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„Ökoiskola” lett a környei!
Iskolánk elnyerte az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium döntése alapján a hazai 
közoktatásban a fenntarthatóságért 
adható legmagasabb állami elismerést 
az „Ökoiskola” címet. A sikeres pályázat 
három évig jogosítja fel az iskolát a cím 
viselésére, melyet első alkalommal idén 65 
intézmény nyert el.  110 iskola másodszor 
részesült a rangos elismerésben, s 145 
nyerte el az Örökös Ökoiskola címet.  

A z ökoiskolában nemcsak a taní-
tásban érvényesülnek a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság peda-

gógiájának elvei, hanem az iskolai élet 
minden területén és a jövő generációk 
nevelése során a környezettudatosan cse-
lekvő állampolgár eszményképét tartják 
szem előtt s az intézmény körül megfelelő 
méretű zöldterületet kell gondozni.

A cím elnyerése számos előnnyel jár. Így 
például a nemzetközi kritériumokkal össz-
hangban kialakított magyar „Ökoiskola” 
kritériumrendszer az iskola megkülönböz-
tető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az 
iskolát a szülők számára, és pozitív külső 
visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a 
fenntartó számára. Az állami kezdemé-
nyezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb 
eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, 
a fenntarthatóság pedagógiájával kap-
csolatos pályázatokon. A cím birtokosa az 
Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai 

és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a 
Hálózat programjai segítik szakmai fejlődé-
sét, s diákjai részt vehetnek a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium Ökoiskoláknak szervezett 
környezet- és természetvédelmi tárgyú 
programjain, rendezvényein, pályázatain.

A környei tanulók az idei tanév során 
tájékoztatást kaptak az energiatakarékos-
ságról, az iskola energia felhasználásáról, 
s különböző programokon, rendhagyó ta-
nítási napon, egészségnapon, műveltségi 
vetélkedőn, túrákon, sportos eseményeken 
vehettek részt, míg az osztályszintű-, és 
egyéni versenyek sorát autómentes nap, 
papírgyűjtés, biodiverzitas és védett növé-
nyek, állatok témakör színesítette.

Az iskolában a tavalyi tanévhez hason-
lóan idén is elvégezték az energiafelhasz-
nálással kapcsolatos mérést, s örömmel 
tapasztalták, hogy az előző év azonos idő-
szakához képest ismét sikerült csökkenteni 
a gáz- és áramfogyasztást.

A cím elnyerése kapcsán Trézlné 
Staudinger Csilla igazgató elmondta: a 
siker korántsem jelenti a munka végét, 
hiszen a tanulók figyelmét továbbra is fel 
kívánják hívni az energiatakarékosságra, a 
környezetszennyezésre, környezetünk szép-
ségének megőrzésére. S természetesen 
a 2015. június 30-áig tartó címhasználati 
jogosultságot szeretnénk majd meghosz-
szabbítani, s ismét megmérettetni magun-
kat – tette hozzá az igazgató.

Az intézmény ezúton köszöni meg Környe 

Község képviselő-testületének erkölcsi és 
anyagi támogatását, amellyel hozzájárul-
nak a program sikeres lebonyolításához, 
valamint az alábbi szervezetek, intézmé-
nyek, társaságok támogatói nyilatkozatait, 
melyekkel segítették a pályázat sikerét:

DHZ Kft. Tata
e-on Hungária Zrt.

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI 
Diákönkormányzata

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI 
Közalkalmazotti Tanácsa

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI 
Szülői Munkaközössége

KOMTEL Kft. Tata
Környei Horgászegyesület

Környe Község Önkormányzata
„Környe”-zetünk Jövőjéért Alapítvány

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezete

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe
Propaganda 17 Bt. Tatabánya

Steffenberg község Polgármestere  
(Német Szövetségi Köztársaság, 

Hessen tartomány)
Steffenberg Mittelpunktschule Oberes 

Perftal iskola 
Tardoskedd község Polgármestere

Tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar 
Tanítási nyelvű Alapiskola

Tatel Kft. Tata
Vackor Óvoda Környe
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Bajnok a Környe SE női focicsapata!
Bajnokcsapat – viselik büszkén a Környe SE 
női focicsapatának tagjai a mezt, amely 
hirdeti, hogy a 2011/12-es szezonban ők 
bizonyultak a legjobbnak a Fejér Megyei 
Női Labdarúgás Bajnokságában. Már a 
szezonnak is úgy vágtak neki, hogy dobo-
góra vágynak, amit akkor sokan kétkedve 
fogadtak, de – lám – az idő, a csapatmun-
ka és az eredmény cáfolta a kétségeket. 

A bajnokság végeztével, 2011 nyarán 
nagy változás állt be a csapat éle-
tében. Két játékosunk anyai örömök 

elé nézett, így abbahagyták a labdarúgást, 
míg Tóth Brigi eligazolt, Horváth Klára pedig 
egy időre befejezte pályafutását. Így szinte 
egy új csapatot kellett építenünk – idézi fel 
a bajnoki cím elnyeréséhez vezető, a kezde-
tekkor olykor kisebb fejtörést okozó, később 
pedig már-már álomszerűen egyenes utat 
az edző, Raffai Sándor, hozzátéve, hogy a 
két hölgy azóta már két gyönyörű apróság 
boldog édesanyja.

A csapathoz akkor elsősorban ismét 
környeiek érkeztek, Békefi Alexandra, Far-
kas Éva, Molnár Zsuzsanna és Zemplényi 
Zsófia személyében, valamint Tatabányáról 
Pákai Zsuzsanna. A gárda kapus poszton 
is igazolt, mégis maradt Keligerné Rózsa 

„végleges megoldásként és elsőszámú 
segítőként” – fogalmaz az edző.

A szezon kezdeteként célul tűzték ki a 
dobogó valamely fokát, aminek hallatán 
akkor többen kétkedve csóválták a fejü-
ket, utalva a játékosállomány változására, 
s már-már azt is gondolhatták az első 
mérkőzéskor, hogy „lám, megmondtuk”.  
A környei hölgyek azonban 0-3-as állásnál 
nemhogy „felszívták” magukat, de végül 
4-3-as nyertek a székesfehérváriak ellen, s 
akkor mindannyian érezték: valami elindult, 
valami nagyon-nagy dolog kezdődik. 

A csapat szárnyalt, ősszel szinte minden 
meccs után győztesként hagyta el a pályát, 
csupán egyetlen döntetlent „szenvedett” el. 

Télen érkezett a hölgyekhez Mohos Kitti, 
aki már az új generációt képviseli a maga 
15 évével, s az együttes a hideg időszakban 
sem pihent. Két tornán indultak, az egyik-
ről arany, a másikról bronzosan csillogó 
érmekkel tértek haza. Később pedig ott 
folytatták a 11 csapatos bajnokságot, ahol 
abbahagyták, s szó szerint. Valamennyi 
mérkőzésüket megnyerték, egyetlen al-
kalommal hagyták el vesztesen a pályát. 

A tavaszi forduló során Cserháti Anita 
komoly sérülést szenvedett, ami miatt azóta 
sem rúghatja a bőrt, de a gárda végül si-

kerrel fogott össze, hogy pótolja a hiányát, 
s már a bajnokság vége előtt két fordulóval 
büszkén viselheti a címet, amelyre három 
megye női együttesei vágytak. 

A környei „gyengébb” nem képviselői 
Pest, Fejér megyei és szűkebb hazánk csa-
patai között bizonyítottak. Olyanokat utasí-
tottak maguk mögé, mint a Székesfehérvár, 
Százhalombatta, vagy éppen Komárom 
együttesei. Azt gondolom, igazoltuk, hogy 
„családias” körülmények között is lehet ered-
ményeket elérni szívvel, odaadással, egy-
másért küzdéssel és akarással! – értékelte 
a valóban kiemelkedő teljesítményt Raffai 
Sándor. Az edző végül azt is leszögezte: a 
hölgyeken és rajta nem múlik: mindent meg-
tesznek azért, hogy öregbítsék községünk 
hírnevét. S valljuk be, jó úton járnak, hiszen 
a megyében már mindenki tudja: ha női 
labdarúgás, akkor a KÖRNYE SE-vel, mint a 
legjobbak egyikével, számolni kell!

