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Szent István Napi Ünnepség Tardoskedden
A barátság nem ismer határokat, ez kép-
letesen és a valóságban is igaz. Környe 
testvértelepülése hosszú évek óta a szlo-
vákiai Tardoskedd község. 

A történelem vihara nagyon sok 
ember életét változtat ta meg. 
A sajnálatos kitelepítés nem csak 

a környei családokat érintette, de az akkori 
Csehszlovákiában élő magyarlakta telepü-
léseket is, ahol ugyancsak torokszorító, tragi-
kus pillanatai voltak az akkori magyaroknak, 
amikor el kellett hagyniuk szülőfalujukat, 
otthonaikat, hogy egy új hazában kezdje-
nek élhető életet. Talán csak az lehetett a 
vigaszuk, hogy nem kellett megbirkózniuk 
egy idegen nyelvvel az új hazában.

A Tardoskeddről Környére került családok 
révén született meg a testvérkapcsolat 
alapja a két község között. Sokszor szerepel-
tek kint a táncos gyerekek, az egykor volt 
Magyar Dalkör, a Német Dalkör,  és fogad-
ta viszont községünk a tardoskeddi dalkört, 
a gyerekcsoportokat a rendezvényeinken. 
A kölcsönös látogatásokból, a barátságból 
vált legálissá, aláírt hivatalos kapcsolattá a 
két település közötti partnerség.

Szép hagyomány Tardoskedden, hogy a 
Szent István Napi Ünnepség keretein belül 
emlékeznek meg államalapító királyunkról 

a róla készült szobor parkjában. Szép ha-
gyomány az is, hogy erre az ünnepségre 
meghívást kap minden Tardoskeddel test-
vérkapcsolatban álló magyarországi és 
környező országbeli település. Az elmúlt hét-
végén a helyi önkormányzat ünnepi testületi 
ülésén Tóth Marián polgármester adta át a 
különböző elismeréseket a Tardoskeddért 
kiemelkedő munkát végzetteknek, tanulók-
nak, közösségeknek, testvértelepüléseknek, 

a környezetükre igényes, legszebb kerteket 
gondozó helyi polgároknak. Az esti koncert-
folyamra zsúfolásig megtöltötték a település 
lakói a szépen kialakított szabadtéri színpad 
nézőterét, hogy tapsolhassanak a Magyar-
országról kilátogató művészeknek. 

Szombaton már kora reggel elfoglalták 
tűzrakó helyeiket a gulyásfőző versenyen 
indult amatőr szakácsok az árnyas park 
fái között. 

Tisztelt Környeiek!

Nagyon régóta vártunk arra a pil-
lanatra, hogy elkezdhessük közsé-
günk új óvodájának építését. Bízom 
benne, hogy minden itt élő számára 
örömteli a hír: mikor Önök e sorokat 
olvassák, akkor már elmondhatjuk, 
hogy az apróságok segítségével 
szeptember 24-én (a Környei Hírhozó 
lapzártája után) elhelyeztük a Vackor 
Bölcsőde és Óvoda alapkövét, s 
reményeink szerint a kicsinyek 2013 
szeptemberében már birtokba is 
vehetik a falu új intézményét. A té-
máról bővebben újságunk következő 
számában olvashatnak. 

Beke László polgármester

A bányászokért szólt a harang
Pontban öt órakor szólalt meg a harang 
a környebányai hősi emlékmű mellett 
szeptember 2-án, jelezve, hogy a telepü-
lésen is méltó módon emlékeznek meg a 
széncsaták hőseiről.

A helybéliek mellett az ünnepségen 
megjelentek a móri, várgesztesi és 
vértessomlói nyugdíjas bányász-

szervezetek képviselői is, akiket Svétecz 
László önkormányzati képviselő köszöntött.

Az elmúlt esztendőben ünnepeltük a 
századik évfordulóját településünknek, mely 
időszak egybeesik a környebányai bányá-
szat történetével is, hiszen 1911 februárjában 
találtak jó minőségű barnakőszenet Környe 
határában, s alapították meg a Környei-
Bányát. Ez a 101 év kötelez minket arra, hogy 

minden évben megemlékezzünk a bányá-
szatról – hangsúlyozta a képviselő, aki így 
folytatta: sajnos az utóbbi időben a magyar-
országi bányászat megszűnőben van, de mi 
itt úgy gondoljuk, hogy a szakma becsületét 
mindenképpen meg kell védenünk, s a ha-
gyományokat, a szakma szeretetét tovább 
kell adnunk a következő generációknak.

Torma Lajos a Magyarországi Bányász-
települések Országos Szövetségének el-
nökségi tagja, a megemlékezés szónoka 
beszédében kiemelte: az a szakmakultúra 
nemcsak az országot, a világot is előrébb 
vit te. Környezetünk szinte valamennyi 
tevékenysége, kezdve az építkezéssel, 
folytatva a gázfűtéssel, a széntüzeléssel, a 
villamos energiával, kapcsolatban van a 
bányászattal. Õ 3. oldal
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Községünk csapatát Wittmann Ferenc 
képviselte a kitűnő ízű marhanyak pörkölt-
jével. Bár a zsűri egy pacalpörköltet tartott 
érdemesnek az első helyre, azért nem volt 
szégyellnivalója Ferencnek sem, hiszen 
híre jár évek óta már az ízletesen elkészített 
környei pörköltnek. Nem volt ez másként 

most sem, olyan sikere volt a helyiek kö-
rében a vörösborral bőven meglocsolt 
ételnek, hogy nem igen kellett a kondér 
kitakarításáról gondoskodni, mert elfogyott 
a tartalma az utolsó kockáig.

Amíg a templom melletti parkban készült 
az ebéd, addig a Faluházban a testvérte-
lepülések polgármesterei mutatták be tele-
püléseiket színes prezentáció formájában. 

Az előadások során hét település életével 
ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Az ünnepségsorozat meghatározó 
eseménye a Szent István emlékművénél 
történő megemlékezés és a koszorúzás, 
melyen részt vettek a helyi és Szlovák 
elöljáróságok mellett a testvértelepülések 
polgármesterei, jegyzői, képviselői, akik a 
többi jelenlévővel együtt szintén megtisz-
telték koszorúikkal az emlékmű talapzatát. 
Községünk nevében a kegyelet virágait 
Beke László polgármester és Orlovits Tímea 
jegyző helyezte el. 

Szintén hagyomány már, hogy erre az ün-
nepségre meghívást kap a Környei Német 
Dalkör,  a Szivárvány Táncegyüttes tagjai, 
Ők mint mindig ez évben is nagy sikert arat-
tak a helyiek körében. Szépen szólt az ének, 
és örömmel táncoltak a gyerekek, méltán 
jutalmazta vastapssal őket a közönség.

Sok barátság köttetett már az évek so-
rán, hiszen mint írtam fentebb; a barátság 
nem ismer határokat. Legszebb példája 
ennek a tardoskeddi Közösségi Ház előtt 
elhelyezet t „útjelző tábla” a Barátság 
Oszlop, mely egy fába vésett jelkép, ami 
a szélrózsa minden irányába mutatva 
hirdeti a testvértelepülések neveit és cí-
mereit, a Tardoskeddről mért távolságot 
kilométerben, ami legyen bár nagyon 
messze mégiscsak egy szám, hiszen ha egy 
barátság megszületik, ott a távolság nem 
lehet akadálya a találkozásoknak.

Spielend lernen
Arbeitsraum, küche, Lehrerzimmer – ilyen 
német nyelvű eligazító táblák fogadták 
mindazokat, akik a héten ellátogattak 
a környebányai Erdei Iskolába, s azok, 
akiknek hiányos a német nyelvismeretük, 
bizony vakargathatták a fejüket, hogy 
hová is kopogtassanak be. Bezzeg annak 
a 27 környei kisdiáknak, akik augusztus 
utolsó hetében táboroztak ott, egyáltalán 
nem jelentett gondot a tájékozódás.

