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Végre épül az új óvoda és bölcsőde 
Kívülálló számára talán szokatlannak 
tűnhetett, hogy az új óvoda és bölcső-
de szeptember 24-ei alapkőletételi 
ünnepségén a csoportkép készítése 
megelőzte a gyerekek műsorát, Beke 
László polgármester rövid köszöntőjét, 
s az időkapszula elhelyezését. 

A vörösréz hengerben ugyanis az 
alapkőletételi okirat, látványterv, 
az óvodáról készített régi fotó, a 

napi sajtó, a Környei Hírhozó szeptemberi 
száma, a Környe bronzérem és a gyerekek 
által megálmodott új óvoda rajzai mellett 
az a fénykép is helyet kapott, amely az 
ünnepség résztvevőit örökítette meg 
ezekben a szép percekben.

S az sem megszokott, hogy a poha-
rakba ezúttal csak kölyökpezsgő került, 
hiszen a község életében igen jelentős 
mozzanat legfontosabb vendégei azok 
az apróságok voltak, akik közül a kisebbek 

jövő szeptemberben birtokba is vehetik 
az új intézményt. A gyerekek verseltek, 
énekeltek, majd Beke László elmesélte, mi 
történik most, mit is jelent a mai ünnepség, 
miért érkeztek a képviselő bácsik és néni, 
mit jelent az alapkő, s mit őriznek meg az 
utókor számára. Mint mondta, a környeiek 
és az önkormányzat nagyon régóta várt 
erre a pillanatra, s hogy közülük a kicsik 
szerencsések, mert eltölthetnek az új épü-
letben egy vagy két esztendőt. 

A szép korúakat köszöntöttük
A hetven év feletti környeieket köszön-
tötte október 13-án a Vöröskereszt helyi 
szervezete, valamint Beke László polgár-
mester az általános iskolában az Idősek 
Napja alkalmából. 

A z ENSZ 1991-ben nyilvánította 
október elsejét az Idősek Világ-
napjának, s Környén is attól az 

évtől kedveskednek vendéglátással, 

ajándékműsorral a község 70 év feletti 
lakóinak, akik közül idén is szép szám-
mal fogadták el a szíves invitálást.

Az ezüstből és az aranyból, e két ne-
mesfémből kellene ötvözni e mai, nem 
mindennapi jelvényt. Szerető szívüket 
hasonlítom az aranyhoz, mert fénye 
nem halványult a sok gondtól, meg-
próbáltatástól, ezüst hajukban pedig 
sok-sok tél felejtette ott a fehérségét 

– kezdte köszöntőjét Eisenbart Győző-
né. A Vöröskereszt helyi szervezetének 
elnöke azt kívánta valamennyi szép 
korú számára, hogy az Isten még sok-
sok lágy, simogató tavaszt tartogasson 
számukra, s hogy életüket továbbra 
is ragyogja be a két nemes fém, az 
arany és az ezüst fénye. Embernek lenni 
pontosan annyit jelent, mint felelősnek 
lenni. Õ 4. oldal
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…folytatás az 1. oldalról

A rajzaitokból látom, hogy 
egy óriási csúszdának feltét-
lenül helyet kell kapnia az 
új udvaron – fogalmazott a 
polgármester, s a beruházás 
nagyságát így érzékeltette: 
tudjátok milyen sok pénz a 
446 millió forint? Kétmillió-
kétszázezer gombóc fagyit 
vehetnétek belőle. A kicsik 
ezen nagyon elálmélkodtak, 
később pedig vastapssal 
kísérték, amint Beke László 
és Nikáné Vadász Erzsébet 
óvodavezető elhelyezi az 
időkapszulát.  

A Vackor Óvoda 2-es telep-
helyének szomszédságában 
decemberben már átadták 
azt a 600 négyzetméter alap-
területű játszóteret, amely az 
új udvarnak is része lesz. 

Az új óvoda és bölcsőde te-
rületén már jó ideje lezárult a 
régészeti felügyelettel elvég-
zett tereprendezés, elkészült 
az épület alatti geotextília, 
valamint fél méteres zúzott 
kőréteg is, a közbeszerzési el-
járás során nyertessé hirdetett 
EnerGas Kft-re már „csak” a 
magasépítési munkálatok 
várnak, amiket el is kezdett a 
közelmúltban. 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Az aradi vértanúk mártírhalálának 163. 
évfordulóját megelőző napon, október 
5-én tisztelegtek a református teme-
tőben az 1848-49-es szabadságharc 
mártírhalált halt katonai vezetői előtt 
Környén. A községben 2009 októberé-
től növekedik a tiszteletükre elültetett, 
réztáblával emlékeztető tizenhárom vér-
szilvafa és egy szomorú cseresznyefa. 

A nnak a küzdelemnek és áldo-
zatvállalásnak a szimbólumává 
váltak ők, amelyet a magyar 

nép évszázadokon át folytatott a nem-
zeti függetlensége megteremtéséért, 
társadalmi haladásáért… A magyar 
szabadságharc ugyan elveszett a túlerő 
miatt, de a nemzet áldozata nem volt 
hiábavaló – fogalmazott köszöntőjében 
pénteken Vadász Éva, a képviselő-testü-
let kulturális bizottságának elnöke, majd 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola hat 
végzős diákja elevenítette meg históriás 
énekben, versben az aradi vértanúkat és 
az eseményeket.

