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Félszáz ingatlan szenvedett kárt községünkben 
– Eljárást kezdeményezett a Talajvédelmi Hatóság 

40-50 milliméternyi csapadék zúdult Kör-
nyére május 22-én, a viharban a rendkívül 
intenzív esőzés miatt több mint félszáz 
ingatlan károsodott. A hirtelenjött eső meny-
nyiségét jelzi, hogy a 2010-es, májusi ára-
dás első hullámakor 37 milliméter érkezett.    

A Patak, a Bem, a Rózsa, a Beloiannisz 
és a Hunyadi utcában található 
ingatlanok és a Tatai utcai kertek 

szenvedték el a legnagyobb károkat a heves 
esőzés miatt, számuk meghaladja a félszázat. 
A viharban akkor este hiába lapátolták a 
vizet önkéntesek tucatjai, Beke László pol-
gármester, az önkormányzat munkatársai, s 
próbálták útját állni homokzsákokkal, a szinte 
pillanatok alatt érkező sáros, hordalékos zu-
hatag mindent vitt, ami elébe került.

Egy háznál a víz áttörte az ablakot, a 
garázsajtót, s az ott tárolt holmikat maga 
alá gyűrte, egy másikból – szintén az ajtót 
áttörve – a kertbe sodorta a teraszról még 
a bútorokat is, s volt olyan károsult, ahol a 
garázsból is csak bobcat-el tudták kikotorni 
az iszapot. Az érintettek másnap hosszan 
sorolták, mutatták immáron világosban a 
károkat Beke László polgármesternek, aki 
igyekezett valamennyi ingatlanhoz eljutni, 
s gondoskodni arról, hogy elhárításukhoz 
minden segítséget megkapjanak. A he-
lyenként fél méteres iszapot az úttestről 
munkagépekkel távolították el, a Bánhidai 
Ipari Tanodából 22 diák és három oktató, 
valamint dr. Forrai Zsolt, Tatabánya rendőr-
kapitányának köszönhetően 12 közmunkás 

érkezett Környére, hogy segítse-
nek azokon a területeken, ahol 
csak kézi erővel lehetett dolgozni. 

A legnagyobb gondot az jelen-
tette, hogy rövid idő alatt érkezett 
ez a rendkívül nagy mennyiségű 
eső, viszont azt is tudni kell, hogy 
a tiszta víz nem okozott volna 
ilyen mértékű károkat – mondta 
el a polgármester, mindamellett, 
hogy az egyes helyszíneken fel-
mérték, milyen műszaki módosí-
tásokat szükséges elvégezniük 
rácsoknál, vízelvezetőknél. Beke 
László úgy véli, hogy az északi 
és nyugati övárkok felett található mező-
gazdasági területen kellene szabályozni 
a talajművelést. Az érintett, a falu fölött 
elhelyezkedő területen ugyanis jelenleg 
kukoricát termesztenek, amely köztudottan 
nem köti meg a talajt, s ilyen mértékű eső-
zéskor a vízzel együtt zúdul le a föld, a sár, 
a hordalék a dombról, eltömítve az árkokat 
is, aminek következtében végül arra halad, 
amerre utat talál.

Az önkormányzat a rendkívüli esemény 
után egyeztetést kezdeményezett a szak-
hatóságokkal, s az eddigi megbeszélések 
alapján úgy tűnik, kedvező hírrel szolgálhat 
a környeieknek. Beke Lászlótól megtudtuk, 
hogy a Talajvédelmi Hatóság kötelezni 
fogja a földhasználót, hogy a talajvédelmi 
törvényben rögzítettek szerint művelje a 
földet. A jelenleg folyamatban lévő eljá-
rástól az önkormányzat azt várja, hogy a 

jövőben a Környe 
fölötti vízgyűjtő terü-
let meredek oldalain 
nem lehet majd egy 
táblában kizárólag 
csak kapásnövénye-
ket, vagyis kukoricát 
termeszteni. Így a 
falu fölött északon el-
helyezkedő, több tíz-
hektáros területeken 
parcellákat kell ki -
alakítani, megelőzve 
az ilyen típusú műve-
léssel a talajeróziót.  
A talajvédelmi tör-
vény arról is rendel-

kezik, ha a parcellázás sem akadályozza 
meg a talaj lemosódását, akkor a földhasz-
náló a művelési ág megváltoztatására, 
például gyep-, illetve erdősáv telepítésére 
is kötelezhető.

KÖSZÖNET!
Az önkormányzat és a károsultak köszö-
netüket fejezik ki mindazok számára, 
akik a viharban, s az azt követő káreny-
hítésben egy emberként mozdultak, s 
ismerve, vagy ismeretlenül segítettek a 
bajbajutottaknak. Köszönet továbbá a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft-nek, 
melynek munkatársai az utak takarításá-
ban segédkeztek, a Henkel Magyarország 
Kft-nek, amely 50 tisztítószercsomaggal 
járult hozzá az otthonok rendbetételéhez, 
köszönet a Grundfos Magyarország Gyár-
tó Kft-nek az általa biztosított szivattyúkért, 
a Remondis Zrt-nek a hulladékgyűjtő kon-
téner díjtalan rendelkezésre bocsátásáért, 
továbbá köszönet a Geotech Kft-nek az 
utak megtisztításáért!

Tisztelt Környeiek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a közterületen 
lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz 
akadálytalan elfolyásának biztosítása 
az ingatlan előtti szakaszra terjedően az 
ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának törvényben rögzített köte-
lessége. Ugyancsak az ingatlan használó-
jának, illetve tulajdonosának kötelessége 
a járműbehajtók átereszeinek építése, 
karbantartása és tisztántartása! Ezek elmu-
lasztása bírsággal sújtható!
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Bizonyítottak a környei gazdák
Első alkalommal rendeztek Környén má-
jus 20-án borversenyt, s az Orbán Napi 
ünnepség keretében megtartott ered-
ményhirdetésen kiderült, hogy szép ha-
gyomány alapjait tették le, hiszen – ahogy 
Zantleitner Anikó, az ítészek elnöke fogal-
mazott – gyönyörű borokkal találkoztak, s 
gyönyörű minősítések születtek.

