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„Ez a föld a hazád”

A szabadságharc áldozatai között 
Puskás Sándorra is emlékeztek 
október 23-án Környebányán, 

az ünnepségre Puskás Katalin, az ’56-ban 
elhunyt fiatalember húga is ellátogatott. 
A 22 esztendős környebányai Puskás 
Sándor ötödéves orvostanhallgatóként 
utazott 1956 októberében a fővárosba, 
ahol 23-án este 8 és 9 óra között sebe-
sültmentés közben halálos lövés érte.  
Ő volt az első áldozatok egyike. 

Emlékére a forradalom fél évszázados 
évfordulóján tardosi vöröskő tömbből 
emlékművet állítottak, melyen márvány-
tábla tiszteleg mártírhalála előtt. 2006 
óta ezen a helyen rója le az emlékező 
közösség a hősök előtti tiszteletét, s így 
történt ez október 23-án is, amikor Beke 
László polgármester, valamint Svétecz 
László önkormányzati képviselő helyezte 
el a kegyelet virágait az emlékműnél.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kezdetének, valamint a Magyar 
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 
napja alkalmából rendezett ünnepség 
a környei református templomban foly-

tatódott, ahol Bedy Sándor plébános, 
s Szemeti Ferenc református tiszteletes 
tartott ökumenikus istentiszteletet. 

Tiszavirág életű hófogók
Nemhogy a hó megérkezését, de még egy hetet sem „éltek meg” azok a hófogók, amiket november 15-én helyeztetett ki 
a környei önkormányzat a Szentgyörgypusztára vezető út védelme érdekében. 20-án ugyanis kiderült: valaki, vagy valakik 
ellopták a hófogó hálót rögzítő acéloszlopokat.

A környei önkormányzat a tél közeledtével minden esztendőben gondoskodik hófogók kihelyezéséről a külterületi utak 
mentén is annak érdekében, hogy segítse az ott élők biztonságos közlekedését akkor is, ha nagyobb mennyiségű hó 
hullana le. A Szentgyörgypusztára vezető utat akár kritikusnak is nevezhetjük, hiszen az északi szél, ha nincs megfelelő 

védelem, rendre befújja és hótorlaszokat emel. Épp ezért 100 méter hosszban, negyven acéloszlophoz rögzítve helyezték ki 15-én 
a hálókat az önkormányzat munkatársai. Csakhogy valaki, vagy valakik úgy gondolták, hogy számukra többet ér a vasanyag, 
mint az arra közlekedők, Szentgyörgypusztán élők biztonsága. Az oszlopokat az önkormányzat egy újabb, közel 40 ezer forintos 
kiadással természetesen már 21-én pótolta, abban bízva, hogy a helyükön maradnak és védelmet nyújtanak…

Az ellopott vasért a tolvaj, vagy tolvajok markát nagyjából nyolcezer forint üthette... 
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Zsúfolásig megtelt az otthon
Ennyi embert egyszerre még nem 
látott ez az épület – jegyezte meg 
jóleső érzéssel valaki október 27-én az 
Idősek Napközi Otthonának őszi ösz-
szejövetelén. S valóban, a közös prog-
ramhoz berendezett terem szűknek is 
bizonyult, hiszen a Vértessomlóról és 
helyből érkező hölgyek és urak száma 
majdnem elérte a hatvanat.

B ár a korábbi esztendőkben is volt 
példa hasonló rendezvényekre, 
Halász-Becker Anita szolgálat-

vezető úgy érezte, még nagyobbra 
kellene tárni az otthon ajtajait és még 
színesebb programokkal ajándékozni 
meg az időseket. Már a tavaszi találko-
zó is jelezte, hogy „jó úton jár”, hiszen 
többen első alkalommal kopogtattak 
be az intézménybe, az október végi 
viszont egyértelműen igazolta: szükség 
van az ilyen találkozókra, a régmúlt 
felidézésére vidám, vagy keserédes 
slágereken, s egyáltalán nem utolsó 
sorban a beszélgetésen keresztül.

A slágerekről, dalokról ezúttal Szekér 
Anna és Dallos Zoltán gondoskodott, 
az ismert nótákat pedig a bátrabbak 
velük együtt dúdolták, később pedig 
Kiss Károly műkedvelő fafaragó és a Nő 
Klub alkotásaiban gyönyörködhettek. 
Merthogy erre az alkalomra kiállítással 
is készültek a szervezők, olyan tárlattal, 
amely igazolja: idősebb korunkban is 
lehetünk aktívak, s nem kell művésznek 
születni ahhoz, hogy szemet gyönyör-
ködtető dolgokat készítsünk. 

A székely származású, 69 esztendős 
Kiss Károly 1982-ben kezdett el hobbi 
szinten foglalkozni a fafaragással, s 
mára számtalan míves használati- és 
dísztárgy ékesíti otthonát, amelyektől 
nem válik meg, csupán olykor „meg-
utaztatja” őket egy-egy kiállítás ked-
véért. Az egy esztendeje alakult Nő 
Klub kézműves múltja bár nem nyúlik 
ilyen hosszú évekre vissza, mégis igen 
termékeny. Ők már a kezdetektől készí-
tik különböző kézműves technikákkal 
az ajándéktárgyakat, s nem titkolják: 
ha igen kedvező áron is, de szeretnék, 

ha új gazdákra találnának, hiszen az 
így keletkező bevételt Karácsonykor 
jótékony célra kívánják fordítani.   

Halász-Becker Anita a nap végén 
tehát elégedetten állapíthatta meg, 
hogy az otthon falai között valamennyi 
vendég megfeledkezett a zord, őszi 
időjárásról, a betegségről, egyedül-
létről, az évek rohanó múlásáról. Mint 
mondta, jelenleg negyvenre tehető a 
klub létszáma, de szeretné, ha a hétköz-
napok során is egyre többen keresnék 
fel az intézményt barátokra, gondos-
kodásra és beszélgetőtársakra találva.     

A megemlékezés újabb helyszínén, a Pol-
gármesteri Hivatal udvarán Beke László 
polgármester idézte fel az eseményeket: 
az 1956. október 23-án kirobbant forrada-
lom nem csupán azért volt nagyszerű, 
mert egy önkényuralmi, az országot ret-
tegésben és elnyomásban tartó kormány 
ellen lázadt fel, hanem azért is, mert 
egy hazug, diktatórikus világrendnek 
kiáltotta: elég! A forradalmi események 
is bizonyítják ennek a hazugságnak  
a tényét, hiszen az adott szó ellenére a 
szovjet csapatok bevonultak hazánkba, 
a tárgyalásra érkező magyar katonai 
vezetőket a tárgyalóasztal helyett pedig 
a börtön fogadta… 1956 forradalma a 
demokrácia üzenete, melynek talán 

legfőbb gondolata, hogy soha nem a 
népnek kell felelnie a hatalom gyakorlói 
előtt, hanem a hatalom gyakorlói tartoz-
nak felelősséggel a népnek – hangzott 
el. A polgármester a hősök előtt tisztelgő 
beszédét Albert Camus gondolataival 
zárta: A legázolt, bilincsbe vert Magyar-
ország többet tett a szabadságért és 
igazságért, mint bármelyik nép a világon 
az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, 
hogy ezt a történelmi leckét megértse 
a fület betömő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vérnek kellett 
hullnia… A magára maradt Európában 
csak úgy maradhatunk hűek Magyaror-
szághoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, 
amiért a magyar harcosok az életüket 
adták, és sehol – még közvetve sem – 
igazoljuk a gyilkosokat.”

„Ez a föld a hazád” – ezzel a címmel 
következett a Szivárvány Táncegyüttes 
ünnepi műsora, melyben az oly sokak 
által oly sokszor megfogalmazott kérdés-
re keresték a választ: mi is történt 1956. 
október 23-án?  A megemlékezés zárása-
ként az egybegyűltek a Kegyeleti Parkba 
vonultak, ahol a környei önkormányzat 
nevében Beke László polgármester, s 
Orlovits Tímea jegyző, a szlovákiai test-
vértelepülés, Tardoskedd képviseletében 
Veres Judit, a községi hivatal vezetője és 
Bencze István községi főellenőr helyezte 
el az örök emlékezés virágait, majd a 
német nemzetiségi önkormányzat, a pár-
tok, civil szervezetek, az általános iskola 
diákönkormányzatának képviselői és a 
megjelentek hajtottak fejet, s lobbantot-
ták lángra a kegyelet mécseseit. 