Csapattagok: Keliger Jánosné, Annus 
Anita, Békefi Alexandra, Csánk Mónika, 
Cserháti Anita, Cserháti Renáta, Dodonka 
Hajnalka, Eignerné Schlapak Brigitta, Farkas 
Éva, Fábián Zina, Hetzmann Tímea, Hribár 
Anett, Mohos Kitti, Molnár Zsuzsanna, Pákai 
Zsuzsanna, Zemplényi Zsófia. Edző: Raffai 
Sándor

Gyereknapi parti az óvodában
Gyere ki Krisztián! – kérlelt anyukája szom-
bat délután az ugráló várnál egy pöttöm 
fiúcskát, ő azonban jó ideig hajthatat-
lannak bizonyult, hiszen – mint felelte – ő 
„ugjált”… 

A környei Vackor Óvoda I-es épületé-
nek udvarán rendezett gyereknapi 
program során természetesen 

ezúttal is a felfújt vár bizonyult a legnépsze-
rűbbnek, a gyerkőcök alig győzték kivárni 
a „turnusok” cseréjét, hogy ők is mielőbb 
kitombolhassák magukat.

De a kézműves asztalokhoz készített 
székek, padok sem maradtak üresen, a 
kicsik az óvodapedagógusok segítségé-
vel macikat, szélforgókat, szalvétaképeket 
készítettek és a lányok örömére színes 
gyöngyökből nyakláncokat, karkötőket 
fűzhettek. 

S hogy a nap szép élményeit az aprócska 
tárgyak mellett az esti fürdésnél a tükörből 

visszanéző arcocska is segítsen felidézni, a 
hagyományos arcfestésre is rendületlenül 
sorjázott a gyereksereg, hogy egy idő 

után morgós oroszlánok, komoly tekintetű 
medvék, sziszegő kígyók és színes pillangók 
töltsék meg az óvoda udvarát. 

Öten tettek állampolgársági esküt
„Esküszöm, hogy Magyarországot hazám-
nak tekintem… erőmhöz mérten megvé-
dem, képességeimnek megfelelően szol-
gálom. Isten engem úgy segéljen." – öten 
ismételték május végén a Polgármesteri 
Hivatalban Beke László polgármester után 
az állampolgársági eskü szövegét. 

A Szőcs család, Pál és felesége 
Gyöngyi, gyermekük Gyöngyvér, 
valamint Kölcze János Erdélyből, 

Badó Szilvia Kárpátaljáról érkezett Magyar-
országra évekkel ezelőtt a jobb megélhetés 
reményében, s mára valamennyien otthon-
ra leltek Környén.

Az Önök számára Magyarország nem 
születési adottság, hanem tudatos dön-
tés, választás. Pedig mindannyiuk édes 
anyanyelve a magyar. Magyarul hallották 
meg az első szavakat, magyarul szóltak 
Önökhöz gyermekkorukban – köszöntötte 
a polgármester a község új magyar állam-

polgárait, akik életük egyik legfontosabb 
mozzanataként meghatódva, könnyeikkel 
küszködve vették át honosítási okirataikat.

A falu idei első honosítási eseményén 
Beke László azt kérte tőlük, hogy őrizzék 
meg magukban azt az értékes különbözőt, 
melyet szülőföldjükről hoztak magukkal, 
ezzel is gazdagítva új hazájukat, de mel-
lette váljanak alakítóivá a folyamatoknak, 
részeseivé az országnak, s a fontos törté-
néseknek. 

Gyermeknap, egy kicsit másképp
Addig vagy gyerek, ameddig édesanyád, 
édesapád kisfiamnak, kislányomnak szó-
lít, legyél bármennyi idős is. 

A z élet szomorú időszaka, amikor 
örökre elmennek szeretett szüleink, 
persze csak testben, mert továbbra 

is fogják a kezünket láthatatlanul, ha már 
nem ölelhetnek át bennünket fizikailag. 
Akkor válsz igazán felnőtté, ha nincs kinek 
mondani, hogy Papa, Mama, és téged 
se szólít már soha többé senki kisfiamnak, 

kislányomnak. Nehéz megélni, hogy nem 
kérdezik meg reggelente jól aludtál-e, és 
nem intenek óvva, hogy vigyázz nagyon 
magadra! Eljön az idő és megszületik a vár-
va várt unokád, aki egy másik dimenzióba 
repít. Nem hiszed el addig a barátok, isme-
rősök anekdotáiból, hogy ez milyen érzés, 
amíg magad meg nem tapasztalod. Las-
san nőnek, és ebben a rohanó, technikával 
elárasztott világban mindent hamarabb 
csinálnak, mint a mi generációnk, vagy a 
gyerekeink annak idején.

Sok dologtól elolvadsz, ha produkálja 
magát, amikor ráeszmél erre az édes-ke-
serű világra. Nap, mint nap felfedez valami 
újat, izgalmasat, amit addig nem tapasztalt 
meg és nem láttál tőle. 

Aztán egy szép napon furcsa érzés kerít 
hatalmába, arra leszel figyelmes, hogy 
búcsúzáskor utánad kiabál: „vigyázz ma-
gadra Mami”! Ez az igaz, őszinte szeretet, 
és Te újra gyereknek érzed magad…

Molnárné Varga Katalin

Kincset találtak a Bem utca környéki gyerekek 
Kincsesládára bukkantak a „Játszótéri 
szigeten” a Bem József utca környéki gye-
rekek június 9-én, de láthatóan a „kincsek” 
felfedezése mellett a hozzá elvezető út 
és olykor „embert próbáló” akadályok 
leküzdése jelentette számukra a nagyobb 
élményt.

A különleges kincsvadászatra az 
Észak-Dunántúli Ifjak Egyesülete és 
Tromposch Ágnes invitálta a gyer-

kőcöket, ők pedig lelkesen keltek Willam 
Kidd nyomába. A legenda szerint ugyanis a 
híres kalóz bejárta az egész világ valameny-
nyi óceánját, s útjai során rettentő meny-

ny iségű k incset 
rejtet t el a „Bem 
Sz igeten”,  mely 
később „Játszótéri 
Sziget” néven vált 
híressé. A kisebb, 
nagyobb fiúk és 
lányok szombaton 
egy térkép segít-
ségével mindent 
megtet tek azért, 
hogy kiderítsék, hol 
a láda? A felada-
tokban szerepelt 
piramis „lebontá-
sa”, hajójaví tás, 

függőhídon és veszélyes sodrású patakon 
való átkelés, banánevés kéz használata 
nélkül, s tengericsillag gyűjtés. A kicsiket 
végig segítette Majkóca, a majom, leg-
végül pedig a csillagjai elvesztése miatt 
sírdogáló sellőlány árulta el hálából a 
kincsesláda helyét, amit pillanatok alatt 
magukhoz ragadtak a gyerekek.

A láda pedig örömükre természetesen 
mindenféle játékot, gyümölcsöt, s édes-
séget rejtett. A finomságok igen rövid idő 
alatt elfogytak, a többnyire homokozóban 
használatos játékok viszont maradtak a 
Bem utcai játszótéren, s a szervezők és a 
program költségeit közösen vállaló szülők 
reménye szerint még maradnak is jó ideig.

A gyerekek nevében köszönet a szerve-
zőknek, az ÉDI segítőinek, a kincsesláda 
meglepetéseit fedező és finomabbnál-fi-
nomabb süteményeket készítő szülőknek, 
s egyáltalán nem utolsó sorban Szász-Bús 
Beatrixnak a támogatásért és a trambu-
linért!
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Pedagógusnap
A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg tanítványaival

Hagyományosan közös Pedagógusnapi ünnepségen kö-
szöntötte a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és a Vackor Óvoda kollek-
tíváját, köztük a nyugalmazott pedagógusokat is május 
végén a Közösségi és Tájházban Beke László polgármester 
az önkormányzat nevében, valamint a Szülői Munkaközös-
ségek képviselői.