A környei általános iskola ugyanis 
pár esztendős kihagyás után ismét 
megszervezte Környebányán a 

német tábort, ahová 7–12 éves gyerekek 
érkeztek, zömmel azok a tavalyi elsősök 
– a „nemzetiségi csoport” – akik már heti  
4 órában „ismerkedtek” a német nyelv-
vel. De hogy mennyire nincs szó csupán 
„ismerkedésről”, azt az újságíró számára is 
igazolta a táborban tett villámlátogatás. 
A gyerekek a délelőtti és délutáni 2-2 órás 
foglalkozás ideje alatt minden nap szinte 
csak németül szólaltak meg, még akkor is, 
ha valamiért kikéredzkedtek a teremből.

Menoniné Pillmann Teréz és Magyarits 
Katalin, a tábort vezető két pedagógus 
pedig még a tanulással is élvezetessé va-
rázsolta számukra a tábor napjait: spielend 
lernen, azaz „játszva tanultak”, ha eljött az 
ideje. Németül énekeltek, táncoltak, álla-
tokat, ételeket, italokat ismertek fel, repült 
a labda, „repült a kérdés”, és repült az idő 
is. (Szerencsére azért arra jutott pár perc, 

hogy e sorok íróját megtanítsák, miként 
hangzik németül a szénsavas ásványvíz: 
Mineralwasser mit Gas.)

De mindemellett természetesen sikere-
sen szorítottak be a programba mindenféle 
nyári mulatságot is, mint udvari játékokat, 
bátorságpróbát, diszkót, s születésnapot. S 
a szülők is rendkívül serénykedtek, hiszen 
minden napra jutott meglepetés: hol virsli, 

hol sütemény, hol üdítő, hol szörp, hol 120 
darab palacsinta. 

Nem csoda, ha esténként különösebb 
nógatás nélkül érkeztek a hálóba, ahol 
magyar-német nyelvű relaxációs kazet-
tára merültek álomba, később pedig az 
elszenderülés közben hallot t szavakra 
magabiztosan rávágták: ők azokat már 
tanulták. 

Ezen a napon fejet hajtunk azok előtt is, 
akik már nem lehetnek közöttünk. Tesszük 
ezt azért, mert tőlük kaptuk azokat az 
erőket, energiákat, melyek átsegítettek 

bennünket a legnehezebb perceken, 
órákon, napokon.

Az ünnepséget a helyi fiatalok és aktivis-
ták dalai versei tették emlékezetesebbé, 
majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat, 
virágaikat az emlékmű talapzatánál. Végül 

mindenki emléklapot kapott az egykori 
környebányai Szent Borbála harang fotó-
jával, melynek eredetijét jelenleg Pilisszent-
ivánon őrzik, s amit a közeljövőben kíván-
nak felkeresni a településrész nyugdíjas 
bányász szakszervezetének tagjai.

…folytatás az 1. oldalról

…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 IKSZT vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A munkakör legkorábban 2012. október 15. napjától tölthető be, a vezető megbízás 2 évre szól. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 2. 

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.kornye.hu  weboldalon a pályázatok menüpontban.

Jól haladnak a munkálatok 
Júniusban kezdte meg a tatabányai székhelyű T-Mátrix Kft. a 
környei Művelődési Ház felújítási munkálatait, s hamarosan, a 
tervek szerint október első napjaiban a műszaki átadásra is sor 
kerül. Azt követően kezdődik a megújult épület, egyben Környe 
új közösségi terének belső berendezése, csinosítása, hogy még 
idén birtokba vehessék az idősek, fiatalok egyaránt.

K özel nettó 90 millió forint értékben szépül meg falunk műve-
lődési háza, s akik gyakran járnak arra, láthatják, hogy szinte 
már valóban csak az utolsó mozzanatok vannak hátra az 

épület külsejét tekintve. Az önkormányzat 55 millió forintos támo-
gatást nyert el, s az önrésszel kiegészített összegből nem csupán 
az épület újul meg, a művelődési központból „Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér” válik majd.

A műszaki átadás-átvételre a tervek szerint október elején kerül 
sor, majd kezdődik a termek bútorozása, a tér belső berendezése 
a padlótól a plafonig, s a remények szerint a környeiek az Adventi 

várakozás időszakában, Karácsony előtt meghitt, szép ünnep-
séggel egybekötve vehetik birtokba a kívül-belül, és a jövőben 
tartalmában is megújuló művelődési házat. Merthogy a külső 
megújuláshoz természetesen új tartalom is párosul: a fiatalok a 
teleház szobában érhetik majd el az ifjúsági információs pontot, így 
egyetlen helyszínen gyűjthetnek információkat rendezvényekről, 
programokról, továbbtanulásról, pályázatokról, munkalehetősé-
gekről, s az egyes tanácsadók elérhetőségeiről. Mindemellett 
az internet hozzáférés és könyvtár továbbra is biztosított lesz, de 
filmklub, kirándulások/túrázások, tábor, színházlátogatás, csoportos 
fesztiválozás, felvilágosítás, s különböző versenyek és szakkörök is 
várják majd a megújult térben az érdeklődőket. 

A községünk életében jelentősnek számító beruházás termé-
szetesen tartalmazza a nyílászárók cseréjét, gépészeti felújítást, 
fűtéskorszerűsítést, tetőrekonstrukciót, külső hőszigetelést, valamint 
az akadálymentes környezet kialakítását, s – ahogy az arra sétálók 
is láthatják – a megújulás napról-napra szembetűnőbb.
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Közel 300 diák számára kezdődött meg a tanév 
községünkben

Kétszáznyolcvankilenc diák számára 
kezdődött meg hivatalosan is az új tanév 
idén a környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskolában. A nagyok között kissé megil-
letődve nézelődött az a 35 apróság, akik 
először ültek iskolapadba, azonban az 
ő megszeppenésük is elszállt, amikor 
átvették az intézmény címeres nyakken-
dőjét, amely mostantól hirdeti, hogy ők is 
„Kisfaludys” diákok.

M eglátjátok, it t is vidáman tel-
nek majd a napok: munkával, 
játékkal, tanulással – bíztatta a 

legapróbbakat Trézlné Staudinger Csilla 
igazgató, s valamennyi tanulótól azt 
kérte, éljenek az intézmény biztosította 
szakkörök, művészeti képzés, nyelvórák, 
délutáni foglalkozások lehetőségével, 
hiszen felnőtt korukban többször kény-
szerülhetnek pályamódosításra, ezért az 
általános iskolában kell megteremteni 
azt a szilárd alapot, amelyre a későbbi 
tanulmányaikat építhetik. 

Szeretném, ha ebben a tanévben még 
nagyobb szorgalommal kezdenétek a 
tanulást, kívánok nektek sok-sok energiát, 
kitartást, hogy az év végén örömmel és 
büszkén vigyétek haza a bizonyítványt – 
fogalmazott az igazgató, aki szeptember 
11-én már a változásokról, a tanév rendjéről, 
a felzárkóztatásról és tehetséggondozásról 
tájékoztatta összevont értekezleten az 
érintetteket az iskola ebédlőjében, amely 
ezúttal zsúfolásig megtelt.

Az igazgató a művészeti oktatás kapcsán 
felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a hoz-
zájárulás mértékét nem az intézmény hatá-
rozza meg, a legalacsonyabb díj összegét 
törvényi előírás rögzíti, a környei iskolában a 
minimumértéket kell fizetni. Az iskolában 31 

pedagógus dolgozik, közöttük egy gyógy-
pedagógus is. A művészeti tagozaton négy 
álláshely óráit 5 fő látja el.  

