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Az igazak emlékezete áldott

A doni hősökre emlékeztünk január 15-én
Állampolgársági eskü

Jégkarnevál

A doni áttörés hőseiért ajánlotta fel Bedy Sándor plébános a januári 
szombat esti szentmise áldozatát a környei katolikus templomban. 
A mise után a templomkertben lévő Hősi Emlékműnél Szemeti Ferenc 
tiszteletes tartott megemlékezést, az esemény koszorúzással és a 
kegyeleti mécsesek elhelyezésével zárult.

A plébános az édesapja által átélte-
ket is megosztotta a jelenlévőkkel. 
Mint mesélte, édesapja arcát már a 
bevetés első napján találat érte, s a 
szanitéceknek csak nagy erőfeszíté-
sek közepette sikerült kimenekíteni 
a frontfonalról. Itthon fél éves kór-
házi ápolás után állt lábra, s később 
gyakran felidézte a rettenetes em-
lékeket, a kórházi időszakot, amikor 
percenként hunytak el mellette a 
katonák.

Édes jó istenünk, segíts meg 
bennünket, a Don partján küzdő 
magyar honvédeket. Kérjük, adjál 
erőt testünknek, lelkünknek, hogy 

elviselhessük sok szenvedésünket. 
Szálljon a megsegítő áldásod ha-
zánkra, segíts minket haza szép 
Magyarországra! – a mise után a 
templomkertben lévő Hősi Emlék-
műnél egy korabeli dokumentum 
alapján idézte fel Szemeti Ferenc 
tiszteletes, miként imádkoztak 
1942 karácsonyán a Don menti 
honvédek.

A fájdalmas múltidézést Vi-
téz Vasváry Frigyes vezérőrnagy 
naplórészletével folytatta, aki a 
visszavonuláskor a következőket 
jegyezte fel: a hadszíntérről való 
távozáskor fájó szívvel búcsúznunk 

kell azoktól, akik nem térhetnek 
haza többé. Ők velünk együtt har-
colva a legdrá-gábbat adták, amit 
magyar adhat. Életüket áldozták 
fel a hazáért.

Az igazak emlékezete áldott. 
Legyen áldott! – zárta a megem-
lékezést Szemeti Ferenc a Példa-
beszédek könyve 10. fejezetének 
7. versével, majd az önkormányzat 
nevében Beke László polgármester, 
dr. Árendás József önkormányzati 
képviselő, a német kisebbségi ön-
kormányzat részéről Bogár Ferenc-
né és Hamburgerné Tirhold Kár-
men helyezte el a Hősi Emlékműnél 
a kegyelet koszorúit, s gyújtották 
lángra a jelenlévők az emlékezés 
mécseseit.

1947. január 6-án, a Környe közigazgatási területéhez 
tartozó Patárpusztán született Sztojanov-Velev Ilona, 
édesapja révén bolgár állampolgárként. 

A sors érdekessége, hogy Herczeg 
Györgyné, Ica néni akinek anya-
nyelve magyar, s életének minden 
szála Környéhez köti, éppen a 64. 
születésnapján vehette át első 
magyar személyi igazolványát, s 
tehetett magyar állampolgársági 
esküt Beke László polgármester, 
Pankotai Mihályné anyakönyv-
vezető, s gyermekei, családtagjai 
jelenlétében.

Az ünnep keretében községünk 
polgármestere elmondta; Ica néni 
személyében egy olyan ember 
veheti át a magyar személyi iga-
zolványt, aki Környén született, a 
községben végezte el az általános 

iskolát, itt sportolt, 
itt ment férjhez és 
dolgozott, s később 
három gyermekét is 
a faluban nevelte fel. 
Mivel 15 esztendeig 
szolgálta ki a vásár-
lókat annak idején 
a kultúrcikk boltban, 
talán alig akad a falu-
ban olyan ember aki 
ne ismerné Őt.

Ica néni szülei 1942-ben Tatabá-
nyán kötöttek házasságot, s mivel 
édesapja bolgár állampolgár volt, 
édesanyja is az lett, a házassági 
anyakönyvi kivonatban pedig rögzí-

tették, hogy születendő gyermekeik 
is a bolgár állampolgárságot viselik 
majd. Így adódott, hogy bár bolgár 
nyelven egyetlen szót sem ismert Ica 
néni, 64 esztendősen jelenthette ki 
első alkalommal hivatalosan is, hogy 
magyar.