A hatalmas üstöknél, amelyekben jó félszáz kilónyi 
csülök rotyogott már órák óta, ezúttal is Pákozdi 
Ferenc alpolgármester szorgoskodott, miközben a 

pedagógusokat verssel, prózával, csengettyűszóval aján-
dékozták meg diákok. 

A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg 
tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan arassák 
le saját gondolataik gyümölcseit – hangzott el az ünnepi 
műsorban, amellyel a gyerekek mindazért a gondoskodásért, 
féltő, okos szóért, olykor segítő szigorért mondtak köszönetet, amik 
eredményeként biztos tudással, tartással gazdagodnak, hogy 
eligazodhassanak az életben, s megállják a helyüket.

Azt a rengeteg munkát és rengeteg csodát köszönjük most meg, 
melyet a gyerekeinknek átadnak. Ebben egykor részt vehettem és 
érezhettem, mit jelent, amikor a nevelés, oktatás eredménye apró 
dolgokban visszaköszön – fogalmazott Beke László, kiemelve, hogy 
bár a család gondoskodása rendkívül fontos és pótolhatatlan, 

Környén érezhető, tetten érhető az iskolai, óvodai pedagógusok, 
az intézmények munkatársainak színvonalas oktatói, nevelői 
tevékenysége. 

A Pedagógusnapi ünnepségeken súlyos betegsége miatt évek 
óta nem vehetett részt Író Pálné, Mária néni, aki 1955-től 36 éven 
át oktatta, nevelte tisztességre, becsületre, szeretetre a diákokat a 
környei iskolában. Mária néni életének 76. esztendejében elhunyt, 
az egykori kollégák és tanítványok egy perces néma főhajtással 
tisztelegtek pedagógusi pályája, s emléke előtt.

Kitáncolták a májfát
Hosszú évekkel ezelőtt talán megszámlálni is nehéz lehetett, hány májusfát 
állítottak Környén az éj leple alatt a csoportokba verődött fiúk a lányos 
házaknál. 

A májusfa, a természet megújhodásának a szimbóluma az udvarlási 
szándékot jelezte, s egyben szerelmi ajándékként is szolgált, azok az 
ifjú hölgyek pedig, akiknek otthona előtt május elsején szalagokkal 

feldíszített májfa állt, büszkén dicsekedtek társaiknak.
Ma már a kisebb településeken is elvétve látni szerelmes fiúk által állított 

májfákat, a hagyományt Környén jó ideje a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
ápolja, amely május 27-én pünkösdi vígasságokra csalogatta a falubelieket.

Az érdeklődők előbb a Polgármesteri Hivatalnál, azt követően a Közösségi és 
Tájháznál gyülekeztek, a két helyszínen a Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport, a Szivárvány Táncegyüttes, s a Német Nemzetiségi Dalkör 
műsora alapozta meg a hangulatot a díszes májfák kidöntése előtt, majd 
pedig következett az össztánc, hiszen a hagyomány szerint a már földön fekvő 
fát körbe kell táncolni.

A műsort és a májfadöntést idén is Pünkösdi batyus-bál követte, a talpalá-
valóról, s a vendégek szórakoztatásáról a vértessomlói Heimattöne zenekar 
gondoskodott.

Együttműködés a közös tervek megvalósítása érdekében
Együttműködési megállapodást kötött má-
jus végén a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége, valamint a 31 Komárom-Esztergom 
megyei független településvezetőt tömörítő 
„Polgármesterek a Falukért” Egyesület. 

A két szervezet meggyőződése, hogy 
a helyi önkormányzati kérdéskörök-
ben a kölcsönös együttműködés, 

annak erősítése hatékonyan járul hozzá 
közös célok, tervek megvalósításához, az 
egységesebb önkormányzati érdek meg-
jelenítéséhez és védelméhez. 

A felek a megállapodás szerint az önkor-
mányzatokat, különösen a vidék fejlődését 
elősegítő tevékenységet érintő kérdésekben 
törekednek közös álláspont kialakítására, 
melyet a különböző fórumokon egységesen 
képviselnek, s azt a változások tükrében 
folyamatosan fejlesztik. 

A két szervezet a megállapodásban 
megfogalmazott célok elérése érdekében 

vállalja, hogy az egymástól kapott anya-
gok, információk alapján tagjaik, illetve 
a velük együttműködő más szervezetek 
részére folyamatos tájékoztatást biztosíta-
nak és azokat az együttmunkálkodásba 
lehetőség szerint bevonják, ezzel is előse-
gítve terveik megvalósítását.  

A megállapodás aláírását követő fó-
rumon a köznevelési törvény és a járási 
rendszer bevezetése kapcsán várható, 
jelenleg ismert változásokról tájékozódtak 
a polgármesterek, jegyzők, intézmény-
vezetők. Kiderült azonban, hogy számos 
felmerülő kérdésre még nincs válasz, így 
zömmel aggályaikat fogalmazhatták meg 
a településvezetők. Dr. Gémesi György, 
a MÖSZ elnökének tájékoztatása szerint 
a törvény jelenlegi szövegezése alapján 
szinte biztosan kijelenthető, hogy az iskolák 
államosítását követően az üzemeltetés, 
azaz a karbantartások, felújítások költségei 
és az infrastrukturális kiadások az önkor-

mányzatokat terhelik, ugyanakkor még 
véleményezési jogkörrel sem rendelkeznek 
majd az intézményvezető kinevezésével 
kapcsolatban.

A pedagógusok bérjellegű kiadásait 
az állam fedezi, ezért a településektől 
elvonják a személyi jövedelemadó eddig 
helyben maradó részét, s a gépjárművek 
súlyadóit.

A témához kapcsolódva  Beke László, az 
egyesület alelnöke, Környe polgármestere 
elmondta: a szervezet 22 tagtelepülése 
esetében felmérte, miként érinti költség-
vetéseiket a változás, s bizony a számok 
alapján elmondható, hogy összességé-
ben majdnem 710 millió forintot, telepü-
lésenként átlagosan 32 milliót vonnak 
el tőlük. Akad település, ahol a 61 millió 
forintot is meghaladja a csökkenés, hat 
esetében 48 és 56 millió között alakul, 
hétnél 20 és 40 millió közötti, s a legkisebb 
mértékű is 3 millió.  

Mozgás az egészségért
Több héttel ezelőtt írtam arról, hogy az 
egészség fenntartásához nélkülözhetetlen 
a megfelelő mennyiségű és minőségű 
mozgás is. 

S okan mondják, hogy ez mindennap-
jaikból nem hiányzik, hiszen egész 
nap dolgoznak. Ez nyilván így is van 

és sokszor jól is esik (pl. a kertészkedés), de 
testi és szellemi egészségünk meglétéhez 
nem ez a mozgás a célszerű. Az egész 
napos kapálás vagy az ünnepek előtti 
ablakpucolás dömping pedig biztosan 
nem hatásos annak eléréséhez.

Az „ép testben ép lélekhez”-hez a 
rendszeres, keringésünket, légzésünket, 
izmainkat, ízületeinket megfelelően terhelő 
mozgásra (pl. úszás, gyaloglás, kerékpá-
rozás), tornára vagy ahhoz valamelyest 
„hasonló” mozgásformákra (pl. Taj Csi, Csi 
Gong, jóga, Pilates) van szükség. 

Engedjék meg, hogy a fentiek közül kira-
gadjam a hozzám legközelebb álló ilyen 
tevékenységet, a Taj Csit, amelyet egyben 
másoknak is jó szívvel ajánlok. Természete-
sen, aki ezt szeretné megpróbálni és űzni, 
jól teszi, ha kikéri orvosa ez irányú tanácsát. 
De általánosságban elmondható, hogy ezt 
mindenki nemre és korra való tekintet nélkül 
saját felkészültsége szintjén végezheti. 