Kik voltak ezek a hős, mártír honvéd-
tábornokok? – tette fel a kérdést Szemeti 
Ferenc református tiszteletes visszaem-
lékezése során, s a jól ismert nevekhez, 
arcokhoz emberi sorsokat párosított. 
Azoknak a fiatalabb, idősebb, családos 
és gyermektelen, nemesi származású 
és szegényebb sorsú emberekét, akik 
közül többen nem is beszélték a magyar 
nyelvet, mégis Magyarországért adták 
életüket. 

Oltalmazd meg Mindenható az én kü-
lönben szerencsétlen hazámat a további 
veszedelemtől!... Áldd meg Aradot! Áldd 

meg a szegény, szerencsétlenségbe süly-
lyedt Magyarországot! – idézett a halálos 
ítélet végrehajtásakor 45 esztendős, határ-
őrvidéki szerb katonacsalád sarja, Damja-
nich János utolsó, felesége vigasztalására 
íródott leveléből a tiszteletes, aki a sza-
badságharc tizennegyedik vértanújának, 
Kazinczy Lajosnak Haynauhoz intézett 
soraival zárta emlékezését: „Ha Ön olyan 
okos ember lenne, mint amilyen rossz ka-
tona, akkor halál helyett húsz év sáncra 
ítéltetett volna bennünket. Ott ugyanúgy 
elpusztulunk, és még el is felejtenek. Így 
azonban a forradalomnak leszünk a jel-
képei, melyet ön el akart tiporni.”  

Az emlékező gondolatok után Beke 
László polgármester és Szemeti Ferenc 
Környe község, Menoniné Pillmann Teréz 
és Bogár Ferencné a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint Bíró Ádám és 
Váradi Gábor a Kisfaludy Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Diákönkormányzata nevében helyezték 
el az emlékezés koszorúit a Budapesten 
kivégzett gróf Batthyány Lajos, Magyar-
ország első miniszterelnöke emlékére 
2009-ben elültetett szomorú cseresznye-
fánál, a diákok pedig az örök emlékezés 
mécseseit a vértanúk tiszteletére növek-
vő vérszilvafáknál.
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Szépkorúak napja (ami a kulisszák mögött zajlik)
Községünk 70 éven felüli lakóit megtisz-
telve október második szombatján tar-
totta meg a vöröskereszt helyi szervezete 
a szépkorúak napját. Jó érzéssel töltött 
el mindenkit, hogy akkor, amikor nemes 
célért kell összefogni, az első szóra na-
gyon sokan megmozdulnak.

K olléganőm megírta fentebb az 
ünnepi tudósítást. Én egy kicsit a 
kulisszatitkokat szeretném elárulni, 

vagy inkább érzékeltetni, hogy mennyire 
jó, amikor egy rendezvény megszervezé-
se nem gond, hanem öröm, hiszen ren-
geteg az önkéntes, az önzetlen adakozó.

Ez évben rendhagyó módon új helyszínt 
kellett találni, az iskola tornatermét, ami 
kihívás volt, mert nem tudhattuk, hogy 
milyen formában, hogy fog kinézni be-
rendezve, miként fogják érezni magukat 
a vendégek. Rendhagyó volt az is, hogy 
ezúttal nem vasárnap volt az ünnepség.

Előző nap este, mint a hangyák jöttek 
a segíteni vágyó férfiak, asszonyok, 
fiatalok. Igazán hasznosnak bizonyult a 
termet elválasztó hatalmas paraván, ami 
kettészeli a teret, ezáltal meghittebbé 
válik annak ellenére, hogy még így is 
gigantikus a mérete. Percek alatt ki lettek 
gurítva az aljzatot védő hatalmas szőnye-
gek, a szélei gondosan leragasztva, hogy 
még véletlenül se történjen baleset. Erős 
asszonyok, erős férfiak jóvoltából nagyon 
rövid idő alatt 200 főre berendezve asz-
tallal, székekkel, színpaddal, átalakult a 
tornaterem bálteremmé.

Szombaton reggel már korán ébred-
tek az önkéntesek, az iskola „konyhás 

lányai”, az „Önós lányok” hogy mihama-
rabb megpucolják a rengeteg krumplit, 
hagymát, előkészítsék a fasírtnak valót.  
A másik brigád a terítéssel volt elfoglalva; 
elhelyezték a poharakat, evőeszközöket, 
szalvétát, és az elmaradhatatlan gyönyö-
rű virágkompozíciókat, melyeket hosszú 
évek óta Horváthné Ballabás Gabi készít 
ajándékba, hogy ezzel is kedvesebbé, 
családiasabbá váljon a teríték.

Jól begyakorolt, bevált módszer már 
a kedves kis szeretetcsomagok készíté-
sénél, hogy minden száraz, eltartható 
sütemény sorba rendezve egy hosszú 
asztalra kerül, aztán a lányok asszonyok, 
mint egy gépsoron, körbe-körbe járva 
megtöltik a kis zacskókat. Bizony van 
gyaloglás, mire a sok kis útravaló elkészül. 

Hartmanné Irénke könnyekkel küszköd-
ve említette, nagyon meghatotta, hogy 
milyen sokan hívták telefonon – olyanok 
is, akik csak olvastak a rendezvényről az 
újságban – süteménysütésre vagy egyéb 
más segítségre ajánlkozva.  

Panaszra eddig sem volt ok az ada-
kozások kapcsán, de ebben az évben 
annyi sütemény érkezett, hogy bizony 
jó érzés volt megrakni a tányérokat a 
finomabbnál finomabb ínycsiklandozó 
édességekkel, arra gondolva, hogy 
minden egyes szelet egy szikrányi szere-
tet, megbecsülés, mely a községünkbe 
tisztességben megőszült szépkorú em-
bertársainknak szól. 

