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769 millió forint értékű fejlesztés községünkben

Ünnepélyes körülmények között vehették 
birtokba az apróságok községünkben a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde új épületét nov-
ember 3-án. Az 530 milliós beruházásról és 
hozzá kapcsolódóan a környezet megújí-
tásáról az önkormányzat saját erőből, kül-
ső forrás bevonása nélkül gondoskodott. 
A fejlesztés értéke 769 millió forint. 

A z intézmény új épületének meg-
építése már hosszú évekkel ezelőtt 
megfogalmazódott, majd pályá-

zati forrás hiányában a község képviselői 
2010 decemberében úgy határoztak, hogy 
önerőből valósítják meg. A közbeszerzési 
eljárás elhúzódása és a régészeti felügye-
lettel zajló tereprendezés miatt végül az 
építkezés a 2012. szeptember 4-ei alapkő-
letételi ünnepséggel kezdődhetett meg 
hivatalosan is. 

Az 530 milliós beruházással megva-
lósított, 1600 négyzetméter alapterületű 
épületben 7, egyenként 60 négyzetméteres 
óvodás csoportszobát alakítottak ki a hoz-

zájuk tartozó öltöztetőkkel, mellékhelyisé-
gekkel, kiszolgáló terekkel, s a kicsiket egy 
120 négyzetméteres tornaterem, valamint 
csoportonként saját terasz és virágágyás 
várja. A Vackor Óvoda 2-es telephelyének 
szomszédságában 2011 decemberében 
adták át azt a 600 négyzetméteres játszó-
teret, amely az ez idáig 39 millió forintos 
kiadással járó új udvarnak is része. A jelen-
leg 155 gyermeklétszámú intézmény két 
bölcsődei csoporttal is bővült, így összesen 
legfeljebb 196 óvodás és 28 bölcsődés 
apróságról gondoskodhatnak majd az 
épületben, a beruházással az önkormány-
zat 7 új munkahelyet is teremtett.

Az intézmény másik, bárki számára meg-
közelíthető oldalán 200 millió forintból ké-
szült el a község új, térkő burkolattal ellátott 
főtere, melyet egy újabb ütemben fejleszt 
a későbbiekben tovább. A Vackor Óvoda 
és Bölcsőde épületének átadásával – a 
főtér kialakításának második ütemétől 
eltekintve – komplexé válik és létrejön az 
a tervezett arculatú faluközpont, melynek 

igénye évekkel ezelőtt megfogalmazódott: 
esztétikus, komfortos környezetben, párszáz 
méteres körzetben válnak elérhetővé a 
községbeliek számára az ügyeik intézéshez, 
életvitelükhöz szükséges legfontosabb 
intézmények, szolgáltatók és egyáltalán 
nem utolsó sorban a Polgármesteri Hivatal.   

Községünk utóbbi éveinek egyik legfon-
tosabb ünnepsége a mai. Megszámlál-
hatatlanul sok ember kiváló munkája volt 
szükséges ahhoz, hogy ez a beruházás 
ilyen színvonalon készülhessen el. És it t 
nemcsak az tervezőkre és építőkre gon-
dolok, hanem a környeiek munkájára, 
amely megteremtette a pénzügyi fede-
zetét ennek a beruházásnak. Legyen szó 
cégek, magánszemélyek adóforintjairól, 
vagy a község önkormányzatának saját 
bevételeiről, hiszen ne felejtsük el, amit 
ma itt látunk, az mind önerőből, a község 
saját bevételéből, minden környei közös 
pénzéből készült el – emelte ki beszédé-
ben Beke László. 
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A polgármester a jövőbeni tervekről is szólt, 
amelyek szerint a tér déli sarkát összekötik 
egy sétányrésszel a tóparttal. Jövőre meg-
valósul az óvoda játszóudvar építésének 
második üteme is, valamint folytatódik a 
plébánia épületének felújítása, majd pe-
dig a Művelődési Ház és az új óvoda közötti 
terület fejlesztése következik. 

Ez az épület ahogy nőtt, ahogy a tele-
pülés központját széppé varázsolja, üzen 
egy kicsit nekünk. Sok szülő van, aki abba 
az óvodába viszi a gyermekeit, amelyből 
bizony annak idején ő is elballagott. Ez 
azt is jelenti, hogy ez az óvoda, ezek a 
csoportszobák, ez a bölcsőde nem a 
mának, de még csak nem is a holnap-
nak, hanem sok-sok generációnak épült. 
Önöknek, Önökért – fogalmazott ünnepi 
beszédében Czunyiné dr. Bertalan Judit 
megyei kormánymegbízott, aki gondo-
latait azzal zárta, hogy szeretne most 
Környén óvodás lenni.   

Az ünnepi gondolatok után Bedy Sándor 
plébános szentelte meg a Környei Vackor 
Óvoda és Bölcsőde új épületét, melyre 
Nagy Péter tiszteletes osztott áldást, majd 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit kormánymeg-

bízott, Beke László polgármester, Orlovits 
Tímea jegyző, Ádám Katalin, a fővállalkozó 
T-Mátrix Kft. ügyvezetője, Páll Ákos és Sárfy 
Tibor építészeti tervezők és Nikáné Vadász 
Erzsébet intézményvezető vágta át a nem-
zeti színű szalagot, ezzel ünnepélyesen is 
átadva a falubeliek számára az intézményt. 

Környe önkormányzata mindig is töreke-
dett arra, hogy az egyre dinamikusabban 
fejlődő községet még vonzóbbá tegye 
a fiatal házaspárok számára, a faluban 
élőket pedig maradásra ösztönözze.  
A gyermekek, fiatalok támogatása érde-
kében 2010-ben alkotta meg a „Szülőföld 
program”-ját, amelynek egyik eleme az 
első lakáshoz jutási, egymillió forintos tá-
mogatási lehetőség. Az összeg fele vissza 
nem térítendő, míg a fennmaradó félmillió 
kamatmentes kölcsön. A támogatást a 
„Szülőföld program” létrejötte óta 14 fiatal 
házaspár vette igénybe.

A másik elemmel az önkormányzat a 
környei szülők gyermekei számára egy-
szeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, 
amennyiben azt igénylik a gyermek meg-
születésének tárgyévében. Igénylés esetén 
az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott  

18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. szüle-
tésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonterem-
tésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, 
s értelmi fogyatékos gyermekek támogatá-
sára használható fel, de kizáró körülmény, 
ha már nem áll fenn a környeiség, ha a 
támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott szak-
mai végzettséggel, vagy ha nem a prog-
ramban meghatározott célokra kívánja 
a részére elkülönített pénzt felhasználni.  
A szülők igénylése alapján jelenleg 64 gyer-
mek számára van elkülönítve alszámlán a 
félmillió forintos támogatási összeg. 

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
megépítése (2012-2013.) során tanúsított 
lelkiismeretes, a feladatok kiemelkedően 
magas szakmai színvonalú teljesítéséért 
Környe Község Önkormányzata elismerő 
oklevelét vehette át

Ádám Katalin (T-Mátrix Kft.)
Páll Ákos (Aakos Design Kft.)

Sárfy Tibor (Aakos Design Kft.) 
Ádám Miklós (Ádám és Tsa. Bt.) 

Demeter János (Bánhidai Ipari Tanoda) 
Kosztka Ernő (Barack-Virág Kft.) 

Straubinger János (Bau-Nexus-S Kft.) 
Varga Károly (Beck-Style Kft.) 

Benkőné Szegedi Mária
Blascheck János

Pál Zoltán (Dialcont Kft.) 
Rácz István (Duo-Sped Kft.) 

Eck Csaba (Eck-Fa Kft.) 
ifj. Bella Sándor (FireDeTec Kft.) 
Petkovics Zoltán (Geotech Kft.) 

Bíró Gyula (Geotech Kft.) 
Galántai Sándor (HKN Bau Kft.) 

Maurer-Klimes Attila (Kertkoktél Kft.) 
Stamler Sándor (Korall Kft.) 
Weiger László (Szerip Kft.) 

Szabó Miklós 
(Úthálózat Mérnöki Iroda Kft.) 
Martin Tiborné (T-Mátrix Kft.) 

Velencei Zoltán (Vel-Therm Bt.)

A BERUHÁZÁS ÉS  
A LÉTESÍTMÉNY RÉSZLETES ISMERTETÉSE

A környei képviselőtestület által 2007 már-
ciusában megalkotott gazdasági prog-
ramban  meghatározott feladatok egyik 
legfontosabb prioritása egy új óvoda és 
bölcsőde építése volt. 2007 szeptemberé-
ben az addig 5 csoporttal működő óvo-
dában az önkormányzat újabbat nyitott, 
így ha szűkösen is, de ősztől már akár 150 
kisgyermek járhatott az intézménybe. 