Talán sokan láttak már filmekben nekik 
először idegennek, különösnek tűnő moz-
gásokat, amelyek ugyanakkor magukból 
szépséget és nyugalmat árasztva emlé-
kezetesek maradtak. Ezek a mozgás- és 
gyakorlatsorok olyan értékeket hordoznak, 

amelyeket mindannyian nagy becsben 
tartunk: könnyedséget, nyugalmat és pon-
tosságot. És ezeket nem csak a kívülálló 
látja így, hanem az azt végző is pontosan 
így érzi. Úgy is fogalmazhatom, hogy a 
Taj Csi fontos emberi tulajdonságokat, 
minőségeket testesít meg. Ilyen a nyugodt 
erő, az ősi tudás, a hagyományok tisztelete 
és megbecsülése, a bölcs és kiszámít-
ható cselekvés, a béke és a nyugalom 
szeretete. A Taj Csi nyugalmat, erőnlétet, 
rugalmasságot, határozottságot ad, össz-
pontosító-képességet fejleszt, jótékonyan 
befolyásolja az egészségi állapotot, segít 
az öregedéssel járó panaszok és tünetek 
valamint „mindennapi társunk”, a stressz 
leküzdésében. 

A Taj Csi eredete a kínai középkorba nyú-
lik vissza. A mozdulatok ívétől, gyorsaságá-
tól, bonyolultságától, esetleg hevességétől 
függően különböző típusai ismertek. Szá-
munkra az a legfontosabb, hogy rendszere-
sen végezzük a gyakorlatokat, igyekezzünk 
a helyes testtartásra, a helyes légzésre, a 
mozgások irányítására, a nyugalom el-
érésére! Magunkra és nem másokra kell 
figyelnünk! A Taj Csi lényege számunkra 
az legyen, hogy miként fejlődünk saját 
magunkhoz képest! Ha ezt a gondolatot 
követjük, akkor érjük el célunkat, testileg és 
lelkileg fejlődünk: pl. kiegyensúlyozottabb 
lesz a vérnyomásunk, nehezebben fára-
dunk el, több lesz az energiánk, erősödik 
az immunrendszerünk, javul a keringé-
sünk, javulnak belső szerveink működései, 
fokozódik a nyirokkeringésünk, rugalma-

sabbak lesznek ízületeink, erősödnek izma-
ink, megelőzzük a csontritkulást, javul az 
agyműködésünk, az egyensúlyérzetünk, 
általánosságban nyugodtabbak leszünk. 
Javul szervezetünk energiagazdálkodása, 
veszély esetén emiatt jobban tudunk a 
testi és lelki támadások, ártalmak ellen 
védekezni. Mindezek mellé a meditációt 
is társítva (ez külön beszélgetést érdemel-
ne) összhangba kerül testünk és elménk. 
Agyunk edzése testünket is finomabbá 
teszi. Ennek nyomában jár az energia, 
hiszen a Taj Csi egyik célja a Csi (élet-
energia) megfelelő központba való irá-
nyítása, és szükség esetén (pl. betegség) 
az abból való energianyerés. Az energia 
megfelelő áramlása esetén szellemünk 
is emelkedettebbé válik, jobban tudunk 
céljainkra, feladatainkra összpontosítani, 
határozottabbak leszünk. Még önbizal-
munk is növekedni fog. 

Állítom, hogy aki megpróbált már Taj 
Csiz-ni, fentieket csak megerősíteni tudja. 
Ha nem esik az eső, akkor hétköznap 
reggel fél nyolckor a Szent Rókus rende-
lő udvarán gyakorlunk. Délben Kissné 
Ágoston Éva vezetésével a Polgármesteri 
Hivatal parkolója mellett, a fák alatt lehet 
gyakorolni. Aki szívesen edzi magát és 
ezzel a módszerrel szeretne egészséges 
maradni, szombaton és vasárnap reggel 
kilenckor is találkozhat velünk az utóbbi 
helyen. Javaslom, hogy próbálják meg! 
Váljék kedves egészségükre! (Kérdésük 
esetén kérem, keressenek meg!) 

ÁJ

A tófarok is megszabadult az iszaptól
Nagyjából 150 méter hosszban és 13 méter 
szélességben kotorta ki az iszapot a Mé-
száros és Mészáros Kft. munkagépe június 
elején a tó úgynevezett tófarok részéből. 

E rre a területre a tó 1998-as kotrásakor 
már nem került sor, így érthető, hogy 
az önkormányzat örömmel fogadta 

a társaság segítségét, hiszen a közel fél-
millió forint értékű munkálatokat díjtalanul 
végezték el.

Már a Környei Horgász Egyesület januári 
közgyűlésén elhangzott, hogy az Által-ér 
kotrása miatt jelentős mennyiségű uszadék 
érkezik a tóba, s ezzel kapcsolatban akkor 
egy bíztató hírt is megosztott a jelenlévők-

kel Török Mihály elnök, miután a közgyűlés 
előtt Beke László polgármesterrel közösen 
tárgyalásokat folytattak az Által-ér Rehabili-
táció projektvezetőjével. A megbeszélésen 
arról állapodtak meg, hogy a munkálato-
kat 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, s hogy műszaki segítséget nyújt 
a tó befolyási szakaszán lévő halrácsok 
mentén a kotráshoz és medertisztításhoz. 

Ezt a felajánlást egészítette ki a tófarokra 
vonatkozó kotrással a Mészáros és Mé-
száros Kft., s érkezett az érintett területre a  

15 méteres nyéltaggal ellátott markoló, 
amely a munkálat során nagyjából ezer 
köbméternyi iszapot távolított el a tóból.
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Búcsú az Alma Matertől 
Huszonkilenc diák számára szólalt meg 
utolsó alkalommal a csengőszó a környei 
Kisfaludy Mihály Általános Iskolában 
június 15-én. 

A ballagó fiatalok felszabadult mo-
sollyal járták körbe még egyszer a 
jól ismert, s ezúttal virágokkal ün-

nepi díszbe öltöztetett folyosókat, termeket 
Jávorszky Mária és Soltész László osztályfő-
nökökkel, de később előtörtek a könnyek, 
hiszen bármennyire is várva-várt perceket 
éltek át, az öröm érzésébe a fájdalmas 
búcsúzásé is belesajgott…

Az élet boldogság –ízleld meg, az élet 
álom – tedd valósággá… – Kalkuttai Teréz 
anya gondolataival bocsátotta útjukra 
a fiatalokat Ráczné Wiszt Vilma igazga-
tóhelyettes, aki azokat az esztendőket is 
felidézte, amikor a most búcsúzó közösség 
még csak ismerkedett a számok és betűk 
birodalmával.  

Szép lassan kisgyermekből gondolkodó 
ifjú emberekké váltatok. Ez az időszak 
sok-sok munkával telt, sikerekből és bizony 
kudarcokból is állt. A szép emlékeket 
ne feledjétek, a sikertelenségek pedig 

szolgáljanak tanulságképpen a jövőben, 
ugyanazokat a hibákat ne kövessétek el 
még egyszer – fogalmazott, emlékeztetve a 
diákokat arra, hogy ha segítségre szorulná-
nak, örömüket, vagy bánatukat szeretnék 
valakivel megosztani, szeretett iskolájuk 
ezután is várja őket. 

Hagyomány, hogy azok a végzős diákok, 
akik tanulmányi munkájukban, az iskola 
sportéletében kiemelkedő eredményt 
értek el, ballagáskor jutalmat vehetnek át.

Idén az elismerések sorát gyarapította 
a Kisfaludy-díj átadása is, az intézmény 
legkiemelkedőbb elismerésében Pisch 
Tünde részesült, az indoklás szerint szorgal-
ma, s eredményei mellett legfőképpen 
embersége okán: „Okos, értelmes, mint 
sokan az éppen most végző diákjaink 
közül. Kétségtelen, az elmúlt pár évben, 
amelyik versenyen elindult, azon rangos 
helyezést ért el. Iskolánk szerencséje, hogy 
ebben nem volt egyedül. Az is tény, hogy 
a táncban egyénileg is, és csapatjátékos-
ként is kiemelkedőt nyújtott. Megbízható, 
húzó tagja volt az együttesnek. De van 
ilyen más is. Mégis Ő az, aki megkapja 
az emlékplakettet, mert mindezek mellett 

példás, a szó legszorosabban vett értel-
mében példás… EMBER. Ami kiemeli társai 
közül az szorgalma, állhatatossága mellett 
nem más, mint embersége. Az elesettek, 
segítségre szorulók felé fordulás képessége, 
a soha senkinek rosszat nem akaró, mindig 
üde derűje.”  