…folytatás az 1. oldalról

Művelődési Ház vezetői pályázat
Környe Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a Környei Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 
A vezető megbízás 5 évig szól, a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. január 15. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 19. 
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.kornye.hu  weboldalon a pályázatok menüpontban.

65-en érkeztek a hívó szóra

A z őszi ünnepek miatt kevesebb szervezett véradásra nyí-
lik lehetőség, országosan is lecsökkentek a vérkészletek, 
emiatt október 29-én nagyon várták az önkénteseket 

a környei Közösségi és Tájházban. A szervezők örömére végül 
65-en érkeztek a hívó szóra, majdnem hússzal többen, mint a 
legutóbbi, júliusi véradás alkalmával, a részvétel az idei leg-
magasabbnak bizonyult.

Környén 130-140 főre tehető a stabil véradóbázis létszáma, 
amely a község lakosságához mérten igen jó arány. Idén négy 
alkalommal hívta az önkénteseket véradásra a Vöröskereszt 
a faluban, s összességében 222-en adták vérüket, pontosab-
ban, ennyien vettek részt, hiszen vannak visszatérő véradók is. 
Kissné Ágoston Éva védőnő, véradó felelős reményei szerint 
többszörös véradóvá válik az a 15 fiatal is, akik az év során első 
alkalommal érkeztek a Vöröskereszt által szervezett véradásra. 
Januárban heten „debütáltak”, s az október végi részvétel e 
tekintetben is szépre sikeredett, hiszen négy első alkalmas vér-
adót is köszönthettek Eck Nikolett, Ifj. Ponyi Attila, Tóth Ádám és 
Lajos Dávid személyében.

Megháromszorozza kapacitását a Bridgestone 
A gépjármű gumiabroncsgyártásban vi-
lágelső japán Bridgestone 505 új munka-
hely létrehozásával megháromszorozza 
kapacitását a Tatabánya-Környe Ipari 
Parkban lévő üzemében. A 267 millió 
eurós beruházás várhatóan 2017 első 
felében fejeződik be, a napi gyártóka-
pacitás 12 ezer darabbal nő, aminek 
köszönhetően napi 18 ezer autógumit 
gyárthatnak az üzemben. 

A Magyar Kormány üdvözl i  a 
projekt megvalósítását, mivel 
magas technológiai szintet 

képviselő, környezetbarát termelés 
valósul meg Tatabányán, több mint 
500 közvetlen és még több, a beszál-
lítóknál létrejövő közvetett munkahely 
létrehozásával.

A város iparfejlesztési törekvéseinek 
eredménye is ez beruházás – fogalma-
zott Schmidt Csaba tatabányai polgár-
mester a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium sajtóközleményében foglaltakra. 
Elmondta: ennek a munkának köszön-
hetően az elmúlt két évben újabb vál-
lalatok települtek az ipari parkba, illetve 
a régiek, hasonlóan a Bridgestone-hoz 
bővítették kapacitásukat. Tatabánya a 
továbbiakban is mindent megtesz azért, 
hogy ipari parkja az egyik legverseny-
képesebb legyen az országban. Beke 
László szerint ez a fejlesztés ismét bizonyít-
ja a két település, Tatabánya és Környe 
példaértékű együttműködését. A község 
polgármestere kiemelte: a munkahely-
teremtés mellett Környe szempontjából 
jelentősen növeli a beruházás értékét, 

hogy az a társaság hajtja végre, amelyet 
a település életében betöltött gazdasági 
szerepe és a vállalati társadalmi felelős-
ségvállalás programja elismeréseként 
tavaly a falu Gazdasági Díjjal tüntetett ki. 

Magyarország mára Közép-Kelet-Euró-
pa autóipari központjává vált, ezt erősíti az 
újonnan bejelentett beruházás is, amely 
hozzájárul Magyarország exportjának 
bővüléséhez. A külföldi befektetők érdek-
lődése Magyarország iránt folyamatosan 
nő, ezt mutatja egyrészt a folyamatban 
lévő projektek növekvő száma, másrészt 
a már bejelentett fejlesztések, átadott 
beruházások. A közelmúltban megkezdett 
autóipari beruházások teljes termelése 
nagyságrendileg 2 százalékban fog 
hozzájárulni a magyarországi GDP-hez – 
olvasható az NGM sajtóközleményében.

Változik a rendezési tervünk
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. tv. 9. § (6) bekezdésében foglaltak szerint Környe Község 
Polgármestere lakossági véleményezés céljából a Településrendezési eszközöket 30 napra közzé teszi. A közzététel ideje alatt 
a Településrendezési eszközökre észrevétel tehető. A tervlapok papír alapon a közzététel ideje alatt  – ügyfélfogadási időben  
–  a polgármesteri hivatalban is megtekinthetők! A határidő elmulasztása jogvesztő!

Beke László polgármester
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Vackor Óvoda híreiCsodák igenis vannak!
A beteges vézna kisfiú riadtan ült a me-
leg szobában, szemén „John Lenonos” 
kerek szemüveg, és a kérdésünkre, hogy 
mi szeretne lenni, ha nagy lesz, annyit 
válaszolt, hogy énekes.

S ok évvel ezelőt t i emlékem ez 
Albert Alexről, akivel riportot 
készítettünk a falutelevízió részére, 

amikor meglátogattuk Környebányán 
a családot. Akkoriban kezdhette az ál-
talános iskolát, még nagyon az elején 
járt, talán harmadikba, de betegsége 
folytán nem vehetett részt a közösségi 
életben, nem járhatott az osztálytársai 
közé az iskolába. Hogy le ne maradjon, 
lelkiismeretes segítőkre talált Juhász Kati 
néni és a Wind házaspár személyében, 
akik kitartóan jártak hozzá és megtaní-
tották mindarra, amit a többiek az isko-
lapadban ülve sajátítottak el. Pajtásai 
pedig rendszeresen küldték neki a biztató 
leveleket, rajzokat, mert nagyon hiányzott 
az osztályból. 

Ő maga talán csak a rengeteg kórházi 
tartózkodás miatt – na és persze a kelle-
metlen beavatkozásokból – érezhette, 
hogy nincs vele minden rendben, nem 
élheti a vele egykorúak életét, nem vehet 
részt a többiek játékában, nem focizhat, 
rohangálhat.

Alex nagyon súlyos beteg volt már ak-
kor… Várólistára került, sürgősen vese- és 
májtranszplantációra várt… Egyre több 
félelemmel az ismeretlen miatt, ugyan-
akkor egyre türelmetlenebbül remény-
kedett a család abban, hogy egyszer 
csak megszólal a telefon: megfelelő 
donorszerveket találtak Alex számára. 

A betegség mindig nehéz. Nehéz 
felnőttnek, idősnek, de amikor egy kicsi 
gyerek vár riadt szemmel arra, hogy se-
gítsen rajta valaki, és a szülők tehetetle-
nek, az nagyon rettenetes. Melinda, Alex 
édesanyja és az egész család bizony 
szörnyű hónapokat, éveket élt át, de 
éltette őket a remény, hogy majd csak 
történik egy csoda és Alexet megment-
hetik az orvosok. És egyszer csak meg-
szólalt a riasztás, küldték a kis betegért 
a rohammentőt és a beavatkozás pár 
órán belül meg is történt. Izgalom, vára-
kozás, félelem, hogy mi van, ha mégsem 
sikerül, a sok-sok kétség, aggodalom, ami 
lassan már felőrölte az idegrendszerét a 
családtagoknak, lassan oldódni kezdett, 
hiszen itt volt a reménysugár, és muszáj 
volt tartani magukat Alex miatt…

A csoda, amiben bíztak, amiben min-
dig is hittek, és egy percre sem adták 
fel a reményt, bekövetkezett. A sikeres 
műtét után igaz sok-sok féltéssel, óvó 
gondviseléssel, de Alex elindult egy új 
élet felé, kigömbölyödött, kezdetben 

a védő gyógyszerek miatt, de később 
aztán stramm fiatalemberré vált. 