2007-ben – a Polgármesteri Hivatal fel-
újításának tervprogramját, tervpályázatát 
is készítő – Németh Miklós építészmérnök 
segítségével kezdte el az önkormányzat 
az új óvoda és bölcsőde tervezésének 
előkészítését. Ajánlásával ezt a munkát 
2008-ban a Megyei Építészkamara el-
nöke, Markos Anikó folytatta és fejezte 
be. Az előkészítő munkának fontos része 
volt a társadalmasítás, mely folyamán 
a környei civil szervezeteket, az itt élőket 
is megkereste az önkormányzat, hogy a 
fejlesztési lehetőséghez kapcsolódóan 
határozzák meg az általuk támasztott 
igényeket. Az a kép fogalmazódott meg, 
hogy olyan funkciókat telepítsenek a 
jövőben az óvoda környezetébe, melyek 
lehetőséget adnak arra, hogy munkaidőn 
kívül közösségi színtérként működhessen 
az intézmény melletti tér.

Ennek az előkészítő munkának az ered-
ményeként 2008 októberében tervpályá-
zatot hirdetett az önkormányzat, melyen 
első díjat nem adott át, viszont az összes 
pályázót díjazta, illetve a pályamunkákat 
megvásárolta, hogy azok értékes elemeit 
felhasználhassa a fejlesztés során. Az óvo-
da terveinek elkészítésével a pályázaton 
legjobb helyezést elérő Aakos Design Kft.-t 
bízta meg az önkormányzat. Az építészeti 
terveket Páll Ákos és Sárfy Tibor építészmér-
nökök készítették el. 

2009-ben megtörtént a telekalakítás 
a Feszty-udvarban. Jogilag is kialakult 
az az ingatlan, amely ma helyet ad az 
óvodának és a főtérnek. Az év augusztu-
sában dr. Szabó Ádám régész vezetésével 
megtörtént az óvoda területének régészeti 
feltárása. E kutatás eredményezte azt a 
javaslatot, hogy a tervezett szinthez képest 
kb. fél méterrel emeljék meg az óvoda 
épületét és a teret, így biztosítva, hogy a 
föld alatt elhelyezkedő római kori város 
falainak maradványai egy körülbelül  
1 méter vastag zúzottkő réteg védelme 
alat t sértetlenül megmaradhassanak.  
A tér építése során említésre méltó római 
kori falmaradvány került napvilágra, egy 
olyan alakú körbástya, melynek a falcsat-
lakozási módja eddigi ismereteink szerint 
egyedülálló. A római kori épületmarad-
ványokon túl még számos tárgyi emlék is 
előkerült a föld mélyéről, melyeknek állag-
megóvásán jelenleg a Nemzeti Múzeum 
munkatársai dolgoznak.

2010-ben elindult a közbeszerzési eljárás. 
Sajnos ez két alkalommal is eredmény-
telennek bizonyult, de 2012-re sikerült 
eredményes eljárást lebonyolítani, ezután 
megkezdődhetett az építés. Ám ez alatt a 

majdnem kétéves időszak alatt is történt 
olyan fejlesztés, amely az óvodásokat 
szolgálta. Elkészült egy új játszótér, amely a 
régi óvodához is csatlakozik, de mostantól 
az új óvoda része. 

Az épület felépítését végző T-Mátrix Kft.-
nek gyakorlatilag a 2013-as év állt rendel-
kezésére a beruházás megvalósításához.  
A fejlesztéssel párhuzamosan több lénye-
ges beruházás folyt. A római katolikus temp-
lomtól egészen a Tópart utcáig az összes 
közmű alépítményekben, a föld alatt került 
elhelyezésre. Ezzel összefüggésben egy 
érdekes adat: az elektromos hálózat korsze-
rűsítésének eredményeként a szolgáltató 
körülbelül évi 1 millió forintot takaríthat meg, 
mivel az új rendszer működése közben 
ennyivel kisebb veszteség keletkezik, ez 
pedig együtt jár a környezetszennyezés 
csökkentésével is. A beruházás során a 
környezettudatosság jegyében LED-es 
sétányvilágítást alakítottak ki az óvoda 
előtt és az aszfaltozást újrahasznosított asz-
faltból végezték. Ennek a környezettudatos 
gondolkodásnak eredményeként kapta 
az épület az A+-os energetikai besorolást.

Az óvoda környezetének tervezésekor 
nagyon fontos szempont volt, hogy egy jól 
használható, közösségi céloknak megfele-
lő, de látványában egy 21. századi telepü-
lés képébe illeszkedő környezet valósuljon 
meg. A funkció mellett felfedezhető a 
növényválasztás játékossága is, hiszen a 
Vackor Óvodába igyekvő emberek az au-
tóikból kiszállva a parkolóból indulva egy 
vadkörte (vackor) fasoron keresztül halad-
va juthatnak el az épület bejáratához. De 
a környezetben számtalan olyan cserje és 
fa lett telepítve, amely terméseivel ide fogja 
vonzani a környék énekes madarait, még 
élőbbé téve ezzel a teret és az óvodások 
számára még élménydúsabb környezetet 
biztosítva.

Példaértékű az a kapcsolat, amely-
nek eredményeként a fővállalkozó cég 
alvállalkozóként lehetőséget biztosított 
a Bánhidai Ipari Tanodának arra, hogy 
épí tés i munkákat végezhessenek a 

beruházáson. Nagyon fontos, hogy az 
intézmény tanulói, a jövő mesterei egy 
ilyen színvonalú beruházáson sajátíthat-
ták el a szakma mesterfogásait. A többi 
között ennek a szemléletnek köszönhető 
az, hogy az adott intézmény növendékei 
már a társadalom és a gazdaság számá-
ra is értékes emberként hagyhatják el az 
intézmény kapuit. 

Az épület terveit Páll Ákos és Sárfi Tibor 
készítette. Az ajtón belépve egy tágas 
aula fogadja az intézménybe érkezőt, 
ahonnan a csoportszobák folyosókon 
közelíthetők meg jobbra illetve balra.  
A csoportszobák kialakításánál a törvényi 
előírásokon túl lényeges szempont volt az 
is, hogy világos és tágas termeket kapjunk. 
Minden csoportszoba 60 négyzetméte-
res, amelyhez egy játéktároló helység is 
tartozik. Minden csoportszobához tartozik 
továbbá egy 40 négyzetméteres terasz, 
amely szintén alkalmas foglalkozások 
tartására. A teraszok előtt a csoportok-
nak saját virágágyásuk van, melyet a 
gyerekek gondozhatnak. A logopédiai 
foglalkoztató és egyéni fejlesztő helység 
35 négyzetméteres. A gyerekek mozgás-
igényüket kiválóan kielégíthetik a több 
mint 120 négyzetméteres tornateremben. 
Az óvónők munkavégzését teszi még 
komfortosabbá a nevelőtestületi szoba, 
melyhez könyvtársarok is tartozik.  

A bölcsődei szoba kialakításánál a 
tervezők maximálisan figyelembe vették 
azt az előírást, hogy a vizuális kapcsolat 
megmaradjon a gyermek és a körülötte 
lévő felnőttek között, legyen a gyermek a 
bölcsőde bármely pontján is. 

Az óvodai udvar minden csoportszo-
bából, minden öltözőrészből közvetlenül 
megközelíthető és egy szépen kialakított 
sétánnyal elérhető a már 2011-ben átadott 
játszóudvar. Ennek megléte mutatja azt a 
komplexitást, amely a község utóbbi évei-
nek fejlesztéseit jellemezte. 

(Az átadó ünnepségről, valamint a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde új épületéről készített  

fotók megtekinthetők a www.kornye.hu portálon.)
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A „suhanc” szó szent előttem
Puskás Sándor, a 22 esztendős környe-
bányai fiatalember ötödéves orvostan-
hallgatóként utazott 1956 októberében 
a fővárosba, ahol 23-án este 8 és 9 óra 
között sebesültmentés közben halálos 
lövés érte a rádiónál. Ő volt az első áldo-
zatok egyike. 

C saládja több mint három hét után 
kísérhette utolsó útjára, temet-
tethette el Farkasréti temetőben 

– emlékezett a falu szülöttére és az áldo-
zatokra a környebányai közösség október 
23-án annál az emlékműnél, melyet a 
forradalom fél évszázados évfordulóján 
állíttattak, s melyen márványtábla tiszteleg 
Puskás Sándor mártírhalála előtt. A megem-
lékezés részeként Beke László polgármester 
és Svétecz László önkormányzati képviselő, 
valamint a jelenlévők helyezték el a kegye-
let virágait és mécseseit. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékére rendezett ünnepség Környén ha-
gyományosan a református templomban 
kezdődött, ahol Bedy Sándor plébános és 
Nagy Péter református tiszteletes tartott 
ökumenikus istentiszteletet. Bedy Sándor 
a mosonmagyaróvári sortűz borzalmas 
emlékeit és az azt követő időszakot idézte 
fel, melyet fiatalemberként élt át. A katonák 
nem akartak lőni, de a parancsnok ekkor 
feléjük lőtt, mire ők engedelmeskedtek a 
tűzparancsnak. Az emberek hiába feküd-
tek a földre, amikor kiürültek a géppuskák 
tárai, az ablakokból kézigránátokat dobtak 
a sebesültek közé… 116 halott volt… Ha pár 
évvel idősebb vagyok, talán én is ott veszí-
tem az életem. Ha pedig gyermek lettem 
volna, talán most semmit sem tudnék, 
semmit sem értenék az eseményekből  
– fogalmazott a plébános.