Német főiskolások látogatása községünkben
26 ludwigsburgi diák és kísérő látogatott el közsé-
günkbe. A Stuttgart melletti Ludwigsburg Közigaz-
gatási és Pénzügyi Főiskola hallgatóinak útja a bu-
dapesti Corvinus Egyetemről vezetett községünkbe.

A főiskola diákjainak egy csoportja tavaly nyáron a 
Corvinus Egyetem által szervezett programja során 
jutott el Környére. Akkor dr. Peter Raviol professzor 
meghívta községünk polgármesterét, hogy tartson 
előadást az Európai Főiskolai Napokon. A látogatás so-
rán megállapodtak, hogy a környei önkormányzatnál a 
jövőben is örömmel fogadják a főiskola diákjait.

A diákok többsége tanulmányait befejezve hasonló 
lélekszámú településeken helyezkedik el önkormányzati 
vezetőként, így hasznosak lehetnek a nálunk látott, 
szerzett tapasztalataik.

Orlovits Tímea, községünk jegyzőasszonya az uniós 
csatlakozás jogharmonizációs kötelezettségeit, annak 
folyamatát ismertette, Beke László polgármester pedig 
a gazdasági életet, az egészségbiztosítást, munkaválla-
lást érintő változásokat, a megnyíló pályázati lehetősé-
gekkel kapcsolatosan szólt a diákokhoz.

Kevés község dicsekedhet ilyen szép környezet-
ben elhelyezkedő tóval, mint Környe. És ha már 
meghatározó része településünknek a természet 
adta lehetőség, akkor ne csak horgászni lehessen 
rajta, hanem a tél kínálta örömöket is használjuk 
ki. Ez a gondolat az elmúlt esztendőben fogalma-
zódott meg pár lelkes, mozogni, sportolni szerető 
emberben.  

Az idei jégkarnevál szervezőit többször tréfálta meg 
az időjárás, hiszen amikor vastagra hízott a tó jege, 
biztos, hogy a hét végére komoly felmelegedések jöt-
tek. Az elmúlt hétvégén azért mégis csak kegyes volt 
az „időfelelős”, mert nem a vacogtató hideggel, hóval 

kellett megküzdeni a szervezőknek, épp ellenkezőleg, 
a szikrázó napsütés melege már-már veszélyeztette a 
rendezvényt. Azért a jég még biztonságos volt, hiszen 
az előző napokban, hetekben megvastagodott a fagyos 
éjszakákon és nappalokon. Vidáman csúszkáltak a kori 
szerelmesei, kicsik, és nagyok, örömmel vettek részt a 
versenyszámokban, jéghoki meccseken, sok gyereket és 
felnőttet megmozgatott a jeges program.

Ki-ki forralt borral, meleg teával tette még han-
gulatosabbá a kikapcsolódást, a csúszkálást, amit a 
szervezők vendégváróként kínáltak. Sok-sok emléklap 
került kiosztásra, de nem is az eredmény volt a fontos, 
hanem a részvétel, a mozgás, a baráti beszélgetés a 
jó levegőn.
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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola hírei
A művészeti tAgozAt  

2010-2011 tAnév  
i. féléves munkájA

A művészeti tagozaton ebben a 
tanévben 125 tanuló kezdte meg 
tanulmányait.

A néptánc tanszak: 91 fővel, László 
Márta és Keltai Gábor vezetésé-
vel. A báb tanszak: 10 fővel, Goór 
Brigitta irányításával. A grafika 
tanszak: 28 fővel, Soltész László 
segítésével. A színjátékot (szakkör 
formájában) 25 fő részvételével 
Dr. Szemetiné Horn Bernadett 
vezeti. 4 tanuló két tanszakon is 
folytat tanulmányokat.

Az év eleji beiratkozás rendben 
lezajlott. A szülők által igényelt ala-
pítványi támogatáshoz megkaptuk 
a hozzájárulást, amit köszönünk a 
kuratóriumnak.