A sok-sok háttérmunka okozta fára-
dalom feledésbe merül, amikor látható, 
hogy a vendégek jól érzik magukat.  
Mi sem bizonyította jobban ezt, mint a 

táncoló párok, a nótázás, a vonatozás, 
az estébe nyúló beszélgetések. Amikor 
megszólalt a zene egy időre elfelejtődtek 
a botok, a recsegő izületek, a fájó lábak. 
Úgy tűnt, hogy ez maga a gyógyszer a 
sok nyavalyára. Volt olyan is, aki mesélte, 
hogy mielőtt eljött bevette a fájdalom-
csillapítót, aztán majd bevesz egyet, ha 
hazaért, de a táncot nem tudta volna 
kihagyni, olyan jól játszott a Balaskó 
zenekar.

Amikor már minden Kedves Vendég 
hazatért, ismét kezdődhetett a munka, a 
terem visszarendezése, ahol ugyan úgy, 
mint előző nap, gyorsan, szervezetten 
ment minden. Vasárnapra még maradt 
egy kevés feladat, de hétfőn reggel a 
testnevelés órára felsorakozott gyerekek 
mit sem vettek észre abból, hogy a moz-
gásra, sportolásra fenntartott helyük két 
napja még bálterem volt. 

Ezt az ünnepet sok-sok szorgos kéz te-
szi zökkenőmentessé, s a mozgatórugói 
túlnyomóan már 50-60, vagy még attól 
is több éves asszonyok. Munka közben 
szóba került, hogy ideje lenne „toboroz-
ni”, bevonni e nemes szép feladatba 
a fiatalabb generációt is. Valami azért 
már elindult, mert a készülődés kapcsán 
örömmel tapasztaltuk, hogy mennyi 
férj jött el segíteni, magával hozva fiát, 
lányát, sok esetben egész családok 
képviseltették magukat.

Köszönet minden „háttérszereplőnek”, 
támogatónak, akik maximálisan kivették 
részüket, hogy méltóképp ünnepelhettük 
a szép kort megért néniket és bácsikat.

Molnárné Varga Katalin

…folytatás az 1. oldalról

Érezni, hogy a kő, melyet lehelyezel, 
a világot építi tovább. – a Kisherceg 
szerzője, Antoine De Saint-Exupéry 
gondolataival köszöntötte Beke László 
a megjelenteket, s mindazokat, akik 
idős korukból adódóan, vagy beteg-
ségük miatt nem lehettek részesei az 
ünnepségnek. Minden ember igényli 
a harmóniát az életében, s erre a har-
móniára mind jobban oda kell figyelnie 
gyermekeknek, szülőknek, nagyszülők-
nek és dédszülőknek egyaránt. A csa-
ládnak és a társadalomnak egyaránt 
kötelessége, hogy az előző korosztályt 
tisztelje, szeresse, becsülje, és hogy 
legjobb jóindulat tal gondoskodjon 
róluk – fogalmazott a polgármester. 
Zárásul azt kívánta, hogy minden ember 
járuljon hozzá a nemzedékek közötti és 
a családon belüli emberi harmónia, 
odafigyelés, közösségi gondolkodás és 
összetartozás megteremtéséhez, mely 
idős embertársaink szívét melegséggel, 
békességgel tölti el, s hogy még sokáig 
gyarapodjon a köveik száma, életük 
legyen nyugodt, kiegyensúlyozott és 
szeretetteljes, s a pihenés éveit derűsen 
és jó egészségben, a család nyújtotta 
örömökkel töltsék el.

Hagyomány, hogy a Vöröskereszt 
az Idősek Napi ünnepség keretében 
köszönti a falu legidősebb lakóit, ám 
ők idén sajnos idős koruk miatt nem 

vettek részt a programon. Környe leg-
idősebb hölgy lakosai valamennyien 
92 esztendősek: Lieser Andrásné, Géber 
Mihályné és Gyimesi Józsefné. Szintén 
1920-ban született a legidősebb férfi, 
Gyarmati István is, míg a falu legidő-
sebb házaspárja már évek óta Mike 
Ferenc és felesége, Ganzler Erzsébet, 
akik 63 esztendeje, 1949-ben mondták 
ki a boldogító igent.  

Az Idősek Napi program a Dunamocsi 
Vadvirág Hagyományőrző Csoport és 
a helyi Német Nemzetiségi Dalkör mű-
sorával folytatódott, amit Wéber István 
Szakaly Éva versével színesített:

Uram, ma lettem nyolcvanéves, túl gyorsan 
múlnak el az évek. Még oly sokat szeretnék 

tenni, úgy szeretnék nyolcvanegy lenni!  
A pár kis tervem, mi még lenne, ha tán több 
időt igényelne, s egy év nem lenne elegen-
dő, add, hogy hadd legyek nyolcvankettő!...
…Sok évet kaptam nem egy-kettőt, megkö-
szönöm a sok esztendőt, és még kérem – 

tán el sem hiszed – a kilencvenkilencediket. 
Még egy év, és akkor valóban a népek azt 
mondhatják rólam, Ez aztán igen szép kort 

ért meg, ma töltötte be a száz évet!
 Uram, az életet Te adod, úgy veszed el, 
amint akarod, nem is zavarlak többet 

Téged. Ne vedd komolyan, amit kérek, csak 
beszélgetni vágytam véled!