Emlékszem arra a megható pillanatra, 
éppen 8 éve annak, amikor a műtétet és 
a lábadozást követően Alex megláto-
gatta a falutévé stúdióját édesanyjával. 
Leírhatatlan volt, amikor elmesélte a tör-
ténetét, mesélt a hosszú kórházi életéről, 
a doktor bácsikról, és ahogy csillogott 
édesanyjával a szemük a bizakodó 
örömtől, boldogságtól.  Túljutottak életük 
legnehezebb, legrémisztőbb időszakán. 
Hiszen a szülőknek, kiváltképp egy édes-
anyának a legborzasztóbb az, amikor 
küzdeni kell a gyereke életéért, és ők 
minden lehető küzdelmet és harcot meg-
éltek a gyógyulás reményében. 

Alex az első volt az országban a transz-
plantáción átesett gyerekek között, aki 
egyszerre kapott egy műtéten belül két 
szervet: vesét és májat.

Nem lett belőle énekes, és a John 
Lenonos szemüvegét sem hordja már. 
De csinos, jó kiállású fiatalemberré vált. 
Jó szakmát választott, kereskedelmi szak-
középiskolába jár, szakács lesz belőle, 
imádja, amit csinál. Sokszor vesz részt 
a transzplantáltak táborában, tartja a 
kapcsolatot a hasonló sorsú társaival.

Más egy életen át nem kap annyi 
próbatételt a sorstól, mint amit ez a fiatal-
ember kapott életének első tízegynéhány 
évében. De a család, a pedagógusok, 
Környebánya, és akkoriban a környeiek 
segítségével és összefogásával bebizo-
nyosodott, hogy nem szabad a reményt 
soha feladni és hinni kell mindig abban, 
hogy a jobb igenis el fog jönni. Nem tudni, 
hogy Alexben kinek a veséje és a mája él 
tovább, hogy ki mentette meg sok évvel 
azelőtt annak a pici gyereknek az életét. 
Az biztos, hogy Ő és a családja örökké 
hálás szívvel gondol az ismeretlenre.  

Alex ma 19 éves és készül a szalagava-
tó báljára, ahol természetesen táncolni 
is fognak, és aki nem tudja róla, el sem 
hiszi, hogy milyen megpróbáltatásokon 
ment keresztül gyerekként. Lassan-lassan 
elfelejti, ami vele történt. Ahogy a műtét 
hege halványul, úgy merül feledésbe 
a sok szenvedés, megpróbáltatás is. Éli 
a mai fiatalok életét, talán egy kicsit 
felelősségteljesebben, mint a hasonló 
korú fiatalok, hiszen Ő tisztában van 
vele, hogy az egészség mekkora kincs, 
és neki minden oka meg van arra, hogy 
egészségesen éljen.

Molnárné Varga Katalin 

ADOMÁNYGYŰJTÉS

A Vackor Óvoda ovisai novemberben 
adománygyűjtésbe kezdtek a Tetovált 
Állatmentők Egyesületének. 

Ők egy olyan civil szervezet, amely – a 
Magyarországon nem létező – állatrend-
őrség szerepét betöltve, a felelős állattar-
tásra irányítja a figyelmet. A borzalmas 
körülmények közöt t élő, megkínzot t, 
elhagyott, balesetet szenvedett állato-
kon segítenek tevékeny módszerekkel, 
hatékonyan lépnek fel. Számukra az 
állatmentés igazi elhivatottság, melyre 
szabadidejüket is feláldozzák. 

Intézményünk programjában kiemelt a 
környezeti nevelés, melynek szerves része 
az állatvédelem. Óvodás gyermekeinket 
a felelős állattartásra igyekszünk nevel-
ni, mely napjainkban egyre nagyobb 
jelentőségű. Az óvodában a felnőttek 
és a gyerekek szorgosan hozzák a kü-
lönböző eledeleket, felszereléseket, hogy 
karácsonykor az árván maradt állatok 
hasa se kongjon az ürességtől. A gyűjtés 
december 15-ig tart.  

Szívesen fogadunk mindenfajta se-
gítséget a gyűjtéshez csatlakozni kívá-
nóktól.

 

GONDOLATÉBRESZTŐ

A feltétlen szeretet

Közelednek az ünnepek, az ajándéko-
zás, ilyenkor gyakran halljuk a felnőttek-
től – „ha rosszalkodsz, ha nem leszel jó, 
nem kapsz ajándékot”. 

Azonban időnként mindannyian téve-
dünk, hibázunk, mondunk, vagy teszünk 
helytelen dolgokat. Az ajándékozás ne 
az általunk helyesnek vélt viselkedés 
betartásának feltétele legyen. A hibák 
arra jók, hogy tanuljunk belőle, nem arra, 
hogy bűntudatot keltsenek bennünk.  A 
cél, hogy a gyerekek maguktól jussanak 
el a belátásig, ha kierőszakoljuk belőlük, 
akkor csak védekező, támadó viselke-
dést kapunk válaszul. 

Ha a gyermeket csak akkor szeretem, 
mikor úgy viselkedik, ahogyan én elvá-
rom, feltételekhez kötöm a szeretetemet. 
Tehát nem önmagáért szeretem, hanem 
a tetteiért. Az ilyen nevelésnek következ-
ményei lehetnek. A gyermek letagadja, 
eltitkolja tetteit, azért hogy szeressék.Ennek 
eredményeképp pedig egy a hibáját 
soha be nem ismerő, mindig mindenért 
mást okoló ember válhat belőle. Egy fé-
lénk, gátlásos, önbizalom hiányos felnőtt, 
aki könnyen elhiszi magáról, hogy nem 
szerethető.

A feltétel nélküli szeretet nem azt je-
lenti, hogy nem mondunk nemet, sokkal 
inkább, hogy a gyermeket elfogadom, 
olyannak amilyen, de a helytelen cse-
lekedeteire felhívom a figyelmét. Ami 
nem illendő, azt megtiltom, megtanítom, 
hogy a helytelen tettekért vállalnia kell a 
felelősséget. 

Aki minden körülmények között érzi a 
biztonságot adó, körülölelő szeretet, az 
törekszik a jóra, igazra, de azt is be tudja 
ismerni, ha vétett. Nem esik kétségbe, ha 
kudarc éri, hanem feláll és újra kezdi.  Az 
ilyen gyermekből szeretni való, s másokat 
szeretni képes ember válik. 

Dorothy Law Holte: 

Egy élet a kezedben

Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.

Ha a gyerekek  
ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.

Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlősnek lenni.

Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulják bűnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,

Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,

Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,

Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban  

érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.

Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.

Ha a gyerekek elfogadva 
és barátságban élnek,

Megtanulják megtalálni  
a szeretetet a világban!

KARÁCSONYI  
SZÖSZMÖTÖLŐ

December 15-én 14 órától ismét megren-
dezésre kerül a Karácsonyi Szöszmötölő, 
melynek ebben az évben az Általános 
Iskola ad helyet. 

Ezen a délutánon a kicsik és nagyok 
készíthetnek karácsonyi meglepetéseket, 
ajándékokat. Minden bütykölni várót 
szeretettel várunk.

A Vackor Óvoda dolgozói
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Környei sikerek a megyei Bolyai Matematika  
Csapatversenyen

A negyedikesek korcsoportjában 36 
együttes nevezett az Országos Bolyai 
Matematika Csapatverseny megyei 
fordulójára, amelynek október 12-én 
a tatai Vaszary János Általános Iskola 
adott otthont, de hogy milyen eredmé-
nyek születtek, az csak 25-én derült ki. 
A környei diákok ezúttal is szép sikert 
értek el.

A Bolyai Matematika Csapat-
versenyt középiskolai tanárok 
kezdeményezésére először 2004 

őszén rendezték meg Budapest három 
kerületében, 5-8. osztályos diákok évfo-
lyamonként szerveződő 4 fős csapatai 
számára, majd nemcsak a főváros to-
vábbi körzeteivel és vidéki megyékkel, 
de a 3-4. osztályosokkal is bővült a nemes 
megmérettetés. A csatlakozók között 
volt a környei általános iskola is, amely 
minden évben hagyományosan a har-
madik osztálytól a végzősökig képvisel-
teti magát több együttessel is. A verseny 
azért is érdekes, hiszen a négy diáknak 

valóban csapatként „ösz-
sze kell dolgozni”, ami 
egyáltalán nem könnyű 
feladat, ráadásul nem a 
megszokott matematika 
feladványokkal, hanem 
logikai szöveges példák-
kal kell megbirkózniuk.

