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Megkérdeztük a polgármestert: 
Miért késik az új óvoda építése?

Beke László: A közbeszerzési döntő-
bizottság a pályázati eljáráshoz össze-
állított ajánlattételi dokumentációval 
kapcsolatban kifogást fogalmazott meg, 
emiatt késik a több mint 450 millió forintos 
beruházás megvalósítása. 

Az történt, hogy a szegedi KÉSZ Hol-
ding jogorvoslati kérelmet nyújtott 
be a közbeszerzési döntőbizottság-

hoz, amiben kifogásolták az értékelési 
szempontokat és az árazatlan költségvetés 
mértékegységeit. A döntőbizottság rész-

ben helyt adott a jogorvoslati kérelemnek 
és megsemmisítette az önkormányzat által 
a pályázati eljáráshoz összeállított aján-
lattételi dokumentációt, s az azt követő 
valamennyi döntését.

Bár a döntőbizottság határozatában 
nem kötelezte önkormányzatunkat új 
közbeszerzési eljárás lefoly tatására, 
viszont a rendelkező rész ezzel kapcso-
latban nem fogalmaz egyértelműen. 
A döntéshozókat megkerestük, hogy 
foglaljanak állást a saját határozatuk 
értelmezésével kapcsolatban, de erre a 

mai napig nem került sor. Mivel az önkor-
mányzat nem szeretne tisztázatlan jogi 
helyzetbe kerülni, ezért – az új bölcsőde, 
óvoda építésének mielőbbi megkez-
dése érdekében – a képviselő-testület 
úgy határozott, hogy új kiírást készítünk, 
és ismét meghirdetjük a közbeszerzési 
eljárást annak az ügyvédi irodának a 
bevonásával, amely a polgármesteri 
hivatal rekonstrukciójával kapcsolatos 
közbeszerzési eljárást is bonyolította.  Így 
reményeink szerint nyáron már indulhat 
a beruházás. 

Meghívó
Környe Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója, 

március 15-e alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségünkre.

Megemlékezésünk időpontja:

 2012. március 15.
AZ ÜNNEPI ESEMÉNY PROGRAMJA:

16.00 óra  
Megemlékezés a szabadságharcról Környebányán, a Hősi Emlékműnél

17.00 óra
Ökumenikus istentisztelet a környei római katolikus templomban, 

azt követően a Kegyeleti Parkban az általános iskolások ünnepi műsora, 
Díszpolgári Cím átadása, majd koszorúzás.

Szeretettel várjuk községünk lakosságát!

 Környe Község Önkormányzatának képviselő-testülete
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Helyi értékeink
Élnek köztünk szép számmal olyan em-
berek, akik nem otthonról, fotelban ülve 
bírálnak, kritizálnak, épp ellenkezőleg, 
a vérükben van a közösségért való lét, a 
nyüzsgés, a tenniakarás szűkebb környe-
zetükért, embertársaikért.

F alunk honlapját olvasva megakadt 
a szemem egy íráson, mely szerint 
Linczmaier Dezső több évtized után 

leköszön a település katolikus közösségé-
nek világi elnöki tisztéről, átadva a helyet 
a fiatalabb generációnak. Kíváncsivá tett, 
mi lehet a feladata egy világi elnöknek, 
milyen hajtóerő kell ahhoz, hogy valaki 
megszállottként tegye a dolgát szűkebb 
pátriájában.

Emlékszem, – mesélte Dezső – gyerekko-
runkban minden vasárnap délelőtt misére 
kellett járnunk. Három fiútestvéremmel sok-
szor a tóparton kötöttünk ki a mise helyett, 
aztán volt, hogy kiderült a turpisság, mert 
rákérdezett apánk, hogy miről prédikált 
a pap. Bizony szigorú volt a Papa, a déli 
harangszóra mindig otthon kellett lenni, 
akkorra már várt az ebéd ránk. De mi mint 
„jófiúk” nem vettük észre az idő múlását, 
megfeledkeztünk magunkról, és ha késtünk 
az ebédről, mert eljátszottuk az időt, már 
csak a leszedett asztalt találtuk. Mi persze 
megkérdeztük, hogy mi az ebéd, mire a 
Papa csak annyit mondott: „nézzetek a falra, 
oda van írva: holnap megint eszünk”! Ez a 
mondása szállóigévé vált már az én csalá-
domban is, ha késnek a gyerekek, unokák 
vasárnaponként az ebédről tudják, hogy 
viccesen nem hagyom ki a Papa mondását. 

Persze az idő múlásával megkomolyod-
tunk, sorra megnősültünk, én felnőtt fejjel 
jó hívőként, rendszeres templomba járóvá 
váltam a családommal együtt. 1987-ben 
ért az a megtiszteltetés, hogy testületi 
taggá választottak az egyházközségben. 
Tettem a dolgomat, és őszinte meglepe-
tésemre 1989-ben rám esett a választás 
az egyházközség világi elnöki teendőinek 
ellátására. Nagy László prépost úr és néhai 
Horváth Miklós biztatására elvállaltam ezt 
az igen megtisztelő feladatot.

Tennivaló volt bőven, hiszen a templom 
felújítását már nem halogathattuk.  1987-
ben fogtunk bele a tető felújításába, sokan 
jöttek társadalmi munkára. Biztos van, aki 
még emlékszik az akkori időkre, amikor 
Tatabánya felől érkezve egy torony nélküli 
templom fogadta az átutazót.  1989-ben 
a fél falu izgulta végig árgus szemekkel 
figyelve, hogy miként kerül a helyére a 
felújított templomtorony. Bámulatos ügyes-
séggel oldották meg a szakemberek ezt a 
feladatot.  Nem kis technikai kihívás volt ez 
akkoriban, ahogy a daru, mint egy sapkát, 
úgy illesztette a templomra a tornyát.

Aztán folytatódtak a munkák a belső 
felújítással, a padlófűtés kialakításával, a 
falfestéssel. 2001-ben gondos kezek munká-
ja során kaptuk vissza eredeti állapotában 
az oldaloltárt, majd a tabernákulumot.

De a templom külső rend-
betétele tet te igazán lát-
ványossá igyekezetünket.  
Miként a jó házigazda tény-
kedik otthona körül, munka, 
feladat mindig akadt bőven 
a templom körül is; sorra jöttek 
a tervek, elképzelések.

2009-ben már nagyon idő-
szerűvé vált a lábazat körüli 
vízelvezetés megoldása, ezzel 
is nagy lépést tettünk a temp-
lom állagának megóvása 
érdekében.