Mike Ferenc és felesége, a fotó Feri bácsi 90. születésnapján készült
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Nem kedvezett az időjárás az autómentes napnak
Míg tavaly a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola valamennyi osztálya 
dobogós helyezést ért el az autó-
mentes napi teljesítménye alapján, 
addig idén öt osztály is lecsúszott az 
érmes helyezésekről, de ezért minden 
bizonnyal csak a szeptember 20-ai, 
igencsak kedvezőtlen időjárás tehető 
felelőssé. 

T avaly ugyanis fergeteges sikert 
aratott a kezdeményezés, szinte 
alig akadt diák, aki ne kerék-

párral, gyalog, vagy busszal érkezett 
volna az intézménybe. De azér t az 
eredményhirdetésen ismertetett telje-
sítmények alapján idén sem lehet ok 
panaszra, hiszen az Ökoiskola címet 
viselő intézmény nyolc osztálya is 100 
százalékos teljesítményt nyújtot t, így 
ők valamennyien első helyet szerez-
tek. Aranyérmesek let tek a 3.a, 3.b, 
5.a, 6.a, 6.b, 7.b, 7.a és 8.b. diákjai. Két 
osztály, az 5.b és a 2.a végzett a má-
sodik, míg a 8.a a harmadik helyen.  
A tanulók jutalma oklevél és egy-egy 
müzli szelet volt. Az eredményhirdetés 
során két kömlődi diák, Hörömpöli 
Ádám és Hörömpöli Eszter, valamint 
édesanyjuk különdíjban, csokoládé-
ban részesült, mivel őket az igencsak 
marcona időjárás sem rettentette el, 

s 20-án oda-vissza kerékpárral tették 
meg a két település közötti távolságot, 
azaz bő 12 kilométert kerekeztek.

Domina Máté, az Eurohungaricum 
Közhasznú Alapítvány által, a visegrádi 
négyek országa között meghirdetett 
rajzverseny résztvevője is csütörtökön 
vehette át jutalmát, rajzlapokat, noteszt, 
toll- és színes ceruza készletet. Máté tavaly 

négy alkotásával is képviselte a környei 
iskolát a rajzversenyen, s bár helyezést 
nem ért el, az intézmény nagyon büszke 
rá és műveire. 

Az intézmény ezúton köszöni Környe 
Község képviselő-testületének erkölcsi 
és anyagi támogatását, amellyel hoz-
zájárulnak az ökoiskola program sikeres 
folytatásához.

Helyesbítés

Lapunk előző számában 
olvashattak az iskola ha-
gyományos őszi atlétikai 
bajnokságáról, melyen ki-
váló eredmények születtek. 
Az aranyérmesek közé vere-
kedte magát a 60 méteres 
síkfutásban a 3. osztályos 
Füstös Bálint is, ám tévedés-
ből testvére, Bence nevét 
jelenítettük meg az első he-
lyezettek között. 

A hibáért ezúton kérünk 
elnézést, s gratulálunk
Bálintnak!

A Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény programjai

2012. NOVEMBER 6. 17.00 ÓRA 
TOVÁBBTANULÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 
a 4., 6., 8., osztályos diákok szülei számára.  
A program során a középiskolák képviselői mutatják be iskolájukat, 
adnak tájékoztatást a választható szakokról, válaszolnak a szülők, 
diákok kérdéseire.

2012. NOVEMBER 12–13.
NYÍLT NAP AZ 1–8. ÉVFOLYAMON
A szülők, nagyszülők betekintést nyerhetnek az iskola életébe 
 részt vehetnek a tanórákon.

Csengetési rend:
1. óra: 8.00–8.45
2. óra: 9.00–9.45
3. óra: 10.00–10.45
4. óra: 11.00–11.45
5. óra: 11.55–12.40
6. óra: 12.50–13.35

„Azért is örülünk nagyon, merthogy szüreti 
mulatság vagyon”

V edd a Szivárvány Táncegyesület 
és a Német Nemzetiségi Dalkör 
tagjait, lovas kocsikat, a Dotto 

kisvonatot, egy jó torkú kisbírót, gyakor-
lott lovasokat, a Várgesztesi Vagányo-
kat, számtalan lelkes vendéglátót, egy 
ragyogó napsütéses őszi szombat dél-
utánt, s verd csapra a boroshordót. Akár 
ez is lehetne a receptje a környei szüreti 
felvonulásnak, ám a szeptember 22-ei 
délután többről szólt. A község egyik je-
lentős megmozdulásáról, amelyre nem 
csak a szervező Német Nemzetiségi 
Önkormányzat és a szereplők készültek 
lelkesen, hanem szorgos asszonyok és 
férfiak is. 

A menet résztvevői a jó nyolc kilomé-
teres útvonal során hat helyszínen per-
dültek táncra, fakadtak dalra, s minden 
állomáson őszi terményekből készített, a 
szüret vígasságát idéző kreációk, s egy-
általán nem utolsó sorban bőséges és 
ízletes vendéglátás fogadta a kicsiket, 
nagyokat. Míg a gyerekek az elmajszolt 
sütemények, szendvicsek után az üdí-
tőt kortyolgatták, addig a „fázósabb” 
felnőttek természetesen a jóféle borok 
és házi pálinkák között válogathattak, 
egyszersmind alátámasztva a kisbíró 
szavait: „azért is örülünk nagyon, mert-
hogy szüreti mulatság vagyon”. 