A 4.b-s Számkirályok 
együttese ezúttal is siker-
rel vette az akadályokat, 
s bejutott a legjobb hat 
közé, pedig ebben a 
korosztályban a 36 ne-
vező közül Környe volt az 
egyetlen községi, a többi 
együttes Tatáról, Eszter-
gomból, Komáromból, Oroszlányból és 
Bábolnáról érkezett a vizek városába.

A 25-ei ünnepélyes díjátadó ünnep-
ségen pedig kiderült, hogy a Lóczi Bog-
lárka, Nagy Lilla, Fóthi Norbert és Köpe 
Krisztián összeállítású Számkirályok az 
ötödik helyen végzett, csupán 9 ponttal 
maradva le a bronzéremről. Felkészítő-

jük, Demeterné Slezák Éva és az iskola 
méltán lehet büszke a diákokra, hiszen 
a négy tanuló tavaly a hatodik helyet 
szerezte meg, azaz, egyet előrébb léptek 
a képzeletbeli ranglétrán, s – nem elki-
abálva, csak drukkolva – ha „megőrzik 
jó szokásukat”, egészen a dobogóig 
menetelhetnek.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Művészeti Tagozatának befizetési időpontjai

(a „kisépületben” a gazdasági irodában)

• 2012. december 6. csütörtök 14.00–16.30 • 2012. december 7. péntek 12.00–15.30
• 2012. december 13. csütörtök 14.00–16.30 • 2013. január 10. csütörtök 14.00–16.30
• 2013. január 12. (Táncos családi nap) szombat 14.00–17.00

Hagyományok találkozása
A tanórák végeztével is zsibongott az 
iskola november 9-én, merthogy a kü-
lönböző termekben egyszerre várta a 
németeseket a Márton napi program, 
míg a néptáncosok Libanapot szervez-
tek. Az iskolába lépve tehát ínycsiklandó 
tócsi és sült tök illata, no meg a dübörgő, 
még ma is hatalmas népszerűségnek 
örvendő kacsatánc muzsikája fogadta 
az érkezőt.

N émetországban az ősz bekö-
szönte, i l letve a betakarítás 
jegyében ilyen tájt úgynevezett 

„Erntedankfest”-eket szerveznek, amikor 
vidám hangulatú bulikon adnak hálát 
az idei évi termésért. A németes diákok 
a pedagógusok segítségével ebből a 
hagyományból kapnak ízelítőt: mivel 
a legkisebbek Hans Hase, azaz Jancsi 
nyuszi segítségével ismerkednek a 
német nyelvvel, így őket „Répa parti” 
várta, a másodikosok „Őszköszöntőn” 
vettek részt, a 3-4 osztályosok pedig 
„Kartoffelfest”, azaz, Krumpliünnep ré-
szesei lehettek – mondta el Menoniné 
Pillmann Teréz. 

A felső tagozatosok korábban Szent 
Márton legendájával ismerkedtek meg, 
s TOTO kitöltésével adtak számot novem-
ber 9-én arról, hogy vajon milyen alapos 
ismeretekkel rendelkeznek az önzetlen-
sége, adakozása, jószívűsége révén 
legendássá vált Szentről. A gyerekek a 
hagyományőrzés jegyében lámpásokat 
is barkácsoltak, tócsit és tököt sütöttek, 
majd pedig a tankonyhából „vendég-
ségbe” indultak a néptáncosokhoz, így 
találkozott a két iskolai hagyomány.

Merthogy László Márta néptánc-pe-
dagógus idén is Libabálba várta az 
ebédlőben a kicsiket és nagyokat, ők pe-

dig érkeztek is szép 
számmal: készítették 
a töklámpásokat, 
üveg lampionokat, 
„alma-libákat”, ha 
pedig megéheztek, 
jóízűen majszolták a 
libazsíros kenyeret. 
Természetesen a gá-
gogó és a kacsatánc 
verseny sem maradt 
el, amelyek után va-
lamennyi résztvevő 
gyerkőc a képzelet-
beli dobogó legfel-
ső fokára állhatott, 
s zsebelhette be a 
jutalomcukorkát.

A program utolsó 
„fejezeteként” Stock Tibor is megérkezett 
harmonikájával, így a lányok-fiúk igazi 
sváb muzsikára rophatták a libabálban.

Majdnem egy héttel később ismét íny-
csiklandó illatok fogadták az általános is-
kolába érkezőket, hiszen ekkor tartották a 
kis harmadik-negyedikes németes diákok 
a „Kartoffelfest”-et, azaz Krumpliünnepet. 
Az igaz, hogy a burgonya szó hallatán 
szinte minden embernek az evés és 
a különböző ételek jutnak eszükbe, a 
program bizonyította: nem csupán ízletes 
falatokat lehet készíteni a krumpliból. 
Persze azt is, bőséggel…

A gyerkőcök a burgonya számos ar-
cával ismerkedhettek meg, hiszen már 
a sütés-főzés variációi is kimeríthetetle-
nek, s egyáltalán nem mellesleg ízletes 
falatokat – ezúttal például kifejezetten a 
kicsik kedvéért krumpli chips-et – ered-
ményezve. 

Az idősebbek talán még a krumpli 
bélyegzőre és krumpli puskára is emlé-

keznek. Ezek a gyerekek számára újdon-
ságként hatottak, de – bízzunk benne 
– hogy egyszer ők is megmutatják majd 
gyermekeiknek, unokáiknak, hány arca 
is létezik a burgonyának. S nem utolsó 
sorban az ősszel termő makknak, amiből 
pár fogpiszkáló és hozzáértő pedagógu-
sok segítségével könnyedén elkészíthető 
Makk Marci és akár a lova is.

S hogy milyen is a krumpli puska?  
A sűrített levegő elve alapján működik. 
Végy egy nem túl vékony és nem is 
túl vastag „csövet”, picit vastagabbra 
szeletelt burgonya karikákat, a cső 
hosszúságával megegyező fakanalat. A 
cső mindkét végével szúrd át a krumplit, 
azaz, „karikázz” bele egy darabot kb. 
1,5 cm vastagságban. Aztán a fakanál 
nyelével kezd el tolni keresztül a csövön, 
s amikor a levegő összesűrűsödik és 
már nem tud tovább terjeszkedni, akkor 
egy pukkanás kíséretében kiröppen a 
krumpli puskából a krumpli golyó. 

Őszi szavalóverseny
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 56. évfordulójának jegyében 
rendezték meg a környei általános 
iskolában a már hagyományos őszi 
szavalóversenyt, s Takácsné Eichhardt 
Emma és Demeterné Slezák Éva szer-
vezők örömére ezúttal is szép számmal 

akadtak diákok, akik nemcsak örömü-
ket lelik a versekben, de mások örömére 
elő is adják azokat.

A 27 nevező közül a legkisebbek 
a vidámabb hangvételű alko-
tások, míg a felső tagozatosok a 

családról, otthonról szóló költemények 
közül választhattak, a Trézlné Staudinger 
Csilla, Ráczné Wiszt Vilma, Hajmáné 
Kalocsai Éva összeállítású zsűri pedig 
természetesen külön értékelte a két leg-
apróbb korosztályt, a 3–4. osztályosokat, 
s a felsősöket.

A rangsor kiemeli tehát az idén leg-
ügyesebb, legfelkészültebb, s legtehet-
ségesebb diákokat, de mivel a mai, 
számítógépekkel, mobiltelefonokkal, a 
harmadik évezred informatikai újításai-

val átitatott mindennapjainkban egyre 
gyakrabban mellőzik érdemtelenül a 
gyerekek és felnőttek a könyveket, s még 
gyakrabban a legszebb lírai alkotásokat, 
a verseket, ezért a verseny valamennyi 
résztvevője, s felkészítője elismerést és 
köszönetet érdemel! 