K özségünkben 1996 óta szervezi meg 
minden esztendőben a Les-hegyi 
Szőlősgazdák, valamint Környe 

Község Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottsága az Orbán Napi ünnepséget a 
Les-hegyen található Orbán Szobornál, a 

pincéknél azonban ezúttal már délelőtt 
nagy volt a sürgés-forgás.

Bella Sándor szőlősgazda tavaly tett 
ígéretet arra, hogy féltve őrzött nedűiket 
idén megversenyeztethetik a vállalkozó 
kedvűek, s a felhívásra 24-en érkeztek, 39 
mintával. A borok kiváló minőségét jelzi, 
hogy az értékelés során 12 arany, 7 ezüst, 
s szintén 7 bronzminősítés született, míg 13 
mintát oklevéllel jutalmaztak. A borbírák a 
fehér- és vörösborok közül kettőt nagyarany 
elismeréssel jutalmaztak, melyek elérték az 
országosan alkalmazott 20 pontos értékhatár 
maximumát. Nagyarany minősítést vehetett 
át Stamler Dezső fehér olaszrizling, valamint 
Králl János vörös cabernet franc boráért.

Az eredményhirdetés során Bella Sándor 
úgy vélte, hogy a környei gazdák kétsze-
resen is helytálltak, hiszen egyrészt bizo-
nyították, hogy képesek remek minőségű 
borokat készíteni, másrészt pedig az órákon 
át tartó kóstolás után is talpon maradni, 
ami – ahogy fogalmazott – nem kis feladat.

Föld Napi programok községünkben
Környe önkormányzata, s a Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány 
már kezdetekkor csatlakozott a Föld Napja kezdeményezéshez, 
így április 20-án a faluban is huszonkettedik alkalommal ünne-
peltek a „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 
mottót is viselő megmozdulás jegyében.

A Vackor Óvoda apróságai napközben saját „portájukon” szer-
veztek nagytakarítást, délután pedig a Közösségi és Tájház-
ban a nagycsoportosok dallal, verssel, tánccal fogalmazták 

meg a természet szépségét, szeretetét. Az általános iskola 4a osztálya 
negyedik alkalommal készült műsorral, hiszen elsős koruk óta állandó 
szereplői a Föld Napjára szervezett ünnepségnek. S ahogy teltek az 
évek, úgy vált a produkciójuk egyre komolyabbá, mégsem komorrá. 

„Ha már a fákat nem neveljük, s a csónakunkat is eltüzeljük, mire 
véssünk majd jelet, hogy itt állt egykor a sziget” – figyelmeztettek 
Zorán dalával is a diákok s Tkalcsits Daniella, valamint Pankotai 
Melinda saját versével gondolkodtatott el.

Sokan takarítottak a Föld Napja alkalmából, ami azt mutatja, 
hogy a környezetünk állapotáért, a Föld jövőjéért felelősséget 

érzők kritikus tömege előbb-utóbb elég lesz a sürgető változások 
keresztülviteléhez – hangzott el Pákozdi Ferenc alpolgármester, 
a Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány elnökének beszédében. 
A szervezet az óvodát és az általános iskolát 25-25 ezer forinttal 
ajándékozta meg, az összeget a két intézmény hagyományosan 
természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, játékok 
beszerzésére fordítja. Az ünnepség résztvevői sem távoztak üres 
kézzel, az elnök mályvarózsa tövekkel érkezett, melyekből ki-ki 
hazavihetett, hogy elültesse kertjében.

Másnap a kesztyűk, a szemeteszsákok, no meg a szorgos diákok, 
felnőttek vették át a főszerepet a Föld Napja alkalmából, miután 
Környe idén is csatlakozott a Közút Nonprofit Zrt. hagyományos 
országos szemétszedő akciójához. A kisebbek a település köz-
területein gyűjtötték össze a hulladékot, a nagyobbak pedig a 
bekötőutak mentén vették fel a harcot a szeméttel, s mellette a 
hangyákkal, csalánnal. Pár óra alatt majdnem 150 zsákot töltöttek 
meg a tipikus útszéli szeméttel: üveg és pet palackokkal, gyorsét-
termi csomagolóanyagokkal, papír zsebkendőkkel, rongyokkal, 
reklámújságokkal

In memoriam Glász József
Elgondolkodtató, hogy a Jóisten úgy 
alkotta meg a világot, hogy a legtöbb 
élettelen tárgy túlél bennünket. Ezt talán 
igazságtalannak érezhetjük, és sokszor 
szomorúan tekintünk a földi világból már 
elköltözött, hozzátartozóink után hátra-
maradt dolgokra, de a tárgyak, amiket 
alkottak, amihez kezük munkája fűződik, 
örökre halhatatlanná teszik őket.

84   évet adott a sors Glász Józsi 
bácsinak a földi világból. Fele-
ségével, Mariska nénivel ez év 

decemberében ünnepelték volna a 60. 
házassági évfordulójukat.

A falu bármelyik része felé indulunk, 
mindenütt ott van a szorgos, munkától 
fáradt keze nyoma. Nevéhez fűződnek a 
helyreállított faluszéli kő- és fakeresztek, 
a kegyeleti park kopjafája, a kitelepítési 
emlékmű a templom mellett, a Három Kirá-
lyokért Alapítvány búcsújáróinak faragott 
fakereszt, a tóparti emlékmű, hogy csak a 
nagy munkákat említsük. Megszámlálha-
tatlan festményt, fafaragást, és díjat nyert 
alkotást hagyott hátra bizonyítandó egy 
tartalmas, aktív életút létét.

1928-ban született Környén a nagyszülők 
házában, a Kisutcában. A gyerekkora 
mozgalmasan telt, már óvodás korában raj-
zolgatott, sportolt. Kisdiákként a Rosenthal 
birtokra járt napszámba mákot egyelni, 
köményt csépelni, szójababot termeszteni. 
Sosem hátrált meg a munkától.

Öten voltak testvérek, négy húga szüle-
tett. Édesanyja a gyerekeket és a háztartást 
látta el, édesapja a családért dolgozott a 
bánhidai erőműben kazánfalazóként.