Több éve, hogy rendsze-
resen megtartjuk a Remény 
Napját, mely ökomenikus 
ünnep, ami átnyúlik a szom-
széd településekre és a hatá-
rainkon túlra egyaránt. Mindig 
van valami, amihez kötjük az 
aznapi együt timádkozást, 
megismerjük a környező tele-
pülések egyházi életét. 

Beszélgetésünk során szóba került a 
templom középső hajójában felfüggesz-
tett, óriási kovácsoltvas csillár és a torony-
óra története. 

A padlás takarítása során bukkantunk a 
remekműnek is beillő csillárra, - meséli De-
zső.  Nem volt éppen jó állapotban, hiszen 
sok-sok éve feküdt árván, a padlás mé-
lyén. Régen, amikor még nem volt villany 
a faluban, a templomi fényeket a három 
hajóból lelógó, gyertyákkal világító csillár 
adta.  Néhai Andor Józsi bácsi ajánlotta 
fel, hogy besegít a meglelt csillár felújítá-
sának költségeibe. Ma a régi szépségében 
pompázik, igaz már nem gyertyák égnek 
rajta, de tiszteletet parancsoló méretével 
központi helyet foglal el a templomban. 

Réges-régen a torony mind a négy olda-
lán volt egy-egy óra. Ugyancsak nagy lé-
pés volt, amikor Németországból egy jelen-
tős összegű támogatást kaptunk a környei 
születésű Hoffart Józseftől. A felajánlott 
összeget még megtoldottuk a hívek ada-
kozásából, és hosszú évtizedek után, igaz 
csak egy oldalon, de ismét figyelhetjük az 
idő múlását a templomtoronyra pillantva. 

Lelkesen mesélt az eredményekről, a 
jövő terveiről.  Nagyon szeretné, ha sok más 
településhez hasonlóan Környén is lenne 
kivetítő vászon a templomban.  Már alig 
várja, hogy a parókia felújítása megkez-
dődhessen, hiszen elkészülte nagy lépés 
lesz az egyházközség és a falu életében 
is. A legközelebbi terv ez év tavaszán a 
templomtér térkövezése, melyre fáradha-
tatlanul gyűjti az adományokat a hívőktől, 
a környei lakosoktól. 

Mint mondta Dezső, a teljesség igénye 
nélkül próbálta összefoglalni, hogy elnöki 
ténykedése alatt milyen feladatokat végez-
tek el a templom szépítése és az egyházi 
élet kapcsán, ahol ő társai segítségével 
mindig ott állt az élen és összefogta, leve-
zényelte a munkákat. Járt az adományok 

után, szívén viselte és viseli a mai napig 
a templom sorsát, az egyházi közösség 
életét, ünnepeik lebonyolításában való 
aktív részvételt. A célok elérésében mindig 
támogatta és segítette Őt néhai Horváth 
Miklós községünk volt polgármestere, Nagy 
László prépost, Bedy Sándor plébános, 
Beke László polgármester és a képviselő-
testület tagjai. Nekik sokat köszönhet, és 
mindig hálával gondol rájuk.

Már ránkesteledett, jól elbeszélgettünk 
Linczi Dezsivel, – ahogy sokan ismerik a 
faluban még vízvezeték szerelő idejéből – 
hiszen 1975-2000-ig felügyelte a környeiek 
gondtalan vízellátását, javította a csőtö-
réseket, ha kellett ünnepnapon, télen a 
fagyban, vagy esőben bőrig ázva. A mai 
napig Ő gondoskodik tavasszal a teme-
tőkben a csapok kinyitásáról, és ősszel a 
fagyok beálltával a téliesítésről is. 

Búcsúzáskor még megjegyezte, hogy 
nem szabad abbahagyni a nyüzsgést, 
a közösségért való munkálkodást, mert 
akkor az ember magára kezd figyelni, és 
jönnek a betegségek. Azt tervezi, hogy 
segítségére lesz az új elnöknek, Horváth 
Boldizsárnak a munkájában is.  Szeren-
csésnek mondja magát azért, és hálás a 
feleségének, családjának, mert mindig 
támogatták az elképzeléseiben, tenni- 
akarásában. Szerencsés azért is, mert 
az Ő izgága, nyughatatlan természetét 
valahogy mindig kordában tudta tartani 
a maga nyugodt csendességével Marika 
asszony, akivel hosszú évtizedek óta társak 
jóban, rosszban.

Mi mást mondhattam volna beszélgeté-
sünket zárva a tisztségéről leköszönő világi 
elnöknek, mint hogy legyen egészsége, 
ereje még sokáig segíteni az egyházköz-
ség, és ezzel együtt a falu munkáját, hiszen 
a templom nem csak a katolikus hívek 
otthona, hanem jelképe is Környének.

Molnárné Varga Katalin

Köszönjük és várjuk a támogatásokat!
A Környei Római Katolikus Egyházközség 
az MVH Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivataltól tavaly pályázat útján 
12 966 590 forint + ÁFA összeget nyert el, 
melyet a plébániaház tetőszerkezeté-
nek cseréjére használunk fel. Amint az 
időjárás kedvezőre fordul, s a szükséges 
módosítások és engedélyek birtokunk-
ban lesznek, a munkálatok azonnal 
elkezdődnek.

A támogatás minden formáját elfo-
gadjuk, mert az a célunk, hogy a 
falu legrégibb műemlék épülete 

megújuljon, s szervesen illeszkedjen az 
önkormányzat által elképzelt tervekhez.  
A Háromkirályok Alapítvány 2003-tól 2010-ig 

gyűjtötte az SZJA 1 százalékát a plébánia 
felújítására. Eddig 1 039 965 forint gyűlt 
össze, amit támogatásként átadott az 
egyházközségnek. Az átadott összeget az 
egyházközség kiegészítette, s megvásárol-
ta a plébániára a tetőcserepet.

Tisztelettel kérjük községünk lakóit, hogy 
adójuk 1 százalékával továbbra is tá-
mogassák a Háromkirályok Alapítványt, 
amely a felajánlott összeget ezúttal is a 
plébánia felújítására fordítja. Adószámunk: 
19144830-1-11.

A Környei Hírhozóból már értesülhettek 
arról, hogy az önkormányzat határozott a 
templomtér elnevezéséről, amely a Pápai 
Nuncius jóváhagyása után a Boldog II. 
János Pál tér nevet viseli majd, ezért alapít-

ványunk megrendelte Petrás Mária csángó 
keramikustól egy, II. János Pál pápát ábrá-
zoló, félalakos dombormű elkészítését. Az 
önkormányzat támogatásával, valamint 
a község lakóinak és vállakózóinak ado-
mányaiból megtörténik a templomtér 
térkövezése is.