Eredmények: 

1–2. évfolyam: 1. Nagy Mátyás 2. 
b, 2. Lopez Vega Hamka Emma 1. a, 
3. Mosberger Tamás 1. b. 3-4. évfo-
lyam: 1. Szántó Csongor György 3. a, 
2. Krupánszki Ramóna 3. a, 3. Szemeti 
Zétény Szilveszter 3. b.
Felső tagozat: 1. Lehrreich Nikoletta 8. 
a, 2. Szemeti Anna 5. b, 3. Balog Tímea 
8. a.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény programjai
December 1. (szombat) – tanítás  
az ünnepnapok ledolgozási rendje szerint (december 24.)
December 4. 17.00 – Fogadó óra
Az iskola minden szülőt szeretettel vár, személyes konzultációra nyílik lehetőség a szülő – gyermek – pedagógusok között.
December 5. 17.00 – Adventi est
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI tantestülete és diákjai mindenkit szeretettel várnak 
az Adventi estre, melyet az iskola ebédlőjében tartanak.
December 6. 14.00–16.30 – Mikulás ünnepély az iskola tanulói számára.
December 13. – Lucázás  
az iskola művészeti tagozatának néptánc tanszakos tanulóinak részvételével.
December 13. 13.30  – Karácsonyi bütykölő 
ajándékok készítése az iskola tanulói részére a kisépületben. 
December 15. (szombat) – tanítás  
az ünnepnapok ledolgozási rendje szerint (december 31.)
December 21. 12.00 – Az iskola karácsonyi ünnepélye.
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Jövőre jubilál a Márton-napi ünnepség 
Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét. 
A szokást nem mi kezdtük s nem mi vé-
gezzük. Állatainknak annyi szaporodása 
legyen, ahány ága-boga van a vessző-
nek – ezzel a Márton-napi köszöntővel 
üdvözölte Tirhold Kármen, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője 
november 3-án az ünnepség résztvevőit 
a környei általános iskolában.

A Környei Németek Baráti Köre és 
Kultúregyesülete már kilence-
dik alkalommal rendezett az 

önzetlensége, adakozása, jószívűsége 
révén legendássá vált Szent Márton-
hoz kapcsolódóan ünnepséget, így 
jövőre már jubileumi programra várják 

az érdeklődőket. A mai Szombathely 
környékén születet t püspökhöz szá-
mos népszokás kötődik, a gyerekek 
általában lampionos felvonulásokat 
tartanak, így természetes hogy a Né-
met Hagyományőrző Gyermekcsoport 
Krállné Mózer Nikoletta vezetésével is 
apró lampionokkal érkezett az iskola 
tornacsarnokába. Az 1999-ben alakult 
csoportban jelenleg 18 apró óvodás 
ropja heti két alkalommal, s sajátítja el 
játékos formában a német hagyomá-
nyokat és mondókákat. Bár a lépteik 
olykor bizonytalanná váltak, s kérdő 
tekintettel, mosolyogva keresték párju-
kat, bájos hagyományőrző előadásuk 
méltán érdemelt vastapsot. 

A Várgesztesi Német Nemzetiségi 
Dalkör is régi ismerősként érkezett Kör-
nyére, s a Hartdégen Sándorné vezette 
énekkar ezúttal is remek hangulatot 
teremtett, nem is maradt el az elisme-
rő jutalom vastapsuk. De ugyanilyen 
közönségsikert aratot t a Szivárvány 
Táncegyüttes utánpótlás csapatának 
kapuzó, s a felnőttekkel kiegészült fel-
sős-középiskolás csoportjának klarinét 
polkája, a Német Nemzetiségi Dalkör 
régi, környei dalokból összeállított csok-
ra, s az Ausztriából már kilencedik esz-
tendeje visszatérő Originale Sautanz-
musi zenekar, amely a hagyományőrző 
produkciók után éjszakába nyúlóan 
húzta a talpalávalót.

Gondolatok a mozgásról

A mozgás maga az élet. Szívünk, 
légzőizmaink folyamatosan 
mozognak. Kisbabánk, ébren-

létének teljes ideje alatt fáradhatatlanul 
tornázik. Kezével hadonászik, lábával 
rúgkapál, hasra fordul, aztán vissza. 
Kúszik, mászik, és így tovább. Büszkék 
vagyunk, milyen ügyes már.  Ekkor még 
figyelünk rá, hogy legyen elég helye, 
lehetősége mozogni: játszószőnyeg, 
hempergő, kismotor. Később sajnos a 
legtöbb szülő lendülete elfogy, érték-
rendje megváltozik. Hamar leülteti a gye-
reket a TV, számítógép elé, mert „addig 
legalább nyugton lesz”. De nem lesz!

A gyerek mozogni akar, mert egész 
szervezete erre van kitalálva. Ha nem 
a mászókán, biciklin, akkor majd az 
iskolában, az órán. Nyüzsögni, „rendet-
lenkedni” fog, túltengő energiáit le kell, 
hogy vezesse valamikor.

Manapság a gyerekek képesek az 
idejük nagy részét a számítógép előtt 
tölteni. Ki tudják élni kalandvágyukat, 
mert alattomos módon a mai játékok 
hihetetlenül látványosak, izgalmasak. 
Nem csoda, hogy a gép elé szegezik a 
lurkókat. Nehéz olyan programot kínál-
ni, ami felállítja őket onnan. Azok után, 
amit a játékban „átélnek” nyilván nem 
jönnek lázba, ha kiküldjük őket egyedül 
biciklizni a ház köré.

Mára az az abszurd helyzet állt elő, 
hogy a való életnek versenyeznie kell 
a virtuális világgal. Hogyan győzhetünk 
szülőként ebben a helyzetben? Hogyan 
vegyük rá gyermekünket mégis több 
mozgásra?

Egy dolgot soha sem pótolhat a szá-
mítógép! Az emberi kapcsolatokat! Ösz-
tönözhetjük például gyermekünket arra, 
hogy válasszon hobbiként csapatjátékot! 

Így fizikálisan is, szociálisan is edződik. 
Mer t csapatban játszani jó! Együt t 
küzdeni, örülni, megölelni vagy hátba 
veregetni egymást egy gól, egy jó meccs 
után. Ez lehet vonzó!  Egy jó közösséghez 
tartozni nagyszerű érzés! Bőven van erre 
lehetőség falunkban is. Vagy csak en-
gedjük, hogy „bandázzanak”. De jókat 
tudnak a gyerekek együtt játszani! Eset-
leg vállalkozó szellemű szülőkkel, (mint 
pl. a Mozdítsd meg „Környe”zeted ) akár 
mi is szervezhetünk focidélutánt, zenés 
tornát, hócsatát, bármit, ami átmozgat,  
örömet szerez. Van gyönyörű tópartunk, 
sportpályánk, játszótereink. Én még em-
lékszem olyanra, amikor szomszédokkal, 
barátokkal, ment el a család strandolni, 
horgászni, kirándulni vagy éppen szán-
kózni. Hát gyerünk, mozgás!!!

Kissné Ágoston Éva

védőnő

Két és fél éves volt a legifjabb nevező
Összesen majdnem száz embert sike-
rült megmozgatni a verőfényes nap-
sütésben az október 20-ai Tó-futással 
Környén, bár voltak nevezők, akik több 
kategóriában is indulva kétszer-három-
szor is teljesítették a távot. 

I lyen volt a mindössze két és fél éves 
Markót Hanna is, aki édesapja és 
nagypapája kíséretében előbb az 

ovisok 500 méterét gyűrte le, s egyedüli 
lányka indulóként szerezte meg az arany-
érmet, majd a nagymamával kiegészülve 
a családi kategóriában is útnak indultak, 
igaz, Hanna pihenésként a táv egy ré-
szét apukája nyakában ülve tette meg.  
A program hagyományosan a Mozdítsd 

meg „KÖRNYE”zeted! tömegsport-sorozat 
újabb állomása volt, másrészt pedig a 

szervezők évek óta a ren-
dezvénnyel is tisztelegni 
kívánnak 1956 hősei előtt. 

A legapróbbakra 500 
méter, a kisiskolásokra és a 
családokra 1,2 kilométer, 
míg a többi versenyzőre 
egy teljes tókör, azaz 3 ezer 
méter várt, s bár akadt 
gyerkőc, akinek az utol-
só métereknél igencsak 
elkelt anyukája nógatá-
sa, a többség elszántan, 
sportosan és élvezettel 
szaporázta lépteit.

A z ov i soknál  tehát 
egyedüli lányként Mar-
kót Hanna szerzett arany-
érmet, míg a fiúk között 
Beke Dávid szakította át 
elsőként a képzeletbe-

li célszalagot. A kisiskolás lányoknál 
Braitigam Dzsenifer, a fiúknál Pelikán 
Tivadar, az iskolás kategóriában Törös 
Hajnalka és Fábián József volt a leg-
gyorsabb. A középiskolás korosztályban 
Demeter Diána és Fóthi Zoltán, a felnőt-
teknél Bordás Karolina és Semsei Balázs, 
míg a seniorok közül Juhászné Santavecz 
Andrea és Demeter János nyakába került 
eredményhirdetéskor a legfényesebben 
csillogó érem. Sőt, János már harmadik 
esztendeje szerzi meg a senioroknál az 
aranyérmet, s a családi kategóriában 
sem enged senkit a Demeter família az 
első hely közelébe, hiszen idén is minden 
nevezőt maguk mögé utasítottak.

