELETTEL HÍVJA ÉS VÁRJA A 
MEGEMLÉKEZÉSEKRE!

Patcán jártak a Zöld Manók
Tíz magyar intézmény között a máso-
dik helyen végzett a környei Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola az E.ON Hun-
gária Csoport által „Zöld Bajnokok” 
címmel kiírt pályázatán. A diákok tá-
borozást nyertek, az intézmény pedig 
egy kétszázezer forintos könyvvásár-
lási utalvánnyal gazdagodott. A Zöld 
Manók a közelmúltban élvezhették 
előkelő helyezésük jutalmát, rendkívül 
izgalmas napokat töltöttek a Somogy 
megyei Patca község Katica-tanyáján.

A diákok és kísérőik nagy izgalommal 
indultak útnak, három óra múlva pedig 
csodálatos látvány tárult eléjük. A dom-
bok között megbújva egy kis tanya fogad-
ta a környei vendégeket, középpontban 
a fogadóépülettel, körös-körül állatokkal, 

játékokkal. A gyerekek pillanatok alatt 
belakták a birtokot, mindenkinek lett 
egy kedvenc állata, amit a három nap 
alatt bőven simogathatott. Voltak lovak, 
szürkemarhák, nyuszik, csibék, tyúkok 
kacsák, gyöngytyúk, csacsik és sertések. 

A játékok közül a legnépszerűbb a 
lábbal hajtható gokart volt, de a hinták 
és tamburinok sem maradtak üresek, a ki-
sebbek pedig a játszóházban ugrálhattak. 
A tanya területén található egy lovagvár 
is, ahol a „legrosszabbakat” deresre húz-
ták és jól „elnáspángolták”.

A kézműves foglalkozások sem hiá-
nyoztak a programok közül: csuhéból 
babát, pókot, szitakötőt, virágot készí-
tettek, pólót batikoltak, a papírt merítve 
hasznosították újra, s készítettek belőle 
képet, nemezeltek, s gyertyát mártottak. 
Legnagyobb örömükre azt is kipróbál-
hatták, hogyan kell kenyeret dagasztani.

Estére valamennyien nagyon elfárad-
tak, de a programoknak nem volt vége, 
első este egy távcső és csillagász segítsé-
gével a csillagokat vizsgálták, a második 
éjjelen pedig izgalmas, elemlámpás túrát 
tettek a sötét erdőben. Az biztos, hogy a 
diákok számtalan izgalommal és élmény-
nyel gazdagodtak a kirándulás során, s 
hosszú éveken át emlékezni fognak a 
Patzán eltöltött három napra. 

Nem hiszi? Járjon utána!

Húsbolt nyílt a Postával szemben
Valljuk be, jó ideje vártunk községünkben 
arra a napra, amikortól nem kell ingáznunk 
községünkből a környező városokba igényes, 
friss tőke- és baromfihúsért, szeletelésre 
váró, ínycsiklandó sonkáért, kolbászért.

Nos, ez a nap elérkezett, s az első vásárlót, 
Hujbert Katalint nem csupán a kínálat ejtette 
ámulatba, de egy Pick ajándékcsomag is…  
A közösségi portálokon el is kezdődött a talál-
gatás: vajon minden reggeli nyitás alkalmával 
számíthat az első vásárló ajándékra? Nos, a 
válasz igen, s nem csupán az első, hanem a nap 
folyamán mindenki!

A Hentellér Hús Kft. ajándéka a kiváló termékek mellett a kedves kiszolgálás, sugárzó jókedv, patyo-
lattisztaság, s hogy a vásárlók akár legkülönlegesebb igényeit is igyekeznek kielégíteni. S hogy ki ők? 
Természetesen környeiek, akiket nem csupán a minőségi elkötelezettség motivál, hanem az is, hogy itt 
élnek közöttünk.  

Friedrich Gyula és Lehrreich Nándor a posta épületével szemben mindössze 2 hónap alatt alakította át 
a volt virágüzletet a kornak megfelelő hentesüzletté. (Aki nem hiszi, járjon utána!) Amikor beszélge-
tünk, mindkettejük mosolya letörölhetetlen, s valóban, büszkék is lehetnek mindarra, amit létrehoztak: az 
irigylésre méltó – ahogy Nándi fogalmaz – „husi”boltra.  A beszállítóinkat gondosan válogatjuk, ezt jelzi 
az első vásárló Pick ajándékcsomagja is, s a kínálatban különös figyelmet fordítunk a friss árukészletre és 
a házias ízekre. Az üzletünkben az igényeknek megfelelően természetesen étkezési utalvánnyal, paypass 
kártyával, bankkártyával, s kisebb aranyrögökkel is lehet fizetni – teszi hozzá viccelődve. Bár az aranyrög 
kissé túlzás, az viszont már tény, hogy ez a „Husi-bolt” akár rendelést is vesz fel, érdemes tehát megjegyezni 
a telefonszámot: 34/474-000.  Sőt, Nándi azt is elárulta, hogy vár még pár meglepetés vásárlóik számára 
– a reményeik szerint – az előttük álló hosszú, hosszú évtizedek alatt, s megéri visszatérő vásárlóvá válni. 
Aki nem hiszi, járjon utána! Keresse a Hentellér Hús Kft. Husi boltját a Postával szemben!

Kőkeresztek 
történetét kutatja 

az alapítvány
A Háromkirályok Alapítvány azon 

családok, vagy rokonok jelentkezését 
várja, akiknek felmenői fogadalmi 

keresztet vagy Mária oszlopot 
állítottak Környén az alábbi helyeken:

a Bánhidai utca sarkánál, a katolikus 
templom mögött, a Beloiannisz utca 

legvégén, a régi temetőnél 
(mai ravatalozónál a nagy kereszt), 

valamint a Ságvári utca sarkán  
(fogadalmi oszlop).

Az alapítvány pályázati támogatással 
restaurálni szeretné ezeket a szakrális 
emlékeket, azért kutatja történetüket 

és állításuk okát.

Jelentkezni a 34/474-340-es 
telefonszámon lehet 

Seres Jánosnénál.