Isten emlékezni tanítja 
az ő népét. Azért, hogy 
jól emlékezzen, s ne 
csak az emberekre em-
lékezzen, hanem min-
den emberi esemény 
mögött Isten hatalmas 
tetteire. Mert ha csak 
önmagára emlékezik, 
az még nem elég, attól 
még bizony elveszhet 
a nép. Ha egy nép úgy 
tud emlékezni a múltra, 
hogy Istenre is emléke-
zik, akkor ennek a nép-
nek van jövője is – hang-
zott el Nagy Péter református tiszteletes 
igehirdetésében, majd a megemlékezés 
a Művelődési Házban folytatódott.

Kié ma 1956? Kié ma gyönyörűséges 
szabadságharcunk öröksége? – tette fel a 
kérdést ünnepi beszédében Beke László, s 
a választ így fogalmazta meg: azoké, akik 
nem elégedtek meg a hazugságokkal, 
s ezért elindultak, hogy megkeressék és 
felfedezzék az igazságot és a szabad-
ságot. Azoké, akik emlékeztek mindarra, 
ami velük, szüleikkel, nagyszüleikkel, a 
városukkal és a hazájukkal történt. Azoké, 
akik fontosnak tartják a szabadságot, és 
hisznek abban, hogy közösen tudunk egy 
jobb és igazságosabb világot teremteni a 
hétköznapjainkban. 1956 mindenkié, aki 
hisz a demokráciában, hisz a népfelség 
elvében, mindenkié, aki hisz a közösség 
erejében és igazságában, s ezért megvet 
mindenféle zsarnokságot, mindenféle 
önkényt. A polgármester végül Déry Tibor 
gondolatait idézte: A suhancok forradal-
ma, mondták! Mától kezdve a „suhanc” 
szó szent előttem. Évek óta kétségbeesve 

figyeltem a magyar ifjúságot: ájultan 
hallgatott. Október 23-án felállt és helyre-
ütötte a nemzet becsületét. Megrendülten 
és tisztelettel megemelem a kalapom 
előtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és 
reméltem: 48 ifjúsága után most támadt 
a hazának egy 56-os ifjúsága is.

 „Ez a föld a te hazád” – ezzel a címmel 
következett a Szivárvány Táncegyüttes 
emlékező műsora, melyben a mai napig 
sokak által sokszor megfogalmazott kér-
désre keresték a választ: mi is történt 1956. 
október 23-án? 

A megemlékezés a Kegyeleti Parkban 
zárult. A környei önkormányzat nevében 
Beke László polgármester és Orlovits Tí-
mea jegyző, a szlovákiai testvértelepülés, 
Tardoskedd képviseletében Tóth Marián 
polgármester, Csanda József és Mészáros 
Imre helyezte el az örök emlékezés virágait, 
majd a német nemzetiségi önkormányzat, 
a pártok, civil szervezetek, az általános isko-
la diákönkormányzatának képviselői és a 
megjelentek hajtottak fejet, s lobbantották 
lángra a kegyelet mécseseit. 

Kétszeresen jubiláló Márton-nap 
Két évforduló is kapcsolódott a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesü-
lete által szervezett idei Márton-napi 
ünnepséghez: a vidám, hagyományőrző 
program pontosan tízedik alkalommal 
csalogatott fellépőket és vendégeket 
egyaránt, a burgerlandi hagyományos 
zenék feldolgozásait játszó Originale 
Sautanz-Musi zenekar pedig szintén a 
kezdetektől, tehát tizedszer húzta nem-
csak a műsor részeként, de az azt követő 
bálban is a talpalávalót.

2 004 óta emlékezik meg Környén 
a Környei Németek Baráti Köre és 
Kultúregyesülete Szent Mártonról, 

akinek elsősorban Németországban, de 
szűkebb hazánkban a németajkú telepü-
léseken is őrzik legendáját önzetlenségé-
ről, adakozásáról, jószívűségéről. A mai 
Szombathely környékén született püspök-
höz számos népszokás is kötődik. A gyere-
kek többnyire lampionos felvonulásokat 
tartanak, így a Német Hagyományőrző 
Gyermekcsoport fiúcskái, lánykái is apró 
mécsesek fényeinél léptek a Művelődési 
Ház színpadára Krállné Mózer Nikoletta 
vezetésével, majd arattak bájos előadá-
sukkal hatalmas sikert és zsebeltek be 
mosolyt, kacagást, vastapsot. 

Őket követte a szintén helyi Német 
Nemzetiségi Iskolás csoport, a Kismarosi 
Énekkar, majd fergeteges polkákkal a Szi-
várvány Táncegyüttes legidősebb aktív 
korosztálya, s az utánpótlás Hétszínvirág. 
Mindkét táncos csapat igazolta elneve-
zésük sokszínűségét: magyar és nemzeti-
ségi produkcióik egyaránt vérpezsdítőek, 
táncra sarkallók. 

Az 1976-ban alakult Pusztavámi Német 
Nemzetiségi Énekkar dalai továbbfokoz-
ták a hangulatot. Műsoruk koreográfiájá-
ban a vidámság „poharai” is szerephez 
jutottak, de a kismarosi Nachtigall Kórus 

és Marus Hagyományőrző 
Tánccsoport előadása sem 
nélkülözte a túlzottan „vidám” 
férfiember cselekedeteinek 
érzékeltetését. 

A színpadi programok sorát a 
fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő Környei Német Nem-
zetiségi Dalkör zárta, amely a 
16 esztendeje alakult Originale 
Sautanz-musi zenekarral közös 
produkcióval is meglepte a 
vendégeket.

A rendezvényen Wéber Ist-
ván, a Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete elnö-
ke virággal fejezte ki köszönetét Fábián 
Józsefné, Annus néni számára, hiszen 
– ahogy mondani szokták – ez a műsor, 
pontosabban a zenekarral ez kapcsolat 
nem jött volna létre, ha nincs ő… 

Pedig, „csak egy tánc volt” 

Annus néni még ma is mindenre részle-
tesen emlékszik. Vöröskeresztes kirándu-
láson vett részt a dalkör egyedüli tagja-
ként. Sopronba is „elugrottak”, s a város 
Főterén nagyon jó muzsikát hallottak. 
Annus néni pillanatok alatt megállapítot-
ta, hogy nem magyarok, hanem biztosan 
osztrák zenészek húzzák a talpalávalót.  
A kirándulótársak kíváncsiságát felkel-
tette egy hangszer, s mivel Annus néni 
beszélt a legjobban németül, kérlelni 
kezdték: kérdezzen rá, mi az? 

(Az Originale Sautanz-musi a kezdetek-
től a mai napig minden zeneszámában 
használja az Annus néni által ördöghege-
dűnek nevezett hangszert, amely alumí-
niumból készült, hasonlít a régi korokban 
a mosóteknőkben elhelyezett dörzsölő 
eszközökhöz, s a zenekar egyik tagja erős 
bottal „csikarja ki” a hangokat.)

Annus néni tehát két zeneszám között 
odalépett a színpadhoz, bemutatkozott, 
érdeklődött a hangszer iránt, s annak 
kezelője – miután elmesélte – átnyújtott 
számára egy névjegykártyát, rajta a ze-
nekar főbb elérhetőségeivel. Nem telt el 
pár perc, hogy megosztotta a társakkal 
az információkat, amikor többen jelezték: 
a férfi, akivel az imént beszélt, neki inte-
get. Az „ördöghegedűs” táncba hívta… 
Némi vívódás után követte a színpadra, 
s azt a polkát máig sem felejti el. 

Az élményekről, a fantasztikus zenekar-
ról természetesen mesélt itthon dalkörös 
társainak, akik biztatták, hogy vegye fel 
velük a kapcsolatot, írjon a névjegykár-
tyán található címek egyikére. Végül pa-
pírt, tollat ragadott, bemutatta a dalkört, s 
hogy szeretnék a zenekarral szorosabbra 
fűzni a kapcsolatot, vendégül látni őket 
Környén. A levélváltásokat telefonok kö-
vették, majd tíz esztendővel ezelőtt az első 
Márton-napi ünnepségre meg is érkezett 
az Originale Sautanz-musi zenekar. A kez-
detekben csak az együttes tagjai jöttek, 
ám az eltelt években elmélyült barátság-
nak köszönhetően mára a családtagok is 
ellátogatnak községünkbe. 