Nevelőtestületi dicséretben részesült Bar-
ta Nóra, Mucsi Réka, Németh Zsófia, Szakál 
Anna. A triatlonban megyei és országos 
versenyeken elért eredményeiért Virágh 
Csaba, az angol nyelv tanulása terén nyúj-
tott kiemelkedő, példamutató szorgalmáért 
Becker Brigitta, példamutató szorgalmáért 
Bozó Ákos vehetett át jutalmat Trézlné 
Staudinger Csilla igazgatótól. 

A Szülői Munkaközösség nevében Farkas 
Éva a végzős táncosoknak, Barta Nórának, 
Bakos Martinnak, Hegyi Andrásnak, Mucsi 
Rékának, Németh Zsófiának, Pisch Tün-
dének és Szolnok Rékának ajándékozott 
könyvet többéves szorgalmas és kitartó 
munkájuk elismeréseként.         

A szülői közösségben végzett áldozatos 
munkájáért emléklapot vehetett át Barta 
Gizella, Szolnokné Stumpf Valéria, Vadas 
Renáta, Németh Amália és Bordás Karolina.

Mit szeretnél látni? Rajzold le!
Az ifjú és kis grafikusok év végi vizsgáinak 
sora is lezárult május végén a környei Kis-
faludy Mihály Általános Iskolában, ahol 
az idei tanévben 32 diák vett részt ezen 
művészeti tanszak képzésén. A gyerekek 
Soltész László vezetésével sajátították el a 
rajzismeret alapjait, s hogy milyen sikerrel, 
az majd a bizonyítvány kézhezvételekor 
derül ki. 

V izsgafeladatként a pedagógus 
nem csupán a diákok kézügyes-
ségét, tehetségét tette mérlegre, 

hanem – művészetről lévén szó – a fantá-
ziájukat, kreativitásukat is.

Az instrukció ugyanis a feladat megkez-
dése előtt így szólt: készíts a rajzlapra egy 
ablakkeretet, képzeld el, hogy te a szobád-
ból az ablakon keresztül nézel ki. Mit látsz? 

Az alkotás elkészítéséhez használhatsz 
grafit ceruzát, rajz- és pasztellkrétát, a rajzon 
szerepeljen ember, állat, táj. Azt rajzold le, 
amit látni szeretnél!

S hogy a feladat megfogalmazásával 
mekkora „lökést adott” a diákok fantá-
ziájának Soltész László, azt jelezte, hogy 
néhány perc múlva, már csak a ceruzák 
„surrogását” lehetett hallani a teremben...

Első szolfézs vizsga
Első alkalommal vizsgáztak az év végéhez közeledve szolfézsből 
diákok a környei Kisfaludy Mihály Általános Iskolában. Május vé-
gén a művészeti tagozat zene-tanszakának 11 tanulója mutatta 
meg tudását a szülők, nagyszülők előtt. 

A z idei tanévtől heti két órában oktatott szolfézst Saltzer 
Géza az iskolában a diákoknak, akik a vizsga során kotta-
olvasási ismereteikről, daléneklésből, kézjelről éneklésről, 

hangfelismerésről adtak számot. A hangképzési gyakorlatokon 
a vizsgán résztvevő szülők, nagyszülők, testvérek jókat derültek, s 
volt olyan nagymama, aki egy-egy ismerős dalnál be-bekapcso-
lódott az éneklésbe. Saltzer Géza tanár úr nagy hangsúlyt fektet 
a tiszta, érthető dalolásra, s a gyerekeket megtanította a helyes 
légzéstechnikára, testtartásra is. A most előképző 1, és alapfok 
1-en vizsgázott diákok jövőre már a 2 óra szolfézs mellett + 2 óra 
hangszerismeretet is tanulhatnak.

A Vackor Óvoda  
nyári nyitva tartási rendje:

Június 25-től július 20-ig  
az I. sz. Óvoda üzemel (Alkotmány u. 55.)

Július 23-tól augusztus 3-ig  
minkét óvoda zárva tart.

Augusztus 6-tól  
az I. sz. Óvodában várjuk a gyerekeket.

Augusztus 21-től  
mindkét épületünkben fogadjuk óvodásainkat.

Jó pihenést kívánunk a nyárra 
kedves óvodásainknak és szüleiknek, 

s ezúton köszönjük a Németh családnak, 
hogy óvodánk homokozóit friss homokkal feltöltötték, 

melyet a gyerekek már örömmel használnak!

Óvoda dolgozói

Játszani is engedd…
Nem biztos, hogy az általános iskola 2.a 
osztályos gyerkőcei valamennyien kitűnő 
bizonyítványt vehettek át az évzáró ün-
nepségen, az viszont vitathatatlan, hogy a 
kicsik irigylésre méltó helyzetben vannak, 
hiszen nem mindennapos előadássoroza-
tot tudhatnak maguk mögött. 

P edig „csak” játszottak, s – talán évek-
re – megőrizték a náluk is kisebb 
nézősereg kacagásának, ámulásá-

nak, vastapsának élményét…
A gyerekek és pedagógusaik, Odlerné 

Takács Zsuzsanna és Láng Éva lelkesedése 
tavaly kapott lendületet, amikor az akkor 
még elsős tanulók hatalmas sikert arattak 
meseelőadásukkal a Kisfaludy-gálán. Az 
osztály és a felkészítők már akkor tudták: 
lesz folytatás! 

Idén azonban elmaradt a gála, ezért 
úgy döntöttek, hogy szüleiket örvendez-
tetik meg Anyák Napja alkalmából a 

„Brekkenő, a pótpapa” című mesével. 
A gyerekek rengeteget készültek, s a lel-
kesedésük egyszer sem hagyott alább. 
Ahogy gyarapodott a próbák száma, 
úgy vált egyre élvezetesebbé számukra 
a játék, s az osztály végül az első elő-
adásuk során az iskola zsúfolásig megtelt 
ebédlőjében ismét átérezhette, milyen, 
amikor csak nekik szól a taps. Egytől-egyig, 
valamennyiüknek, hiszen a mesében min-
den gyerkőc szerephez jutott.

Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy talán másokat is érdemes lenne 
megajándékozni a vidám, mégis olykor 
elgondolkodtató mesével. Először a Vackor 
Óvodát látták két előadásra is vendégül, 
majd egy apuka, Szántó Attila felvetésére 
„megcélozták” Tatabányán a Turul és a 
Dózsakerti Óvodát.

Odlerné Takács Zsuzsanna és Láng Éva 
még ma is csillogó tekintettel idézi fel az 
előadások és a vendégszereplések élmé-

nyeit: az összefogást, a szülők által nyújtott 
rengeteg segítséget, az önkormányzatét, a 
sikerről nem is szólva. 

Tatabányán a két óvodában összesen 
230 apróság számára adtuk elő a da-
rabot. Eleinte a nagy létszám miatt picit 
megszeppentünk, de a gyerekek végül 
benne éltek a mesében: hol kacagtak 
a tréfás mesefordulatok után, hol pedig 
visszafogott csendben, izgulva követték 
az eseményeket. Az osztály pedig már oly-
annyira részévé vált a produkciónak, hogy 
míg a kezdetekkor mi mutattuk számukra, 
milyen legyen egy-egy mozdulat, vagy 
arckifejezés, addig a két utolsó előadás 
során már saját, új ötleteikkel színesítették 
a mesét, s hihetetlenül élvezték a játékot 
– idézi fel a két pedagógus. Ők – joggal – 
arra is rendkívül büszkék, hogy a „Mi volt 
a jó benne?” kérdésükre a gyerekek így 
feleltek: látni a piciket, hogy elvarázsoltuk 
őket…    
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

Környei diákok a legjobbak között
A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola három ötödikes diák-
ja, Laczó Hanna, Lóczi Petra és Vérten Vivien pályamunkájával 
bejutott az Oxford University Press tankönyvkiadó által szervezett 
Oxford Competition országos döntőjébe, miután angol nyelvű 
plakátjukat beválogatták Komárom-Esztergom megye 10 legjobb 
pályamunkája közé.