Szeptemberben a néptáncosok 
részt vettek  a környei szüreti fel-
vonuláson, amit az eső sajnos el-
mosott, de a Faluházban nagysikerű 
táncházat tartottak.

Októberben táncosaink a Rába-
közben, Kapuváron részt vettek 
egy edzőtáborban László Márta és 
Keltai Gábor vezetésével. 

László Márta nagy sikerű kaktusz-
börzét tartott, amit vegye-vigye 
vásárral kapcsolt össze. A gyerekek 
szívesen csereberélik el, megunt, 
kinőtt játékaikat egy újra, haszno-
sabbra.

Novemberben községünk adott 
otthont a színvonalas „ Virágnak, 
virága” című néptánc találkozónak.  
A megmozdulás lelkes helyi szer-
vezője László Márta volt. Öröm 
volt látni a sok néptáncost, kicsit és 
nagyot, öreget és fiatalt. Az egész 
estét betöltő programra nagyon 
sokan voltak kíváncsiak.

Táncosaink részt vettek a község 
Márton napi rendezvényén is.

Decemberben az adventi esten a 
színjátszók vidám játékos darabbal 
szórakoztatták a nagyérdeműt, míg 
a táncosok meghitt hangulatú páros 
tánccal varázsolták el a jelenlévőket.

A Mazsola báb csoport a Télapó 
műsoron két mesével szórakoztatta 

a gyerekeket: A kő leves és Télapó 
kesztyűjét adták elő. Az ovisoknak 
is szívesen báboztak.

A hagyományokhoz híven a tán-
cosok közül néhány fiú a Lucázásban 
is részt vett. Az iskolai-, és az idősek 
karácsonyi műsorán is felléptek a 
táncosok.

Január: A féléves vizsgák a tán-
cosok nyílt hetével kezdődött, a 
szülők, testvérek hozzátartozók 
ilyenkor bepillanthatnak a kulisszák 
mögé. Minden csoportnál nagy volt 
az érdeklődés. A vizsgákat családi 
nappal zártuk, ahol kézműves fog-
lalkozásokkal: hajfonás, bőrözés, 
álarc készítés mellett a gyerekek 
és a szülők élőzenés táncházban 
rophatták.

A báb tagozatosok vizsgáján is 
nagy volt az érdeklődés. Szülők, 
nagyszülők, testvérek nézték végig 
az előadást. A hagyományokhoz 
híven minden vendég meglepetést 
kapott.

A grafika vizsga rendkívül jó han-
gulatban zajlott. Sokan jöttek „csak 
körülnézni”, mert a jó munkának 
már híre ment, többen szeretnének 
csatlakozni a kis csapathoz.

A művészeti tagozat minden nö-
vendéke sikeres vizsgát tett. Minden 
tanulónknak gratulálok és további jó 
munkát kívánok!

Kollégáimnak köszönöm segítsé-
güket, amellyel segítik a művészeti 
tagozat sikeres munkáját!

Horti Károlyné
tagozatvezető

mAgyAr nyelv és irodAlom 
tAntárgyhoz kApcsolódó  
versenyek Az első félévben

Iskolánkban nagyon fontosnak 
tatjuk a magyar nyelv és irodalom 
szeretetére nevelést, az olvasóvá 
nevelést. Az első félév végén e 
témában is mérleget készítettünk 
a 2010/2011-es tanév eddigi prog-
ramjairól, versenyeiről. Ezekből a 
programokból, eredményekből 
sorolunk fel néhányat:

Október 23-hoz kapcsolódóan vers-
mondó versenyt tartottunk az iskolá-

ban. Az 1-2. osztályosok közül helye-
zést értek el: I. hely Juhász Szabolcs, 
II. hely Szántó Csongor, III. hely  Lóczi 
Boglárka. A 3-4. évfolyamosok közül I. 
helyen végzett Laczó Hanna, II. helyen 
végzett Lein Klaudia, III. helyezett lett 
Horváth Patrik. A felső tagozatosok 
közül I. helyezett lett Rajcsány Miri-
am, II. helyezett Olcsváry Adrienn, III. 
helyezett Südi Szilvia.