Vége van már a szüretnek, s akik 
mulatni szeretnek, induljanak mind a 
bálba, jöjjön, kinek bírja lába – ezt is a 
kisbíró hirdette, s akinek bírta a lába, az 
a szüreti vigadalom zárásaként valóban 
hajnalhasadtáig rophatta a Várgesztesi 
Vagányok muzsikájára a bálban.

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik segítettek a 
szüreti program előkészítésében, 
szervezésében és lebonyolításában!
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Községünk Díszpolgárának emlékére

In memoriam Dr. Simon Ferenc
A sors 78 évet adott számára. Rendkívül 
tartalmas, minden pillanatát megélő, és 
a tudománynak szentelő 78 évet.

A kömlődi szülőfalutól, tagyoson, a 
környei iskolán keresztül nagyon 
messze jutott. A világ számtalan 

helyén ismerték és elismerték tudomá-
nyos munkáját Németországtól Kubáig.

Mindig hálás volt szüleinek, Imre és 
Béla bátyjának, hogy a nehéz időkben 
is volt lehetősége tanulni. 

A tatai Mezőgazdasági Szakközépis-
kola elvégzése után felsőfokú diplomát 
szerzett Budapesten az Állatorvosi Főisko-
lán. Ezt követően az Állatorvostudományi 
Egyetem Sebészeti és Szemészeti Tanszé-
kén és Klinikán volt egyetemi gyakornok 
majd tanársegéd. Később az egyetem 
gyógyszertani tanszékén egyetemi tanár-
segéd, később adjunktus lett.

1970-ben közel egy évig Kubában, a 
havannai központi állatorvosi laborató-
rium biokémiai és toxikológiai osztályán 
volt toxikológus szakértő. Hazatérte után 
nem sokkal az Állatorvostudományi Egye-
tem Gyógyszertani Tanszékén egyetemi 
adjunktussá nevezték ki. Kiemelkedő 
munkásságáért 1978-ban a Magyar 
Tudományos Akadémiától kandidátusi 
fokozatot kapott. Rákövetkező évben az 
Állatorvostudományi Egyetem Gyógy-
szertani Tanszékén egyetemi docens, 
majd tanszékvezető let t. 1991-ben a 
Német Szövetségi Egészségügyi Hivatal 
meghívására 5 hónapig volt vendégpro-
fesszor, ahol állást ajánlottak számára, 
de Ő elkötelezett híve volt hazájának.  

1995. évi nyugdíjazásáig az Állatorvos-
tudományi Egyetem Gyógyszertani és 
Méregtani Tanszékén egyetemi tanár volt. 

Számtalan értékes belföldi és nem-
zetközi elismerésben volt része megér-
demelten, de mindig hangsúlyozta, és 
úgy is érezte, hogy a legszebb elismerést 
Környétől, szűkebb pátriájától kapta, ami-
kor 2005-ben díszpolgárrá választották. 
Mindig büszkén mutatta ismerőseinek, 
barátainak ezt a címet. 

Hihetetlennek tűnik, hogy mekkora 
intenzitása volt a munka iránt. Nehe-
zen tűrte a szakmai felületességet és a 
nem tiszta jellemű emberi magatartást.  

A tudományos munka, konferenciák, elő-
adások, kutatások, oktatás, a nemzetközi 
szervezetekben való aktív részvétel mel-
lett 12 szakkönyvet, illetve könyvrészletet, 
valamint közleményt írt magyar, német, 
angol és spanyol nyelven. Páratlanul 
tartalmas, értékes életet élt. Mindig a 
maximumot adta, ha munkáról volt szó, 
de végtelen jó kedélyét, vidám termé-
szetét sosem veszítette el. Kelenföldön 
élt családjával, imádta a természetet, 
szívesen tartózkodott a budaörsi hétvégi 
házában, ahol szebbnél-szebb órákat 
töltött családtagjaival, barátaival, ahol 
fel tudott töltődni. 

Sokszor látogatta meg a rokonságot 
Környén, ilyenkor mindig érdeklődött a 
környeiek, ismerősök felől. Betegsége 
folytán Mindenszentek ünnepén már 
nem tudott kiszállni az autóból, de eljött 
szülőföldjére, hogy lerója kegyeletét hoz-
zátartozóinál, ha csak a távolról is.

Szíve 2012. augusztus 23-án megszűnt 
dobogni, halálával nagy veszteség érte 
a magyar tudományos életet, de az elért 
sikerei, tudományos munkássága sokáig 
életben tartják emlékét.

Szeptember 28-án felesége, család-
tagjai, rokonai, munkatársai, barátok 
ismerősök kísérték utolsó útjára a Kelen-
földi Szent Gellért urnatemetőben. Kör-
nye nevében Beke László polgármester 
és Pákozdi Ferenc alpolgármester rótta 
le kegyeletét a ravatalánál.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Molnárné Varga Katalin

Ismét közeledik a Halottak Napja 

Ismét megtelnek a temetők hantjai vi-
rággal, mécsesekkel, koszorúkkal. Ilyen-
kor halál és ítélet, halál és megdicsőülés 
üzenete foglalkoztatja az élők sorait. 

S okan vélik azt, hogyha nem gon-
dolnak a halálra, az soha sem fog 
rájuk találni. Pedig az esztendők 

múltával sokasodnak a jelek mögöttünk. 
Sokasodnak azok az arcok, akik a sors 
akaratából már nincsenek közöttünk. 

A Halottak Napja estéjén felgyúlnak 
a kis mécsek és gyertyák a sírok felett, s 
ott lobognak az emlékezők szemében...