Ha már Márton, akkor lúd, akkor Libanap

K acsazsíros kenyér hagymával, tökfaragás 
és mindenféle libás kézműveskedés, köztük 
a jeles napra emlékeztető liba kitűző – ezek 

már az elmaradhatatlan kellékei a környei általános 
iskola Márton-napi programjának, melyet idén is 
László Márta szervezett. A program lebonyolításához 
Viskovics Andrea, Keltai Gábor, valamint Krupánszkiné 
Kovács Mónika és Pankotai Éva nyújtottak segítséget. 
Mónika és Éva arcfestőknek azonban nem túl sok 
libamotívummal akadt dolguk, hiszen Márton-nap 
ide vagy oda, az ifjú hölgyek továbbra is pillangó és 
virágok varázslását kérték… és a fiúk sem gácsérét…  

A kacsazsírral és a jelenkornak „áldozva” nutellával 
kent ízletes kenyérkék elfogyasztása után érkezett 
stílszerűen a „kacsatánc”, s bár több gyerkőcnek a 
korábbi generációk által oly jól ismert lépésekkel, 
mozdulatokkal gondja akadt, László Márta segítsé-
gével egy idő után „tombolt”, zengett az iskola falai között: háp háp háp, jaj de könnyű ez a tánc… A kacsatánc valamennyi 
résztvevője győztesként, egy-egy cukorkát szorongatva hagyhatta el a „parkettet”, de a gágogó verseny résztvevői sem távoztak 
üres kézzel… pontosabban: nem távoztak éhezve, szomjúhozva, annál inkább kitikkadva, mint egy liba…  
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Nagy sikere volt a Halloween partynak Évtizedes gyümölcsöző kapcsolat
Több mint tíz esztendeje „kopogtat” be 
az egészségnevelési hónapban, azaz 
november napjainak egyikén a Vöröske-
reszt környei szervezetének képviselője a 
Vackor Óvodába ízletes gyümölcsökkel 
ajándékozva meg a kicsiket. 

A ndor Ildikó titkár ezúttal 19-én ér-
kezett az intézménybe, a gyerekek 
pedig másnap „fel is dolgozták” 

és el is fogyasztották az egészséges fi-
nomságokat. Ez ananász, ez mangó, ez 
kivi, ez banán, ez kókusz, ez mandarin, ez 
narancs – így sorolta egy igen jól tájékozott 
nagyobbacska fiú annak a doboznak a 

tartalmát, amellyel a Vöröskereszt környei 
szervezete ajándékozott meg minden cso-
portot az óvodában az egészségnevelési 
hónap jegyében. Az idősebb gyerekek 
többsége szinte valamennyi gyümölcsöt 
felismerte, csupán a jordániai szilva oko-
zott fejtörést, azt viszont nagyon valószínű, 
hogy még a felnőttek sem igen tudnák 
beazonosítani. A kókuszdióról ugyanakkor 
pontosan tudta egy kislány, hogy azt meg 
kell fúrni és kókusztej is található benne. A 
nagyobb gyerekek gondos kézmosás után 
gyümölcssalátát készítettek: voltak, akik 
köténykében szorgoskodtak, s akadtak, 
akik szinte mérnöki precizitással aprították 

élvezettel a gyümölcsöket az ínycsiklandó 
illatok között.  A legkisebbeknek és a böl-
csődéseknek természetesen az óvodape-
dagógusok hámozták, szeletelték, tálalták 
az ajándékot, amelyek közül náluk a banán 
aratta a legnagyobb sikert és nyerte el a 
legtöbb „hmm finommm” jelzőt. 

Új trend Környén is: legyünk gyanakvóbbak!
Nem tudni, hány gyapjútakaró lelt gazdá-
ra Márton napján „potom” 149 900 Ft-ért 
Környén, de az biztos, hogy később többen 
gyanút fogtak. Az esetről egy férfi számolt be, 
aki feleségével együtt vett részt a községünk-
ben tartott díjtalan egészségügyi felmérésen.

J únius közepén egy „nagyszabású 
országos egészségprogram” érkezett 
Környére, amely akkor a postaládák-

ba eljuttatott meghívó szerint „ingyenes 
terápiás kezelést, masszázskezelést, sze-
mélyes tanácsadást és sok érdekességet” 
kínált. Azt szintén nem tudni, hogy nyáron a 
résztvevők mennyire távoztak elégedetten, 
vagy több (tíz)ezer forinttal szegényebben.

Az viszont biztos, hogy a hirado.hu októ-
ber közepén figyelmeztetett:   

Új trend, hogy a termékbemutatók szer-
vezői mostanában inkább egészségnapra, 
állapotfelmérésre invitálnak, s a meghívás-
ból sem derül ki pontosan, hogy valójában 
termékbemutatóról van szó…  A Kossuth 
Rádió Napközben című műsorában Fülöp 
Zsuzsanna, a Fogyasztóvédelmi Hatóság 
szóvivője elmondta: a termékbemutatók 

célcsoportja az idősebb korosztály… Ma már 
a meghívóból sem derül ki egyértelműen, 
hogy termékbemutatóról van szó, ezzel is 
igyekeznek a szervezők kijátszani a hatósá-
gok jelenlétét, illetve a meghívottak számára 
is kevésbé egyértelművé tenni, hogy mire 
invitálják őket valójában… mostanában a 
termékbemutatókon az egészségnap, álla-
potfelmérés, vagy valamilyen gyógyhatás 
hamis ígérete van leginkább terítéken. 

Környén novemberben a díjtalan szív 
és érrendszeri vizsgálat lehetősége csá-
bított sokakat. A férj és feleség vizsgálati 
eredményei azonban alapos áttekintés 
után elgondolkodásra késztették a férfit.  
A vérsűrűségtől, az erek ellenállásán, szívizom 
vérszükségletén, verőtérfogaton át az agyi 
erek rugalmasságáig, agyszövet vérellátá-
sáig terjedő, 15 féle vizsgálat minden egyes 
értéke ezrednyi pontossággal megegyezik a 
házaspárnál. Ekkor vált gyanakvóvá. Csak-
hogy addigra a nejét meggyőzték: szerző-
dést kötött a 149 900 Ft értékű gyapjútakaró 
megvásárlásáról, s a helyszínen már ki is fizet-
te az ötezer forintos foglalót. A házaspár végül 
úgy határozott, hogy mégsem veszi át a 

házhoz szállított ágyneműt, az „ajándékként” 
járó másodikat, a szintén ajándék porszívót 
és plüss figurát és nem fizetik ki a vételárat. 
Ezzel a foglalót ugyan elveszítették, de nem 
futnak a 150 ezer után, ahogy – hallani lehe-
tett – teszi sajnos néhány falubeli.  

És végül egy újabb idézet a rádiós műsor-
ból. „Fülöp Zsuzsanna a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatban ismertette: ha valaki mégis 
megvásárolt egy terméket, amire nincsen 
szüksége, a jogszabály biztosítja a nyolc 
munkanapon belüli elállási jogot, a ter-
méket visszaküldhetjük, és harminc napon 
belül vissza kell kapnunk a vételárat.” 

Jó hír, hogy jövőre szigorodik a fogyasztó-
védelmi törvény: nem maradhat szankció 
nélkül, ha például a termékbemutatókon 
célzot tan idős embereket vernek át, 
megtévesztő vagy agresszív eszközökkel 
bírják rá őket akár többszázezer forintos 
egészségmegőrző eszközök vagy ágyne-
mű-garnitúrák megvásárlására. 

Addig azonban, és azt követően is, nem 
árt az elővigyázatosság, gyanakvás, hiszen 
– a mondás szerint is – az okos ember más 
kárán tanul.

Elrabolták a siklót… 
avagy egy megjelenő meséskötet környei szerzőtől

E lapok hasábjain írtunk még az év ele-
jén Palásthy Ágnesről, sokoldalúságáról, 
hogy munkaterápiával hogyan kerekedett 
felül egy betegségen, amikor elkezdett 
angol nyelvű regényeket fordítani. Tette 
mindezt munkája mellett, hiszen angol 
nyelvtanárként dolgozik Oroszlányban, a 
gimnáziumban.

A kkor azt is elárulta, hogy az angol 
fordítás mellet t hobbija a me-
seírás, ami szintén kikapcsolja. 