A Bolyai anyanyelvi csapatver-
senyen (megyei verseny) 3. és 4. 
évfolyamos diákok vettek részt, 
egy 4. b-s csapatunk (Makai Réka, 
Krupánszky Eszter, Varga Ágnes, 
Virga Réka) az 5. helyen végzett. 

Novemberben Bokodon voltunk 
5. és 6. évfolyamos diákokkal könyv-
ismereti vetélkedőn. Erick Knigt: 
Lassie hazatér című regényét ismer-
ték meg a résztvevők. A környei 
csapat (Beke Gábor, Budavári Kinga, 
Füstös Bence) szoros küzdelemben 
a II. helyet szerezte meg. 

A felső tagozaton december 
elején tartottuk a házi helyesírási 
versenyünket. Évfolyamonként toll-
bamondást és különböző feladatla-
pokat oldottak meg a lelkes diákok. 
Helyezések: 5. évfolyam: I. Beke 
Gábor, II. Rajcsány Miriam, III. Len-
gyel Boglárka. 6. évfolyam: I. Pribéli 
Levente, II. Nagy Lehel, III. Füstös 
Bence, 7. évfolyam: I. PischTünde, II. 
Szakál Anna, III. Hartman Klaudia, 8. 
évfolyam: I. Bartus György, II. Südi 
Szilvia, III. Hartmann Ivett.

A körzeti Mesemondó versenyen 
Bán Attila Márk 1. a osztályos tanuló 
3. helyezést ért el.

 A tatabányai Dózsa György Isko-
la által szervezett megyei versíró 
pályázaton 3-4. évfolyamos diákok 
indultak. Helyezettek lettek: I. hely 
Kugler Maja, II. hely Bereck Zsófia.

Január 12-én volt a Kölcsey Iskola 
által szervezett levelezős magyar 
nyelv is irodalom verseny döntője. 
A döntőbe 4 levelezős forduló után 
iskolánkból 14-en jutottak be. Közü-
lük 3. helyezést ért el Virga Kira 2. b 
osztályos tanuló. A felső tagozatban 
5. évfolyamon Beke Gábor I. helye-
zett, a 7. évfolyamon Pisch Tünde I. 
helyezett lett. 

Január 15-én Szépolvasási versenyt 
rendeztünk. A verseny helyezettjei 
a következők: 2. évfolyam: I. Varga 
Panna, II. Lóczi Boglárka, III.  Szemeti 
Laborc, 3. évfolyam: I. Végert Do-
minika, II. Horváth Patrik, III. Tóth 
Gabriella, 4. évfolyam: I. Varga Ág-
nes, II. Lóczi Petra, III. Krupánszky 
Eszter,  5. évfolyam, I. Beke Gábor, 
II. Rajcsány Miriam.

A második félévben sem fogunk 
tétlenkedni. Alsó tagozaton most in-
dult az Országos Mesevetélkedő, 7-8. 
évfolyamon a kistérségi Könyvismereti 
vetélkedő, 3-8. évfolyamon a könyvtá-
rosok által szervezett olvasási verseny.

Gratulálunk és további sikeres 
munkát kívánunk helyezettjeinknek 
és felkészítő tanáraiknak.

Ráczné Wiszt Vilma

Földrengés 2011. január 29.

avagy egy sikeres musical előadás, amit 
majdnem átrendezett a természet ereje

Valószínű, hogy a legrosszabb 
álmainkban sem gondoltunk arra, 
hogy a nyári többszöri sárlavina, 
árvíz, a kemény tél után átélünk 
egy földrengést is.

A szó teljes értelmében mindenkit 
megrázott, aki részese volt, aki nem 
éppen autóban ült. Az elbeszélések 
szerint nagyon sokan rohantak a 
pincébe, hogy talán a kazán robbant 
fel, hiszen az érzés olyan volt, mintha 
egy gyorsvonat robogott volna el 
karnyújtásnyira a házak alatt.