Köszönjük megértő támogatásukat és 
köszönjük, hogy a 21 éve működő ala-
pítványunk az Önök segítségével olyan 
értékeket mentett meg a végső pusztu-
lástól, melyre méltán lehet büszke Környe 
közössége.

Köszönettel a Környei Római Katolikus 
Egyházközség és a Háromkirályok Alapít-
vány nevében: 

Seres Jánosné kuratóriumi elnök

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI szervezeteket támogassa!
A civil szervezetek, alapítványok Környe 
lelkes mozgatórugói, akik nélkül elkép-
zelhetetlen lenne közösségi életünk. Ön-
kéntes vállalásaikat úgy teljesítik, hogy 
gyakran apró forintokból varázsolnak 
csodát, folyamatosan kutatják, miként 
lehetne újabb és újabb támogatásokkal 
még magasabb színvonalra emelni tevé-
kenységüket. 

Ú gy gondolom, hogy nekünk, it t 
élőknek közös érdekünk civil szer-
vezeteink megőrzése, értékteremtő 

tevékenységük támogatása. 

Ezért kérem, hogy mi környeiek, adónk  
1 százalékának felajánlásával környei ala-
pítványokat, egyesületeket támogassunk! 

Köszönettel:
Beke László  

polgármester

Az 1 százalékos felajánlásokat 
váró szervezetek  

pontos neve, adószáma, címe:     

„Értetek, Nebulókért!” Alapítvány
Adószám: 18607932-1-11

2851 – Környe, Beloiannisz u. 1.

Háromkirályok Alapítvány
Adószám: 19144830-1-11

2851 – Környe, Alkotmány u. 11.

Környe Óvódás 
Gyermekeiért Alapítvány

Adószám: 18614330-1-11
2851 – Környe, Alkotmány u. 55.

„Környe”-zetünk jövőjéért 
Alapítvány

Adószám: 19144957-1-11

2851 – Környe, Alkotmány út 2.
Környebányáért Alapítvány

Adószám: 18615283-1-11
2851 – Környe, Környebánya telep 9/4

Környei Horgász Egyesület
Adószám: 18608524-1-11

2851 – Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Németek Baráti Köre és Kul-
túregyesülete Közhasznú Egyesület

Adószám: 18603756-1-11
2851 – Környe, Alkotmány u. 2.

Környe Sportegyesület
Adószám: 19890634-1-11

2851 – Környe, Alkotmány u. 2.

Szivárvány Táncegyüttes
Adószám: 18603921-1-11

2851 – Környe, Beloiannisz u. 1.

Heten is „debütáltak” a januári véradáson
Szép számmal érkeztek a környei műve-
lődési házba január 23-án az önkéntes 
véradók, ezúttal 59-en, s igen örvendetes, 
hogy nem csupán az idősebb korosz-
tályban tudatosul: életet menthet. Mint 
Kissné Ágoston Éva védőnőtől megtudtuk, 
a faluban 130-140 főre tehető a stabil 
véradóbázis létszáma, amely a község 
lakosságához mérten igen jó arány. 

G yakran együtt érkezik a család, 
s az önkéntesek közöt t akad, 
aki évente több alkalommal is 

részt vesz a Vöröskereszt által szervezett 
véradáson. 

Ennek is köszönhető, hogy egyre nő a 
jubilálók száma, tavaly decemberben a 
tatabányai ünnepségen negyvenszeres 

véradásáért vehetett át emléklapot Beckl 
Gábor, Kolozsvári József és Gammer László, 
harmincszoros véradó Bede Csaba, Csikós 
Péter és Kugler János, s huszon-
ötszörös Horváth Gyula, Oroszné 
Simon Mária és Virga József. 

S örömteli, hogy egyre bővül 
az önkéntesek köre. Míg tavaly 
egész évben négy első véradót 
köszönthet tek községünkben, 
addig januárban heten is „de-
bütáltak”, köztük a fotón látható 
Puskás Renáta. S külön köszönet 
illeti Szűcs Krisztinát is, aki nem csu-
pán visszatérő véradó, de lelkes 
toborzó is munkahelyén.

A Vöröskereszt legközelebb 
április 16-án, szintén délután fél 

1 és fél 6 között várja a környei véradókat, 
a művelődési ház felújítása miatt akkor 
várhatón a Közösségi és Tájházban. 
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Állt a bál az oviban – hamvazószerdán égett a kiszebáb
Királylányok, katonák, tündérek, bohó-
cok, pillangók mulatós zsivaja szűrődött 
ki február 10-én délelőtt a Vackor Óvoda 
1-es épületének csoportszobáiból, hiszen 
elérkezett a kicsik által már annyira várt 
farsangi mulatság napja. A legnépszerűbb 
jelmezek mellett akadt rémisztő ninja, mor-
cos tekintetű krokodil, de még olyan rendőr 
is, aki a bilincsével perdült táncra.

A gyerekek már egész héten arra 
a napra készültek, így délelőtt 
előbb verseltek és énekeltek, majd 

következett a jelmezes felvonulás a három 
csoportszobában rögtönzött kifutón, amin 
aztán lehetett illegni-billegni, végül pedig 
gyerekmulatós muzsikára mutatták meg, mi-
lyen az igazi vackoros farsangi bál. Előző nap 

egyébként igazi farsangi fánkot is készítettek, 
de természetesen az utolsó falatig mind 
elfogyott, az óvodapedagógusok és szülők 
szorgoskodásának köszönhetően azonban 
pénteken is finomabbnál finomabb süte-
mények kerültek az asztalokra.Az óvoda 2-es 
épületében 20-án bújtak maskarába a kicsik, 
akik a farsangi időszakot hagyományosan 
hamvazószerdán zárták. Bár addigra a lehul-
lott hóból már csak néhol akadt foltokban, 
s a hőmérő higanyszála is egyre feljebb 
kúszott, a kis vackorosok 22-én – biztos, ami 
biztos – elkergették a telet. A kicsik tágra nyílt 
tekintetekkel nézték, amint lángra lobban, s 
szép lassan hamuvá izzik a telet jelképező 
kiszebáb. Kisze, kisze szalmából, perzselőd-
jék lángoktól! Vörös táncban hamvadj el, 
nekünk most már tavasz kell – hangzottak a 

kedves tavaszváró mondókák és énekek, s 
természetesen a hatalmas ricsaj sem maradt 
el. Dobbal, csörgővel, síppal, fedővel, s akinek 
nem jutott zajkeltő szerszám, az tapsolva űzte 
jó messzire a telet, hogy végre a szekrények 
mélyére kerülhessenek a vastag kabátok, 
sapkák, sálak, csizmák.