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
szervezői legközelebb december 22-én, 
szombaton karácsonyi gyalogtúrára 
hívják a község lakóit. Gyülekező az 
általános iskolánál, indulás 9.00 órakor 
a vértessomlói kilátóhoz, ahol szalonna-
sütés várja a túrázókat.

Karácsony a szeretet, meghittség, a családi összetarto-
zás, az elcsendesedés ünnepe. Hozzátartozik az ünnepi 
asztal körülülése, beszélgetések és a tradicionális 
ételek. A háziasszonyok fejében már talán körvona-
lazódik, hogy mi is kerüljön a karácsonyi asztalra, mi 
legyen a főétel, a desszert, a süti. Szeretnénk ehhez 
hozzásegíteni Őket, hogy még időben be tudják szerezni 
a hozzávalókat, vagy csak átgondolni és félretenni a jó 
receptajánlatokat. Karácsonyi bejgli készítésének mód-
járól rengeteg kering közkézen, mindenkinek megvan a 
maga legjobban bevált receptje, ami nem reped meg, 
nem válik el a kérgétől, stb, stb. Persze általában akkor 
sikerül ez a süti is, mint az összes többi, amikor nincs 
„tét”. Az alábbiakban közzétett bejgli receptet Patakiné 
Esztertől kaptuk, Ő követte szinte szóról-szóra az abban 
leírtakat, és miután mindenki megelégedésére kitűnő 
minősítést kapott a bejgli, elkészülte után odaírta a 
sütiskönyv sarkába, hogy „isteni”!

Következzen hát az „isteni bejgli” útmutató

Hozzávalók a tésztához:

1 kg liszt, 1 kk. só, 2 dkg élesztő, 15 dkg porcukor,  
40 dkg zsiradék (ha vajjal keverjük, akkor 25 dkg 

vaj és 20 dkg zsír), 2 tojás sárgája + 1 egész tojás a 
kenéséhez. Kb. 2,5 dl tej, továbbá mazsola, vaníliás 

cukor, vagy aroma, fahéj, szegfűszeg,  
reszelt citromhéj és narancshéj.

A töltelékhez:

Ha csak diósat készítünk, akkor 1 kg dió, 3 dl tej, vagy 
víz 60 dkg cukor, mazsola, reszelt citromhéj,  

őrölt fahéj, szegfűszeg, vaníliás cukor vagy aroma.
Ha csak mákosat készítünk, akkor 1 kg mák, 3 dl tej, 

60 dkg cukor, reszelt narancshéj, vaníliás cukor,  
vagy aroma. Ízlés szerint lehet fele mákos, fele diós 
bejgli, akkor a fenti töltelék mennyiséget felezzük.

A töltelék elkészítése:

Őröljük meg a mákot és a diót, de a diónak csak a 
30-40 százalékát daráljuk finomra, a többi  

darabosabb legyen. A diót főzhetjük vízzel is, mert 
magas a zsírtartalma. A mák felfőzéséhez  

használjunk tejet, vagy tejszínt, persze a tej  
csak javára válik a diótölteléknek is. 

Diótöltelék: 30 dkg cukrot 1,5 dl tejjel vagy  
vízzel leforrázunk, majd újra felforraljuk,  

(ha mazsolát is teszünk bele, akkor külön jól mossuk 
meg mielőtt hozzáadjuk) ezután kerül bele a dió,  
jól elkeverjük, teszünk bele reszelt citromhéjat, 

vaníliát, és adhatunk hozzá őrölt fahéjat 
és szegfűszeget is.

 
Máktöltelék: A mákot tejjel és a 30 dkg cukorral 

felfőzzük, reszelhetünk bele narancshéjat  
és ízesíthetjük vaníliával. 

Mindkét tölteléket hűlni hagyjuk.

A tészta elkészítése:

A lisztet elmorzsoljuk a zsiradékkal és az élesztővel 
(az élesztőt kevés langyos tejjel felfuttatva tehetjük 
a tésztához). Hozzáadjuk a két tojássárgáját és annyi 
tejet, hogy összeálljon, természetesen beletéve a sót 

és a porcukrot is, és jól összegyúrjuk. 
Több gombócot formálunk (ahány rudat szeretnénk), 
majd fél óra pihentetés után kinyújtjuk. Megkenjük 
a töltelékkel, a két végét behajtjuk, majd szorosan 

felcsavarjuk, hogy levegő ne maradjon közte.  
(a jó bejglinél több a töltelék, mint a tészta, 22 dkg. 

tésztához 28 dkg tölteléket vehetünk).
A rudak tetejét ezután tojássárgájával megkenjük,  

és még egy órán át a konyhában pihentetjük,  
ezáltal a tészta kicsit megkel. Nem kell melegítéssel 
siettetni. Ezután a rudakat másnap reggelig tegyük  

a hűtőszekrénybe. Másnap reggel kenjük meg ezúttal 
tojásfehérjével, és várjunk addig, amíg megszárad  
a tetején.  A sütőt bemelegítjük, majd kb. 25 perc 

alatt készre sütjük. Ha kisült, a még forró sütőlapon 
felfordítjuk a rudakat, és így hagyjuk 10-15 percig, 
ezáltal a rétegek később nem válnak el egymástól.

Még van idő az ünnepekig, esetleg megér egy  
próbasütést, hogy biztosra mehessünk karácsonykor.

Boldog várakozást!

Molnárné Varga Katalin

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvéből „Isteni” karácsonyi bejgli receptje Patakiné Esztertől

Eredmények:

Óvodások (lány): 1. Markót Hanna. Óvodások 
(fiú): 1. Beke Dávid, 2. Lóczi Attila, 3. Gallai Márk. Kis-
iskolások (lány): 1. Braitigam Dzsenifer, 2. Knapp 
Róza, 3. Nagy Lilla. Kisiskolások (fiú): 1. Pelikán 
Tivadar, 2. Bandi Attila, 3. Labossa Döme. Iskolások 
(lány): 1. Törös Hajnalka, 2. Fábián Szilvia. Iskolások 
(fiú): 1. Fábián József, 2. Weiger Ákos, 3. Virágh Dávid. 
Középiskolások (lány): 1. Demeter Diána, 2. Szat-
mári Nikoletta. Középiskolások (fiú): 1. Fóthi Zoltán, 
2. Benedek Zsolt, 3. Bagdány Tomasz. Felnőttek (nő): 
1. Bordás Karolina, 2. Virágh Zoltánné, 3. Demeterné Sle-
zák Éva. Felnőttek (férfi): 1. Semsei Balázs, 2. Markót 
András, 3. Domán Gyula. Seniorok (nő): 1. Juhászné 
Santavecz Andrea, 2. Labossa Ildikó, 3. Markótné 
Molnár Ilona. Seniorok (férfi): 1. Demeter János, 2. 
Labossa Lajos, 3. Markót András. Családi: 1. Demeter 
család, 2. Labossa család, 3. Katz család.
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„Vélem-én”

SzületésnaposokMegérkeztünk!

Tisztelt Környeiek!

M integy húsz éve költöztem Környére, 
így a szó eredeti értelmében „gyütt-
ment” vagyok a faluban, amit ezek 
alat t az évek alat t megkedveltem, 
megszerettem.

Mindazok az adottságok, amik az 
ember életéhez szükségesek, megtalál-
hatóak e helyen. A kellemes, nyugodt 
környezet, az egymást tisztelő emberek, 
a megélhetést biztosító munkalehetősé-
gek, intézmények, üzletek, gyerekeinket 
magas szinten nevelő iskola, óvoda, sőt, 
nemsokára bölcsőde is.

Már elmúlt 50 éve is, hogy nagyapám 
az esztergomi Prímás-szigeten kezembe 
nyomta ez első pecabotomat. Emlék-
szem mily csodálatos öröm töltött el, 
mikor megfogtam az első halacskámat. 
Talán akkor és ott gyökerezett meg ben-
nem a horgászat, a vizek, a természet, 
a növény- és állatvilág mérhetetlen 
szeretetet.