A Faluházban sokan belefeled-
keztünk az önfeledt szórakozásba. 
Anconai szerelmesek címmel egy 
remek elődadást nézhettünk a 

HeMo Musical Stúdió teltházas 
előadásán. A zenés darab második 
felvonása közepe táján, éppen egy 
énekszám alatt indult meg a föld 
alattunk. A széksorok semmire sem 
hasonlítható hullámzásba kezdtek 
pár másodpercig, mintha ide-oda 
rángatta volna egy hatalmas erő. 
Meglepetéstől megrémült arccal 
néztünk egymásra, csak lassan tu-
datosult bennünk, hogy ez bizony 
földrengés lehetett. 

Érdekesek az emberi reakciók; 
többen elhagyták a színháztermet, 
de sokan – az első döbbenet után 
– bent maradtak és végignézték 
a darabot. Az előadók elmondása 
szerint a színpadon a tánc- és ének 

közben semmit nem érzékeltek, 
talán nem is tudták mire vélni, hogy 
elindulnak kifelé a nézők.

Becsületükre legyen mondva, 
hogy 5 perc szünet után folytatták 
az előadást, melyből akkor még kb. 
20 perc volt hátra.

Igazán maradandó élményt adott 
az oroszlányi és kecskédi fiatalok 
éneke, játéka ezen az estén. Már 
számtalanszor bebizonyították, 
hogy Hegyi Mónika művészeti ve-
zetővel az élen nívós produkciók 
szereplői, de arra talán még ők sem 
számítottak, hogy Környén ezen a 
napon akkora lesz a sikerük, hogy 
még a föld is beleremeg.

Molnár Kálmánné Varga Katalin
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Horgászegyesületi közgyűlés
Török Mihály elnök beszámolójában az árvíz okozta – 
nem kis – halpusztulás sajnálatos ténye is szerepelt, 
összességében ismét elégedettek lehetnek a tavalyi 
esztendő eredményeivel, eseményeivel a horgászok.

Kecskés András, a megyei horgász-
egyesületek szövetségének ügyve-
zetője méltatta a környei horgászok 
fantasztikus eredményeit.

A község horgászegyesületének 
tagjai a statisztika alapján fejenként 
54,4 kilogrammos halfogást köny-
velhettek el tavaly, ami nem csak 
megyei, hanem országos szinten is 
kiemelkedőnek számít, az elnök sze-
rint ez annak köszönhető, hogy 2-3 
kilogrammos halakat telepítettek.

Az egyesület tagjai büszkék 
lehetnek arra az összefogásra is, 
amiről az árvíz idején tettek tanú-
bizonyságot, amikor sokan közülük 
is napokon keresztül, 24 órás mun-
kával segítettek a védekezésben. 
A tó környékének szépítésében, 
tisztán tartásában is folyamatosan 
kiveszi részét a tagság. Az önként 

vállalt társadalmi 
munkák elisme-
réseként a leg-
ak tívabbaknak 
Török  M ih á ly 
nyújtott át aján-
dékutalványt.

A j e len lévők 
voksai alapján az 
elnökség tagja 
lett Barta Attila, 
Hartmann Ákos, Török Mihály,  
Dr. Beke Ernő és Hartman Zoltán.  
Az önkormányzatot képviselő 
Orlovits Tímea jegyző a szavazó-
lapon szereplő személyek közül Pá-
kozdi Ferencet és Tirhold Józsefet 
„jutatta” az elnökségbe, melynek 
jogszabályi feltételei adottak.

Az új vezetés úgy határozott, hogy 
a továbbiakban is Török Mihály tölt-

se be az elnöki tisztet, Dr. Beke Ernő 
a helyettes-elnöki, Pákozdi Ferenc 
a titkári posztot, Hartmann Ákos 
pedig maradjon a tógazda.

A felügyelő bizottságot Kozma 
Dénes vezeti, további tagja lett 
Hoffart Ferenc és Sipos András, 
míg a fegyelmi bizottságot mostan-
tól Csáki Csaba irányítja, a testület 
tagjai mellette Berényi Tibor és Erl 
Zoltán lettek.