Farsangoltak az iskolások
Bő másfél órán keresztül sorjáztak a maska-
rás diákok február 11-én az iskola tornater-
mében a szülők és a zsűri előtt, s az ítészek 
ezúttal sem voltak könnyű helyzetben, 
legfőképpen azért sem, mert az egyéni jel-
mezesek java megilletődötten viharzott el 
az asztaluk előtt. A farsangi felvonulásra 64 
nevezés érkezett, köztük számos csoportos, 
azaz, szinte majdnem minden diák maska-
rába bújt, hogy elűzze a telet.

E rre, mármint a napsütés megérkezé-
sére egy angyalka egyébként ígére-
tet is tett, így ha hihetünk a szavának, 

akkor hamarosan véget ér a fogvacogtató 
hideg. A gyerekek egyébként valóban igen 
színes maskarás kavalkádot varázsoltak a 
tornaterembe, érkezett varázsló, komman-
dós, csontváz, falábú kalóz, mobiltelefon, 
vattacukor, Hamupipőke, focista, szellem, 
ördög, nyuszika, apáca, s a vendégek ez-
úttal sem szenvedtek hiányt tündérben és 
királylányban, királyfiban viszont annál in-
kább: csak egyetlenegy lépdelt át a termen, 
így neki minden ujjára több szépség is jutott.

A felvonulás során talán nem is akadt olyan 
mese-, vagy filmhős, erdei, s háziállat, ami ne 
elevenedett volna meg, sőt, az egyik csopor-
tos produkciónak köszönhetően kisebb világ-
körüli utat is tehettek a vendégek, míg egy 
másik retro időutazásra, s limbózni csalogatta 
a szülőket, nagyszülőket, barátokat. 

A zsűri ezúttal az alsós és felsős produkci-
ókat külön értékelte. A kicsik egyéni jelme-

zesei között a Vattacukrot sorolta a legelső 
helyre, második lett a Sziklamászó pingvin, 
s harmadik az Apáca. A csoportok közül a 
Madagaszkár végzett az élen, az Állatok 
és emberek produkciót a második, míg a 
Táncoló focistákat és pom-pom lányokat 
a harmadik helyre szorítva.

Mivel a felsősöknél egyetlen egyéni 
nevezés érkezett, Spongyabob vita nélkül 
szerezte meg az elsőséget. A csoportok 
között a Turisták léphettek a képzeletbeli 
dobogó legfelső fokára, második lett a 
Retro, s harmadik a Parti rock produkció. A 
közönségdíjat a Zumbázó manók nyerték el. 

A farsangi mulatság ezúttal is közös 
játékkal, s discóval zárult, s a szervező 
diákönkormányzat a vidám hangulat 
mellett elégedetten konstatálhatta, hogy 
a rendezvény 150 ezer forintos bevétellel 
gyarapította a kasszájukat. Az összeget ha-
gyományosan a gyerekek jutalmazására, 
s különböző kirándulásokra, versenyeken 
való részvételre fordítják.  

Mesevetélkedtek a gyerekek: a tovább jutók jutottak tovább
Tizenhatodik alkalommal csatlakozott a 
környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
a „7 mérföldes csizmában heted 7 határon 
át” elnevezésű országos mesevetélkedő-
höz, s a február 9-ei, második házi fordulón 
14, második, harmadik, negyedik évfo-
lyamos gyerekek alkotta csapatok ver-
sengtek a továbbjutásért. Több együttes 
a megbetegedések miatt sajnos kisebb 
létszámmal érkezett a Művelődési Házba, 
de ők is derekasan helytálltak. 

A tovább jutást ezúttal szó szerint is 
kell érteni, hiszen a diákok a helyes 
megoldásokér t nem pontokat 

szereztek, hanem mérföldeket tettek meg. 

Így az az öt csapat jutott tovább a körzeti 
megmérettetésre, akik a mérföldek tekin-
tetében is a legtovább jutottak. 

A legmesszebbre érkeztek, 104 mérföldet 
tettek meg a 3.b osztályos Mese tudósok 
(Nagy Lilla, Lóczi Boglárka, Köpe Krisztián, 
Fóthi Norbert), valamint a 2.b osztályos 
Füstifecskék (Labossa Luca, Szücs Kinga, 
Laczó Attila, Fehér Fanni). Mögöttük csu-
pán másfél mérfölddel maradtak le a 4.b-s 
Mindentudó tündérek (Bereczk Zsófia Etelka, 
Kugler Maja, Pribéli Réka, Szőke Klaudia), s 
egyaránt 100,5 mérföldet teljesítettek a 3.a-s 
Zöldfülűek (Árva Bereniké, Bánki István, Haj-
dú Attila, Oláh Péter), valamint a 4.b-s Négy 
boszi (Hartmann Vivien, Szemeti Anna Adél, 

Tóth Gabriella, Végert Dominika), akik közül 
Tóth Gabriella betegsége miatt nem vehe-
tett részt a versenyen. Ők képviselik tehát a 
környei általános iskolát a körzeti fordulón, 
amit február 28-án rendeztek meg közsé-
günkben, s a végeredményéről következő 
lapszámunkban olvashatnak.

Hajmáné Kalocsai Éva, aki a kezdetektől 
gondozza és szervezi a környei mese-
fordulókat, arra a legbüszkébb, hogy a 
16 esztendő alatt nem akadt olyan év, ami-
kor ne jutott volna el a községből diákcso-
port a megyei döntőbe, sőt, két alkalommal 
a gyerekek az országos viadalig lépdeltek  
7 mérföldes csizmáikkal heted 7 határon át. 
Szurkolunk nekik, hogy idén is így legyen!

Gratulálunk a kis matematikusoknak!
Közel kétszáz diák vehetett részt a Bolyai Matematika verseny döntőjén január végén Tatabányán, köztük számos környei tanuló, 
akik ezúttal is szépen teljesítettek.

A gyerekek előzetesen három forduló feladatsorait oldották meg és küldték be, s elért eredményeikkel vívták ki a jogot, hogy a 
legjobbak között is megmérethessék magukat.

A döntőn végül Beke Gábor érte el a legszebb eredményt, ő 23 hatodik osztályos diák között, az első helyezettől csupán 
két ponttal maradva le, végzett a harmadik helyen. A versenyre Kollárné Paragi Éva készítette fel. Szintén a hatodikosok mezőnyében 
a hatodik helyet szerezte meg Németh Miklós, s a nyolcadikos Pisch Tünde is dicséretet érdemel, ő 30 társával versengett, s végzett a 
hetedik helyen. Gratulálunk a kis matematikusoknak és felkészítőiknek!