Imádja a történetek szereplőit, s számára 
szinte észrevétlenül szüli az egyik történet 

a másikat. Sok mese került fel a blogjára, 
melyek mind szeretettel, igazán gyerekek-
hez szólóan íródnak, de álma volt, hogy 
kötetben is megjelenítse meséit, melyhez 
az illusztrációkat zömében a kiválóan 
rajzoló kislánya készítené. Az akkor körvo-
nalazódott elképzelés mára valósággá 
vált, hiszen a könyv – bár egyelőre csak 
előjegyezhető a Könyvmolyképző Kiadó 
webshopjában – várhatóan december 
15 -én megjelenik, s azt követően pár 
napon belül a boltokba is eljut. A Könyv-
molyképző Kiadó könyveit Tatabányán 
az Alexandra könyvesboltban is árusítják, 

ahol a remények szerint Palásthy Ágnes 
meséskötete is fellelhető lesz még az 
ünnepek előtt. Ágnes kötetében 17 mese 
szerepel, mind az erdei tisztáson játszó-
dik, önálló epizódokként, többé-kevésbé 
azonos szereplőkkel a tör ténetekben.   
Az „Elrabolták a siklót” címet a kötet záró 
története alapján nyerte el a könyv.

Mindazok, akik szeretnék gyermekeiket, 
unokáikat meglepni egy környei szerző me-
séskönyvével, előzetesen az agnesmesel.
blogspot.com internetes oldalon kaphat-
nak ízelítőt a tündéri mesékből.

Varga Katalin

Diós stangli
Sok-sok recept van közkézen, melynek eredetét, vagy elindítóját szinte lehetetlen már ki-
nyomozni. Az alant közzétett süti recept is ilyen, de tudom, hogy sokunk kedvence. Közeleg 
a karácsony, a gondos házasszony az aprósüteményeket már hetekkel előbb elkészíti, me-
lyek dobozban sokáig elállnak. Csak titkos helyre kell tenni, nehogy az ünnepekig eltűnjön 
a dobozból.

Hozzávalók egy gáztepsi mennyiségre:

• 25 dkg dió • 25 dkg porcukor • 3 tojás fehérje

Elkészítés:

A 3 tojás fehérjét a 25 dkg porcukorral gőz felett kemény habbá verjük. Amikor már megkeményedett a 
habunk, 4 evőkanállal kiveszünk belőle (ez a fehér máz kerül a stangli tetejére). A többi habhoz hozzá-
keverjük a diót. A masszából mindig egy kanálnyit veszünk ki és meghempergetjük porcukorban, hogy 
sodorható legyen, ne ragadjon, és kb. ujjnyi vastagra nyújtjuk, stangli formát vágunk belőle. Nyomózsák 
segítségével rányomjuk a tojásfehérje habot a tetejére.

Kevés ideig süssük alacsony hőfokon, inkább csak szárítsuk.

A szomszéd néni receptes könyvében találta és jó étvágyat kíván hozzá: Varga Katalin  

2013. október 31-én csütörtökön 15 órá-
tól igazán sikeres és vidám hangulatú 
Halloween-partyn vehettek részt a környei 
Művelődési Házba látogató gyerekek és 
szüleik. 

H alloweenes dekorációkat, játékokat 
készíthettek a különböző anyagok-
ból. Nagy sikere volt a tökfaragás-

nak, ahol a gyerekekkel együtt az anyukák 
és apukák is szorgoskodtak. Estére a mo-
solygó, vagy „ijesztő” de mindenképpen 
hangulatos töklámpások világították be a 
Művelődési Ház előterét. 

A jó hangulat mellett finom sült tök és 
sült alma várta a megéhező résztvevőket. 
A gyerekek késő délutánra már izgatottan 
várták a jelmezesek zenés felvonulását. 
Szellemek, boszorkák, vámpírok és egyéb 
„lények” népesítették be az előteret. Az 5 
tagú zsűri választotta ki a 3 legötletesebb 
és legjobb jelmezest, akiknek a jutalma 
egy-egy halloweenes csokitorta volt. Volt, 
aki hazavitte, volt, aki a barátaival osztotta 
meg. Mi is megkóstoltuk nagyon finom 
volt. Az ajándékokat és az elkészítetett já-
tékokat és a töklámpásokat hazavihették 
a gyerekek.

A rendezvény lebonyolításában sokan 
segítettek. A TTKT ESZI Családsegítő Szol-
gálat és Gyermekjóléti Központ munka-
társainak ötletei alapján, és segítségükkel 
készültek az ötletes figurák és dekorációk. A 
sült almát és a sült tököt a TTKT ESZI Környei 
Segítő Szolgálat Idősek Otthona dolgozói 
sütötték meg. Nagy segítséget jelentettek 
az önkéntes diákok, Krupánszky Gergely, 
Szolnok Réka és Barta Nóra. Mindenki segítő 
közreműködését köszönjük. Jövőre várjuk 
azokat is, akik most otthon maradtak. Addig 
van idő kigondolni a jelmezeket is.

Schweininger Ilona intézményvezető

   
 

Alternatív munkaerő–piaci szolgáltatás 
TÁMOP 5.3.8.-A3 

 

A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. abban 
kíván segíteni, hogy az Önnek megfelelő munkát 
megtalálja és segítsen az elhelyezkedésében. 
 

Ha Ön megváltozott munkaképességű és 
dolgozni szeretne, akkor keressen minket! 
Szolgáltatásunk Önnek ingyenes! 
 

Kihelyezett ügyfélfogadást tartunk keddenként 
10-12 óra között az oroszlányi Önkormányzati 
Szociális Szolgálatnál (Fürst S. u. 20.). 

 

Kérjük, előzetesen egyeztessen velünk 
időpontot! 

 

Elérhetőségeink: 

2890 Tata, Agostyáni u. 31. 

Telefon: 34/880-550 

Mobil: +36 20 470-1399 

E-mail: infotata@napa-forgo.hu 
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Kempo siker
Környe talán legfiatalabb egyesülete a Gyémánt Kempo SE. 
Sok lelkes fiatal jár az edzésekre, ismerkedik a harcművészet 
titkaival. Többen már Tatabányára is átjártak az edzésekre az 
elmúlt évben, de sokan csatlakoztak a csapathoz, mióta Környén 
vannak az edzések.

A z első megmérettetés egyesületként a XI. Csákvár Kupa gyerek 
Kempo bajnokság volt, ahol 239 induló közül a környei csapat  
6 fővel vett részt. A formagyakorlat (kata), földharc 

(grappling), 3 pontos (touch contact), valamint a chikara kurabe 

(long fight) versenyszámokban indultak a versenyzők és a 3 pontost 
leszámítva valamennyi számban arany és ezüstérmet hoztak el. 
Eredmények: Aranyérem (3): Gacs Dániel – kata – földharc – chikara 
kurabe. Aranyérem: Budai Anita (földharc). Ezüstérem: Benkő Lili 
(földharc). Benkő Mirabella (földharc). Budai Levente (földharc). 
Karnuts Ferenc a 3 pontos touch contact-ban a dicséretes 4. helye-
zést érte el. Gratulálunk a nyertes csapatnak, akik szívből köszönik 
a szurkolóknak a biztatást és mesterüknek, Bognár Leventének  
(1 kyu) a felkészítést, a kitartásra nevelést.

Varga Katalin

Négy arany és egy ezüst Mórról 
Huszonkilenc, köztük szlovákiai és maros-
vásárhelyi egyesületek 380 versenyzője 
állt rajtkőre a Móri Úszó Egyesület által 
immáron 11. alkalommal megrendezett 
Ezerjó Kupa Nemzetközi Úszóversenyen. 

A rangos megmérettetésről a környei 
Bublovics István négy arany és 
egy ezüst éremmel érkezett haza. 

Folytatja tehát ragyogó szerepléseit a Kis-
faludy Mihály Általános Iskola és Művészeti 

Iskola 2a osztályos diákja, a Tatabányai 
Vízmű Sport Egyesület úszó szakosztályá-
nak versenyzője. A tehetséges ifjú környei 
úszó október közepén a móri Ezerjó Kupa 
Nemzetközi Úszóversenyen szerepelt, majd 
állt dobogóra öt alkalommal is. A 2006-os 
korosztályban, fiú kategóriában 50 méter 
távon mell-, gyors- és hátúszásban, s 100 
méter vegyesen sem akadt legyőzőre, míg 
az 50 méteres pillangón ezüstérmet szerzett. 
Gratulálunk a fiatal sportolónak!

Kicsi a gyülekezet, de hadra fogható

58-an az év utolsó véradásán
58 önkéntes donor vett részt a Vöröskereszt 
által szervezett október végi véradáson a 
környei Művelődési Házban, Barkóczi Alex, 
Bódi Csaba, Soós Melinda és Bors István 
személyében négy első alkalmas véradót 
köszönthettek a szervezők.