Szeretett tanulni, szomjazott a tudásra. 
Polgári iskolába Kisbérre járt, aztán Pápára 
szeretett volna menni tanítóképzőbe, de a 
szülők nem vállalták ezt a terhet. Édesapja 
rokonsága révén került Budára a Ganz 
Villamossági Művekhez elektrolakatos 
tanoncnak. Édesapja szerette volna, ha 
az ő szakmáját, a kőművességet folytatja. 

Mégis úgy hozta a sors, hogy később rádió-
műszerésznek tanult, ő volt az első maszek 
ebben a szakmában a faluban. Szorgalma, 
széles érdeklődési köre ellenére győzött 
az apai szigor, és muszájból pékinasnak 
kellett állnia, mert a nagybácsija nem bír-
ta egyedül vinni a pékműhelyét. Kitanulta 
a pék-cukrász szakmát, de nem ez volt 
az álma.  Kereste a helyét az életben, és 
amikor lehetőség nyílt rá, sok környeihez 
hasonlóan, beállt dolgozni villanyszerelő-
ként a bánhidai erőműbe. Szerencsésnek 
mondhatta magát az, aki akkoriban az 
erőmű „csapatát” erősíthette. 

Kitartásának, csillapíthatatlan, szerte-
ágazó érdeklődési körének köszönhetően 
állandóan képezte magát, gyarapította a 
már meglévő ismereteit, nyitott volt a világ-
ra. Később aztán új munkahelyet talált a szó 
szoros értelmében is, hiszen Oroszlányra az 
akkor induló hőerőműbe ment dolgozni. 
Itt végre megtalálta azt a munkát, ami 

közel állt mindig is a szívéhez, szakmáját 
és a művészi hajlamát ötvözve az erőmű 
dekoratőre lett az 1988-as nyugdíjazásá-
ig. Festett, rajzolt, plakátokat, feliratokat, 
táblákat, transzparenseket készített, ez a 
beosztás akkoriban ritkaságszámba ment. 

Még a polgári iskolába járva, Kisbér felé 
vonatozva ismerte meg feleségét Varga Má-
riát. Komolyabbra akkor fordult a szerelem, 
amikor Józsi bácsi már Bánhidán dolgozott. 
Házas- éveiket is itt kezdték, és itt született 
meg első fiúk Béla. Mire második fiúk Gábor 
világra jött, már Környén laktak.   Falujához 
fűződő szeretete minden munkájában meg-
mutatkozott. Szerelmese volt a régi legendák-
nak, csontoknak, köveknek, kutatott, festett, 
faragott, élt-halt Környéért, Környe múltjáért. 

Munkásságát elismerve 1997-ben a 
képviselő-testület Környe Díszpolgárává vá-
lasztotta. Teljességgel rászolgált a címre, és 
hálája jeléül még nagyobb elánnal vetette 
bele magát a közösségért való munkába, 
szépítve, értékekkel ellátva szeretett faluja 
közterületeit. 

Józsi bácsi egy tartalmas, teljes életet 
hagyott maga után. Kezei közül kikerült 
munkákat, kéziratait, gyűjteményét hosszú 
évekbe telik rendszerezni. Talán ami nem 
sikerült életében az az egyetlen eddig 
még nem teljesített feladat, hogy kutatá-
sai Környéről, a sok-sok általa megszerzett 
információ könyv formájában is megje-
lenjen, hogy mi, akik itt élünk ebben a 
faluban, tudjuk, ismerjük a múltunkat, az itt 
élt ősök életét. Méltóképpen tisztelegnénk 
emléke előtt, ha egy kiállítás keretében is 
megismerhetné minden környei a hosszú 
életpálya alatt megalkotott szebbnél szebb 
festményt, fafaragást, művészi alkotást.  
De ez már a család segítségével nekünk, 
a hátramaradottaknak a feladata, hiszen 
Józsi bácsi egy másik, békésebb világban 
kutatja a titkokat, festi még kékebbre az 
eget, és olyan színesre a szivárványt, ami-
lyen sokszínű volt az Ő földi léte.

Molnárné Varga Katalin

Az ünnepségen hagyományosan nagy 
sikerrel adott műsort a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyerekcsoport, az általá-
nos iskola néptánc tagozatának alsós diák-
jai, valamint a Német Nemzetiségi Dalkör, 
majd Bella Sándor csendes emlékezésre 
kérte a vendégeket. A Les-hegyen állított 
Szent Orbán Szobor készítője, Glász József 

a közelmúltban hunyt el, az ő tiszteletére 
hajtottak fejet a résztvevők, a szőlősgazda 
pedig mindannyiuk gondolatát így fo-
galmazta meg: akárhányszor a szoborra 
tekintünk, emlékezni fogunk rá.

Mint ismert, a boros gazdák a védőszent-
től várják a szőlők védelmét, a növénybe-
tegségek elhárítását. Ha Orbán napján esik 

az eső vagy fagy, akkor a legtöbb borvidé-
ken pálcával ütik a Szent szobrát, amiért 
nem hozott jó időt. Ezúttal Bella Sándor 
kezéből hiányzott a vessző, helyette borral 
öntözte meg a szobrot, hogy ne száradjon 
ki, hiszen – mint mondta – míg tavalyelőtt 
cudar időjárással kellett megküzdeniük, 
addig a tavalyi boraik példásan sikerültek. 
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Diákatlétáink sikerei
Május 12-én rendezték meg Tatabányán 
a Megyei Atlétikai Szövetség által kiírt Te-
hetségkutató versenyt, melyen a környei 
általános iskolát öt tanuló képviselte. 

A 10-11-12 éves korosztály lány és fiú 
versenyzői három versenyszám-
ban (60 méter síkfutás, távolugrás, 

800 méter futás) mérhették össze tudásu-
kat, az előkelő helyezésekért küzdött Budai 
Anita, Nagy Lilla, Lengyel Renáta, Labossa 
Döme és Domán Ákos is. A rangos megyei 
megmérettetésen közel félszáz versenyző 
közül a 10 éves fiúk távolugrás versenyszá-
mában 356 centiméterrel Labossa Döme 
a dobogó legfelső fokára állhatott fel, 
míg a 800 méter síkfutásban bronzérmet 
szerzett. Labossa Döme eredményeivel be-
verekedte magát a zalaegerszegi országos 
döntőbe. Eredményesen szerepelt még 
Nagy Lilla, aki 800 méteren 4. helyezett lett 
és Lengyel Renáta, aki ötödikként ért célba. 