A beruházások, felújítások, karbantartá-
sok közül a tantermek és konyha tisztasági 
meszelését, a játszótér felülvizsgálatát, a 
kisépület fűtés átalakítását emelte ki az 
intézményvezetői tájékoztató.

Az iskola felszereltségét az előző tan-
évben 8 interaktív szettel, 22 számítógép 
szoftverekkel, szerver géppel gyarapították, 
az „Értetek, Nebulókért” Alapítvány részére 
felajánlott személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékából 399 ezer forinthoz jutott az intéz-
mény, amely az „iskola alma” programban 
is részt vett, a gyerekek által megkapott 
gyümölcs értéke 597 000 forint volt. 

A most indult tanévben valamennyi év-
folyamon a 2004-es Nemzeti Alaptanterv 
alapján összeállított helyi tanterv szerint 
oktatnak az iskolában, de arról nem 
tudott tájékoztatást adni az igazgató, 

hogy az állami kézbevétel jelent-e majd 
változást.  

A tehetséggondozás érdekében az isko-
lában továbbra is folytatják a csoportbon-
tást, kistérségi tanulmányi versenyt, művelt-
ségi vetélkedőt szerveznek, részt vesznek a 
levelezős versenyeken, szakkörök indulnak 
matematika, angol, német tantárgyakból, 
s atlétika, kézilabda, röplabda sport-körök 
műkődnek. 

A szociális hátrányok enyhítése érdeké-
ben az igazgató azt kérte, hogy a szülők 
forduljanak bizalommal gyermekük osz-
tályfőnökéhez, az iskola gyermekvédelmi 
felelőséhez, Láng Évához, vagy az iskola 
vezetéséhez. 

A félévi és év végi értékeléskor minden 
tanulónak rendelkeznie kell a heti 1 órás 
tantárgyakból három, a heti 2 órás tantár-
gyakból öt érdemjeggyel. Persze ehhez 
az is kell, hogy járjon iskolába a kisgyerek 
– tette hozzá az igazgató, azt kérve a 
szülőktől, ne engedjék, hogy a kisgyerek 
visszaéljen hiányzásaival. Ha egy hétig 
hiányzik, utána azért nem számon kér-
hető, mert hiányzott, majd mikor már jár 
egy hetet, akkor ismét hiányzik egy hetet, 
és megint kezdődik elölről. Kötelessége 
pótolni, ehhez kérhet segítséget, időt is 
hosszabb hiányzás esetén – fogalmazott. 
Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy 
mivel a vonatkozó törvény korlátozta az 
iskola beleszólását a tanulók iskolán kívüli 
viselkedésébe, a szülők felelőssége, hogy 
a gyerekek tanítás után merre és kivel jár-
nak, hol töltik a szabadidejüket. Azt kérte, 
hogy figyeljenek a gyerekeikre, mert már 
előfordult, hogy a tanulók esténként a 
községben lévő vendéglátóhelyeket láto-
gatják. Zárásul az ellenőrző legalább heti 
egy alkalommal történő aláírását is kérte, 
hiszen – mint mondta – a pedagógusok 
így értesülnek az ellenőrzés tényéről, s a 
szülők ne fogadják el a csemetének, ha 
huzamosabb ideig arra hivatkozik, hogy 
az osztályfőnöknél, vagy netán az igaz-
gatónál van az ellenőrzője…

Két aranyérem a Tricepsz váltóról

A környei általános iskola diákjai már 
évek óta rendszeres résztvevői a népszerű 
Tricepsz Triatlon Váltóbajnokságnak Tata-
bányán, s a hétvégi megmérettetést nem 
akármilyen sikerrel zárták: a 9. alkalommal 
megszervezett versenyen a negyedikes 
lányok és fiúk is aranyérmet szereztek, a 
vegyes csapat pedig 5. helyezést ért el. 

S zeptember 14 -én a tatabányai 
Gyémánt fürdő területén már a 
verseny előtt egy órával gyülekez-

tek a különböző településekről érkező 
csapatok, köztük a három környei. Ők a II. 
korcsoportban indultak, azaz, községünket 
a 2002-2003-ban született fiúk és lányok 
képviselték. Váltóbajnokságról lévén szó, 
a csapatok első tagjai 100 métert úsztak, 
váltótársuk 2 kilométert kerékpározott, míg 
az együttes utolsó tagjára 1 kilométer futás 
várt a „pacsi” után. 

Az igencsak izgalmas verseny résztve-
vőinek dolgát kicsit megnehezítette az 
időjárás, hiszen a hőmérséklet alig érte el a 
15 fokot, de végül a környei fiatalok nagyon 
jól alkalmazkodtak a hőmérsékletingado-
záshoz, s a fiúk és lányok is aranyérmet 
szereztek, míg a vegyes együttes, amely 
a fiúk kategóriájában indult, az 5. helyet 
szerezte meg. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek az igazán szép eredményhez! 

 A két első helyezett csapat tagjai, akik 
valamennyien a 4.b osztály diákjai: 

Úszás: Lengyel Renáta – Szemeti Laborc Gel-
lért. Kerékpár: Lóczi Boglárka – Fóthi Norbert. 
Futás: Nagy Lilla – Labossa Döme Bálint.

Az 5. helyezést elérő 
együttes tagjai:

Úszás: Grega Diána (4.b). Kerékpár: Mucsi 
Ákos (4. b). Futás: Szemeti Zétény Szilveszter 
(3. b).

Kiváló időben, kiváló eredmények születtek
Szeptember 18-án rendezték meg községünk 
iskolájában a hagyományos őszi atlétika baj-
nokságot a 3-4. évfolyamos diákok számára, 
akik közül majdnem harminc gyerkőc mérte 
össze gyorsaságát, kitartását és ügyességét. 
A versenyzőket az időjárás is kegyeibe 
fogadta, s a sportolásra kiválóan alkalmas 
időben kiváló eredmények születtek.

A terepkör – annak ellenére, hogy 
felfelé emelkedő, lefelé pedig 
lejtő nehezíti a futók dolgát – igen 

népszerű a gyerekek körében. A három 
kört teljesítő fiúk közül a legjobb eredményt 
Labossa Döme Bálint érte el, míg a lányok-
nál két kör után Lengyel Renáta bizonyult 
a leggyorsabbnak. 

A 60 méteres síkfutásban a salakos pá-
lyán fiúknál a harmadikos Füstös Bence, 
a lányok között a negyedikes Lengyel Re-
náta szakította át elsőként a képzeletbeli 
célszalagot. 

Az utolsó versenyszám előt t akadt 
kisgyerek, akinek a bemelegítő hajításai 
sikeredtek nagyobbra, végül a fiúknál Vad-
kerti Levente, a lányoknál Lengyel Renáta 
szerezte meg az előkelő első helyezést.

A szervező Benczikné Benkő Edit, Kubicza 
Mihályné és Demeterné Slezák Éva az atléti-
kai bajnokság után elégedetten állapíthat-
ta meg, hogy a kicsik egymás buzdítása 
közben nagyon szép eredményeket értek 
el, s legfőképpen, hogy láthatóan igen 
élvezték a sportos megmérettetést.

Eredmények:

Terepkör. Leány: 1. Lengyel Renáta 
(2:34:00), 2. Nagy Lilla (2:35:00), 3. Bolemányi 
Fatima (2:55:00). Fiú: 1. Labossa Döme Bálint 
(4:04:00), 2. Bánki István (4:06:00), 3. Szemeti 
Laborc Gellért (4:13:00).
60 méteres síkfutás. Leány: 1. Lengyel 
Renáta (11:44), 2. Nagy Lilla (11:53), 3. Lóczi 
Boglárka (12:79). Fiú: 1. Füstös Bálint (10:08), 
2. Labossa Döme (10:93), 3. Hajdú Attila 
(11:09)
Kislabda hajítás. Leány: 1. Lengyel Re-
náta (29 m), 2. Lóczi Boglárka (25 m), 3. Ko-
vács Leila (20,5 m). Fiú: 1. Vadkerti Levente 
(34 m), 2. Soós Ádám (33 m), 3. Hajdú Attila 
(31,5 m).