A községben idén is négyszer hívták 
az „Adj vért, életet menthetsz!” 
mottóval a segíteni vágyókat, s 

összességében 241-en érkeztek. Pontosab-
ban ennyi alkalommal adtak vért, hiszen 
sokan évente többször is részt vesznek a 
Vöröskereszt által szervezett véradáson: a 
hölgyek évi négyszer, férfiak ötször lehetnek 
donorok, viszont két véradás között mini-
mum 56 napnak kell eltelnie.

A „debütálók ” lét száma 
viszont az előző évihez képest 
sajnos némileg csökkent: míg 
2012- ben 15 - en nyúj tot ták 
első alkalommal a karjukat, 
addig idén 9-el gyarapodott 
a számuk.

(A legtöbb vérre ma már 
a daganatos betegek keze-
léséhez van szükség. Ezt kö-
vetik a különböző sebészeti 
beavatkozások. A spor t- és 
közlekedési balesetek miatti 
sérülések csak a negyedik helyen állnak.  
A nagy vérigény elsősorban az orvostudo-
mány fejlődésének a következménye: sok 
korszerű műtét, szervátültetés, a rosszindu-

latú betegségek (leukémia, daganatok) 
kezelése csak a korszerű transzfuziológiai 
lehetőségek birtokában lehetséges. 

(forrás: www.veradas.hu)

Magyar Véradók Napja – november 27.
Köszönjük a véradást!

S okak számára lehet ismerős ez a 
mondat. Annak a 140-150 embernek 
biztos, akik eljárnak a környei véradá-

sokra. Nagyon jó kis csapat ez! Már szinte 
mindenkit névről (és lakcímről) ismerek, 
hiszen 1996 óta szervezem a véradásokat 
falunkban. Akkor még csak két alkalommal 
volt évente, ma már négyszer, mert igény 
van rá.  Jönnek a falubeliek, a faluban 
dolgozók. Van, aki csak átutazik Környén, 
és ha már épp itt jár, bejön a véradásra. 
Vannak barátok, akiknek Környéhez nem 
sok közük van, de évek óta ide járnak vért 
adni. Vannak házaspárok, családok, akik 
együtt nyújtják a karjukat. Jó látni, amikor 
a nagykorúvá vált fiatal büszkén, esetleg 
kissé félve szülei nyomdokaiba lép. Jó 

példa van előtte! Nem egy család van, 
ahol mindenki véradó. Sőt olyan is, ahol a 
jövevények, udvarló, vő, meny is. 

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy irányí-
tott véradást szervezünk. Ez azt jelenti, hogy 
tudjuk, kinek gyűjtjük a vért. Bárki szólhat 
nekünk, ha egy hozzátartozója olyan műtét 
előtt áll, amiről tudják, hogy több egység 
vér kell hozzá, és esetleg kevés van belőle. 
Eddig még mindig akadt elég donor, mert 
a véradók önzetlen emberek. 

A véradás nemcsak a beteg, de a donor 
szempontjából is hasznos dolog. A levett 
vérből egy sor vizsgálatot végeznek a vérel-
látóban (a betegnek csak ezután adják be), 
és ha eltérést találnak, értesítik a véradót. 

A Magyar Véradók Napján, idén is több 
környei donort köszöntenek Tatabányán. 
Álljon itt a nevük, büszkék vagyunk rájuk!

90-szer adott Becher György, 60-szor 
adott Varga Zsolt, 50-szer adott Szommer 
János, 40-szer adott ifj. Tkalcsits Ferenc, 
Májer Tamás, Makk László, Tremmel Jó-
zsef, 30-szor adott Rácz Ferenc, Tkalcsits 
Mihály, Virga József, 25-ször adott Bagó 
Attila, Horváth Gyula, Somhegyi Csabá-
né, Tkalcsits Péter, Wittmann Ferenc.

Ha még nem próbálták, jöjjenek el egyszer 
vért adni! Meglátják csodálatos érzés! Fizika-
ilag is felfrissülünk tőle, de fontosabb, hogy 
olyan „jó”-nak érezzük magunkat utána.

Rendületlenül hiszem, hogy az emberek 
jók, vagy azok akarnak lenni, ezért minden-
kit szeretettel várok véradásra!

Kissné Ágoston Éva

véradás szervező  

Patkányok a településen
A patkányok kisebb – nagyobb mértékben 
megjelenhetnek a településeken, a tele-
pülések közterülettel határos utcáiban.  

A hol állattartás folyik és termények, 
takarmányok vannak az udvaron 
vagy a melléképületekben, szinte 

biztos, hogy megjelennek a rágcsálók. Az 
elhagyatott, gondozatlan udvarok, romos 
melléképületek nyújtanak búvóhelyet 
számukra, ahonnan eljárnak táplálékért 
a szomszédos udvarokba. A járványügyi 
rendelet szerint az irtásuk mindig a tulaj-
donos feladata, közterületen pedig ön-
kormányzati feladat. A lakosság panasszal 
élhet, amelyet a területileg illetékes járási 
népegészségügyi intézet kivizsgál, és ha 
indokolt, határozatban kötelezi érintett 
épület vagy terület tulajdonosát, illetve 
gazdálkodó szerv vezetőjét az irtásra. 

A rágcsálók ártalma bejutásuk meg-
akadályozásával, életfeltételeik megvál-
toztatásával, táplálékuk megvonásával 
védhető ki. A hulladék, ételmaradék és 
házi szemét gyűjtésének, tárolásának 
megfelelő módja (zár t, hézagmentes 
szemétgyűjtő), valamint azok folyamatos 
elszállítása és a tisztaság biztosítása a 
patkányok életfeltételeit rontja. A fészke-
lésre alkalmas zugok megszüntetése, a 
fellelhető patkány és egérlyukak betömé-
se, az épületek környékén található lom, 
törmelék, téglarakás, fa és építőanyagok, 
széna- vagy szalmakazlak elszállítása vagy 
megszüntetése, a fészkelő helyek zavarása, 
bolygatása ugyancsak életfeltételt rontó 
tényező. Mérgezett csalétkek alkalmazá-
sával, állandó kihelyezésével az esetleges 
bekerülő patkányok még elszaporodásuk 
előtt elpusztíthatók. Zárt helyiségekben a 

különféle riasztószerek, így a petróleum 
és a kátrány a patkányok távoltartására 
alkalmazható. Amennyiben a házilagos 
kivitelezés nem vezet eredményre illetve 
a rágcsálók nagymérvű elszaporodását 
észlelik, akkor egy egészségügyi kártevő-
irtással hivatásszerűen foglalkozó szakvál-
lalkozást szükséges megkeresni az irtási 
feladatok elvégzésére.

Ne hagyjuk soha figyelmen kívül azt a 
körülményt, hogy azon a területen, ahol 
a kártevők egyszer már megjelentek és 
elszaporodtak, ott kedvező életfeltételeket 
találtak, így az elvégzett irtás után is lehető-
ség van újbóli megtelepedésükre. Az irtás 
csak akkor adhat tökéletes eredményt, ha 
az rendszeresen ismétlődik, vagy ha azzal 
egyidejűleg az ártalom megelőzésére is 
kellő figyelmet fordítunk.

Tatabányai Járási Népegészségügyi Intézet

Augusztus óta szolgál Környén Nagy Péter 
református tiszteletes, aki tervei, céljai 
kapcsán korábban úgy fogalmazott, hogy 
azokat csak közösen, együttmunkálkodva 
lehet megvalósítani. 

A gyülekezet máris igazolta, hogy 
bár létszámát tekintve ugyan ki-
csi, de szorgos és hadra fogható.  

A tiszteletes a templom és a parókia kert-
jének parkosításához kérte a segítségüket, 
nagyjából tizenöt férfi és asszony pedig 
az eltelt hetekben három szombaton is 
serénykedett, végezve a munka dandár-

jával. A templom elől összesen hat fenyőt 
és egy diófát vágtak ki, a legnagyobbhoz, 
a torony magasságát is meghaladóhoz 
szakember segítségét kérve, majd követ-
keztek a vékonyabb akácfák a kert hátsó 
részében, s természetesen az aprítás, mert-
hogy száradás után tűzifaként haszno-
sulnak. A tiszteletes terveiben ugyanis az 
egyházközség kiadásainak csökkentése 
érdekében szerepel egy vegyes-tüzelésű 
kazán beszerzése, amivel olcsóbbá tehető 
a parókia fűtése.

Mint Nagy Péter elmondta, a fák kivágá-
sát az állagmegóvás indokolta, hiszen a 

templom falai a hozzáérő, rálógó ágaktól 
nehezen száradtak, a gyökérzet már az 
alapot veszélyeztette, s egyáltalán nem 
utolsó sorban szeretne pályázni az épület 
felújítására, márpedig ha sikerrel jár, ak-
kor a rekonstrukció miatt biztosítani kell a 
hozzáférést.