Környének a sok-sok szép és becsülen-
dő értéke között van egy gyöngyszeme, 
mely kevés településnek adatik meg és 
ez a gyöngyszem a falu közepén talál-
ható: a TÓ. Igen, csupa nagybetűvel, 
mert igenis megérdemli! Megérdemli, 
mert az embereknek nyugalmat, szó-
rakozást, pihenést kínál. Az állatvilág-
nak, elsősorban a sok-sok különböző 
madárnak, apróvadnak búvóhelyet, 
megélhetést, szaporodást biztosít, a 
halállományáról nem is beszélve.

Bár, mint említet tem, csak „gyütt-
ment” vagyok a faluban, azonban 
korábbi időkből is ismerem a tavat. 
Még mikor nevelő-tóként (halnevelő) 
működött, rendszeresen jártam ki tár-
sadalmi munkára. Akkor is füvet vág-
tunk, szemetet gyűjtöttünk és itt voltam 
a lehalászásoknál is. Így szomorúan 
láttam, láttuk azt is, hogyan töltődik 
fel egyre jobban iszappal, míg végül 
tarthatatlan volt az állapot és le kellett 
engedni a TÓ vízét. Szerencsére a TÓ 
nem maradt magára. Az évekig tartó 
szikkasztás, majd medertakarítás után 
ismét vizet fogadhatott a TÓ. És mintegy 
15 évvel ezelőtt megkezdődhetett a 
halak visszatelepítése, a TÓ halasítása. 
Visszatértek a vízimadarak is, a vad-
récék több fajtája, a sirályok, a szürke 
gémek, a nádirigók, a nádi poszáták, 
és még sorolhatnám tovább is. Még a 
jégmadár is tiszteletét teszi néha-néha 
türkizkék ruhájában.

Mind mondtam, ez a TÓ gyöngyszem… 
És most álljunk meg egy pillanatra!  
Az eltelt 15 év alatt nagyon sokat fejlődött 
a környezete, hisz partjai mentén egyre 
szebb, kulturáltabb lett a növényzet, 
sétautak épültek, kis híd az Által-ér fölé, 
padok, asztalok kerültek kihelyezésre, 
fák lettek telepítve. A sok-sok pozitívum 
mellett azonban bizony nem egy negatív 
dolog is jellemzi a tavat és környezetét.

Sajnos a kártérítési-privatizációs kor-
szak adománya, hogy partszakaszának 
és a tónak egy bizonyos része magán-
kézbe került. Ezeknek a szakaszoknak a 
tisztántartását, gaztalanítását, útjának, 
partjának állagmegőrzését a gazdák 
igencsak elhanyagolják. A pusztuló 
part, a gidres-gödrös út, az itt-ott ember-
magasságú gaz jelzi a hanyagságot!

Műtárgyai, és itt elsősorban a völgy-
záró gátat, annak áteresztő zsilipeit, 
halfogórácsait értve, ha megnézzük, 
bizony meglehetősen elöregedtek.  
A zsilipzáró pallói már nem zárnak 

rendesen, ezt a tavaszi zsilipárok ta-
karításának meghiúsulása is mutatja.  
A zsilip melletti átereszek utáni folyósza-
kaszok feltöltődtek, itt-ott szeméttel teli! 
A hátsó, úgynevezett halfogó rács már 
olyan állapotban van, hogy egy kisebb 
árhullám hordalékával együtt simán 
elviheti! Ezt a rácsot csak toldozzuk-fol-
dozzuk, próbáljuk megtartani, de vajon 
meddig sikerül?

Ennek a rácsnak két igen fontos sze-
repe van: az egyik az, ami a nevében is 
benne van, nem engedi a halállomány 
megszökését az Által-ér felé. A második 
és ez talán a TÓ szempontjából még 
fontosabb, hogy megakadályozza az 
Által-ér által szállított növényi hordalék 
és szemét TÓ-ba való jutását. Az idei 
Által-ér takarításból származó növényi 
hordalék mennyisége három teherau-
tónyi mennyiséget tett ki. Vajon ez mit 
jelentett volna a TÓ-ban és a zsilipeknél?

Állítólag a vízügyi hatóságok nem 
járulnak hozzá új, korszerű rács meg-
építéséhez. Vajon mi az igazság? Utána 
kellene járni! Mivel ez a TÓ valójában 
víztározóként szerepel a térség vízháló-

zatában, nem mindegy, hogy mennyi 
és milyen minőségű vizet képes tárolni. 
A víz minőségét nagymértékben befo-
lyásolja az iszappal, hordalékkal való 
felöltöttsége! Aki ismeri a tavat, az tudja, 
hogy a befolyásnál levő öböl-szakaszon 
évekkel ezelőtt még ragyogóan lehetett 
horgászni. Sok szép hal húzódott ide 
lakmározni, szaporodni, a friss vízben 
felüdülni, hiszen az itt levő nádas, föve-
nyes terület erre ragyogóan alkalmas 
volt. Ma már ez gyakorlatilag megszűnt.

15 év elteltével megkezdődött a TÓ is-
mételt eliszaposodása, amit erőteljesen 
jelez a nyári aszályos időszakban szá-
razra kerülő nádas területek nagysága, 
nagyobb területeik elmocsarasodása!

Úgy gondolom, bűn lenne megvárni, 
hogy ismételten tönkremenjen a TÓ!

Bánya-technikusként tisztában va-
gyok azzal, hogy mivel jár egy iszap-
mentesítés, mennyi pénzt, energiát 
emészt fel és milyen speciális beren-
dezések szükségesek hozzá. Azonban 
azzal is tisztában vagyok, hogy vannak 
más, úgynevezett biológiai (és nem 
kémiai) módszerek is. Igaz, ez hossza-
dalmasabb, azonban jóval kevesebb 
költséggel jár. Viszont folyamatosan 
kell végezni.

Vajon megérdemelné-e ezt a TÓ???
Az év során számtalanszor lehetett 

hallani az államkasszában maradó 
olyan pályázati pénzekről, amit tavak, 
víztározók fejlesztésére, karbantartá-
sára lehetett volna fordítani. Ez bizony 
elgondolkoztató! A költségekről még 
annyit, ha ennek a TÓ-nak kell minden 
mocskot, iszapot és szemetet leülepíteni 
a tatai Öreg-tó védelme érdekében, 
akkor igenis elvárjuk a szakhatóságoktól 
az ehhez szükséges anyagi és technikai 
segítséget!

Mikor vesszük már észre, hogy a mi 
gyöngyszemünket teszik tönkre a nem 
megfelelő odafigyeléssel?! Igenis har-
colni kell ezért a TÓ-ért, annak minden 
szépségéért és csodájáért!

Ezúton kérek minden környei és nem 
környei lakost, aki csak teheti, óvja-védje 
ezt az értéket és ha bármivel hozzá tud 
járulni ahhoz, hogy ez a gyöngyszem 
továbbra is ragyoghasson, tegye azt 
meg, legyen az bármilyen beosztás, 
összeköttetés, tudás, technika, emberi 
kéz, ismeretterjesztő tevékenység, vagy 
bármi!!!

Tisztelettel és szeretettel:  

Szalay Gyula 

„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 novemberben ünneplik kerek születésnapjukat:

80 esztendős

Németh Józsefné (1932. november 22.)

75 esztendős 

Lakatos Sándor (1937. november 12.)

Szing Jánosné (1937. november 27.)

Várkonyi  Andrásné (1937. november 3.)

70 esztendős

Fritzné Bokovics Mária (1942. november 10.)

Gonda László (1942. november 1.)

Huszár Kálmán (1942. november 22.)

További jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk!

Vegye-vigye-baba-börze
Mintha csak összekacsintott volna László 
Márta és Tromposch Ágnes, hiszen a két 
szervező október közepén, két egymást 
követő napon olyan vásáros forgatagot 
teremtett a környei általános iskolában, 
amilyennek valóban csak ilyenkor ősz-
szel, a jeles Mihály és Vendel vásározó 
napok idején lehettek részesei a régmúlt 
időkben is. A két hölgy bebizonyította: 
lehet őrizni a hagyományokat, s lehet 
újakat teremteni. 