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény programjai
•	 2012.	október	9.,	kedd	17.00	órától:	fogadóóra.

•	 2012.	október	19.,	péntek	13	órától:	vegye-vigye	vásár	a	táncteremben.

•	 2012.	október	27.,	szombat	munkanap,	a	diákoknak	nevelési	értekezlet	miatt	szünet.

•	 Az	őszi	szünet	október	29-én,	hétfőn	kezdődik	és	november	2-áig	tart.	 
 Az első tanítási nap: 2012. november 5., hétfő.
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Kitelepítési megemlékezés 
A kitelepítés hatvanötödik évfordulójára 
emlékeztünk szeptember 1-jén, amikor a 
rendezvény kezdeteként a római katolikus 
templomban Bedy Sándor plébános celeb-
rált szentmisét. Községünkben a kitelepítés 
50. évfordulóján rendeztek első alkalom-
mal megemlékező ünnepséget, a vasútál-
lomás melletti emlékmű öt éve készült el, 
azóta ott hajtanak fejet a leszármazottak és 
a hazalátogató, volt honfitársak. 

N e vegyétek el az ember meghitt 
ot thonát, ne kelljen elhagynia 
édes hazáját! A hazát mely jövővel 

biztatott, melyben mindnyájunk bölcsője rin-
gatott! – Elisabeth Neuberger-Schneider, a 
kitelepítés borzalmait megörökítő versének 
idézete olvasható azon a Kitelepítési Em-
lékművön, amely öt évvel ezelőtt a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe és a 
helyhatóság együttműködésében készült el.

Azóta a hagyományos szentmisét kö-
vetően a vasútállomás mellett, azon a 
helyszínen emlékezünk a szülőföldjüktől 
elűzöttekre, ahová annak idején megér-
keztek értük a marhavagonok.

Az idei, a kitelepítés 65. évfordulójára 
rendezett megemlékezést Czunyiné dr. 
Bertalan Judit megyei kormánymegbízott, 
környező települések polgármesterei, va-
lamint a Máriahalmi Német Nemzetiségi 
Dalkör is megtisztelte jelenlétével.

1947. augusztus 27-én Környén 101 csa-
ládot kényszerítettek csekély ellátással 
zárt teherkocsikba, s szállítottak Németor-
szágba. Helyükre felvidékről, Csallóközből 
telepítettek át magyar ajkú családokat. 

„A szállítás a marhavagonban, mely-
be 30 személyt bezsúfoltak, embertelen 
volt.. Gyerekek, felnőttek, idős és beteg 
emberek nyolc napig utaztunk, amíg 
megérkeztünk Németországba… A 
kínokkal teli utazás után az új hazában 
voltunk. Nyomor, fájdalom, sírás és 
diszkrimináció töltötte meg szívünket.” 
– Tirhold Kármen és Popovics Milán egy 
kitelepített visszaemlékezése alapján 
magyar és német nyelven idézte meg 
az eseményeket, majd Beke László pol-
gármester folytatta a történelem eme 
sötét időszakának felelevenítését.

Azon a szerda reggelen, mikor felébred-
tek, felkeltek és megkezdték a szokásos 
napi teendőiket, még nem tudták, hogy a 
környei németek közül sokan aznap látják 
jó ideig utoljára szülőfalujukat. Csupán 2-3 
órával a vonatok indulása előtt értesítették 
a lakosságot arról, hogy a vasútállomáson 
kell gyülekezniük és örökre itt kell hagyniuk 
szeretett otthonukat, falujukat… Itt álltak ők 
is, ezen a helyen, egy-egy zsákkal, ládá-
val, egymás kezét szorongatva és várva a 
bizonytalan jövőt. Nem tudva azt, hogy a 
marhavagonokba zsúfolva vajon mi lesz 
az úti cél, vajon mi lesz a sorsuk? Csupán 
egy dologban lehettek biztosak: örökre itt 
kell hagyniuk Környét, örökre itt kell hagy-
niuk szülőföldjüket – fogalmazott emlékező 
beszédében, a jelenlévőkkel együtt néma 
főhajtással emlékezve meg mindazokról, 
akik számára a kitelepítés nem csupán 
történelmi visszatekintés, akik átélték az 
otthon, a szülőföld elvesztését, családok 
szétszakadását, életek keresztbetörését. 

A Kitelepítési Emlékműnél Czunyiné dr. 
Bertalan Judit és Beke László, Takács Károly 
Oroszlány polgármestere, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében Menoniné 
Pillmann Teréz és Bogár Ferencné, a Kör-
nyei Németek Baráti Köre képviseletében 
Tirhold Kármen és Wéber István, az egykor 
kitelepítet t családok nevében Környei 
József és Wiszt Ferenc, valamint a Német 
Nemzetiségi Dalkör képviseletében Stamler 
Dezsőné és Goór József helyezte el a ke-
gyelet virágait.

A megemlékezés a Környei Német Nem-
zetiségi Dalkör előadásában a „Mitten in 
der Nacht” című, a régi hazába való visz-
szavágyódásról, honvágyról szóló énekkel, 
majd Králl Orsolya és Cseh Bettina szava-
latában Elisabeth Neuberger-Schneider 
versével zárult a vasútállomás mellett, majd 
a Közösségi és Tájházban a Máriahalmi és 
a Környei Német Nemzetiségi Dalkör adott 
ünnepi műsort, végül pedig a vértessomlói 
Heimattöne zenekar szórakoztatta az egy-
begyűlteket.

Lovagoltak, íjaztak a gyerekek
Bár a korábbi napok hősége után nagyot 
fordult az idő, s kissé szemerkélt az eső 
szeptember 1-jén, a hozzáértők úgy vélték, 
kifejezetten kedvezett a lovaglásnak az 
ősziessé, hűvösebbé váló időjárás. 

S aki nem ijedt meg az esőtől, az ki 
is használta az alkalmat a környei 
sportpályán, ahol a Mozdítsd meg 

„Környe”zeted hagyományos állomá-
saként várta a kicsiket és nagyokat a 
lovaglás és íjászat. A kicsik ezúttal is me-
részebbnek bizonyultak, bár akadt apró-
ság, aki kissé bátortalanul merészkedett 
a számára hatalmas négylábú nyergébe, 
később azért megérkezett a mosoly az 
arcára: nem is olyan félelmetes dolog ez 
a lovaglás, sőt! Az íjászat rejtelmeibe a 
tatai Zsebők Zoltán testnevelő, íjászedző 
avatta be a fiúkat, lányokat, figyelmez-
tetve őket a mindenki által betartandó 
örökérvényű szabályokra is, hiszen ez a 
sport, bármennyire is könnyűnek tűnik, 
veszélyes is lehet, ha figyelmetlenek és 
óvatlanok vagyunk. Sőt, a gyerekek abból 

is ízelítőt kaptak, hogy minden nyílnak a 
tartóban a helye, azaz, ha messzire repült 
és elrejtőzött a fűben, akkor addig kell 
keresni, míg elő nem kerül. S bár a nyilak 

valóban nem minden esetben landoltak 
a táblában, azért az ifjú íjászoknak a dél-
előtt folyamán sikerült jó pár léggömböt 
kidurrantani.

Volt, aki a győzelemre hajtott, volt, aki örült, 
hogy „túlélte”

H alljátok, hogy ropog? – kérdezte 
a 3-4. osztályosok bemelegítése 
közben egy fiú a többiektől, 

mintha legalábbis már most ízületi 
problémákkal küzdene. Persze volt, 
akinek nem jelentet t problémát a 
kar- és fejkörzés, s a különböző, futásra 
felkészítő gyakorlatok, voltak viszont, 
akik úgy gondolták, hogy különösebb 
felkészülés nélkül is nekivághatnak a 
távnak, s akadtak, akik a „nagylendüle-
tű” start után alig tettek meg tíz métert, 
máris átváltottak kényelmes tempójú 
kocogásba, netán sétába. De ők voltak 
kevesebben. 

A környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola már másodszor csatlakozott a Ma-
gyar Diáksport Szövetség felhívásához, 
amely azt kérte, hogy szeptember 30-án, 
a Magyar Diáksport Napján minden 
diák legalább két órát töltsön el sporttal, 
mozgással, vagy teljesítse a Diáksport 
Napi Futótávot, idén 2012 métert. A táv 
a tó vasútállomási partján kezdődött, s 
a túloldalon – ahogy a kicsiknek segített 
Demeterné Slezák Éva – a nagy fűzfánál, 
2012 lépés után ért véget. S bárhogy is, 
akár kocogással, akár sétával, vagy az 
előkelő helyezésért való küzdelemmel a 
cél előtti sprinttel, de teljesült a Magyar 

Diáksport Szövetség felhívása alapján 
a környei iskola pénteki programjának 
célkitűzése: megmozgatták a diákokat, 
még azokat is, akik egyébként nem jár-
nak élen a sportban. 

Merthogy ennek a napnak valóban 
nem a győzelem és az érmek szerzése 
volt a célja, hanem a mozgás, amit a 
társak önzetlen szurkolása tett vala-
mennyi fiú és lány, elsőként, második-
ként, harmadikként, negyedikként és 
sokadikként célba érkezők számára 
élvezetessé a friss levegőn és Környe 
egyik legszebb táján, a tó körül megtett 
2012 méter után. 
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Mindennapi „társunk”, a stressz
Orvos szakmai berkekben stresszen vala-
mikor a szervezetnek valamilyen ingerre 
adott, nem különleges, nem sajátos vá-
laszát értettük. 

E z ma is igaz, de ma már mást gondo-
lunk róla, máshogy értelmezzük, de 
hangsúlyozom, hogy ez a lényegen 

nem változtat. Úton-útfélen beleütközünk 
ebbe a fogalomba, de ami rosszabb, hogy 
az élet minden területén valós személyünk-
ben is találkozunk vele, ha akarjuk, ha nem. 
Az a baj, hogy kevés kivételtől eltekintve a 
stressznek a rossz válfaja jön szembe ve-
lünk, és ez bizony komoly nyomokat hagy 
egészségünkben. 

Mai értelemben a stressz a folyamatos 
idegesség, feszültség érzése és hatása, úgy is 
mondhatnám, hogy egy állandó, tartós vagy 
éppen visszatérő válaszreakció a testet és/
vagy a lelket érő külső vagy belső ingerekre. 

Nagyon sok esemény okozhat stresszt. 
Ezek közül van olyan, amelyik egyszerre 
sok embert érint, ilyen pl. egy természeti 
katasztrófa, egy tömeges baleset, de ide 
sorolhatjuk az egyhangú, monoton vagy 
emberi konfliktusokkal telt munkát is. Más 
típusúak az egyént érintik, gondoljunk itt 
pl. egy vizsgára, állásváltoztatásra, családi 
konfliktusra, komoly betegségre, stb.

A stressz előállhat hirtelen, ilyenkor meg-
ijedünk, szívünk szaporábban ver, esetleg 
kapkodni kezdjük a levegőt, remegés lesz 
úrrá rajtunk. Hosszabb ideig fennálló vagy 
visszatérő hatásra szervezetünk általában 
másként reagál. Szorongunk, esetleg 
depresszióba süllyedünk, pánikroham 
törhet ránk, ingerlékenyek leszünk, fogy-
hatunk, vagy ritkább esetben hízhatunk, 

életfunkcióink megváltozhatnak, hullhat 
a hajunk, fáradtak, kedvetlenek lehetünk, 
csökkenhet, és általában csökken is az 
ellenálló képességünk, egészségünk nagy 
valószínűséggel megrendül. 

Mint jeleztem, van a stressznek jó fajtája 
is. Az arra adott reakció segít bizonyos 
veszélyek leküzdésében. Ilyen pl. egy 
vizsgafeladat megoldása, egy verseny 
megnyerése, egy feladat biztos leküzdése. 
Ilyenkor a stressz hatására felszabaduló 
hormonok segítenek abban, hogy az adott 
helyzetben és helyzetre a lehető legmeg-
felelőbben reagáljunk. Ez tehát a javunkra 
válik, azt is mondhatjuk, hogy ilyen esetben 
a stressz jó doppingszer.

A tartósan fennálló stresszre jelentkező 
fentebb említett tünetek azonban testünk 
és szellemünk olyan válaszai, amelyek azt 
jelzik, hogy valamit rosszul teszünk, valami 
nagyon rossz történik velünk. 

Egy „nyugati” orvos a stressz kezelése-
kor először általában gyógyszert rendel. 
Elismeri ugyan, hogy a problémát a lélek 
oldaláról (is) érdemes megközelíteni. Mivel 
a gond igen szerteágazó lehet, ezért a 
tablettás kezelést időnként ő is kiegészíti 
gyógyhatású készítménnyel, egyéni-, vagy 
csoportterápiával. Aztán ezzel vagy meg-
oldódik a probléma, vagy nem…

A „keleti” orvos azonban egészen más-
hogy gondolkodik és cselekszik. Ő holiszti-
kusan járja körül a dolgokat, a teljességre 
törekszik, gyógyítási módszerénél figye-
lembe veszi a beteg fizikai, értelmi, szoci-
ális állapotát, a környezetet és mindazon 
tényezőt, amely az egyénre hathat. Idézek 
a Sárga Császár Belső Könyve Spirituális 
Tengely kötetéből (ez az akupunktúra bel-

gyógyászatának több ezer éves alapmű-
ve):  „A bölcsek egészségüket úgy szerzik, 
hogy alkalmazkodnak a hideghez és a me-
leghez, kiegyenlítik az örömöt és a haragot, 
kiegyensúlyozott életet élnek, összhangba 
hozzák a Yint és a Yangot, szabályozzák a 
keménységet és a lágyságot. Ilyen módon 
képesek kivédeni az Ártó támadását és 
hosszú életűek lesznek. Az állandó félelem 
és aggódás árthat a Léleknek… A túlzott 
bánat és szomorúság lemeríti az életerőt. 
A túl nagy öröm és boldogság könnyen 
szétszórja a Lelket. A túlzott aggódás és 
gyötrődés inaktiválja és pangásra készteti 
a Qi-t. A túlzott harag a Lélek és az elme 
károsodása miatt összezavarja az elmét és 
nehéz lesz meggyógyítani. A túlzott ijedtség 
és félelem szétszórja a Lelket és nehéz lesz 
újból összegyűjteni. A sérült Lélek oda ve-
zet, hogy a beteg elveszti az önkontrollját, 
öntudata károsodik, károsodnak a belső 
szervek és az Égi Szellem…”

A hagyományos kínai orvoslás elvei sze-
rint kiválasztott három akupunktúrás pont 
masszázsával kisebb „csodákat” érhetünk 
el. Remekül kezelhetjük saját magunkat 
szorongás, bizonyos depressziós hajlam, 
idegesség, „idegi fáradtság”, stressz esetén, 
de ezek masszírozása hasznunkra válhat 
egyes lelki eredetű betegségek panasza-
inak csökkentésében is. Két mindig kéznél 
lévő csukló közeli testpont és egy fülpont 
masszázskombinációjával távol tarthatjuk 
magunktól a címben említett örök társun-
kat, a stresszt. Ha valakit érdekel ez a meg-
közelítés és lehetőség, akkor csoportokba 
szerveződve bárkinek szívesen megmutat-
juk. Várjuk az érdeklődőket! 