Művészeti félévi vizsgák
Néptánc

A néptánc tanszak diákjai nyitot ták a 
vizsgázók sorát az általános iskolában ja-
nuár közepén, a tagozat hagyományosan 
Családi Nappal, s a legkisebb táncosok 
„próbatételével” zárt, de az apróságok 
mozdulataiban nyomokban sem lehetett 
felfedezni drukkot, vagy izgalmat. Ők „csak” 
táncoltak önfeledten, élvezettel, a maguk 
és a szülők, vendégek örömére. A vizsgák 
kapcsán a néptánc-pedagógus a fejlesz-
tés komplexitására hívta fel a figyelmet, 
amely közvetve nagymértékben segíti a 
gyermekek tanulását is. A néptánchoz is 
szükség van ugyanis kreativitásra, koor-
dináló képességre, térérzékre, s a zenei 
sorokra illesztendő mozgáskombinációk 
közben bizony nemcsak a tempóérzékre, 
de a matematikára is.  Az apróságokat a 
Családi Napon bütykölde is várta, majd 
a kézműveskedés után a legkisebbek, 
az óvodások is színre léptek, ők az első és 
második osztályosokkal közösen mutatták 
meg, milyen népi játékokat, táncokat 
tanultak meg az eltelt időszakban.  Ter-
mészetesen a nagyobbak is ízelítőt adtak 
tánctudásukból, a népes vendégsereg 
így láthatott kanásztáncot, „sudridom”-ot, 
amikor a fiúk kendővel a kezükben ügyes-
kedtek a gyorsuló zenére, majd a felsős 

csoport tagjai bodrogközi táncot tanítottak 
a kisebbeknek. A gyerekek bemutatója 
és a Kincső zenekar muzsikája olyan vér-
pezsdítőnek bizonyult, hogy egy idő után 
nemcsak a nagyobb, s egykori szivárvá-
nyos táncosok, de az anyukák, apukák 
is együtt ropták a moldvai dallamokra, 
miközben a régi bálok hangulatát idézve 
az idősebbek, a nagyszülők körben ülve 
nézelődtek, s hallgatták a muzsikát. A nap 
végén tehát elégedetten summázhatott 
László Márta, aki a csoportok teljesítménye 
alapján úgy véli, hogy az önkormányzat és 
a szülők támogatása mellett nemcsak szép 
hagyománya, de jövője is van a néptánc-
nak Környén.

Grafika

Míg a táncosok azt mutatták meg, mi 
rejlik a lábukban, a grafika tanszakosok 
azt, milyen csodákra képes a kezük és 
kreatív fantáziájuk. Soltész László grafika 
tanszakos diákjai jó hangulatú, vidám 
vizsgalégkört varázsoltak január 18-án 
a terembe. Az elmélyült munka közben 
szinte csak a ceruzák, zsírkréták surrogását 
lehetett hallani, a vizsga végére pedig 
valóban csodálatos alkotások születtek, s 
minden diák sikeresen teljesítette a vizsga 
feladatait.

Szolfézs

A tizenhárom szolfézs tanszakos kisdiák 
január 25-én vizsgázott szülei, nagyszülei 
és az intézmény pedagógusainak érdeklő-
dése közepette. A tanszakot szeptemberben 
indították el, s vezetője, Saltzer Géza bízik 
benne, hogy ezzel a hangszeres képzés ki-
váló alapjait teszik le. Bár nem tudni, hogy a 
fenntartóváltás miként érinti az iskola terveit, 
az biztos, hogy már most többen érdeklőd-
nek a zongora/szintetizátor-, furulya-, gitár-, 
fuvola-, trombita-, ütőhangszerképzés iránt.  
S hogy a tanulók igénye addig se maradjon 
kielégítetlen, a nyáron nyugállományba 
vonult, Tatabánya Kultúrájáért Díjas Saltzer 
Géza szabadidejében a gyerekeket a 
zongora és a furulya varázslatos világába 
már jelenleg is elkalauzolja. A diákok az 
eddig elsajátított ismeretanyagból adtak 
ízelítőt, énekeltek, ritmus-, hangképző- és 
hallásgyakorlatokat végeztek, s a tanszak-
vezető elégedetten állapíthatta meg, hogy 
ritmusérzékben, közös éneklésben sokat 
fejlődtek, s mint mondta, kottaolvasásban 
és zenei írásban is ügyeskednek. A vizsgát 
egy kisebb házi koncert zárta, Saltzer Géza 
fuvolára készült szólódarabokkal érzékel-
tette, milyen csodákra képes a Platón által 
annak idején Görögországból száműzetett 
hangszer hozzáértő kezekben. 

Az  iskola programjai
Március 6.: 17.00 órától fogadóóra az 
alsó és felső tagozatos gyerekek szüleinek. 
Szeretettel várjuk a szülőket, mert lehetőség 
nyílik közvetlen beszélgetésre, a felmerülő 
problémák megoldásának közös megke-
resésére. 
Március 14.: Iskolánkban a hagyo-
mányokhoz híven ebben a tanévben is 
megrendezzük a Műveltségi Vetélkedőt.  
A verseny 8 órakor kezdődik és három órán 
át tartja lázban az osztályokat. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk, a vendé-
gek betekinthetnek egy zsongó méhkas 
izgalmas világába. A felső tagozatosok fel-
adataihoz több aktualitás is kapcsolódik: a 
londoni ötkarikás játékok, környezetismereti, 
takarékossági feladványok, hiszen célunk a 

„Föld megóvása, zöldítése”, s a kalandozás 
is folytatódik a magyarországi nemzeti par-
kokban. A versenyt záró eredményhirdetést 
ünnepi megemlékezés követi. Az alsó 
tagozatosok színházlátogatásra utaznak 
Székesfehérvárra, ahol az „Óz a nagy va-
rázsló” című darabot nézik meg. 
Március 24.: tanítási nap (hogy milyen 
nap szerint, arról a gyerekek ellenőrzőjében 
küldünk értesítést)
Március 26-27.: Nyílt nap alsó és felső 
tagozaton. Minden szülőt szeretettel várunk 
reggel 8 órától a tanítási órákon. Csengeté-
si rend: 1. óra:  8.00–8.45 • 2. óra: 9.00–9.45 
• 3. óra: 10.00–10.45 • 4. óra: 11.00–11.45 • 
5. óra: 11.55–12.40 • 6. óra: 12.50–13.35
Március 28.: Nyílt nap a leendő első 

osztályos gyerekek szülei számára. Az anyu-
kák, apukák meglátogathatják azokat az 
órákat, ahol a leendő elsőosztályos tanító 
nénik tanítanak. Előreláthatóan az első 
osztályban tanítani fog:  Goór Brigitta – 
Maticsné Szabó Kovács Ágnes, valamint a 
Kubicza Mihályné – Gondek Katalin páros.
Március 30. 15 órától ismerkedési dél-
utánra várjuk a leendő első osztályos 
gyerekeket és szüleiket. A pedagógusok 
játszóházat, vetítést, iskolabejárást tarta-
nak az apróságoknak. Természetesen a 
gyerekek megismerhetik az elsős tanító 
néniket, hiszen nagyon gyakran előfordul, 
hogy „szerelem alakul ki első látásra”, így 
később az apróság alig várja a tanév-
kezdést.
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A daganatos betegségekről laikusoknak
Február 4-e a daganatos betegek világ-
napja. Ennek alkalmából a következőre 
szeretném felhívni a figyelmet. 