Ahány halott, annyi gyertya… 

Ahány halott, annyi könny…

Méh – méz – egészség
Mi hozhat össze egy 31 éve méhekkel foglalkozó szakembert 
és egy 33 éve az egészség visszaállításán munkálkodó orvost? 
Például az apiterápia. Mit jelent ez a kifejezés? Az apis szó 
latinul méhet, a terápia pedig gyógyítást jelent. A két szóból 
álló kifejezésen a méhészeti termékekkel való gyógyítást ért-
jük. Ezeket az anyagokat az ember évezredek óta használja. 

G ondoljunk bele, mi lenne, ha a méhek nem poroznák 
be növényeinket, gyümölcsfáinkat és virágainkat! 
Mennyi termésre számíthatnánk? És mi lenne, ha 

szorgos kis rovarjaink nem tudnának olyan anyagokat termelni, 
amelyek az ember számára nélkülözhetetlen vitaminokat és 
tápanyagokat tartalmazzák?  

Mi a méz?

A méh a virágok nektárját gyűjti össze, azt saját szervezetében 
átalakítja, majd a lépek sejtjeiben tárolja és viaszréteggel fedi  
EZ A MÉZ.  A méz többfajta cukrot tartalmaz (gyümölcscukor, 
szőlőcukor). Ezek aránya határozza meg a méz kristályosodását. 
A természetes cukrok mellett számos hasznos anyag található 
benne: szerves savak, vitaminok, folsav, enzimek, ásványi anya-
gok és illóolajok. A méz természetes édesítő szer, mely könnyen 
felszívódik, fertőtlenítő, baktériumölő hatású, ezért külső és/
vagy belső gyulladások, sebek kezelésére is alkalmas. További 
hatása, hogy támogatja az emésztést, segíti a máj működését 
és a víz kiválasztását, táplálja az izmokat, támogatja a szívet. 
Nyugtató hatású, segíti az elalvást. 

N e m  m i n d e n 
méz egyforma, 
ahány növény 
faj táról szár-
mazik, annyi 
fajta méz van 
– Akácméz, 
Hárs méz, Erdei 
méz, Selyemfű 
méz, Repce méz, 
Napraforgó méz, 
Galagonya méz, 
Koriander méz, 
Medvehagy-
m a m éz  é s 
Vegyes virág-
méz. Ezeknek a 
szervezetre gyakorolt 
hatása mind más és más.

Nézzünk erre két példát! 

Milyen hatású a medvehagyma méz: magas C-vitamin és 
természetes antibiotikum tartalma mellett zsírsavcsökkentő, 
vértisztító, béltisztító. A hársméz hurutoldó, görcsoldó és nyug-
tató hatással bír. Hasznos lázzal járó légúti betegségekben.

Mi a virágpor?

A virágra jellemző sokszínű anyag, mely 20-47 százalékban 
tartalmaz emészthető fehérjéket, ezen kívül nélkülözhetetlen 
aminosavakat, természetes antibiotikumokat, flavonoidokat, 
vitaminokat (ráadásul ezeket tökéletes arányban), ásványi 
anyagokat, nyomelemeket. Hatása közül ismert, hogy növeli a 
vörösvérsejtek számát, erősíti a szívizmot, csökkenti a depresz-
sziót, fizikai és szellemi kapacitásnövelő, valamint a sejtekre 

regeneráló hatással bír. Minden korosztálynak ajánlott, pl. a kis-
iskolásoknak a tanulás segítésére, sportolóknak a teljesítmény 
növelésére, felnőtteknél kialakult fekélyes lábak kezelésére. 

Mi a propolisz?

A propoliszt a fák hajtás csúcsairól gyűjtik a méhek. Főbb al-
kotóelemén a propolisz flavonon kívül igen gazdag aminosa-
vakban, vitaminokban, kalciumban, magnéziumban, cinkben, 
szelénben, vasban és közel 30 féle nyomelemben.  A propolisz 
természetes antibiotikum, baktériumölő, gyulladásgátló és fáj-
dalomcsillapító hatású, mely ösztönzően hat a sejtek regenerá-
lására, fokozza az immunrendszer működését és a fáradságra 
is jótékony hatással van.

Mik a különböző növényi kivonattal 
dúsított mézek? 

Olyan termékek, amelyekben a méz és a növények jótékony 
hatásai felerősítik egymást. Ennek köszönhetően a kedvező 
hatásukat még intenzívebben tudják kifejteni az emberi szerve-

zetre. Nálunk jelenleg hat 
féle kombinációban 
található meg: 

• Méz p lus z 
kisvirágú fü-
zike, tökmag: 
a szervezetben 

kialakult gyulla-
dások, légúti és 
húgyúti fertőzé-
sek csökkenté-
sére, prosztata 
problémák és 
hólyagingerlé-
kenység ese -
tére. 

• Méz plusz 
h o m o k t öv i s 

velő: a szellemi 
és a fizikai kapa-

citás növelésére, az 
érfal egészségének védésére és 

allergiás tünetekre.  

• Méz plusz szőlőmag: érfal tisztítására. 

• Méz plusz áfonya, hárs, zsurló: az immunrendszer 
erősítésére, a nyirokrendszer tisztítására és méregtelenítésre. 
Nyugtató hatással is bír. 

• Méz plusz zsálya, menta: az emésztés javítására, a máj 
regenerálására, az epesav kiválasztására.