Jó egészséget kívánok, ÁJ

A betyárnak is lehet becsülete… mi bízunk benne, hogy van!
Sokszor, sok helyen, ezerszer hallani: a 
bűnözők senkit, semmit nem tisztelnek. Mi 
most mégis abban bízunk, hogy a betyár-
nak is van becsülete, lelkiismeret furdalá-
sa… Merthogy ezúttal egy „betyár” Környe 
egyik háziorvosa autójának ablakát törte 
be, s vitt el abból egy táskát, benne szá-
zezrek helyett Dr. Árendás József orvosi 
jegyzeteivel, lézerceruzájával…

B eteghez érkezett szeptember 13-án 
este 8 órakor Dr. Árendás József 
háziorvos, aki a Bem J. u. 26. sz. 

előtt parkolt le autójával. Miközben ő 
embertársán segített, valaki betörte az 
autó üvegét, s abból elemelte a táskáját. 
A tolvaj hoppon maradt, mert pénz helyett 
számára értéktelen „holmikat” vitt magá-
val. Ezek a „holmik” azonban a háziorvos 
számára pótolhatatlanok: tankönyvek, 
fontos orvosi jegyzetei, s egy viszonylag 
nagyteljesítményű lézerceruza. Ez utób-

bit a tolvaj nagy valószínűséggel nem 
tudja használni, épp emiatt a készülékkel 
magának és másnak is jelentős egész-
ségügyi károsodást okozhat, miközben a 
lézerceruza a megfelelő tudás birtokában 
lévő és speciális védőeszközzel felszerelt 
orvos kezében hatékony gyógymódot je-
lenthet. A lézerceruza ellopásával az eltelt 
napokban máris számos beteg ember 
gyógykezelése hiúsult meg…

Dr. Árendás József a történtek ellenére 
bizakodó. Tudja, hogy a tolvaj bűncse-
lekményt követett el, anyagi kárt okozott 
és most is sok ember egészségét veszé-
lyezteti, de abban bízik, hogy megszólal 
a lelkiismerete, s a számára teljesen 
értéktelen dolgokat valamilyen módon 
visszajuttatja gazdájához. Az is elegen-
dő, ha egyszerűen leteszi akár az orvosi 
rendelő, akár a polgármesteri hivatal 
ajtajában, vagy bárhol, ahol jóérzésű 
emberek találhatják meg.

Vitaminbombák az iskolában
Negyedik alkalommal hívta saláta-partyra 
szeptember 21-ére Szarka Katalin az ál-
talános iskola diákjait, ők pedig már a 
„hivatalos” megnyitó előtt bő tíz perccel 
türelmetlenül toporogtak az ebédlő ajtajá-
ban, hogy végre nekiveselkedhessenek a 
gasztronómiai megmérettetésnek, ponto-
sabban, a vitaminbombák elkészítésének. 

A fiúk, lányok gyümölcsökkel, min-
denféle zöldséggel, no meg kony-
hai eszközökkel felszerelten érkez-

tek, s a szervező köszöntője után pillanatok 
alatt nekiveselkedtek az alapanyagok 
hámozásának, szeletelésének, a különböző 
öntetek készítésének. Volt, aki máskor látha-
tóan kevesebbet forgolódik a konyhában, 
de végül valamennyien ügyesen vették 
az akadályokat, még akkor is, ha a rivális 

csapattól kellett kést kölcsönkérni, s egy 
kisfiúnak az sem jelentett problémát, hogy 
sajtszeletelővel hámozza meg az almát. 
Egy másik gyerkőcnek az ecettel gyűlt meg 
a baja, pedig – elmondása szerint – otthon 
gyakran készít olaszos salátaöntetet. Ezúttal 
elméretezte az adagot, de még idejében 
kóstolt és döntött: más ízesítés után kell 
nézni, mert ehetetlenné válna a saláta.

Horváth Gyuláné, Gabi néni tehát elé-
gedetten állapíthatta meg, hogy a gye-
rekek a kisebb ügyetlenkedések ellenére 
összességében otthonosan mozognak az 
egészséges táplálkozás világában, s tehe-
tik is, hiszen az iskola büféjében is minden 
megtalálható, ami finom és egészséges. 
A zsűri elnöke ezekből ízelítőt is készített, egy 
asztalt zsúfolásig megtöltött joghurtokkal, 
kefirekkel, müzlivel, szendvicsfalatkákkal, 

sajttal, s minden-
nel, mi szem száj-
nak ingere. 

Gabi néni a 
diákönkormány-
zat két képvise-
lő jéve l ,  Csák i 
Dorot tyával és 
Mucsi Dalmával 
íz lel te sorra a 
nagyjából egy 
óra alat t elké-
s z í te t t  só s  és 
édes v i tamin -
bombákat. Sós 
ka tegór iában 

a Hörömpöli Ádám, Hörömpöli Eszter és 
Kerék Viktória összeállítású csapat nyerte 
el a legjobbnak járó csokoládétortát, míg 
édesben a Lengyel Viktória, Nagy Zoltán és 
Krupánszky Eszter trió. Kategóriájában má-
sodik helyen végzett Benkő Lili és Kaszap-
Nagy Sára, valamint a Reichnach Fanni, 
Németh Ivett, Kocsis Anna, Keszler Dzsenifer 
alkotta együttes.  

A zsűri a díszítést, terítést is értékelte, s 
úgy vélte, hogy Törös Hajnalka, Törös Sza-
bolcs asztala a legtetszetősebb. Második 
lett Reichnach Fanni, Németh Ivett, Kocsis 
Anna, Keszler Dzsenifer, míg harmadik a 
Sági Evelin, Sági Klaudia és Reichnach 
Lilla összeállítású trió. A legötletesebb 
csapatnevet Lóczi Boglárka és Nagy Lilla 
ötölte ki, formációjuk a „Lecsap a ketsup” 
elnevezést viselte, s a zsűri második hellyel 
jutalmazta a Benkő Lili, Kaszap-Nagy Sára 
„Saláta Kukacok” csapatnevét.

TÉLI VITAMINFORRÁSAINK
Kétségkívül kisebb a választék zöldség és 
gyümölcs terén tél végén, kora tavasszal, 
mint a többi évszakban. De ha jól odafi-
gyelünk, akkor megfelelő válogatással 
sok vitaminhoz, ásványi anyaghoz és 
rosthoz juttatjuk a szervezetünket. 

N agyon sok hazai gyümölcs és 
zöldségféle betakarítás, illetve 
szüret után jól tárolható, így pél-

dául az alma, a körte, a cékla, a fekete 
retek, a sárgarépa, lila hagyma, káposzta. 
Mivel ezek a növények még élnek, így az 
anyagcsere-folyamataik tovább zajlanak, 
ezért célszerű sötét hűvös helyen tárolni 
a továbbiakban. Közös jellemzőjük, hogy 
nyersen is fogyaszthatóak, így megőrződik 
„C” vitamintartalmuk. Viszonylag könnyen 
emészthető formában tartalmazzák értékes 
anyagaikat, magas a víztartalmuk, így rela-
tíve kevés kalóriát tartalmaznak. Vásárláskor 
érdemes jól megnézni és ép, egészséges 
példányokat választani. Az éretlen, illetve 
a túlérett gyümölcsök, például a banán, 
emésztési panaszokat is okozhat. Fogyasz-
tás, illetve felhasználás előtt alaposan tisztít-
suk meg, és amelyik gyümölcsnél lehet, így 

az almánál, körténél a héját is fogyasszuk el, 
hiszen ha meghámozzuk, akkor az értékes 
anyagok nagy részét is kidobjuk, mivel azok 
közvetlenül a héj alatti részben találhatóak.