Április 25. és május 15. között egyébként 
atlétikai versenyek sorozatán mérették 
meg magukat a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola tanulói, akik a Diákolimpia Atlétikai 
versenyein is részt vettek. 

A Diákolimpiai Mezeifutó verseny me-
gyei döntőjén korcsoportjában Virágh Dá-
vid és Virágh Csaba is második helyezést 
ért el, amellyel bejutottak az országos dön-
tőbe, ahol a középmezőnyben végeztek.

Az ifjú atléták a tatabányai területi dön-
tőben is szépen szerepeltek korosztályaik-
ban. A Zink Máté, Turi Dávid, Bódi Bence, 
Olsovszky Árpád, Virágh Dávid összeállítá-
sú csapat a második helyen végzett, így 
bejutott a megyei döntőbe, ahol Holló 
Jánossal kiegészülve negyedikek lettek. 
A területi megmérettetésen csapatban 
harmadik lett Fóthi Norbert, Labossa Döme, 
Kacz Gergő, Szemeti Laborc együttese, s 
az ifjú hölgyek, Budai Anita, Labossa Luca, 
Lengyel Renáta, Nagy Lilla is bronzérem-

mel térhetett haza. Egyéniben Zink Máté 
második lett, a megyei döntőben pedig 
harmadik.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő-
iknek!

Félszáz versmondó között lett harmadik Füstös Bence 
252 éve, 1760. május 11-én született Kömlődön Pálóczi Horváth Ádám, korának 
jeles írója, költője, akinek tiszteletére immár ötödik alkalommal került sor az 
évforduló napján a Közelebb Egymáshoz alapítvány versmondó versenyére 
a református templomban.

A kétévente megrendezett eseményre a térség kilenc településéről, töb-
bek között Mocsáról, Dadról, Környéről, Szákszendről, Nagyigmándról 
és Oroszlányból érkeztek irodalomkedvelő fiatalok, hogy négy korosz-

tályban mérjék össze előadói tudásukat. Az 53 versenyző két alsó tagozatos és 
két felső tagozatos csoportban állt a zsűri elé, melynek elnöki tisztét a neves 
színész, Bács Ferenc vállalta el. 

A közel kétórás bemutatót követően Bács Ferenc értékelésében külön kiemelte a 
verseny magas színvonalát, majd átadta az elismeréseket a győzteseknek, köztük 
a környei Füstös Bencének, aki a 7-8. évfolyamosok között ért el harmadik helyezést.

Táncverseny a Tánc Világnapja alkalmából
A z általános iskolában közel 20 éve vezet-
ték be a néptánc, mint készségtantárgy ok-
tatását. Pár esztendeje új modulrendszerű 
oktatás-módszertant „teszteltek” tanórai 
keretek között az országban elsőként az 
iskola 1-2. osztályos tanulói, mely jelenleg 
is hatékonyan működik. Bizonyítja ezt a 
május 8-án rendezett háziverseny, amit 
László Márta néptáncpedagógus szer-
vezett a Tánc Világnapja alkalmából. 

A z osztályszinten jól teljesítő gyer-
mekek vehettek részt az évfolya-
mok versenyén a két legkisebb 

korosztályból, valamint azok a művészeti 
iskolások, akik szerették volna megméret-
ni magukat az öttagú zsűri előtt. 

A „kötelező” táncanyag mezőföldi 
ugrós és kanásztánc volt – a szólótánc-

verseny résztvevői két perc improvizációval, 
szabadtánccal mutatkozhattak be a szép 
számú közönség előtt. A gyerekek igencsak 
megnehezítették az ítészek dolgát, azért 
több fordulóban mérték össze tánctudásu-
kat, s mivel még a második „körben” is egy-

formán szépen teljesítettek, még egy-egy 
népdal eléneklésére is vállalkozniuk kellett, 
hogy végül megszülethessen a végered-
mény. Amíg a zsűri meghozta döntését, a 
fiúk „sudridom” versennyel mérték össze 
erejüket. A lányok pedig titkos szavazással 

„szívkirályt” választottak.
A háziverseny legjobbjai lettek korosz-

tályukban: Benkő Mirabella Niobé, Auer 
Róbert, Kulcsár Krisztina, Szántó Csongor 
és Tisch András, Nagy Lilla, Labossa 
Döme Bálint. 

Köszönet a segítőknek, a zsűri tagjai-
nak: Áncsák Lillának, Budavári Kingának, 
Fűzvölgyi Alexandrának, Keltai Gábor és 
László Márta pedagógusoknak. 

A versenyt támogatta a Kisfaludy Mi-
hály Általános Iskola és AMI, valamint a 
Szivárvány Táncegyesület.

13 érmet „tartottak itthon” a diákok
A házigazdákkal együtt kilenc általános 
iskola diákjai vetélkedtek április 24-én a 
környei általános iskolában a Kisfaludy-
napok kezdeteként rendezett, hosszú 
évek óta hagyományos kistérségi tanul-
mányi versenyen. Községünk intézményé-
be 170 tanuló érkezett kísérőikkel Tatabá-
nyáról, Oroszlányból, Bajról, Kecskédről, 
Bokodról, Dadról, s Vér tessomlóról, 
hogy bizonyítsák: egy-egy tantárgyból 
egyénileg, vagy csapatot alkotva, ők a 
legfelkészültebbek.

A tanulókra – attól függően, hogy 
hányadik évüket „tapossák”, s 
hogy melyik tárgy a szívük „csücs-

ke” – érdekes és izgalmas feladatok vár-
tak nyelvhelyességi ismeretekből, költői 
képekből, a török kori Magyarországhoz 
kapcsolódó irodalomból, szókeresésből, 
számpiramisból, angolul a tavaszról, hús-
vétról és anyák napjáról, németül Német-
ország ismeretéből, természetismeretből 
a négy őselemről, valamint excel és word 
kezelésből. Az ifjabb rajzosok beállított 
tárgy alapján készítették el műveiket, míg a 
nagyobbak versillusztrációt alkottak, azzal 
az instrukcióval, hogy bátran rugaszkodja-
nak el a valóságtól. 