• Méz plusz cékla, áfonya, sárgarépa, csicsóka: a 
vérképzésre és vaspótlásra.

Megemlíthetjük még a méhpempőt, a méhmérget és a méh-
viaszt is, de leginkább azt szeretnénk, ha a mindenki által 
elérhető mézet, virágport és propoliszt fogyasztanák. Jó szívvel 
ajánljuk a növényi kivonattal dúsított mézeket is. 

ÁJ és Simonné Venter Éva
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„Vélem-én”

Nem túl biztonságos!

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Környei Lakosok!

Tisztelt Tóth Zoltánné, Kedves Bea!
„A nem túl biztonságos” címet viselő jegyzetében megfogalmazott 
észrevételeit megköszönve a következő tájékoztatást adom. 

Sem a Tatai úti kereszteződés, sem pedig a Tatai út nincs az önkormány-
zat tulajdonában, így jelzéseit továbbítjuk a közútkezelő társaság felé. 
Bízom benne, hogy az adott útszakasz és a kereszteződés kezelője 
megalapozottnak tartja az Ön által megfogalmazottakat, s a környéken 
élők megelégedésére orvosolja a problémákat.

Természetesen önkormányzatunk és a polgármesteri hivatal munka-
társai is mindent megtesznek azért, hogy a környei lakosok, így az Ön 
érdekeit is képviseljék a problémás útszakaszok üzemeltetőinél. 

Addig is kérem, mind gépjárművel, mind pedig gyalogosan közleked-
jenek óvatosan, körültekintően!

Tisztelettel:
Beke László 

polgármester

Születésnapos hölgyek
Egy esztendővel ezelőtt, október 3-át 
bontotta ki szárnyait a környei Nő Klub, 
igaz az első találkozón csupán négyen 
beszélgettek, s tervezgették a jövőt. Az 
eltelt egy év azonban jócskán megsok-
szorozta a létszámukat, nem beszélve 
a számtalan közös programról, közös 
élményekről, emlékekről. 

E zeket elevenítette fel a hagyomá-
nyos csütörtöki találkozón, október 
4-én Németh Lajosné, a klub ve-

zetője, aki nem kis meglepetést okozott 
ünnepi köszöntőjével, hiszen ez az egy 
esztendő úgy röppent el, hogy a hölgyek 
észre sem vették.

Érthető is, hogy nem tűnt fel számukra 
az idő múlása, hiszen valóban nem 
unatkoztak: közös ünnepeket tartottak, 
színházba, operába jártak és járnak, 
író-olvasó találkozókon vet tek részt, 
kirándulásokat szerveztek Környe leg-
szebb helyeire, s a szüreti mulatság 
vendéglátásából is jócskán kivették a 
részüket. Mindezek mellett pedig már 
egy éve folyamatosan készülnek az idei 
Karácsonyra, sorra gyártják a szebbnél-
szebb tárgyakat: dekupázs technikával 
gyönyörű üvegtálakat, hímzett üdvözlő 
lapokat, függőket, dobozkákat, díszes 
palacktartót, megannyi egyedi és üzlet-
ben meg nem vásárolható, kézműves 

ajándékot. A hölgyek, asszonyok ugyanis 
már tavaly eldöntötték, hogy szorgosko-
dásuk termékeiből vásárt szerveznek, a 
bevételt pedig jótékony célra fordítják.

A művelődési ház felújítása miatt jelen-
leg az iskolában tartják összejöveteleiket, 
de bíznak benne, hogy novemberben 
már valamennyi kézműves remeküket 

bemutathatják és áruba bocsáthatják a 
megújult könyvtárban. A Nő Klub tagjai 
és az ajándékok egyébként a művelő-
dési ház felújításának ideje alatt minden 
csütörtökön délután 4 órától találhatók 
meg az iskolában, s érdemes felkeresni 
őket, hiszen a hölgyek „megrendelések” 
teljesítését is vállalják. 

23 éve rúgják a bőrt
Minden felsőpatonyi és minden környei 
találkozó vidám, mondhatni családias 
hangulatban telik, talán nem is véletlen, 
hogy a két község labdarúgó-mérkőzé-
sei meglehetősen gyakran végződnek 
döntetlennel. 

Í gy volt ez október elején is, amikor a 
patonyiak látogattak községünkbe. 
Horváth Zoltán, a Felsőpatonyi Ma-

gyar Tanítási Általános Iskola igazgatója 
1989-ben vette fel a kapcsolatot a környei 
öregfiúk labdarúgó csapatával, s azóta 
minden tavasszal Szlovákiában, ősszel 
pedig Környén találkoznak a labdarúgók 
és családtagjaik. Horváth Zoltán a húsz 
esztendős jubileum apropóján 2009. 
augusztus 20-án Környe önkormányza-
tának Partnerkapcsolatok Díját vehette 
át. A mérkőzésre igencsak készültek a 

vendégek, hiszen tavasszal a környeiek 
2-1-es győzelmet arattak, s már-már úgy 
tűnt, ezúttal is nekik áll a zászló, hiszen az 
első gólt a hazaiak szerezték. A vendégek 
azonban szépítettek, azaz 1-1-el zárult 
a találkozó, a labdarúgók pedig ismét 
fehér asztal mellett, nótázva és táncolva 
„békéltek meg” a végeredménnyel.

A probléma, amit szeretnék felvetni, 
azt hiszem jó pár családot érint a Tatai, 
Feszty, Arany, Gagarin utca és a Kisfa-
ludi köz lakói közül.