Kétségkívül sok értékes anyagot tartal-
maznak a déli gyümölcsök is, de ezeket 
éretlenül szedik le és utóérlelik, míg a hazai 
termények napfény hatására érnek be. 

A XVIII. század végén Nicolas Appert 
kémikus állította elő az első konzervet, 
mely alapjaiban változtatta meg a gyü-
mölcs és zöldségfogyasztást. Háziasszonyi 
szempontból időt tudunk a konzervek fel-
használásával spórolni, mivel lényegesen 
lerövidül a főzési idő.

A befőtt, illetve konzerv gyümölcsfélék-
ből már vásárolhatunk „light” termékeket, 
ezeknek lényegesen kisebb a cukortar-
talmuk, így a levük kiváló alapja lehet a 
gyümölcssalátáknak.

1929-ben Clerence Bridseye fizikus dol-
gozta ki az élelmiszerek hűtését, ezt köve-
tően lényegesen megváltozott a tartósítás 
és a fogyasztás szerkezete. Ma már a mirelit 
termékeknek is széles a skálája, melyek 
olyan technológiával vannak fagyasztva, 
hogy a vitamin és ásványi anyag tartalom 

nagy része is megőrződik. Így készíthetünk 
tél végén is spenótot, sóskát, melyeknek a 
klorofill tartalma értékes a szervezetünk szá-
mára. Mirelit gyümölcsféléből is nagy a vá-
laszték. Ezeket friss gyümölccsel kiegészítve 
ízletes salátákat készíthetünk, melyekkel 
valóban megszínesítjük étrendünket.

Ne feledkezzünk meg a hüvelyesekről és 
az olajos magvakról sem, melyek szintén jól 
tárolhatók és értékes anyagokat tartalmaz-
nak. Bár ezeknek kisebb a víz és magasabb 
a kalóriatartalmuk, mint a többi zöldség és 
gyümölcsfajtának. Ásványi anyagok közül 
jelentős mennyiségben foszfort és káliumot 
tartalmaznak.

Említést érdemelnek az aszalt gyümöl-
csök is. Szintén jól tárolhatóak, mivel az 
aszalás során minimális lesz a víztartalmuk. 
Átlagosan az ötödére csökken a gyümöl-
csök súlya az eljárás során.

Összességében tehát ebben az időszak-
ban is tudunk elegendő vitamint és ásványi 
anyagot fogyasztani, ha változatosan 
állítjuk össze étrendünket és kihasználjuk 
mind a friss, mind pedig a mirelit, konzerv 
és aszalt készítmények adta lehetőséget.

Barnáné Susa Éva egészségfejlesztő
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak? 
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget 
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

Szeptemberben Sági Róbert és Kovács Eszter 
kisfiával gyarapodott községünk, így sok 

szeretettel köszöntjük a falu legkisebb 
fiatalemberét, Róbert Kristófot!

Mindannyiuknak hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők 
gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, 
amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. 
Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves 
kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg 
otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró 
körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 
éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy 
ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére 
elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatiku-
san, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

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

80 esztendős

Dusa Andrásné (1932. szeptember 7.) 
Kleiner Mihály (1932. szeptember 18.) 
Nagy Józsefné (1932. szeptember 28.) 
Trézl Antalné (1932. szeptember 16.)

75 esztendős

Majoros Jánosné (1937. szeptember 9.) 
Rácz Ferenc (1937. szeptember 8.) 
Tóth József (1937. szeptember 7.) 

Zajácz Józsefné (1937. szeptember 12.)
70 esztendős

Bokros Károlyné (1942. szeptember 2.) 
Fódi Lászlóné (1942. szeptember 28.) 

Friedrich Istvánné (1942. szeptember 16.) 
Heizler Sándor (1942. szeptember 19.) 

Moharos Györgyné (1942. szeptember 2.) 
Orosz Tibor (1942. szeptember 22.) 

Szűcs Lajosné (1942. szeptember 4.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Véljük mi…

A Környei Hírhozó augusztusi 
számának hasábjain – előze-
tesen nem egyeztetve, mégis 
már-már egymás gondola-
taiban olvasva – Molnárné 
Varga Katalinnal azt elemez-
gettük, hogy vajon miért nem 
mondják el véleményüket, s 
vállalják a nyilvánosság előtt 
is kevesen községünkben…

Akkor jegyzetem így zártam: 
bízom benne, hogy nem 
azért maradunk „magunkra” 
a Környei Hírhozó hasábjain 
véleménynyilvánításainkkal, 
mert az itt élők sokkal inkább 
ragaszkodnak a névtelen, 
az utcai hírmondók számára 
elejtet t apró, rosszindulatú 
megjegyzésekhez, mint a kö-
zösség egésze előtt felvállalt 
véleménynyilvánításhoz. Úgy 
tűnik, picit sikerült „felbolygat-

Vöröskeresztes aktivisták kirándulása
Kirándulni voltunk a vöröskereszt helyi 
szervezetével szeptember elején. 

H artmanné Irénke a  szervezet tit-
kára már hetekkel előtte lázasan 
hívogat ta, és örömmel közölte 

az aktivistákkal, hogy most ő fejezné ki 
háláját a sok segítőnek és meginvitálja 
egy kirándulásra Keszthelyre mindazokat, 
akik önzetlenül segítenek, jönnek az első 
hívó szóra szabadidejüket nem kímélve, 
segédkeznek az idősek napján, sütnek-
főznek, terítenek, felszolgálnak, hogy 
örömet szerezzenek egy évben egyszer 
községünk szépkorú embereinek, vagy 
aktívan veszik ki részüket a vöröskereszt 
egyéb munkájában. 

Bár az időjárás nem kecsegtetett sok 
jóval bennünket a reggeli induláskor, azért 
ott ahol ennyi hölgy összegyűlik, időjárás 
ide vagy oda, csak jókedv lehet. 

Utunk első állomása Balatonederics volt, 
ahol kicsit „hazi” szemmel is néztük, dr. 
Nagy Endre értékes gyűjteményét, mely a 
balatonfelvidéki nyaraló falai között fellel-
hető, hiszen kevesen tudják, hogy Szőnyben 
született 1913-ban. 

Tovább indulva megpihentünk a 
Szépkilátónál Balatongyörökön, ahonnan 
pazar látványt nyújt a Balaton teljes szép-
ségében, háttérben a badacsonyi hegyek-
kel. Ágoston Éva védő néni a sok ülés után 
egy átmozgató taicsira hívta a csapatot, 
meglepően sokan csatlakoztak hozzá, kós-
tolgatva ennek a mozgásformának az ízét. 

Úti célunk fő állomása Keszthely volt, 
a Festetics kastélyban már várt ránk az 
idegenvezető, hogy szakszerű kalauzolá-
sával visszaröppenhessünk a múltba és 
rácsodálkozhassunk olyan értékekre, kézzel 
készült remekművekre, melyeket talán el 
sem tudunk képzelni, hogy gépi érintés 
nélkül készültek. 

A hintómúzeumban is visszaröppentünk 
több száz évvel ezelőt tre, elképzeltük, 
hogy hogyan utazhattak annak idején a 
ló vontatta kocsikon, szánon az akkor élt 
emberek. Miként vitték a küldeményeket, 
ételeket, élőállatot, zsírt, stb. a postakocsival 
egyik településről a másikba, és legfőképp 
mennyi időt vett igénybe a „romlandó” árú 
kézbesítése.  Végül megkoronázta a napot 
a pálmakert megtekintése, ahol csodála-
tos virágok, zöldnövények pompáztak a 

szivárvány minden színében. Jól kifáradt 
a társaság a látogatás végére, de ha már  
5 kilométerre jártunk Hévíztől, hát egy villám-
látogatásra oda is átruccantunk. Igazán 
szép nap volt, köszönet érte Láng Évának, 
aki megszervezte, Hartmanné Irénkének, aki 
meginvitálta a csapatot, a két „mozgó árus” 
lánynak, akik mint az utasellátó anno, lelke-
sen kínálták folyamatosan „portékáikat” a 
megfáradt utasoknak a buszon. 