K edvenc sportom – olimpiai sportágak – milyen különleges, 
akár nem létező sportágakat látnék szívesen az ötkarikás 
játékokon, s rendeznék belőle még versenyeket – ilyen té-

mák közül válogathattak az olimpia évében azok a diákok, akik 
részt kívántak venni az Oxford University Press által meghirdetett 
országos pályázaton. Az általános iskolások részére meghirdetett 
versenyre, amin egyénileg, vagy legfeljebb háromfős csapatokkal 
lehetett részt venni, kétezer induló jelentkezett, s végül minden 
megyéből tíz pályamű jutott el az országos kiállításra.

Laczó Hanna, Lóczi Petra és Vérten Vivien a balettet, mint olim-
piai „sportágat” álmodta az angol nyelvű, látványos plakátra, s 
alkotásukkal bejutottak a megye legjobbjai között az országos 
kiállításra. 

A különleges tárlatnak Budapesten, az Országos Széchenyi 
Könyvtár adott otthont, ahol a vendégeket a brit nagykövet, Mr. 
Graeme Jonathan Knott is személyesen köszöntötte, a diákok és 
felkészítőik pedig értékes szótárat, csokoládét és strandlabdát 
kaptak ajándékba a szervezőktől.

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág,
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Júniusban három aprócska állampolgárral gyarapodott 
községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb fiatalembereit:
 

Buda Péter és Golda Mónika 
gyermekét Dominikot, 

Kakuk Tamás és Németh Katalin 
gyermekét Andrást,

valamint

Kasztner Róbert és Zábráczki Erzsébet 
gyermekét Róbert Áront.

Szüleiknek és a babáknak hosszú, 
boldog életet kívánunk!

„Szeressétek az öregeket. a reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik júniusban 
ünnepelték kerek születésnapjukat:

85 esztendős 
Dr. Molnár Gézáné (1927. június 12.)

80 esztendős 
Áncsák János (1932. június 16.) 

Cseh Imréné (1932. június 1.) 
Eichardt Franciska (1932. június 1.) 

Illés Zoltánné (1932. június 11.)
75 esztendős 

Balázs Sándorné (1937. június 10.) 
Dr. Nagy Gyula Lehel (1937. június 01.) 

Stumpf Ferenc (1937. június 04.)
70 esztendős

Dr. Beke Ernő László (1942. június 12.) 
Ötvös Pál (1942. június 25.) 

Sebők Dénesné (1942. június 17.) 
Szabó Rezső Lajos (1942. június 09.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Környei Segítő Szolgálat
A Környei Segítő Szolgálat 1969 óta működik Környén, a Tópart 
út 8. szám alatt, feladata, hogy segítséget nyújtson a községben 
élő idős, beteg embereknek.

Intézményünk az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Az idősek klubja a szociális és mentális támo-
gatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes idősek, napközbeni ellátására szolgál 
(szabadidős programok szervezése, hivatalos 
ügyek intézése, tisztálkodási és személyes ruhá-
zat tisztításának lehetősége stb.).

A házi segítségnyújtás keretében az 
intézmény gondoskodik azokról az időskorú 
személyekről, akik ot thonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek. Segít a 
környezeti, a testi higiénia megteremtésében, bevásárlásban, 

gyógyszerkiváltásban, orvoshoz kísérik a beteget és besegítenek 
a háztartásvitelében, kapcsolattartásban.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az 
adó-vevő rendszeren történő jelzés alapján, 24 órán keresztül nyújt 
segítséget rosszullét, baleset esetén az ellátott saját lakásában.

Az étkeztetés életkor, egészségügyi állapot 
és szociális rászorultság esetén a legalább napi 
egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet 
helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra 
történő szállítással.

Szolgáltatásaink térítéskötelesek, díjaink jöve-
delemfüggőek, a szolgálat hétköznaponként  
7 és 15 óra között tart nyitva. 

Szeretettel várjuk a községünkben élő 
valamennyi nyugdíjast a július 9-én 9.00 

órától megrendezendő kötetlen beszélgetésre.  

Szivárványos nagycsalád
Akár valóban egy szép, nagycsaládot is 
alkothatnának a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola néptánc tagozatának 
diákjait, hiszen a május 25-ei családi 
napon a vizsgaelőadások végeztével 
kiderült, hogy a táncosok között pontosan 
14 testvérpár található, a Törös családból 
pedig hárman is ropják: Hajnalka, Sza-
bolcs és Ottó.

A vendégek, anyukák, apukák, nagy-
szülők, ismerősök ezúttal is sütemé-
nyes tálak és italok sokaságával 

érkeztek a Közösségi és Tájházba, hiszen 
a gyerekek örömére hagyományosan ez 
a belépő, hogy a vizsgák után a diákok a 
bőség zavarával küzdve válogathassanak 
a jól megérdemelt finomságok között. 

A kicsiket, testvéreket szintén hagyomá-
nyosan bütykölő és hajfonó is várta, később 
pedig a tanév során szerzett tudásukat, 
az elsajátított koreográfiákat mutatták be 
László Márta és Keltai Gábor tanítványai. 
Pünkösdhöz közeledve a néptáncos lá-
nyok előadásában vitnyédi pünkösdölő 
népszokás elevenedett meg, majd érkezett 
a legapróbbak „Én kicsike vagyok…” című, 
hihetetlenül bájos előadása.

Az idei tanévben egy kis éneklő együt-
tes is alakult a lelkes, népdalokat szerető 
első és második osztályos gyermekekből, 
akiknek az Áncsák Lillától tanult moldvai 
énekek annyira megtetszettek, hogy ne-
vüket is az egyik énekből kölcsönözték. 
A Szederinda moldvai dalcsokorral űzte 
messzire az időnként gyülekező felhőket, 
a 3-4. osztályos gyerekek pedig mezőföldi 
eszközös, ugrós tánccal.

Az előképzős és alapfok 1. osztályos tanu-
lók felvidéki játékfűzést, dunántúli dudálást, 
ugróst adtak elő, majd a Tánc Világnapja 
alkalmából rendezett szólótáncverseny 
legjobbjai – közöttük a tánc és énektel-
jesítménye alapján Pünkösdi Királynővé 

választott Nagy Lilla és a Szívkirály Nagy 
Mátyás – vehették át ajándékaikat, s mu-
tathatták meg, milyen produkcióval léptek 
színre a megmérettetésen. A műsort ezúttal 
is a legidősebb táncos osztály koreográ-
fiája zárta, hiszen ők azok, akik nemcsak 
helyi ünnepségeken állnak helyt, de az 
iskola és a község jó táncos hírnevét is viszik 
megye- és országszerte. Bemutatkoztak 
már Szlovákiában, nyáron pedig erdélyi 
körútra, fellépésre készülnek. Közülük 14-en 
a művészeti iskola első végzős diákjai, akik 
június közepén művészeti alapvizsgát tet-
tek, de természetesen folytathatják táncos 
tanulmányaikat a továbbképző osztályban. 
A fiúk és lányok vérpezsdítő előadása után 
egész évi munkájuk jutalmaként a Szülői 
Munkaközösségnek köszönhetően egy-egy 
„egyenpólót” kaptak ajándékba, László 
Márta pedig hosszan sorolta mindazokat, 
akik segítsége nélkül a családi nap nem 
jöhetett volna létre. A rendezvényt támo-
gatta Környe Község Önkormányzata, a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Intézmény, a Szivárvány 
Táncegyesület, a Lakatos Dekor Kft. Tata, 
a Váradi Cipészműhely, Tata. A táncpeda-
gógus köszönetet mondott továbbá Hegyi 
András édesapjának a fiúk csizmáinak 
sarkantyúiért, Krupánszky Imrének a nap-
rakész videó felvételekért, Farkas Évának 

és Labossa Lajosnak a fotókért, a Nőklub 
segítségéért a vállkendőrojtozásban, s a 
kendővarrásért Kovács Leila édesanyjának, 
valamint mindazoknak a szülőknek, akik a 
fellépésekre elkísérik a csoportokat.