A környei diákok végül igen szép ered-
ménnyel zárták a nemes megmérettetést, 
hiszen 13 dobogós helyezést is szereztek, s 
a képzeletbeli érmekből kilenc a legfénye-
sebben csillogott, azaz, korosztályukban a 
megszerezhető 18 első helyezés felét „meg 
is kaparintották”.

Magyarból egy bokodi kislánnyal holt-
versenyben a legjobban Lengyel Boglárka 
teljesített, akit Ráczné Wiszt Vilma készített 
fel a versenyre. Korcsoportjában mate-
matikából Tóth Gabriella (felkészítő Goór 
Brigitta), Beke Gábor és Pisch Tünde brillí-
rozott, s harmadik helyezést ért el Tkalcsits 
Brigitta. Őket Kollárné Paragi Éva készítette 
fel a versenyre.   

A történelmi feladatsort a Csáki Do-
rottya, Füstös Bence, Vadas Dominik trió 
oldotta meg a legkiválóbban, felkészítőjük 
Magyarits Katalin volt. A rajzos diákok között 
Bartus Eszter alkotását a harmadik, Zink 
Mátéét a második helyre sorolták az ítészek, 
őket Soltész László készítette fel. 

Informatikából Szakál Anna (excel) és 
Budavári Kinga (word) utasított mindenkit 
maga mögé felkészítőjük, Kollárné Paragi 
Éva örömére. 

Menoniné Pillmann Teréz és Magyarits 
Katalin is büszke lehet a németes diákok-
ra, hiszen a Muhari Alex, Blaschek Máté, 
Kovács Katalin és Mucsi Réka összeállítású 
csapat az első helyen végzett, az angolo-
sok pedig, Valakovics Dominik, Olcsváry 
Adrienn, Lehhreich Nikoletta és Fejős Ma-
golna a harmadik helyezést szerezte meg, 
felkészítőjük Viskovics Andrea és Jávorszky 
Mária volt.

A természetismereti csapatversenyben 
sem engedtek másokat a környei diákok 
a dobogó legfelső fokára, Krupánszky 
Eszter, Varga Krisztián, Hüse Balázs és 
Németh Zsófia magabiztosan vette az 
akadályokat, s végzett az első helyen. 
Felkészítőik voltak: Pulayné Fekete Mag-
dolna, Saltzerné Fekete Ilona, Sárköziné 

Kovács Mária és Sárosiné Rácz Gabriella. 
Gratulálunk a diákoknak és a pedagó-
gusoknak! 

Másnap drámajáték, elektromos autó, 
lovak, s öko-feladatok várták a felsősöket a 
rendhagyó tanítási napon. A fiúk és lányok 
láthatóan élvezték a programot, s nem 
csupán azért, mert ezúttal nem fenyegette 
őket a dolgozatírás, felelés veszélye.

Mivel a művelődési ház felújítása miatt 
idén elmaradt a hagyományos Kisfaludy-
gála, ezt a napot délután koszorúzás zárta. 
A Himnusz után Hartmann Vivien és Tóth 
Gabriella, Szemeti Anna és Végert Domini-
ka szavalata következett, majd az énekkar 
népdalcsokra, végül pedig Pribéli Réka elő-
adásában Gyergyai Albert: „Gondolatok” 
című versét hallhatta az emlékező közösség.

Az iskola épületének falán elhelyezett 
emléktáblánál Pákozdi Ferenc alpolgár-
mester és Vadász Éva, a képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Kisebbségi Bizottságának elnöke, Trézlné 
Staudinger Csilla igazgató és Farkas Éva, 
a Szülői Munkaközösség elnöke rótta le 
kegyeletét, azt követően az ünnepség 
résztvevői Kisfaludy Mihály egykori tanító, 
iskolaigazgató sírjánál helyezték el az em-
lékezés virágait.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény programjai

A művészeti tagozat 2012/13-as tanévére már csak  
június 7-én 13.00–16.00 óráig lehet beiratkozni. 

Választható tanszakok:
Óvoda: • néptánc 

Iskola: 
• néptánc • grafika • báb • színjáték  

• zene: előképző 1. szolfézs, alapfok 1. szolfézs,  
előképző 2. szolfézs + hangszer, alapfok 2. szolfézs + hangszer.

A beiratkozással kapcsolatban bővebb információ olvasható a www.kornye.hu oldalon.

Június 15. 17.00 óra: Ballagás
Június 22. 17.00 óra: Tanévzáró ünnepély   
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SzületésnaposokMegérkeztünk!
„Mint tavaszi reggel a nap sugarát, fagyos téli este jégcsap csillagát, 

mint az alma ízét, tejet, kenyeret – pedig nem is láttalak még, 
úgy ismertelek.”

Májusban öt aprócska állampolgárral, három kislánnyal és 
két kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük 
a falu legkisebb lakóit: 

Boda István és Kereszturi Magdolna 
kislányát, Izabellát

Osztopányi László és Fél Gyöngyvér 
kisfiát, Gergő Lászlót

Németh Sándor és Pókos Brigitta  
kislányát Natali Ninát

Baracskai Viktor és Kővári Csilla  
kislányát, Liát

Galántai Sándor és Hajdu Renáta  
kisfiát, Martin Sándort.

Szüleiknek és a babáknak hosszú, 
boldog életet kívánunk!

„Tartogat még az élet szépet
Még, ha lassabb is már a lépted.

Gyönyörködj kerted virágában
Fürdőzz meg a napsugárban.”

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

80 esztendős

Bódis Istvánné (1932. május 19.)

Vátzi Györgyné (1932. május 24.)

75 esztendős 

Drexler József (1937. május 03.)

Golda Ferenc (1937. május 19.)

70 esztendős

Decsi Mihályné (1942. május 11.)

Plangár Sándor (1942. május 07.)

További jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk!

Ezüstérmes mazsorettek
Tavaly áprilisban még jótékonysági diszkót 
szerveztek, s ruhára, csizmákra gyűjtöttek 
a kis környei mazsorettek, majd községünk 
majálisán, első fellépésük során fergete-
ges sikert arattak. 