Nevezetesen két dolog:

1. a Tatai úti kereszteződés

2. a Tatai út teljes hosszában 
hiányzó gyalogos átkelőhely.

De, hogy az elején kezdjem. Két kisgyer-
meket nevelő, 8 éve Környére költözött 
család vagyunk. Kisfiúnk 5 éves, pici 
lányunk 3 éves. Minden reggel kocsival 
vagy gyalogosan (babakocsi) közelítjük 
meg az óvodát. A kereszteződéshez 
érve kocsival komoly problémát jelent 
kijutni a főútra. Tudom, van tükör és én 
használom is, de csak szép időben le-
het ezt tenni. Kicsit párásabb, esősebb, 
vagy ép aktuálisan szép napsütéses 
őszi reggeleken sajnos képtelenség 
bármit is látni benne. Tehát marad a 
következő két verzió: – nagyon kirakom 
a kocsi elejét és remélem, nem rohan 
senki 70-el az elejébe, vagy – találomra 
kimegyek és akkor a kocsim hátulját 
félthetem hasonló okokból. Mint már 
említettem, teszem ezt két kisgyermek-
kel a kocsiban. Sajnos gyalog sem jobb 
a helyzet az átkelést illetőleg. Sokszor 
megesett már, hogy a gyerekekkel (1 
gyalog, 1 babakocsiban) megyek az 
átkelőn, és míg mondjuk a Tata felé 
kanyarodó autós megáll és átenged, 
addig a szélső sávban közlekedő „si-
etős, figyelmes” autós elhúz előttünk 
(babakocsi előtt).Komoly kihívás bizony 
ezen a kereszteződésen átjutni!

Másik probléma a Tatai út teljes 
hosszában hiányzó gyalogos átkelő-
hely.Sokszor megesik, hogy szép idő-
ben gyalog megyünk, a gyerekekkel 
mondjuk gyógyszertárba, boltba, és 
ha nem szeretném a Fő úton sétáltatni 
a gyerekeket, akkor a Dózsa György 
utcán megyünk. Igen ám, de csak 
„csalva” – nincsen zebra – lehet oda 
jutni, ha nem szeretnék a már előbb 
leírt kereszteződésnél átmenni. Tudom, 

hogy mellékúton a járda meghosszab-
bításánál, a legrövidebb úton át lehet 
menni a szemközti oldalra, de ez egy 
gyermeknek még bonyolult megfo-
galmazás. Az már csak plusz szépsége 
a dolgoknak, hogy ezt az útszakaszt 
is autópályának használják egyesek.
Próbáljuk gyermekeinkkel megtaní-
tani, hogy csak zöld lámpánál és a 
gyalogátkelőn lehet közlekedni, de itt 
sajna bukik a mutatvány. A gyermek 
mit lát, anya „csal”! Kisfiam megjegyzi, 
hogy ezt nem lehet, na, erre mit vála-
szoljak? Lassan iskolába fog menni, 
és ha ez a helyzet nem változik, akkor 
vajon melyik útvonalat tanítsam meg 
neki? Önök melyiket választanák? 

Azt, amelyiken még egy felnőttnek is 
komoly kihívást jelent át jutni, vagy azt, 
amelyiken „csalni” kell.

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kérdezném, hogy van-e tervben a 
kereszteződés átrendezése (lámpa, 
körfogalom kiépítése), illetve egy gya-
logátkelő létesítése a Tatai úton?

Válaszát előre is köszöni egy két gyer-
mekes „nem túl biztonságosan” közle-
kedő anyuka a Feszty Árpád utcából.

Üdvözlettel: 

Tóth Zoltánné Bea
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A sokszorosításért felel: Jávor Zsolt ügyvezető

Felhívás büfé üzemeltetésére!
Környe Község Önkormányzata pályázatot ír ki 
a tulajdonában álló Környe, Alkotmány u. 1. szám alatti
Művelődési Ház büféjének üzemeltetésére. 
A részletes pályázati kiírás a www.kornye.hu honlapról letölthető, vagy a  
polgármesteri hivatalban – Környe, Alkotmány u. 2. – hivatali időn belül átvehető. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 6., kedd 14 óra.

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.”

Októberben három picinyke állampolgárral, egy kislánnyal 
és két kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Bagó Attila és Jakab Zsuzsanna 
kislányát, Borókát

Juhász Imre és Gaál Gabriella 
kisfiát, Gergelyt,

Péter László és Kis Tünde 
kisfiát, Máté Mihályt!

Köszöntjük továbbá 
Hajma Péter és Zsédely Veronika 

kisfiát, Pétert,  
aki Budapesten látta meg 

a napvilágot!

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, 
boldog életet kívánunk!

„Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom,

Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom,

Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”

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

85 esztendős:

Aknai Antal (1927. október 29.) 
Hertl Jánosné (1927. október 5.) 

Lampert József (1927. október 9.) 
Sáhó Ferenc (1927. október 9.)

80 esztendős

Geréd Domokos (1932. október 26.) 
Szanyi Ferencné (1932. október 27.)

75 esztendős 

Kollár Istvánné (1937. október 23.) 
Kurcz Béláné (1937. október 3.)

70 esztendős 

Antal Károly Mihályné (1942. október 30.) 
Balaskó Imre (1942. október 2.) 
Kollár István (1942. október 22.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Véradás Az önkéntes véradókat várja 
október 29-én, hétfőn délután  

fél 1 és fél hat között  
a környei Közösségi és Tájházban  

a Vöröskereszt. 

Adj vért, életet menthetsz!