Ez a miénk, magunknak, magunkért 
dolgoztunk és bizony nem kis munka áll mö-
göttünk – fogalmazott a tiszteletes, s mintha 
a természet is megajándékozta volna a 
szorgoskodókat: a cserjéktől is megtisztított 
kertben a fűszálak között számtalan ibolya 
bukkant fel…  
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Megérkeztünk!

Születésnaposok Programok
Őszi túra

A „Mozdítsd meg KÖRNYE-zeted! szerve-
zői november 30-án őszi túrára várják 
a kirándulni vágyókat. Indulás 9 órakor 
a polgármesteri hivatal mellől, úti cél a 
vértessomlói kilátó. Előzetesen Gubicza Ist-
vánnál lehet érdeklődni a 30/2777-909-es 
telefonszámon.

Adventi varázslat Bécsben

Egynapos buszos adventi utazásra invitál-
juk Bécsbe, Schönbrunn-i kastély és parklá-
togatással. A csodálatos uralkodói palota 
megtekintése, nézelődés a karácsonyi 
vásárokban, fakultatív séta Bécs utcáin. 
A gyerekek számára ajándékkészítés a 
városháza földszintjén. A délutáni szabad-
idő alatt még a fejünk felett is kigyúlnak a 
meghitt adventi fények. Jöjjön velünk! 
Utazás autóbusszal december 10-én, ked-
den. Indulás 7 órakor a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola parkolójából. Szükséges 
okmányok: személyi igazolvány vagy útle-
vél. Érdeklődni Menoniné Pillmann Teréznél 
lehet a 20/433 53 92-es telefonszámon.

Karácsony Kupa december 14-én

Idén december 14-én 8 órától rendezi 
meg a környei önkormányzat képviselő-
testületének Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Kisebbségi Bizot tsága az 
általános iskola tornatermében a Kará-
csony Kupát, amely már több mint három 
évtizede várja a labdarúgócsapatokat és 
szurkolókat. Az első három helyezett ser-
leg elismerésben részesül, valamint a szer-
vezők a Gólkirályt és a Legjobb Kapust is 

A megfázásról
A tél közeledtével egyre gyakoribbak a felső légúti fertőző 
betegségek. Jellemző rájuk, hogy cseppfertőzéssel terjednek, 
így azokon a helyeken ahol sok ember tartózkodik (pl. busz, 
bevásárló központ) nagyon könnyű megfertőződni.

A felső légúti fertőzések kb. 80-90 százalékát vírusfer-
tőzés okozza. (A teljeség igénye nélkül: influenza, 
parainfluenza, rhinovirusok stb.) A vírusfertőzések ha-

sonló tüneteket okoznak, ebben az esetben rossz közérzet, izom 
és ízületi fájdalom, torokkaparás, köhögés. A vírusos felső légúti 
fertőzések kezelésére nem létezik oki terápia, tüneti terápiát 
végzünk (pihenés, bő folyadék, lázcsillapítás, C-vitamin szedé-
se, hurutoldó, orrspray.) Az antibiotikumnak ebben az esetben 
nincs helye a kezelésben, mivel a vírusfertőzésre nincs hatással 
és az esetleges bakteriális felülfertőzés okozta szövődményeket 
nem lehet vele megelőzni. A vírusfertőzés okozta tünetek a fenti 
terápiára kb. 3-5 nap alatt meggyógyulnak.  Előfordul, hogy a 
gyógyulás mégsem következik be, ilyenkor bakteriális fertőzésre 
is gondolni kell. Ha a virusfertőzés panaszok a fenti kezelés el-
lenére 2-3 nap alatt nem javulnak vagy rosszabbodnak, akkor 
feltétlenül orvoshoz kell fordulni.

Orvos javaslata nélkül antibiotikumhoz nyúlni nem javasolt, 
mivel a felesleges vagy nem megfelelő antibiotikum használat 
elősegíti az egyre több antibiotikumra érzéketlen baktérium 
törzsek kiszelektálódását (antibiotikum rezisztencia) amely ko-
moly betegségeket okozhat, ill. a vastagbélflóra károsodását 
eredményezi, ami hasmenéshez az immunrendszerünk további 
romlásához vezethet.

Megelőzés: védőoltás csak az influenza vírus ellen áll ren-
delkezésre, ami csak az oltóanyag által tartalmazott influenza 
törzsek ellen ad védettséget. Más légúti fertőzést okozó vírus 
ellen nem használ. Megelőzésként javasolt bő folyadékbevi-
tel, C esetleg multivitamin szedése, bélflórát erősítő időszakos 
probiotikumos kúrák. Javasolt megfelelő személyi higiénia: kéz-
mosás, zsebkendőbe köhögés, tüsszentés, gyakori szelőztetés, 
ill. betegen ha lehet, ne menjünk közösségbe mások védelme 
érdekében is.

Dr. B.P.

DECEMBERI MUNKAREND ÉS RENDELÉSEK 
A HÁZIORVOSOKNÁL

December 7. (szombat) – a rendelések szünetelnek, a betegek  
 sürgős esetben a 24 órás tatabányai ügyeleti szolgálathoz  
 (Béla király körtér 69.) fordulhatnak.
December 18– 21-éig Dr. Árendás József szabadságát tölti,  
 a helyettesítéséről Dr. Bublovics Péter gondoskodik  
 a szokásos rendben az I. számú Háziorvosi Rendelőben  
 (Beloiannisz út).
December 21. (szombat) – munkanap, az I. számú Háziorvosi  
 Rendelőben (Beloiannisz út). fogadják a betegeket.
December 23. (hétfő) – Dr. Bublovics Péter háziorvos  
 szabadságát tölti, ezen a napon Dr. Árendás József  
 gondoskodik a helyettesítéséről a Rákóczi úti Szent  
 Rókus Rendelőben.
December 24 – 29. (munkaszüneti napok): a rendelések  
 szünetelnek, a betegek sürgős esetben a 24 órás  
 tatabányai ügyeleti szolgálathoz (Béla király körtér 69.)  
 fordulhatnak.
December 30. (hétfő) – munkanap, mindkét rendelőben  
 a megszokott rend szerint fogadják a betegeket.
December 31. (kedd) – 12 órától a betegek sürgős esetben  
 a 24 órás tatabányai ügyeleti szolgálathoz  
 (Béla király körtér 69.) fordulhatnak.

KÖZSÉGÜNK ADVENTI 
PROGRAMJAI

ADVENT – december 1. 

Advent első vasárnapján, idén dec-
ember 1-jén, hagyományosan a katolikus 
templomban kezdjük a közös felkészülést a 
Szeretet ünnepére. Az ünnepi program 16 
órakor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy Mi-
hály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola énekkara, a Környei Német Nemze-
tiségi Dalkör és a Vackor Óvoda Kamara-
kórusa. A műsor után gyulladnak fel közsé-
günk ünnepi és a Betlehemi jászol fényei, 
majd a program zárásaként a Boldog II. 
János Pál pápa 
téren minden-
kit karácsonyi 
vásár, a kicsiket 
forró tea, a fel-
nőtteket forralt 
bor várja.

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap,  

mint a délutánra jő az alkonyat,  
mint ha szellő jelzi a förgeteget  

– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

Novemberben egy kisfiúval gyarapodott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóját, 

Jeszenovics Mihály és Komolai Ramóna 
kisfiát, Balázst!

Balázsnak és szüleinek  
hosszú, boldog életet kívánunk!

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik novemberben 
ünnepelték kerek születésnapjukat:

85 esztendős
Csizmadia Zsigmond (1928. 11. 04.) 

Haffner Andrásné (1928. 11. 29.)

80 esztendős
Zsoldos Zoltán (1933. 11. 23.) 

Szing János (1933. 11. 29.)

75 esztendős
Mészáros Pál (1938. 11. 03.) 

Rozsnyai Mihály (1938. 11. 05.) 
Kalocsai Ferencné (1938. 11. 06.) 

Vidéki József (1938. 11. 11.) 
Szabó András (1938. 11. 12.) 
Haas Józsefné (1938. 11. 12.) 

Goldschmidt Józsefné (1938. 11. 23.) 
Berki Sándorné (1938. 11. 23.) 
Nagy Béláné (1938. 11. 25.)

70 esztendős
Bede Imre (1943. 11. 07.) 

Draschler István (1943. 11. 09.)

További jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk!

díjazzák. A nevezési díj csapatonként 12 
000 forint, az összeg együttesenként egy 
láda sört és a már hagyományos zsíros 
kenyeret is tartalmazza, a szervezők az 
első 8 együttes nevezését fogadják el! 
Érdeklődni és nevezni Török Mihály 
főszervezőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 3. sz. alat t. 
Telefonszám: 06 30 201 3891.

Környebányai Karácsony

Közös karácsonyi ünnepségre várják a 
környebányaiakat december 20-án, 
pénteken 17 órától a Közösségi Házban. 
Adventi ajándékműsort ad az Együtt Élünk 
Tatabányai Egyesület, a Berek Dalkör, a 
környebányai gyerekek pedig betlehemes 
játékkal kedveskednek a vendégeknek.  
A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak!