De a hála virágait és ajándékait ter-
mészetesen a táncpedagógusok is át-
vehették, számukra az iskola és a szülők 
képviselői fejezték ki köszönetüket az egész 
éves, szívüket-lelküket beleadó oktatásért, 
gondoskodásért, a hagyományok átörö-
kítéséért. 

Szerkesztői megjegyzés:

Bizony nehéz a dolga a „krónikásnak” 
akkor, amikor kulturális, művészeti ese-
ményről tudósít. Hiszen le lehet írni, hogy 
„mezőföldi, eszközös ugrós táncot” adtak 
elő, hogy bájos, hogy vérpezsdítő volt, 
de a hangulatot, az érzéseket nem lehet 
maradéktalanul közvetíteni. Nem lehet 
visszaadni a kipirult arcok mosolyát, a 
mozdulatokat, amelyekből árad az ön-
feledtség, a tánc, a muzsika szeretete 
maguk és mások örömére. De hogy is 
lehetne érzékeltetni a szivárvány szép-
ségét?… Azt látni kell és gyönyörködni 
benne! Akik ott voltak, ezt tették. Köszö-
net a szivárványos varázslatért a felké-
szítőknek és valamennyi táncos diáknak!

„A legszebb művészet tudod mi, 
Derült szívvel megöregedni…
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen, 
Bevallani nyugodtan, szépen, 
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt.”
                             (Sík Sándor)

2012. július 16-tól július 20-ig lovastábor 
indul Síkvölgyön az Olasz Lovastanyán. 

Várjuk a lovagolni vágyó és természetet kedvelő, 6 évnél idősebb 
gyermekek jelentkezését. Szállást igény szerint biztosítunk 

a Környebánya Erdei Iskolában.
Programok:

• Napközben az Olasz tanya területén lovas oktatás
• Ismerkedés a lótartáshoz szükséges eszközökkel, szerszámokkal, a lovas élet szépségeivel

• Lovaskocsikázás • Kirándulás • Gyógynövénytúra • Kézműves foglalkozás • Sport és sok játék

További információ: 06 30  560 6506LOVASTÁBOR
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Elkezdődött a Művelődési Ház felújítása 
Közel nettó 90 millió forint értékű beruhá-
zás, a művelődési ház felújítása kezdődött 
meg június elején községünkben, a kivite-
lezési munkálatokat a közbeszerzési eljá-
rás során a tatabányai székhelyű T-Mátrix 
Kft. nyerte el. 

A társaság korábban már bizonyított, 
a polgármesteri hivatal 2009-2010-
es, bővítéssel egybekötött rekonst-

rukcióját is ők végezték el. 
Az önkormányzat a mostani munkálatok-

hoz 55 millió forintos támogatást nyert el, 
s az önrésszel kiegészített összegből nem 
csupán az épület újulhat meg október 
elejéig, a művelődési központból „Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér” válhat. 

A beruházás tartalmazza a nyílászárók 
cseréjét, gépészeti felújítást, fűtéskorszerű-
sítést, tetőrekonstrukciót, külső hőszigetelést, 

valamint az akadálymentes környezet 
kialakítását, amely a kerekesszékkel közle-
kedők számára a bejáratnál egy emelő-
rendszert is biztosít. 

A külső megújuláshoz természetesen új 
tartalom is párosul a jövőben: a fiatalok 
a teleház szobában érik el az ifjúsági in-
formációs pontot, így egyetlen helyszínen 
gyűjthetnek információkat rendezvé-

nyekről, programokról, továbbtanulásról, 
pályázatokról, munkalehetőségekről, s az 
egyes tanácsadók elérhetőségeiről. Mind-
emellett az internet hozzáférés és könyvtár 
is biztosított lesz, de filmklub, kirándulások/
túrázások, tábor, színházlátogatás, csopor-
tos fesztiválozás, felvilágosítás, s különböző 
versenyek és szakkörök is várják majd a 
megújult térben a fiatalokat és időseket 
egyaránt. 

Szünetel a KKTV

A Környei Közösségi Televízió képúj-
ságja és műsorai a Művelődési Ház és 
a stúdió felújítási munkálatai miatt a 
rekonstrukció befejezéséig szünetel. Az 
adások újraindításáról a későbbiekben 
tájékoztatjuk községünk lakóit.

Véradás

Az önkéntes véradókat várja július 3-án, 
kedden délután fél 1 és fél hat között a 
Közösségi és Tájházban a Vöröskereszt. 
Adj vért, életet menthetsz!

Helyettesítés

A Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben Dr. 
Árendás József szabadsága miatt au-
gusztus 6-a és 31-e között a betegellátás 
szünetel. Ez idő alatt a helyettesítésről Dr. 
Bublovics Péter gondoskodik az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út).

Hőség

Az idei nyár időnként várhatóan rendkí-
vüli meleget tartogat számunkra. Kérjük, 
kísérjék folyamatosan figyelemmel a 
híradásokat, községünk internetes oldalát 
(www.kornye.hu), hogy a hőség kapcsán 
naprakész információkkal rendelkezzenek. 
Fogadják meg a szakemberek tanácsait! 
Hőségriasztás ideje alatt gyakrabban 
keressék fel a klimatizált intézményeket, 
kereskedelmi egységeket, munkaidőben 
a környei Polgármesteri Hivatal is 
igénybe vehető!

Gyümölcsös ültetvények 
összeírása Környén is

A gyümölcsös ültetvények, valamint a 
gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, 
gyümölcsfával betelepített területek össze-
írásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény előírá-
sai szerint november 30-áig az alma, körte, 
kajszi és őszibarack ültetvények statisztikai 
célú felmérése zajlik községünkben is. 
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából 

Múltidéző, avagy egy 45 éves osztálytalálkozó 
margójára

1959-et írtunk, amikor izgatottan léptük át 
a posta melletti iskola (jelenleg ovi) ka-
puját. Mintha tegnap történt volna, pedig 
már 45 hosszú év telt el azóta. Hálás szívvel 
emlékezünk vissza  Burján Márta tanító 
nénire, aki által megtanultunk írni, olvas-
ni, számolni. Sután próbáltuk formázni a 
hatalmasnak tűnő, háromlábú fatartón 
álló táblán krétával a betűket, aztán meg 
szótagolva összeolvasni értelmes szavak-
ká, mondatokká.  

N agy másodikosokként a paplak 
melletti iskolába kerültünk – vol-
tunk vagy negyvenen egy osz-

tályban – megismerkedtünk az új tanító 
nénikkel, Sill Mártával, aki úgy terelgetett 
minket, mintha kiscsibéi lennénk. 

A harmadik osztályba is új tanító nénit 
kaptunk, Író Mária néni személyében, akit 
nagyon szerettünk, és most már sajnos csak 
múlt időben beszélhetünk róla. Mennyit 
csatáztunk vele a tornaórákon, és persze a 
helyesírás órákon is. Nehezen értettük meg 
a pontos j és az ly-os j betű közötti különbsé-
get, de fáradhatatlan kitartásával belénk 
sulykolta a fránya szabályokat.

A negyedik évfolyamot, – és nyolcadikig 
az összes többit – Schilling Etelka tanító 
nénivel töltöttük el. Ő lett az igazi anyánk. 
Meghatározó volt számunkra a jelenléte 
kamaszkorunk és a későbbi felnőtté válá-
sunk előszobájában. Lujzi néni oroszóráin a 
légy zümmögését is meghallottuk, ahogy 
a magyar órákon is Vargyai tanár néninél. 
Mi azt gondolom még tudtunk viselkedni.