S ajnálatos módon Magyarországon 
a daganatos betegségek okozta 
halálozás a második helyen áll az 

összes halálozás tekintetében. Nemek sze-
rinti felosztásban a következő daganatok 
a leggyakoriabbak: Férfiak: 1. tüdődaga-
nat, 2. vastagbéldaganat 3.szájüregi- és 
ajakrák 4. prostata daganat 5. gyomorrák. 
Nők: 1. tüdődaganat 2. vastagbélrák. 
3. emlőrák 4. gyomorrák 5.méhnyakrák. 
Emiatt óriási a népegészségügyi jelentő-
sége van daganatos betegségek meg-
előzésének és korai felismerésének. Nem 
mindegy ugyanis, hogy egy daganatos 
betegség milyen stádiumban, mikor kerül 
felismerésre. Az idejekorán diagnosztizált 
(szűrővizsgálatokkal kiszűr t) dagana-
tok eredményesen gyógyíthatóak. Míg 
maga a daganatos betegség okozta 
tünetek és panaszok alapján felismert 
daganatos kórkép már az esetek nagy 
részében előrehaladott állapotban van, 
gyógyítása kevés sikerrel jár. Ezek miatt 
az időfaktornak óriási szerepe van, az idő 
itt életet jelent. Az elsődleges fontosságú 

a daganatos betegségek megelőzésére 
való törekvés, de kiemelkedő szerepe van 
a korai felismerést szolgáló szűrővizsgála-
tok elvégzésének is.

Mit tehet az átlagember a 
daganatos betegségek 

megelőzéséért? 

Törekedjünk az egészséges életmódra: 
dohányzás abbahagyása, rendszeres 
alkoholfogyasztás kerülése, elhízás megelő-
zése-normál testsúly elérése, egészséges 
táplálkozás. Az egészséges táplálkozás 
keretében kerüljük a készételek, tartósító-
szert, különböző ételfestékeket, mestersé-
ges adalékanyagokat tartalmazó ételek 
fogyasztását, inkább házi készítésű, termé-
szetes alapanyagokból készült ételeket 
részesítsük előnyben. Együnk minden nap 
zöldséget, gyümölcsöt, fogyasszunk teljes 
kiőrlésű gabonából készült ételeket. Fo-
gyasszunk bőven folyadékot.

Hogyan valósulhatnak meg 
szűrővizsgálatok?

Keressük fel minden évben háziorvosunkat, 
aki koordinálja és segít megszervezni a 

daganatos betegségek korai felismerését 
célzó szűrővizsgálatokat.

Melyek ezek a vizsgálatok 
és mikor végzendőek? 

(A teljesség igénye nélkül.)

• Méhnyakrák szűrésére: cervix cytológia. 
A rendszeres szexuális élet kezdetétől 65 
éves korig évente, de legalább 3 évente
•Emlődaganat: 2 évente mammog-
raphiás vizsgálat elvégeztetése 45-65 kor 
között. Fontos a rendszeres önvizsgálat 
végzése is.
• Vastagbéldaganat: 45-65 kor között 
széklet occult vérzés vizsgálata 2 évente.
• Prostata daganat: 50 éves kor tól 3 
évente fizikális vizsgálat urológusnál és 
laborvizsgálat (PSA).
• Szájüregi rák: évente fizikális vizsgá -
lattal.
• Tüdődaganat: évente tüdőszűrő vizs-
gálat. A vizsgálat igazából nem tüdőda-
ganat szűrését célozza, de tüdőszűrésen 
kiemelt tüdődaganatos betegek na-
gyobb hányada korai stádiumban kerül 
felismerésre és az 5 éves túlélés aránya 
is jobb.

Dr. Bublovics Péter

Az érintés ajándéka
„Ha hordozzák, ringatják, simogatják, kézben tartják,
 masszírozzák: az mind-mind táplálék a csecsemő 
számára. És talán fontosabb is, mint a vitaminok, 
ásványi sók és a fehérjék.”

Dr. Frederik Leboyer 
  

A z érintés az első érzékelésünk az 
anyaméhen belül, a születés után 
pedig olyan kommunikáció, amit 

minden kisbaba azonnal megért.
Bőrünk a legnagyobb felületű érzék-

szervünk, sok millió idegvégződéssel. Már 
egy egyszerű érintés is hatással lehet a 
légzésünkre, szívverésünkre, vérnyomá-
sunkra. Az érintés hatása nem ér véget 

a bőrfelületen, pl. masszírozás közben 
csökken a stressz hormonok, és emelke-
dik a nyugalom hormonjának nevezett 
oxytocin szintje.

Nem a massz í rozás techniká ja a 
legfontosabb, azt egy gép is el tudná 
végezni. Babamasszázs tanfolyamunk 
alapelve, hogy minden teremtménynek 
szeretetteljes érintésre van szüksége ah-
hoz, hogy a teste, a lelke, a kapcsolatai 
egészségesek legyenek. A masszázs alatt 
a babák boldog gőgicséléssel mondják 
el, hogy mit éreznek, miközben anyu-
káik is derűsek, lazák, hiszen az érintés 

örömével ajándékozzák meg egymást. 
A tanfolyamon arra bíztatjuk a szülőket, 
hogy kisbabájuk jelzéseinek különös fi-
gyelmet szenteljenek, és tiszteletben tart-
sák azokat.  Az így felnövekvő gyermek 
magabiztos lesz, képes szeretetet adni 
és kapni, felelősséget vállalni másokért.

A babamasszázs segíti a szülők és 
kisbabájuk közötti kötődést, jó hatással 
van a tejelválasztásra, a baba keringési, 
légzési, emésztési, immun-, nyirokrend-
szerének stb. működésére. Oldja testi és 
lelki feszültségeit, segíthet a hasfájásán, 
fogzási fájdalmain. Nem terápia, nem 
kezelés. Lehetőség. Jótékony hatása ki-
terjed a családra, és hiszem, hogy hosszú 
távon az egész társadalomra. 