Ne legyünk hiszékenyek az idegenekkel szemben
Évente több tízmillió forintot 
zsákmányolnak a trükkös tol-
vajok. Áldozataik többnyire 
idős emberek, akik újra és újra 
bedőlnek a csalóknak. Hiszé-
kenységüket, magányosságukat 
használják ki a tolvajok, akik 
szemrebbenés nélkül veszik el a 
sértettek egy életen át összeku-
porgatott pénzét. 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság összefogásra 
szólítja fel a lakosságot a trükkös 
tolvajok ellen. Az elmúlt 
évek bűnügyeinek elemzé-
séből kiderül, hogy a trükkös 
lopások jórészét a dél-előtti, 
vagy koradélutáni órákban 
követik el. Rendszerint egyedülálló 
idős embereket szemelnek ki ma-
guknak, ahol „biztos lehet a siker”. 
A falvakban sokszor akadály nélkül 
jutnak be a családi házakba. Nyitott 
kapu és nem egy esetben nyitott 
ajtó várta az elkövetőt.

A trükkök tárháza kimeríthetetlen. 
Az esetek több mint felénél más 
és más ürügyet találtak ki, hogy 
néhány percre eltereljék a sértett 
figyelmét és készpénzt szerezzenek. 
Az elkövetők leg-gyakrabban rend-
őrnek, vagy valamely szolgáltató 
munkatársának adták ki magukat, 
de voltak „képtelen” történetek is. 
Egy nénihez például úgy jutottak 
be a trükkösök, hogy fiának adnák 
meg tartozásukat. Az idős hölgynek 
nem volt fia, mégis beengedte őket 
a házába. Voltak ennél elképesztőbb 

indokok is. Például: „a macskám kiug-
rott az autóból és őt keresem”. Volt, 
aki a ház előtti vaskos diófát kívánta 
megvásárolni, vagy éppen a használt 
tollért fizetett volna. Előfordult olyan 
is, aki „tolvajt üldözött” és látta, 
amint a sértett háza felé szalad. De 

jártak a megyében álügynökök, álké-
ményseprők, különféle árusok. Volt, 
aki előbb ígérte, majd vitte a pénzt. 
A trükkösök gyakran adják ki magu-
kat valamely segélyszervezet, vagy 
hivatal munkatársának, aki pénzt ho-
zott a sértettnek. A bankók minden 
esetben nagycímletűek voltak, amit 
előbb felváltattak, majd kifigyelve a 
rejtekhelyet, vittek mindent.

A tatabányai rendőrkapitányság 
ismét felhívja az állampolgárok fi-
gyelmét és kéri, ne dőljenek be a 
trükkösöknek és ne engedjenek be 

idegeneket a lakásba! Egy tele-
fonnal utána lehet érdeklődni, 
hogy az a szolgáltató, melyre 
a bebocsátást kérő idegenek 
hivatkoznak, aznap hol, mikor 

tervez óraleolvasást. A szolgáltató és 
az előfizető között nincs készpénzfor-
galom. Amennyiben valakinek túlfize-
tése keletkezik, azt a szolgáltató, vagy 
bankon keresztül utalja vissza, vagy a 
következő havi számlában írja jóvá.

KEM RFK Sajtószolgálata

Környei búcsú vízkeresztkor
Községünk arról is nevezetes, hogy itt tartják hazánkban az év 
első búcsúját. Így van ez már az 1800-as évek vége óta, hiszen 
a falu Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Három Királyok 
tiszteletére szentelték fel, s közkedvelt búcsújáróhely volt.

Az idősebb generáció, de a közép-
korúak is nosztalgiával emlékeznek 
vissza azokra az időkre, amikor még 
2 napot tartott a búcsú, és bizony 
mindkét nap zsúfolásig megtelt a 
templom a délelőtti szentmisén, 
este pedig gombostűt nem lehetett 
leejteni a búcsúbálban. Sok-sok család 
hívott vendégeket és a vendégek itt 
maradtak az esti bálra is. Aki tehet-
te szabadnapot, szabadságot vett 
ki hétfőre, de olyan is előfordult, 
hogy a bálból hajnalban egyene-
sen a munkába mentek sokan. A 
búcsút, – függetlenül attól, hogy 
közel volt még a szilveszter, újév ün-
nepe – minden házban nagy-nagy 