Sok minden volt, ami ma már nincs; a fa 
tolltartó, tollhegy, tollszár, tintásüveg, itatós-

papír. Jártunk hittanra, voltunk kisdobosok, 
és furcsamód elsőáldozók nagyon sokan, 
szinte mindenki az osztályból.

Aztán úttörők lettünk, társadalmi munká-
ban krumplit szedtünk Patáron. Kipróbáltuk 
a cigit, mert az olyan nagyon felnőttesnek 
tűnt, és mi kergettük volna az idő múlását. 
Lehettünk talán ötödikesek, amíg fordult a 
krumpli szedőgép „füstölt a bokor”. 

Nem nehéz felidézni emlékeinkben az 
olajos padló illatát, a vaskályha melegét, 
a tűzifatartó ládát, a zománcozott lavórt 
és a harmóniumot, melyen Maros tanító 
bácsi játszott énekórákon, a ceglédi kan-
nát, melyből ittuk a vizet, amit szünetekben 
pumpáltunk bele a templom melletti karos 
artézi kútból, na és persze az udvari poty-
tyantós vécét, hiszen hol volt akkor még 
vízvezeték, angolvécé, összkomfort?

Nem volt büfé, de óra előtt rohantunk 
a papírzsákkal a közeli boltba és vettünk 
50 db kiflit 20 forintért (jól számoltam, 40 
fillér volt darabja). Nem volt tornatermünk, 
sokáig az osztályban tornáztunk, később a 
kocsedóba (ma a „Talpas”) és a pályára 
a tornateremnek kikiáltott tornacsarnok-
ba jártunk. Volt viszont glotgatya, fehér 
karton tornablúz, aztán később gyönyörű 
fekete tornadressz fehér gumipánttal. Volt 
kézibajnokság, salakos futópálya, kulturális 
seregszemle, Ki-Mit-Tud. 

Rajzórán megörökítettük a tanácsháza 
lépcsőjén ülve az épülő kultúrházat, és 
gyönyörűen formáztuk tustollal a szab-
ványbetűket.

Jártunk szombaton is iskolába, és jártunk 
még két szakba, délelőtt és délután. És 
volt polikert, ahol utáltunk dolgozni, de 

megtanultuk tisztelni a munkát Dezső bácsi 
és Elvira néni szigora mellett. Gyomláltunk, 
fúrtunk-faragtunk, hímeztünk, kötöttünk, 
varrtunk és főztünk a fiúknak, megvendé-
gelve őket rakottkrumplival, pudinggal.

Nem láttunk banánt, sokáig televíziót 
sem, nem volt iPhone, okos telefon, – sőt 
semmilyen telefon –, számítógép lap-top, 
internet és facebook, de volt emlékköny-
vünk, amibe egymásnak írtunk, rajzoltunk. 
Volt sok-sok szabad percünk egymásra, 
játékra, olvasásra, sportra és őszinte, tiszta 
diákszerelemre. Elmondhatjuk gyerekeink-
nek, unokáinknak, hogy volt egy boldog 
gyerekkorunk. Úgy gondolom, hogy az 
általános iskolás években alapoztuk 
meg, hogy mindannyian szüleiket szerető 
gyerekekké, tisztességes felnőttekké és mi 
magunk is jó szülőkké váltunk. De ez már 
egy másik történet, ami egyszer majd egy 
nyugdíjas találkozó témája lehet.

Utószó:

A 8. b és a 8. a 1967-ben végzett osztálya 
együtt tartotta a 45 éves osztálytalálko-
zóját a Tájházban. Szép számmal össze-
gyűltünk. Voltak páran, akik mereven 
elzárkóztak, hogy nem szeretnének jönni, 
voltak, akik szerettek volna jönni nagyon, 
de igazoltan maradtak távol ilyen-olyan 
oknál fogva, és sajnos a két osztályból 12 
társunk már nem jöhet el soha, Ők már 
külön találkozót tartanak egy másik világ-
ban. Mindegyikük emlékére égett egy 
kis mécses, így lélekben köztünk voltak 
a gyertyák fényein keresztül. 

Molnárné Varga Katalin

Közérdekű információk, program, recept
igazolvánnyal ellátott összeírók keresik fel a 
Környe közigazgatási területén található 
azon ültetvényeket, amelyeket előzetesen 
az adat-gyűjtésre kijelöltek. A szakemberek 
a helyszínen töltik ki azt a kérdőívet, amely 
az ültetvény jellemzőit méri fel. Kérjük, segít-
sék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez 
szükséges információk megadásával, 
továbbá felkérésükre biztosítsák számuk-
ra, hogy a zárt területekre bejussanak. Az 
összeírásról bővebben a www.kornye.hu 
oldalon olvashatnak.

Horgászverseny

A Környei Horgász Egyesület horgászver-
senyt szervez felnőtt és ifi tagjai részére 
július 7-én, szombaton.  

Nevezési díj: 500 forint, amely tartalmaz 
egy adag ételt és egy italt. Nevezni Török 
Mihály elnöknél lehet személyesen, vagy a 
helyszínen 7.50-ig.
Helysorsolás: 7.00–7.50-ig érkezés sorrendjé-
ben, etetés 7.50-től, a verseny 8 órakor kez-
dődik és 11 óráig tart, 1 úszókészséggel, egy 
horoggal felszerelt bottal lehet horgászni.
Mérlegelés: a verseny végén, a horgászat 
helyén, a fogott nemes halból 1 db és 5 kg 
egyéb hal az éves fogási lehetőség felett 
elvihető.
Az 5 legtöbbet, valamint a legnagyobb 
halat fogó versenyző díjazásban részesül, 
s minden nevező ajándékba kap egy 1000 
forint értékű vásárlási utalványt.

A versennyel kapcsolatban bővebb 
információ kérhető a 06 30 201 3891-
es telefonszámon.
A program napján az egyesület 00.00-tól 
12.00-ig horgászati TILALMAT rendel el. 
A versenyre az érdeklődőket, családta-
gokat, a környei lakosokat és a fesztiválra 

érkezőket szeretettel hívja és várja az egye-
sület, amely egy tál étellel is megvendégeli 
a tópartra ellátogatókat. 
A versenyt a FISCH KFT Tatabánya és Környe 
Község Önkormányzata támogatja. 

Flódni, ahogy Bözsi néni készíti

Hozzávalók a tésztához:

• 50 dkg. liszt • 25 dkg rama margarin 
• 1 mk. szódabikarbóna • 1 dl tej • 2 dkg élesztő 
• 4 ek. porcukor • 1 cs. vaníliás cukor • 1 dl tejföl

A lisztet a margarinnal, az élesztővel, cukorral felfut-
tatott tejjel, és  a többi hozzávalóval összegyúrjuk 

Kb. egy órára hűtőszekrénybe tesszük.

Hozzávalók a töltelékhez:

• 1 kg alma • 25 dkg dió • 25 dkg mák • tej, cukor 
• 3 dkg vaj • fél citrom • lekvár

Almatöltelék:

Az almát lereszeljük, kinyomjuk a levétől, kevés 
cukorral összekeverjük  – ne legyen édes nagyon –, 
valamint fél citrom levét hozzáadva péppé pároljuk.

Mák  és diótöltelék:

Másfél dl. forró cukros tejbe belekeverjük a darált 
mákot. Ugyancsak másfél dl forró cukros tejbe 

elkeverjük a darált diót.

Összeállítás:

A tésztából 4 lapot nyújtunk. Az elsőt belehelyezzük 
a tepsibe, majd megkenjük lekvárral és rásimítjuk 
a mákot, majd tésztalap következik amit megint 

megkenünk lekvárral és rásimítjuk az almát, befedjük 
tésztával, amit megkenünk lekvárral és rásimítjuk a 
diót, végül a negyedik lappal befedjük. Tetejét meg-

szurkáljuk és megkenjük tejjel, amitől szép színt kap.

Jó étvágyat kívánunk!

Lejegyezte: Molnárné Varga Katalin