A z ifjú hölgyek az idei ünnepet sem 
tétlenkedéssel töltötték, „csupán” 
a megye legnagyobb mazsorett 

fesztiválján léptek színre, hiszen a csoport 
már márciusban meghívást kapott a me-
gye legnagyobb mazsorett fesztiváljára, 
amit április utolsó hétvégéjén, Mányon ren-
deztek meg a helyi lovas napok keretében.

A fesztiválon 21 megyei és határon túlról 
érkezett csoport vett részt, látványos bemu-
tatójukat két zenekar kísérte. A vendéglátók 
kérésére közös koreográfiával is készültek, 
s a gyakorlás meghozta eredményét: a 
nagyjából 350 táncos együttes előadása 
csodálatos látványt nyújtott a falu fő te-
rén. A hirtelen érkezett meleg mindenkit 
megviselt, de a környei lányok a többiek-
kel együtt hősiesen meneteltek majd egy 
órán keresztül, a megnyitó után pedig a 
színpadon váltották egymást a csoportok 
színvonalas produkcióikkal.

Május 1-jén már Császárra utaztak, az ot-
tani találkozón immáron másod-
szor vettek részt, ezúttal közöttük 
azok az aprótalpú, három éves 
mazsók is, akik szeptemberben 
iratkoztak be, s most debütáltak 
egy menettánc erejéig. Május 
19-én az első, igazi megméret-
tetésükre utaztak a mazsorettek, 
ahonnan már boldog, felszaba-
dult mosollyal, s nem mellékesen 
egy ezüstösen csillogó kupával 
érkezhettek haza.  

Kitartóan és elszántan, hete-
ken át készült Laczóné Friedrich 

Rita a fiatalokkal a Pest Megyei Sport-
twirling és Majorette Szövetség által szer-
vezett XII. Közép-Magyarországi Twirling 
és Majoret te versenyére, amit Gyálon 
rendeztek meg.

Az ifjú hölgyek és vezetőjük úgy vélte, 
a mögöttük álló rengeteg gyakorlás után 
elérkezett az ideje, hogy komolyabban is 
megmérettessék magukat, vajon mennyire 
állnak készen a nehezebb koreográfiák 
színvonalas előadására. A nemes, no 
meg látványos versenyen 12 mazsorett 
csoport különböző, mini,cadett, junior és 
senior korosztályban képviseltette magát. 
A nevezők kategóriát is választhattak a fú-
vószene, kiscsapat-nagycsapat, showtánc, 
bot-pompom besorolások közül, illetve 
egyénileg is színre léphettek. A környeiek 
a nagycsapat  tradicionális fúvószene 
kategóriában versenyzők között mutat-
koztak be legújabb számukkal, ami sikeres 
választásnak bizonyult, hiszen a négytagú 
zsűri és a pontozóbíró véleménye alapján 
cadett korcsoportban a dobogó második 
fokára állhattak az eredményhirdetéskor, s 
Miss mazsorett soló kategóriában cadett 
korcsoportban Szendi Alina 16 versenyző 
között a 7. helyet szerezte meg.

A Nagy Látásteszt
Áprilisban a Környén tartott díjtalan Nagy Látásteszten összesen 62 fő 
vett részt, 22 férfi és 40 nő, a legidősebb 82 éves, a legfiatalabb 11 éves volt.

Az átlagéletkor 47,1 év volt, ami várakozásainkkal megközelítően megegye-
ző, talán kissé kevesebb, hiszen az országos felmérés szerint is a szűrésen 
részt vettek átlagéletkora 49 év. A megvizsgáltak 35 százaléka ül monitor 
előtt több, mint napi 4 órát, ez az arány tavaly 19 százalék volt. Ez is azt 
igazolja, hogy egyre többet ülnek az emberek rendszeresen monitor előtt. 
Szerencsére csak 27 százalékuk esetében váltak szükségessé további vizs-
gálatok, ami azt engedi feltételezni, hogy ez a „tábor” többnyire tudatában 
van annak, hogy időszakosan vizsgáltatnia kell látását, hiszen az idő múltá-
val romolhat. A 27 százalék alapján arra enged következtetni, hogy talán a 
környei monitor előtt ülő emberek tudatosabbak e téren, mint az országos 
átlag. Az érdeklődőknek 58 százaléka rendelkezett jogosítvánnyal, ami 
megegyezik az országos szűrések alkalmával tapasztaltakkal (55 százalék), 
47 százalékuknak van szüksége további szemvizsgálatokra. A megvizs-
gáltaknak csak 58 százaléka hord szemüveget (országos: 64 százalék). 
A szűrésen résztvevők 82 százalékának szükséges további látásellenőrzés, 
ami nem meglepő az eddig tapasztaltakhoz képest (70 százalék). 

mikrOPTIKA Kft.

A mikrOPTIKA Optika 
AKCIÓS ajánlata június 30-ig!

 •  Fényre sötétedő lencséhez titán keretet adunk ajándékba!

•  Polarizált napszemüvegek 50% kedvezménnyel, a készlet erejéig!

• Hoyalux iD progresszív, multifokális lencse 20% kedvezménnyel!

 MOST INGYEN KIPRÓBÁLHATJA 
ELSŐ KONTAKTLENCSÉJÉT! 

Az akció részleteiről érdeklődjön üzletünkben, 
vagy az alábbi telefonszámon 06 20 540 4390!

mikrOPTIKA Kft. Környe, Alkotmány út 72. Tel.: 06 20 540 4390
Nyitva: Hétfőn és csütörtökön, 9-17 óráig, kedden és szerdán 9-16 óráig,

 pénteken, 9-15 óráig, szombaton 9-11,30 óráig

35 bográcsban rotyogott az étel
Míg tavaly igencsak borongós időjárás 
kísérte a környei majálist, addig idén 
szikrázó napsütés, ami a színes program-
kínálattal együtt meg is tette hatását: ha 
egy tópartra lehet azt a kifejezést használ-
ni, hogy zsúfolásig megtelt, akkor április 
végén ezt tapasztalhatták az odaérkezők.