készülődés előzte meg. Az 
asszonyok sütöttek-főztek, 
sok helyen a disznóvágást 
is erre az időre tették, hogy 
bőségesen kerüljön étek a 
terített asztalra. A búcsúnak 
évtizedeken át – jelenleg a 
faluközpontban található – 
parkoló adott helyet. Hosszú sorban, 
mindkét oldalon voltak sátrak, a 
búcsú látogatása amolyan társadal-
mi eseménynek számított, sokan itt 
találkoztak egyszer egy évben mind-
azokkal, akik elszármaztak a faluból, 
de a búcsúra illett hazalátogatni, 
vendégségbe jönni. Általában mindig 
farkasordító hideg és nagy-nagy hó 

jellemezte az időjárást, ennek 
ellenére nem maradhattak 
el az örömteli üdvözlések, 
beszélgetések ismerősök rég 
nem látott barátok, rokonok 
között. És nem maradhatott 
el a búcsúfia, a céllövöldéből a 
mézeskalács szív, vagy a művi-
rág becserkészése, amit aztán 
boldogan nyújtott át a fiatal-
ember szíve választottjának.

A búcsú még hétfőn is tartott, az 
árusok sok esetben itt aludtak a fa-
luban. Az iskolában általában szünet 
volt még ezen a napon is. A „nagy” 
búcsút követte a kisbúcsú a rákövet-
kező vasárnap a gyerekek nagy-nagy 
örömére, mert még ekkor is érkeztek 
szépszámmal árusok portékáikkal.

Kár, hogy fakulnak a népszokások, 
hogy már a mai gyerekeknek talán 
csak annyit jelent a környei búcsú, 
hogy vásárolni lehet. Szép lenne a 
régi hagyományokat újraéleszteni, 
tudatosítani a búcsú jelentését, hogy 
elsősorban a templomhoz kötődik, 
feleleveníteni a bálok hangulatát, 
a rokonlátogatásokat, megőrizvén 
ezzel egy sajnos mára már elkopott 
ünnep hangulatát.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

A rengés epicentruma 
Környe és Vértessomló között volt

Környén is jelentős riadalmat oko-
zott a január 29-ei esti földrengés, 
az emberek az utcára szaladtak, 
találgatva, hogy mi történt. Meg-
szólaltak az autók, házak riasztói. 
Többen arról számoltak be, hogy 
tárgyak potyogtak le a polcokról, 
elindult az asztal, volt, akinél meg-
állt az óra, megrepedtek a falak. 

A kommunikációt nehezítette, 
hogy akadozott a telefonszolgál-
tatás, mivel – valószínűleg – egy 
időpontban rengeteg ember igye-
kezett elérni a szeretteit, vagy in-
formációhoz jutni.

A potsdami geofizikai intézet 
adatai szerint a rengés a Richter-
skála szerint 4,8-es erősségű volt, 
ami magyarországi viszonylatban 
erősnek számít, s a rengés epicent-
ruma Környe és Vér-tessomló között 
volt. Az MTA GGKI Szeizmológiai 
Obszervatóriuma és az Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tájékoztatása szerint a rengés a 
Richter-skála szerint 4,7-es erősségű 
volt, a földfelszíntől 10 kilométer 
mélységben történt 18.41 órakor, és 
38 másodpercig tartott.

Környén komolyabb károkat, sze-
mélyi sérülést nem okozott a földren-

gés, viszont sok házon észleltek repe-
déseket. A környező településeken is 
sok kár keletkezett az épületekben, 
különösen Vértessomlón, Várgesz-
tesen, de Kecskéden, Oroszlányon is 
okozott maradandó sérüléseket az 
ingatlanokban a rengés.

Ezen az estén számos bejelentés 
érkezett a mentőkhöz is. Elsősorban 
a magas vérnyomásos és idős, légzési 
elégtelenséggel küzdő betegek kér-
tek segítséget, tanácsot, többen az 
izgalom miatt ellátásra is szorultak.

A földrengést számtalan utóren-
gés követte, de ezek már nem voltak 
olyan erejűek, mint az első.
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Fontos az egészségünk!
A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézmények Család-
segítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ 2011. 
február 26-án (szombaton) 10.00–14.00 óráig egészségnapot szervez 
Környén a Faluházban.