A babák masszírozása az ősi és a keleti 
kultúrákban ma is a csecsemőgondozás 
része. Tény, hogy azok a népcsoportok, 
ahol ennek erős hagyománya van, 
kevésbé agresszívak, kevesebbet há-
borúznak. 

Kolléganőmmel, Jenei Zitával két éve 
tagjai vagyunk a Magyar Gyermekmasz-
százs Egyesületnek, és falunkban minden 
kisbaba és szülei számára lehetőséget 
biztosítunk babamasszázs tanfolyamon 
való részvételre, mely az itt élők számára 
természetesen ingyenes. 

Kissné Ágoston Éva 
védőnő 

csecsemőmasszázs oktató

„El kell fáradni estére…” – vallja a 90 esztendős Margit néni
Gyönyörű, meseszép! – hangzottak sorra 
a dicséretek januárban Vanya Bélánétól a 
környei Polgármesteri Hivatalban, amely-
nek felújítása 2010 márciusában zárult le. 
Margit néni azóta sem járt az épületben, 
s 90. születésnapjára azt kérte, szeretné 
megnézni. Szinte minden helyiségbe be-
kukkantott, s még az emeleti tárgyalóhoz 
vezető lépcsősor sem jelentett számára 
akadályt. 

A z őt köszöntő polgármester, Beke 
László az ajándékok átadása köz-
ben meg is jegyezte: Margit néni 

akár két évtizedet is letagadhatna, s 10 év 
múlva, a 100. születésnapján is örömmel 
látják majd vendégül a hivatalban.

Vass Margit 1922. január 28-án született 
a felvidéki Gútoron egy igen népes család 
tizennegyedik, legkisebb gyermekeként. A 
kitelepítés 26 évesen érte, s már Környén 

ismerkedett meg a Tardoskeddről 
szintén idetelepítet t Vanya Béla 
mozdonyvezetővel, akinek 1951. nov-
ember 24-én mondta ki a boldogító 
igent. A beszélgetés során a polgár-
mester érdeklődésére az is kiderült, 
hogy az első pillanattól befogadták 
Környén, a faluban soha nem érezte 
magát idegennek. Én oda is mindig 
hazamentem és ide is mindig haza-
jöttem – mondta Margit néni.

Az évek során fia két unokával 
örvendeztette meg, ő pedig egész 
életét a család szolgálatának szen-
telte: sütött, főzött, takarított, gondos-
kodott rászoruló szüleiről, testvéreiről.

Férjét 49 évi házasság után ve-
szítet te el, ám hiába szeret tei kedves 
perlekedése, még ma is egyedül műveli 
a konyhakertjét, tart állatokat, s nemcsak, 
hogy maga főzi meg az ebédjét, de még 

tésztát is gyúr, s késsel készíti a cérname-
téltet. Merthogy a 90 esztendős Margit 
néni mottója: el kell fáradni estére, hogy 
jól tudjunk aludni éjszaka.  

Születésnaposok
„Szeressétek az öregeket.

A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat, 

A ráncos és eres kezeket.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel köszöntjük 
a falu azon szép korú lakóit, akik februárban ünnepelték 
kerek évfordulós születésnapjukat:

80 esztendős
Müller Istvánné (1932. február 18.) 
Petró Józsefné (1932. február 26.) 
Rácz Jánosné (1932. február 29.)

75 esztendős 
Agyagos Miklósné (1937. február 18.) 

Sass Mihály (1937. február 26.) 
Tóth János (1937. február 02.) 

Varga István (1937. február 26.)
70 esztendős 

Eisemann Jánosné (1942. február 26.) 

Tóth István (1942. február 22.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Keserves éveket is megélt a 90 esztendős Józsi bácsi
Valami lehet a Bem József utca levegőjében, hiszen a közelmúlt-
ban a szintén ott élő Vanya Bélánét, Margit nénit köszönthettem 
90. születésnapja alkalmából, most pedig a Józsi bácsit – fogal-
mazott február 10-én Beke László polgármester a közösségi ház-
ban, ahol Nagy József köszöntésére gyűlt össze a népes család, 
miután pontosan 90 esztendeje, 1922. február 10-én, két évvel a 
trianoni békediktátum megkötése után látta meg a napvilágot 
Délvidéken.

A polgármester azt sem titkolta: egészséges irigységgel tekint 
az ünnepeltre, hiszen annak ellenére, hogy keserves éveket 
is hordozott a 9 évtized, láthatóan ma is boldogan szorítja 

élete párjának, Ilonka néninek a kezét, s éli a dolgos mindenna-
pokat: műveli a kertet, barkácsol, s merül el a történelmi olvasmá-
nyokban. Józsi bácsi életútja igencsak kacskaringósan vezetett 
Környére. Szabadka és Zenta között nőtt fel a tanyavilágban egy 
fiú és egy lány testvérével. 21 éves korában sorozták be magyar 
katonának, s 1944-ben indult a frontra. Mivel ’44 decemberében 
a Vajdaság már ismét nem tartozott Magyarországhoz, ezért, mint 
Jugoszláviából érkezett partizánt, kémnek nyilvánították, s janu-
árban hadifogolyként indították sorstársaival együtt a romániai 
Foksányiba. 1945 húsvétján érkezett a donyeci medencébe egy 
hihetetlenül szegény bányavárosba, ahol 1950 márciusáig dolgo-
zott hadifogoly bányászként keserves körülmények között. 1950-ben 
15 vajdasági bajtársával a tagyospusztai Állami Gazdaság felé 
vette az irányt. Takács Ilonkával a tagyosi gazdaságban ismer-

kedett meg, s miután szerelem szövődött, 1954-ben kimondták a 
boldogító igent. 8 évvel később költöztek környei otthonukba, Józsi 
bácsi pedig a tatabányai Szénbányáknál kereste meg a minden-
napi kenyérre valót. Két fia és egy lánya született, három unokája, 
s két dédunokája, Janka, aki 2 éves, s a kéthónapos Marcika. A 90 
esztendő tehát szép, népes és legfőképpen összetartó családdal 
is megajándékozta.
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Kiadja:
Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel:
Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 3874690
hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák:
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73.

A sokszorosításért felel: Jávor Zsolt ügyvezető

Csöröge fánk, 
ahogy Fábián Annus néni készíti:

Hozzávalók:
• 30 dkg liszt • 4 tojás sárgája • 4 evőkanál porcukor

• 2 evőkanál rum • 4 kanál sűrű tejföl

A hozzávalókat sima tésztává dolgozzuk és 2-3 mm. vastagságúra nyújtjuk. 
Kb. 10×6 cm-es kockákat vágunk derelyevágóval majd a kockát középen két helyen 

is bemetsszük, hogy formálható, csavarható legyen. Forró olajban zsemleszínűre 
sütjük, papírtörlőre szedjük és gazdagon megszórjuk porcukorral.