R endőrbemutató, lángos evő ver-
seny, karaoke – a gyerkőcöket 
természetesen ezek varázsolták 

el a leginkább, no meg az arcfestés, így 
napközben tucatszám szaladgáltak a 
tóparton a tündérek, pillangók, kutyusok, 
oroszlánok és ördögi formák. Ezúttal a csa-
ládi sportvetélkedő is rendesen megmoz-
gatta a nevezőket: nyolc négyfős együttes 
vállalta a hirtelen érkezett hőségben a 
megmérettetést, s szurkolókban sem szen-
vedtek hiányt. A csapatokra tíz próbatétel 
várt két futamban, volt alsó- és felsőházi 
rájátszás, míg végül a TK család állhatott 
a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. 
Második helyen végzett a Tavaszi virágok, 
a harmadikon pedig a Villám.     

A nap fő attrakciója ezúttal is a főzőver-
seny volt, amely rekordot döntött, hiszen 
reggeltől 35 bográcsban rotyogtak az ételek.  
A nevezők nagy száma miatt a tűzrakó helyek 
olykor igencsak szoros szomszédságokat 
eredményeztek a csapatok között, akik szinte 
végig évődték a gasztro megmérettetést. 
„Settenkedtek” különböző trükkökkel, sóval, 

fűszerekkel a másik bográcsa körül, 
de még az ítészeket is igyekeztek 
meggyőzni arról, hogy a szomszéd 
étele odaégett, hogy az a különle-
ges zöld benne a lehulló fűzfalevél, 
vagy, hogy konzervből készült…

A Geiszt Imréné, Sági Jánosné 
és Lehrreich Nándor alkotta zsűri-
re tehát igencsak nehéz feladat 
várt, amikor körútra indultak, hogy 
végigízleljék a 35 féle, zömmel 
vadhúsból és marhából készült 
pörkölteket, gulyásokat, de még 
túró gombóc és chilis bab is akadt 
a sorban. Az ízlelő túra végén az 
általános megállapítások között 
szerepelt, hogy a sóval idén mértékének 
megfelelően bántak a nevezők, viszont a 
paradicsommal, köménnyel és kakukkfűvel 
helyenként spórolhattak volna és a zsírt 
sem sajnálták. Már-már felszusszantak a 
zsűri tagjai, hogy végeztek, amikor kiderült, 
hogy újabb „megpróbáltatás” elé néznek: 
a mezőny egyetlen, nem bográcsban, de 
nem is magyar alapanyagokból készült 
étele is ízlelésre vár. A Vladimir vezette 
formáció Spanyolországban élő séfje hi-
ába érvelt, hogy ami nálunk gulás, az ott 
a paella, az ítészek kissé „berzenkedve” 
csipegettek a csirkéből és nyúlból, tenger 
gyümölcseivel, rákkal, kagylóval készített 
spanyol nemzeti finomságból, melyhez 
minden egyes hozzávaló a bikaviadalok 

hazájából érkezett kifejezetten a környei 
majálisra. Az eredményhirdetés során végül 
kiderült, hogy a zsűri egyik tagja, konkrétan 
az egyetlen férfi, nem véletlenül repetázott 
Fazekas István gombócos káposztájából, 
s került az étel mellé mindhármuk részéről 
egybehangzóan az „isteni” jelző, ami egy-
ben a Vándor Fakanál elnyerését is meg-
hozta a nevező csapat számára. A második 
helyen pikáns őzpörköltjükkel a Bamazonok 
végeztek, akik kitörő örömmel vették át 
ajándékukat, míg a harmadiknak járó díjat 
az Ősgörény sörény csapat lábszárpörköltje 
érdemelte ki. A zsűri dicséretben részesítet-
te a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
vaddisznópörköltjét, a Rabit nyúlpörköltjét, 
s különdíjjal jutalmazta Vladimir paella-ját.    

Végre itt a nyár!
Elérkezett a nyár, a gondtalan 
kikapcsolódás, szórakozás ideje. 
Sokakhoz hasonlóan számomra is 
az év leginkább várt része. Ki ne 
örülne a napsütésnek, melegnek 
és a strandolásnak. Azonban 
mindennek megvan a maga 
veszélye. Hogy jókedvünket ne 
árnyékolja be semmi, figyeljünk 
oda néhány dologra. Védőnő révén elsősorban a kisgyermekes 
családokhoz szólok.

A z első és legfontosabb, amit megemlítek a leégés. Ez nyá-
ron szinte mindenkivel előfordul, a gyerekekkel főleg, hiszen 
az ő bőrük vékonyabb és érzékenyebb, mint a felnőtteké, 

ezért használjunk magas faktorszámú naptejet. A kiszáradás is 
gyakoribb és veszélyesebb csecsemők és kisgyerekek esetében, 
mivel szervezetük érzékenyebben reagál a folyadékveszteségre. 
Ennek megelőzése érdekében figyeljünk, hogy gyermekünk rend-
szeresen fogyasszon vizet. A kicsik órákig képesek tűző napon ját-
szani, így fokozottan ki vannak téve a napszúrás veszélyének. Hogy 
ezt elkerüljük, mindig viseljen világos színű kendőt, sapkát, vagy 
kalapot. A meleg nyári hónapokban szeretünk vízpartra menni. 
Amíg a gyermekünk nem tud biztonságosan a víz felszínén ma-
radni viseljen úszógumit, mentőmellényt vagy más segédeszközt. 
A kisebbek mellett pedig mindig legyen egy felnőtt. Amit pedig 
szintén érdemes betartani életkortól függetlenül, hogy 11 és 15 óra 
között ne legyünk tűző napon! Ez csak néhány dolog, de hiszem, 
hogy egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenség megelőzhető.

Mindenkinek gondtalan, kellemes nyarat kívánok!
   Jenei Zita védőnő
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Hírek – röviden
Bronzérmes környei körte

2006 óta vesz részt különböző gasztro-
kulturális megmérettetéseken a környei 
Méri János, hogy bizonyítsa: házi pálinkái 
a szakavatatottak érzékszervi próbáját is 
kiállják. A kitartás meghozta eredményét, 
idén körtepálinkáját a Magyar Országos 
Pálinka- és Törkölypálinka, Gyümölcs- és 
Borpárlat Versenyen bronzminősítéssel 
jutalmazta a 25 tagú, nemzetközi zsűri. 