Többek között lehetőség nyílik koleszterinszint mérésre, testzsír,vércukor, 
vérnyomásmérésre, gépi egészségi állapotfelmérésre,vastagbélrák szűrésre, 
és számtalan egészséges életmódra nevelő bemutatóra, egészségmegőrző 
szűrésekre is sor kerül. A részvétel térítésmentes.

Egy sikeres bálra visszatekintve
A hosszú tél után szeretnénk inkább előre tekinteni és élvezni a 
nap melengető sugarait, azért fontos visszatekerni az időt egészen 
szilveszterig.

Bebizonyosodott, hogy jó szervezéssel, elérhető áron megvásárolható 
jegyekkel, lelkesedéssel igenis meg lehet mozdítani a környei embereket. 
A Kulturális Bizottsági ülésen kapott zöld utat a rendezvény megszerve-
zése, melyben oroszlánrészt vállalt Török Mihály. A jótékonysági batyus 
bálra 1000 forint volt a belépőjegy, ami igazán baráti ár. Mindenki felpa-
kolva érkezett – ki-ki étvágyának, szomjának megfelelően – a mulatságra. 
A jó hangulatú zenét szolgáltató Obergalla Kapelle is kitett magáért. 
A bál bevétele 380 ezer forint volt, közel 300-an köszöntötték a 2011. 
évet ezen az éjszakán az iskola tornatermében.

A rendezvény teljes bevételét Az iskolA és Az óvodA kAptA.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: Dörvin BT., Duo-Color Kft., Eck 
Fa KFT., Faforg-Span KFT., Fémex KFT., Géniusz Trade KFT., Kényelem 
Bútor KFT., Grewisz Dent KFT., Kesztler Klíma KFT., Kollár Vill BT., 
Metaker KFT., Periódus KFT., Rácz Autó KFT., Környe-Bokod Tak. 
Szöv., Transintertop KFT., Edit Virágbolt, Gulyás Tamás, Beke László, 
Környebeton KFT., Török KFT

Tisztelt Olvasók!

Kérjük, aki teheti, látogasson el az interneten a

www.kornye.hu 
weboldalra, ahol naprakész tájékoztatást,  

hasznos információkat kaphat  
községünk életéről, mindennapjairól.

Farsangi mulatság
A hagyományos gyermek, farsangi jelmezes 

felvonulást és bált 2011. február 12-én 14.00 órai 
kezdettel tartják az általános iskolában.

Hozzávalók: kb. 35 darabhoz
• 8 dkg Rama sütőmargarin

• 35 dkg liszt + a nyújtáshoz
• 8 dkg cukor

• 1 csomag vaníliás cukor
• 5 tojássárgája

• 2 evőkanál tejföl
• 1 evőkanál rum
• a sütéshez olaj

• a szóráshoz vaníliás porcukor

Elkészítés:
1. A vajat/margarint felolvasztjuk. 
A lisztet mély tálba szitáljuk, beleke-
verjük a cukrot, a vaníliás cukrot és 
egy csipet sót. A közepébe mélyedést 
nyomunk, hozzáadjuk a tojások sárgá-
ját, a vajat, 1 evőkanál tejfölt, a rumot, 
és alaposan összedolgozzuk (ha túl 
kemény a tészta, még egy evőkanál 
tejfölt adunk hozzá). Fóliába csoma-
goljuk, és fél órára hidegre tesszük. 

2. A tésztát lisztezett deszkán kb. 
3 mm vastagra kinyújtjuk, dere-
lyevágóval 8-10 cm oldalnagyságú 
négyzeteket vágunk belőle. A tész-
tadarabokat tetszőleges mintákká 
hajtjuk/vágjuk.

3. Nagy lábosban bőséges olajat for-
rósítunk, kis adagokban mindkét ol-
dalukon világosra sütjük a fánkokat, 
papírtörlőre szedjük, és felitatjuk 
róluk az olajat. Tálra tesszük, mele-
gen megszórjuk vaníliás porcukorral, 
és lekvárral körítve kínáljuk.

Farsangi 
csöröge fánk