Jó étvágyat kívánunk!

Lejegyezte: Molnárné Varga Katalin

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvébőlProgramok

Teaház 

A tatabányai Családsegítő Szolgálat Teaház elnevezésű álláskereső 
klubja március 5-én, hétfőn 13 órától a környei Művelődési Házban 
várja az érdeklődőket. Téma: álláslehetőségek a térségben. Vendég 
Kőri László, a HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. képviselője, aki „Hogyan 
legyünk sikeresebb álláskeresők!” címmel tart előadást. A Család-
segítő Szolgálat munkatársai szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Mozdítsd meg KÖRNYE-zeted 2012. 

Március 31.: Gyalogtúra. Útvonal: Környe–Környebánya–Vitányvár 
–Szarvaskút–Mátyáskút–Vértessomló–Környe.
Április 28.: Kerékpártúra. Útvonal: Környe–Szarvaskút–Mátyáskút 
– Vérteskozma–Várgesztes–Vértessomló–Környe.
Mindkét program gyülekezője az iskolánál lesz 8.45-től, indulás 9 
órakor. Bővebb információ Gubicza Istvántól kérhető a 06 30 2777 
909-es telefonszámon.

Közmeghallgatás és falugyűlés

Környe Község Önkormányzatának, valamint a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat Környe képviselő-testülete értesíti a lakosságot, 
hogy március 5-én hétfőn, 16 órától a Polgármesteri Hivatal Hor-
váth Miklós termében közmeghallgatást, 17 órától a Művelődési 
Házban falugyűlést tart, melyre tisztelettel várja az érdeklődőket. 
A falugyűlésen tájékoztató hangzik el a tavalyi évben elvégzett fel-
adatokról és az idei tervekről.

Továbbra is irigylésre méltó 
helyzetben horgászaink

Valamennyi napirendet egybehangzó igennel fogadta el a 
tagság a Környei Horgász Egyesület január 29-ei közgyűlésén, 
melyen hagyományosan részt vett Kecskés András, a megyei 
horgászegyesületek szövetségének ügyvezetője is.

T örök Mihály elnök írásos beszámolóját szóban kiegészítve 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a fogási átlag tekinteté-
ben érdemes kicsit a számok mögé nézni. Míg 2010-ben 

ugyanis 54,4 kilogramos átlagot könyvelhettek el, addig tavaly ez  
47,5 kilóra mérséklődött, ám – mint kiderült – a 165 felnőtt tagból 
23-nak egyetlen hal sem akadt a horgára, hatan pedig az öt kilót 
sem érték el. Ha a számításnál ezt is figyelembe vesszük, akkor a 
2011-es évet is 52-53 kiló körüli átlag jellemezte volna – emelte ki 
az elnök, később pedig Kecskés András megerősítette: a megyei  
26 és az országos 20 kilónyi átlaghoz mérten a környeiek továbbra is 
rendkívül irigylésre méltó helyzetben vannak, nincs okuk panaszra. 
A tóba egyébként tavaly 4 alkalommal telepítettek halat, összes-
ségében párezer forint híján 5 millió forint értékben, s majdnem  
7 500 kilónyit fogtak ki a horgászok, ebből közel 4 ezer kiló volt ponty.  
A legtermetesebb, 34 kilós harcsával Kongyik István küzdött meg, de 
Weiger József is dicsekedhet egy 30 kilóssal, Glász Béla pedig egy 14 
kilós amurral. Az elnök köszönetét fejezte ki a tavaly elvégzett, nem 
kis mennyiségű és óraszámú társadalmi munkákért is, főként azokért, 
melyeket a halrácsnál folytattak, s most igencsak hasznát veszik. Az 
Által-ér kotrása miatt ugyanis jelentős mennyiségű uszadék érkezik 
a tóba, ezért azon a területen továbbra is számítanak a szorgos ke-
zekre. A végzett társadalmi munkája alapján jutalomban részesült 
Szalai Gyula, Wiszt István és Cseh Lajos. Az uszadékkal kapcsolatban 
egy bíztató hírt is megosztott a jelenlévőkkel Török Mihály, miután a 
közgyűlés előtt Beke László polgármesterrel közösen tárgyalásokat 
folytattak az Által-ér Rehabilitáció projektvezetőjével. A megbe-
szélésen elhangzott, hogy a munkálatokat végző társaság a tervek 
alapján készít iszapcsapdákat is, amelyekben az Által-érbe kerülő 
szerves és szervetlen anyagok leülepednek, mielőtt a tóhoz érnének, 
s ez jelentősen csökkenti majd a jövőbeni terhelését. Az is elhangzott, 
hogy bár bizonyos mennyiségű iszap, uszadék érkezése kivédhetetlen, 
a társaság felajánlotta, hogy műszaki segítséget nyújt a tó befolyási 
szakaszán lévő halrácsok mentén a kotráshoz és medertisztításhoz. 

Jeges örömök Környén

Tökéletes, több mint 15 centi vastagságú jég, kellemes napsütés, 
s forró italok vártak mindenkit február 12-én délután a környei 
tavon, a harmadik Jégkarneválon, a becslések szerint megkö-
zelítette a nyolcszázat a tóra ellátogatók száma. Akiknek nem 
sikerült korcsolyát keríteniük, azok is megtalálták a módját, hogy 
vidáman csúszkáljanak a tó jegén: volt, aki motoros szánnal, s 
olyan is akadt, aki cross motorral hasított.  

K orosztályában és kategóriájában a gyorsasági korcsolya-
verseny legjobbja lett Bogár Lilla, Greksa Gábor, Angyalházi 
Bianka, Fóthi Zoltán, Tímár Zsuzsanna, Péter Bálint, Árendás 

Bence, Reichnach Fanni, Soós Katalin és Mucsi Gergő. A jégkorong 
„bajnokság” végén az Oroszlányi Szúnyogok állhattak a képze-
letbeli dobogó legfelső fokára, míg az ügyességi csapatversenyt 
a Keménymag nyerte meg. A jégtánc verseny során a zsűrinek 
leginkább tetsző kűröket a tatabányai Fekete Szemek, azaz a Sza-
bó Debóra, Kürti Márk páros adta elő, s legötletesebb jelmezéért 
különdíjat vehetett át Pribéli Réka, valamint Haffner János, aki Vera 
nevű „párjával” perdült táncra a jégen a közönség nem kis de-
rültsége közepette. Környe harmadik Jégkarneválja sötétedéskor, 
a sportos megmozgatás mellett 250 liter tea, s 150 liter forralt bor 
elfogyasztása után zárta kapuit. 