SZILVESZTERI BATYUS BÁL 

Idén is várja a környeieket és környék-
belieket a már hagyományos SZILVESZ-
TERI BATYUS BÁL az általános iskolában.  
A talpalávalóról és vidám hangulatról a tar-
jáni Spitzbuam zenekar (Tarjáni Csibészek) 
gondoskodik. A jótékonysági rendezvény 

bevételével a szervezők az iskolát és óvodát 
támogatják. Érdeklődni és helyet foglalni 
Török Mihály főszervezőnél lehet a Csavar-
Csapágy Üzletben, az Alkotmány út 3. sz. 
alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
PROGRAMJAI

ADVENTI VEGYES ADOK-VESZEK  
ÉS CSERE-BERE – november 30.

Adventi vegyes adok-veszek és csere-bere 
vár mindenkit, „árust” és vásárlót egyaránt 
november 30-án, szombaton 9–12 óráig a 
környei Művelődési Házban. Minden árulha-
tó, cserélhető, ami használható és jó állapotú, 
de már feleslegessé vált, és csak a helyet 
foglalja, a gazdájának nincs szüksége rá, 
s talán valaki épp arra vágyik. Lehet ruha, 
könyv, használati eszköz, játék, CD, DVD, stb. 
Az asztalfoglalás ingyenes, de kérjük előze-
tesen jelezni a 34/473-091-es telefonszámon.  

HOLLE ANYÓ – december 2.

A Holle anyó című zenés mesejáték szó-
rakoztatja és varázsolja el mindazokat a 
kicsiket, nagyokat, akik december 2-án, 
hétfőn ellátogatnak a Művelődési Ház-
ba. A Hókirálynő Meseszínpad előadása  
10 órakor kezdődik, a belépődíj 400 Ft. 

SÁLKÖTŐ AKCIÓ – december 7.

December 7-én délután kerül sor a „Kössön 
belénk!” elnevezésű sálkötő akció ajándék-
sorsolására.

KARÁCSONYFA DÍSZÍTÉS ÉS 

TÉLAPÓ MŰSOR – december 7. 

A hagyomá-
nyokhoz hí -
ven Advent 
második hét-
végéjén, dec-
ember 7-én 
öltöztetjük ün-
nepi díszbe 
a falu karácsonyfáját. Délután 2 órától a 
kicsik és nagyok a Művelődési Házban ké-
szíthetik el a díszeket, amelyekkel 15.30 és 
16.30 között varázsolják karácsonyfává az 
intézmény előtt felállított fenyőt. 17 órakor 
kezdődik „A Mikulás elveszett” című zenés 
mesejáték a Hemo Musical előadásá-
ban, közreműködnek a Sihlouette balett 
táncosai. A programokra a belépés a 
falubelieknek díjtalan, ezért kérjük, hogy 
a diákigazolványokat, lakcímkártyákat 
ne felejtsék otthon a vendégek. A zenés 
mesejátékra a nem környeieknek 600 Ft 
a belépődíj.

Karácsonyi szöszmötölő – december 14.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Művelődési Ház karácsonyi 
szöszmötölőre (ajándékok, dekorációk 
készítése) várja a gyermekeket, szülőket, 
nagyszülőket december 14-én, szombaton 
délután 2 és fél 5 között. A részvétel díjtalan!

IDŐSEK KARÁCSONYA – december 21.

Községünk szép hagyománya Advent ne-
gyedik hétvégéjén az Idősek Karácsonya, 
melyre természetesen nem csak a 70 év 
feletti szépkorúakat várjuk. Idén december 
21-én délután 2 órakor kezdődik az 
ünnepség a Művelődési Házban. Műsort 
adnak a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
diákjai, a Német Nemzetiségi Gyermekcso-
port, a Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor 
Óvoda Kamarakórusa. Az adventi ünnepi 
programokra minden környeit szeretettel

Az adventi ünnepi programokra minden 
környeit szeretettel hív és vár a község 

önkormányzata!
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Képviselői fogadóóra

Vadász Éva az idei esztendő utolsó kép-
viselői fogadóóráját december 2-án, 
hétfőn tartja 17 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, 
akik segítséget, vagy tájékoztatást sze-
retnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Élelmiszergyűjtés – krumpliebéd 

A Környei Katolikus Karitász idén is szervez Karácsony előtt tartós élelmiszergyűjtést a 
rászorulók részére. Az adományokat a szervezet december 14-én, szombat délután 
15 és 17 óra között gyűjti a Katolikus templom sekrestyéjében.

A KÖRNYEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
ADVENTI LELKIGYAKORLAT

Az egyházközség idén is megrendezi 
az Adventi lelkigyakorlatot, melynek 
időpontját a község internetes portálján 
(www.kornye.hu), a KKTV képújságjában 
és a szentmisét követő hirdetésekben 
tudatja. A lelkigyakorlatot Szalai Gábor 
atya tartja.

KATOLIKUS HITTAN ÓVODÁSOK SZÁMÁRA

Ez év novemberétől a Vackor Óvodá-
ban is lehetőség nyílt katolikus hittan 
foglalkozások indítására nagycsopor-
tosok számára. A foglalkozások során a 
gyermekek bibliai történeteken, ifjúsági 
énekeken, kézműves tevékenységeken 
keresztül ismerkedhetnek meg a vallá-
sos lelkülettel, s olyan alapvető emberi 
értékek jelennek meg a leghangsúlyo-
sabban, mint a jóság, a szeretet, ember-
társaink megsegítése. A foglalkozásokat 
péntekenként 14.45-től tartja Tremmel 
Kata hittanár, aki sok szeretettel várja a 
nagycsoportosokat.

KÉSZÍTSÜK EL EGYÜTT  
AZ ADVENTI KOSZORÚT!

November 30-án (szombat) délelőt t 
10 órától a templom mögötti káplán-

lakásban (paplak) adventi koszorúkat 
készí tünk, közösen hangolódva az 
advent, vagyis a várakozás idejére. 
Hozz magaddal koszorúalapot, tuja- 
vagy fenyőágakat, amivel a koszorút 
borítod (damillal), 4 gyertyát, lehetőleg 
3 lilát és 1 rózsaszínt, de jó a fehér is, 
az alapba szúrható gyertyatartókat 
(4 db), a gyertyákhoz illő szalagokat, 
masnikat, a díszítéshez szükséges dol-
gokat. Természetes anyagokat, úgy, 
mint az erdőből, a kertből gyűjtött pici 
tobozok, bogyók, csonthéjas termések 
(pl.:makk, mogyoró), szárított gyümöl-
csök, virágok, vagy díszek: alkalomhoz 
illő golyók, kisebb figurák(angyalka), 
gyöngysor. Sok szeretettel várok minden 
kedves érdeklődőt!

Tremmel Kata hittanár

KIÁLLÍTÁS TEMPLOMFOTÓKBÓL 

Vlasits Márton ökumenikus templomfotó-
iból nyílik kiállítás a Művelődési Házban.  
A Környén élő látássérült fotós kedvenc 
témái az Árpádkori templomok. Pár esz-
tendeje a misztikus környezet mibenlétét 
így fogalmazta meg: gyermekkoromban 
édesapám azt mondta, a templomokban 
lerakódik a sok ima és fohász, attól válik 
szent hellyé… Vlasits Márton művei a Környei 
Római Katolikus Egyházközség szervezésé-
ben Advent első vasárnapjának estéjétől 
(dec. 1.) tekinthetők meg a Művelődési 
Házban munkanapokon január első hetéig. 

KARÁCSONYI RÁHANGOLÓ

A Madrigál Énekegyüttes nyújtja át kará-
csonyi dalokból készített szeretetcsokrát 
Saltzer Géza vezetésével december  
15-én 10.30-kor a Római Katolikus Temp-
lomban. A „Karácsonyi ráhangoló” részt-
vevőinek adományait az egyházközség 
a Környei Katolikus Karitász számára 
ajánlja fel, amely idén is szeretné meg-
szépíteni a rászoruló testvérek ünnepét. 

ÉJFÉLI MISE

December 24-én, Szenteste az éjféli mise 
este fél 11-kor kezdődik a Római Katolikus 
Templomban.

Másnap, Advent harmadik vasárnapján, december 15-én, a szentmise után,  
12 és 14 óra között a már hagyományos „krumpliebédre” várja szeretettel a Karitász 
a Közösségi és Tájházban azokat a jóakaratú és nem csak hívő embereket, akik 
aznapi ebédjük árát felajánlják hátrányos helyzetű testvéreiknek. Az adományokat 
még Szent Karácsony előtt eljuttatják a rászorulókhoz, számukra is megszépítve 
ezzel az ünnepet. 