Az I. Pálinka, Gyümölcs- és Borpárlat 
Világ Kupa és ezen belül a XX. Magyar 
Országos Pálinka- és Törkölypálinka, 
Gyümölcs- és Borpárlat Verseny nyilvá-
nos érzékszervi zsűrizése már április 2-án 
megkezdődött Gyulán, s bizony nem kis 
feladat várt a magyar, osztrák, ukrán, 
román és szerb szakemberekre, hiszen a 
nemes versengésre számos országból 1120 
minta érkezett. Ez rekordnevezésnek számí-
tott, tavaly ugyanis „csupán” mintegy 800 

Az önkénteseket, jubiláló véradókat 
és az édesanyákat köszöntötték

1948 óta ünneplik világszerte május 8-át a Vöröskereszt Világ-
napjaként, s így tettek Környén is a zsúfolásig megtelt Közösségi 
és Tájházban. Helyi szervezetünknek méltán van oka ilyenkor az 
ünneplésre, hiszen a pártoló tagokkal együtt majdnem 400 fős 
létszámot tudhat maga mögött, amely tekintélyesnek mondható 
a falu nagyságához mérten.

E isenbart Győzőné elnök Márai Sándort 
idézve megható gondolatokkal kö-
szönte meg a vöröskeresztesek segítő, 

áldozatos munkáját, melyre napjainkban 
egyre nagyobb szükség van.

Sok éves hagyományaink szerint a mai 
napon köszöntjük Önöket és Önök által az 
összes áldozatkész önkéntesünket, minden 
igaz vöröskeresztes szívvel élő honfitársun-
kat – zárta ünnepi beszédét, majd szintén 
hagyományosan a jubiláló véradókat is 
köszöntötték.

Kissné Ágoston Éva véradó felelős az elis-
merések átadása előtt szomorkásan jegyezte meg, hogy az egyre 
szűkösebb anyagi lehetőségek miatt a tízszeres véradók számára 
sajnos nem tudnak ajándékkal kedveskedni, miközben pontosan 
tudja, hogy az első 10 alkalom a legnehezebb, s amolyan vízválasz-
tó. Azért viszont örömét fejezte ki, hogy a jubilálók és a visszatérő 
véradók között sok családot is köszönthet, amely mindenki számára 

példaértékű lehet. Mint ahogy követendő Fazekasné Csicsák Irma, 
Drachsler Sándor, Schatz Miklós példája is, akik ez idáig félszáz 
alkalommal adtak vért.

Az ünnepi eseményen tisztújításra is sor került, s a voksok alapján 
egyértelműen kiderült, hogy a vezetőség élvezi a tagság bizalmát: 
az elnöki teendőket továbbra is Eisenbart Győzőné látja el, a titkári 

feladatokat Hartman Mátyásné. A többi posz-
ton sem történt változás: a gazdasági vezető 
maradt Olcsváry Gyuláné, a tanárelnök Láng 
Éva, a véradó felelős Kissné Ágoston Éva, míg 
a biztonsági felelős Manczal Vilmosné.

JUBILÁLÓ VÉRADÓK:

10×: Csákiné Brenner Mária, Decsi Zoltánné, 
Eck Beáta, Horváth Zoltán, Kecskés Jánosné, 
Kun József és Kun Józsefné, Rácz Roland, Szaló 
Zoltánné, Tremmel Ádám és Tremmel Ákos, 
Vizkeleti Anna
20×: Czirkos Attila, Oláh László, Somhegyi 

Csabáné, Sztancsik Zsolt, Tkalcsits Péter
25×: Oroszné Simon Mária és Simon József
30×: Kugler János
40×: Kolozsváry József és Tkalcsits Ferenc
50×: Drachsler Sándor, Fazekasné Csicsák Irma, Schatz Miklós     

pálinka gazdája várta izgatottan az ítészek 
véleményét. A környei gazda tehát a né-
pes mezőny tagjaként mostantól bronzmi-
nősítésű körtepálinkával büszkélkedhet.

Közel 2,5 millió a sportra és a civileknek

Döntött a sport- és civil szervezetek ál-
tal benyújtott támogatási igényekről a 
környei képviselő-testület, a két terület 
támogatására összesen majdnem 2,5 
milliót fordítanak községünkben. De ez 
a szám nem teljesen tükrözi a valóságot, 
mivel a KÖRNYE SE működési kiadásainak 
fedezésére korábban már megszavazták 
az évi 4 milliót, s – mint Beke László polgár-
mester elmondta – most sajnálattal vette 
tudomásul a testület, hogy az egyesület 
részéről csupán a kézilabda és a tenisz 
szakosztály nyújtott be pályázatot a felhí-
vásra. Ők nyertek is: a kézisek 960, míg a 
tenisz szakosztály 600 ezret. Az egyesület 
keretein kívül működő ORTRI-nak 100 
ezer forintos támogatást ítéltek meg a 
képviselők.

A civil szervezetek közül két „táncos” 
pályázó nyerte el a legmagasabb tá-
mogatást: a Szivárvány Táncegyüttes 
221 ezret, az összeg jelentős részét a 
felnőtt csoport ruhatárának bővítésére 
fordítják, míg a mazsorettek 210 ezret, ők 
a fellépésekre történő utazásaikhoz, s 
szintén a ruházatuk megújításához kértek 
segítséget. A Három Királyok Alapítvány 

190, a Németek Baráti Köre 150, míg a 
Postagalamb Egyesület 30 ezer forintos 
támogatásban részesül. 

Művelődési Ház vezetői pályázat

Környe Község Önkormányzata a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet a Környei Művelődési Ház IKSZT 
vezető (magasabb vezető) munkakör 
betöltésére. A munkakör legkorábban 
2012. szeptember 1. napjától tölthető be, 
a pályázat benyújtásának határideje: 
2012. június 11. 

A részletes pályázati kiírás megtalálható 
a www.kornye.hu  weboldalon a pályáza-
tok menüpontban.

Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Remondis Zrt. tájékoztatása szerint lomta-
lanításra szeptember, vagy október hóban 
kerül sor községünkben. 