L ászló Márta, a környei általános 
iskola néptánc-pedagógusa majd-
nem húsz esztendeje indította útjá-

ra az őszi vásározó napok hagyományá-
hoz kapcsolódóan az intézményben a 
„vegye-vigye” vásárt, amely idén október 
19-én várta a gyerkőcöket. Ők pedig már 
jó ideje izgatottan készültek a programra, 
hiszen ilyenkor számtalan kincset találnak 
az asztalokon. Ehhez persze az is kell, 
hogy ők maguk is alaposan átgondolják: 
melyek azok a játékok, „csecse-becsék”, 
„kacatok”, könyvek, amelyekhez már 
nem ragaszkodnak annyira, ám szívesen 
elcserélnék valami másra. Merthogy 

amit az egyik gyerek 
már megunt, az a má-
siknak újdonság és 
öröm. Az elv pedig 
lassan két év tizede 
tökéletesen működik. 
A gyerekek ezúttal is 
élvezettel cserélgettek, 
válogattak, de még a 
szülők, nagyszülők is 
szívesen időztek a vá-
sári forgatagban.

Voltaképpen a más-
napi „Baba-börze” is 
a kicsikről szólt, csak 
kissé „felnőttesebben”. 
Tromposch Ágnes és 
az Észak-Dunántúli Ifjak 
Egyesület már második alkalommal hívta 
börzézni a kisebb, nagyobb gyermekes 
szülőket a környei általános iskolába.  
És az alapgondolat itt is maradéktalanul 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.  
Az anyukák, apukák napok óta válogatták 
a ruhácskákat, cipőcskéket, játékokat, 
könyveket, amelyekre már biztosan nem 
lesz szükségük, de még jó állapotban 

vannak, s más anyuka, apuka örülne, ha 
a bolti ár töredékéért jutna hozzá.

Valódi piac népesült be az iskola folyo-
sóján, s a sokaságot megtapasztalva ta-
lán nem túlzás kijelenteni a két program, 
a „vegye-vigye-baba-börze” kapcsán, 
hogy a kínálat és kereslet egymásra 
talált, azaz, sokak örömére a kecske is 
jól lakott és a káposzta is megmaradt. 

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet.  
Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kislánnyal és 
egy kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Tímár Péter és Rácz Nikoletta 
kislányát, Hannát, 

Lipót József és Szekeres Andrea 
kislányát, Csengét,  

valamint 

Stark Róbert és Gyurják Viktória 
kisfiát, Noelt.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülöní-
tését biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek meg-
születésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán 
kezelt pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá 
a rendeletben meghatározott feltételekkel. A támogatás 
nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri 
hivatalban, bővebb információ is ott kérhető.

„Úgy gondolom, bűn lenne 

megvárni, hogy ismételten 

tönkremenjen a TÓ!”
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A szeretet ünnepére  
készülünk

Advent első vasárnapja

Idén december 2-án, hagyományo-
san a katolikus templomban kezdjük a 
közös felkészülést a Szeretet ünnepére. 
A 16 órakor kezdődő program kezdete-
ként köszöntőt mond dr. Árendás József 
képviselő, az egyházközség tagja, Beke 
László polgármester, valamint Szemeti 
Ferenc református tiszteletes. Az ünnepi 
műsorban fellép a Kisfaludy Mihály Álta-
lános Iskola énekkara, a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda 
Kamarakórusa. A műsor után gyulladnak 
fel községünk ünnepi és a Betlehemi já-
szol fényei, majd a program zárásaként 
a templomtéren mindenkit karácsonyi 
vásár, a kicsiket forró tea, a felnőtteket 
forralt bor várja. 

Advent második hétvégéje

A hagyományokhoz híven, december 
8-án öltöztetjük ünnepi díszbe a falu 
karácsonyfáját. Délután kettő órától 
minden kicsit és nagyot várunk az iskola 
ebédlőjében, ahol közösen készítjük 
majd el a díszeket, s varázsoljuk velük 
ünnepi díszbe a község karácsonyfáját. 

Karácsonyi szöszmötölő 

A már hagyományos karácsonyi szösz-
mötölőre Advent harmadik hétvégé-
jén, december 15-én, szombaton 
várjuk a gyerekeket. A kézműves foglal-
kozás során az óvodások és iskolások 
délután 2 órától az óvónők segítségével 
készíthetnek apró karácsonyi ajándé-
kokat, díszeket az iskola ebédlőjében.  
A programon a részvétel ingyenes. 

Krumpliebéd 

Advent harmadik vasárnapján, decem-
ber 16-án, a szentmise után, 12 és 
14 óra között a Környei Katolikus Karitász 
az előző évekhez hasonlóan ismét meg-
szervezi a „krumpliebédet”. A Közösségi 
és Tájházban szeretettel várják azokat a 
jóakaratú és nem csak hívő embereket, 
akik aznapi ebédjük árát felajánlják 
rászoruló, esetleg krízishelyzetben lévő 
testvéreiknek.

Programok

Idősek Karácsonya 

Községünk szép hagyománya Advent 
negyedik hétvégéjén az Idősek Kará-
csonya, melyre természetesen nem csak 
a 70 év feletti szépkorúakat várjuk. Idén 
december 21-én délután 2 órakor 
kezdődik az ünnepség, melyen műsort 
adnak a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
diákjai, a Német Nemzetiségi Dalkör, a 
Vackor Óvoda Kamarakórusa, a Német 
Nemzetiségi Gyermekcsoport, valamint 
a Szivárvány Táncegyüttes. Az ünnepi 
programra minden környeit szere-
tettel hívunk és várunk!

Kedves Gyerekek,  
Anyukák, Apukák!

Ugyan még nem rázta meg a szakállát, 
még nem borítja fehér hó a tájat, de ha-
marosan itt az év vége és eljön hátán a 
nagy puttonyával minden kisgyerekhez a 
Mikulás. Lassan itt lesz a karácsony is, biz-
tos sok-sok ajándékot szeretnétek kapni.

Azért, hogy ne kelljen törnie a Mikulás-
nak, és a Jézuskának a fejét, legyetek 
segítségükre abban, hogy levélben 
megírjátok a kívánságaitokat, és a hosszú 
listátokból, ha nem is mindent, de sok 
ajándékot megtaláltok majd az ablak-
ban a szépen kitisztított csízmáitokban, 
vagy a karácsonyfa alatt.

Még nem késő, hogy vegyetek kézbe 
papírt, színes ceruzát és írjátok meg, 
mit is szeretnétek ajándékba kapni. Aki 
még esetleg nem tud írni, mert olyan 
pici, az megkérheti nagyobb tesóját, 
édesanyját, édesapját, hogy segítsenek 
a levélírásban.

Közeleg Advent első vasárnapja, dec-
ember 2-a, amikor is a hagyományokhoz 
híven a katolikus templomban veszi kez-
detét az ünnepvárás meghitt hangulata.

A karácsonyi fények felkapcsolásával 
egy időben, ismét a templomtéri kis há-
zikójába várja a Mikulás, hogy a megírt 
leveleiteket átadjátok neki, hogy telje-
síteni tudja kéréseiteket. Biztos minden 
tőle telhetőt megtesz azért, hogy örömet 
szerezzen Nektek.

 A borítékra ne felejtsétek ráírni 
a neveteket, és rárajzolni az ovis 
jeleteket.

Boldog ünnepvárást!

Karácsony Kupa  
december 22-én

Idén december 22-én 8 órától rendezi 
meg a környei önkormányzat képviselő-
testületének Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Kisebbségi Bizottsága 
az általános iskola tornatermében a 
Karácsony Kupát, amely már több mint 
három évtizede várja a labdarúgócsa-
patokat és szurkolókat. Az első három 
helyezett serleg elismerésben részesül, 
valamint a szervezők a Gólkirályt és a 
Legjobb Kapust is díjazzák. A nevezési 
díj csapatonként 8000 forint, az összeg 
együttesenként egy láda sört és a már 
hagyományos zsíros kenyeret is tartal-
mazza.

Érdeklődni és nevezni Török Mihály 
főszervezőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 3. sz. alatt. 
Telefonszám: 06 30 201 3891.

SZILVESZTERI  
BATYUS BÁL 

Idén is várja a környeieket és környék-
belieket a már hagyományos SZILVESZ-
TERI BATYUS BÁL az általános iskolában.  
A talpalávalóról és vidám hangulatról a 
tatabányai Obergalla Kapelle zenekar 
gondoskodik. A jótékonysági rendez-
vény bevételével a szervezők az iskolát 
és óvodát támogatják.

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