Emlékezetes, szép napot töltöt tünk 
együtt, jó volt kikapcsolódni, más tájakat 
látni, hiszen sokan most jártak arra első íz-
ben. Mégis azt gondolom, hogy már mind-
annyian várjuk az Idősek Napját, amikor 
süröghetünk-foroghatunk a tisztességben 
megőszült helyi nénik - bácsik között, meg-
vendégelhetjük őket egy kis uzsonnával, 
süthetünk finom süteményeket számukra, 
egy-két jó szót intézhetünk hozzájuk, mert 
az igazi ajándék az, amikor csillogó szeme-
ikből kiolvashatjuk a hálát és a szeretetet, 
hiszen adni sokkal jobb, mint kapni!

(Természetesen a kiránduláson a külön-
böző helyszínekre a belépődíjak és az ét-
kezés önköltséges volt mindenki számára.)

Molnárné Varga Katalin

Véradás

„Vélem-én”

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!

Kedves 
Környeiek!
A rovatban megjelenő 
írások nem minden eset-
ben tükrözik a szerkesztő-
ség, a kiadó véleményét, 
álláspontját, azok tartal-
máért felelősséget nem 
vállal. Mivel azonban 
szeretnénk teret bizto -
sítani a környeiek szá-
mára, hogy ily módon 
is megfogalmazhassák 
véleményüket, azokat, 
amelyek nem ütköznek 
a hatályos törvényekbe 
és médiaszabályozásba, 
nem sértenek becsületet 
és közerkölcsöt, termé-
szetesen közzétesszük. 
Az elektronikus levele-
ket a hirhozo@kornye.hu 
e-mail címen várjuk, tele-
fonszám: 06 30 3874690. 
Amennyiben kérik, ter-
mészetesen biztosítjuk az 
anonimitást!

ni” a kedélyeket, egy emberét 
legalábbis olyannyira, hogy 
klaviatúrát ragadott, s bár 
kérte, hogy neve ne jelenjen 
meg nyilvánosan, véleményét 
megfogalmazta, s eljuttatta 
szerkesztőségünkhöz. Köszö-
net érte!

Mi pedig tiszteletben tartjuk 
kérését, így sorait a személyé-
nek azonosítására alkalmas 
információk nélkül tesszük 
közzé, s bízunk benne, hogy 
egyre több követőre talál.

Vélem-én

Tisztelt Salamon Gyöngyi! Re-
agálva az augusztusi Környei 
Hírhozóban megjelent írásá-
ra, sajnos a falu többsége ezt 
csinálja! 

A (xy) utcában lakom. Itt folyik 
a legnagyobb sz...keverés! El 
kellene látogatnia az esti órák-

ban, hogy megtapasztalja, mi 
folyik itt! Az utca 90 százaléka 
nyugdíjas, megjegyzem, van, 
aki megdolgozott érte! Mi, akik 
dolgozunk, szeretnénk pihen-
ni! Nem szombat reggel 6 óra 
15 perckor arra ébredni, hogy 
füvet nyírnak! Éjjel 1 órakor ki-
abálásra  felébredni, mert az 
„ifjúság” itt tombolja ki magát! 
A kutyasétáltatásról nem is 
beszélve! Meg kellene nézni a 
füvesített részt a házam előtt! 
Annyira meg van süllyedve a 
föld, mert az autók általában 
elém parkolnak, hogy 20 -
30 centiméter mély csapás 
keletkezik! Akkor ne várják 
el tőlem, hogy rendben tart-
sam! Az a furcsa, hogy csak 
előttem van ilyen gond! Van 
aki „köpenyeget forgat” és 
van, aki s…nyaló! ÉN NEM! Az 
ön szavával élve: „Tisztelet” a 
kivételnek! Ami olyan, mint a 
fehér holló! RITKA!
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Programok
MEGEMLÉKEZÉSEK

TISZTELGÉS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT
Az	aradi	vértanúk	mártírhalálának	163.	évfordulóját	megelőző	napon,	október 5-én, 
pénteken 13 órától a református temetőben Szemeti Ferenc református tiszteletes 
mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mé-
cseseit a 2009-ben kialakított, élő kegyeleti helyen.

OKTÓBER 23.
Az	1956-os	 forradalom	és	 szabadságharc	kezdetének,	
valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának 
alkalmából rendezett ünnepség október 23-án 15.30 
órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik a reformá-
tus templomban, ünnepi műsorral folytatódik a Polgár-
mesteri Hivatal udvarán, majd a résztvevők a Kegyeleti 
Parkban helyezik el az emlékezés koszorúit.

A KÖRNYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZSÉG 
VALAMENNYI LAKÓJÁT TISZTELETTEL HÍVJA 

ÉS VÁRJA A MEGEMLÉKEZÉSEKRE!

IdőSEKnEK

Idősek Napja

A szép korú, hetven év feletti környeieket köszönti október 13-án, szombat délután 
2 órától a Vöröskereszt helyi szervezete az Általános Iskolában.

A program során a vendégeknek a Dunamocsi Vadvirág Hagyományőrző Csoport 
műsorával, majd fehér asztal mellett ízletes vacsorával kedveskednek a szervezők, 
akik sok szeretettel várják a község szép korú lakóit a hagyományos rendezvényre!

Őszi összejövetel az idősek napközi otthonában

Itt van az ősz, itt van újra,  S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? de szeretem…

(Petőfi Sándor)

Szeretettel hívjuk községünk nyugdíjasait az október 27-én, szom-
baton 9.00 órától megrendezésre kerülő őszi összejövetelünkre a 
Környei Segítő Szolgálat Tópart u. 8. sz. alatti székhelyén.

Idősek klubja dolgozói

A	Környei	Segítő	Szolgálat	1969	óta	működik	Környén,	hogy	segítséget	nyújtson	a	
községben élő idős, beteg embereknek.

Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: Az idősek klubja 
a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
idősek, napközbeni ellátására szolgál (szabadidős programok szervezése, hivata-
los ügyek intézése, tisztálkodási és személyes ruházat tisztításának lehetősége stb.). 
A házi segítségnyújtás keretében az intézmény gondoskodik azokról az időskorú 
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Segít 
a környezeti, a testi higiénia megteremtésében, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, 
orvoshoz kísérik a beteget és besegítenek a háztartásvitelében, kapcsolattartásban.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében az adó-vevő rendszeren 
történő jelzés alapján, 24 órán keresztül nyújt segítséget rosszullét, baleset esetén az 
ellátott saját lakásában. Az étkeztetés életkor, egészségügyi állapot és szociális 
rászorultság esetén a legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosítja. Ez történhet 
helyben fogyasztással, elvitellel és a lakásra történő szállítással.

A szolgáltatások térítéskötelesek, a díjak jövedelemfüggőek, a szolgálat hétközna-
ponként 7.00 és 15.00 óra között tart nyitva. 

SporT

Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted tömeg-
sport programsorozat újabb állomása 
szeptember 29-én, szombaton kerék-
pártúra lesz a következő útvonalon: 
Kecskéd – Oroszlány – Gerencsér vár – 
Vértesszentkereszti Emlékmű – Oroszlány 
– Kecskéd – Környe! Gyülekező az iskolá-
nál 8.45-től, indulás 9.00 órakor. Bővebb 
információ Gubicza Istvántól kérhető a 
06	30	2777	909-es	telefonszámon.

Tófutás
Az	1956-os	hősök	előtt	tisztelgő,	immár	
hagyományos tó-futást október 20-án 
rendezik meg a szervezők. Nevezni 9.00 
órától lehet a tóparton, a már megszo-
kott helyszínen.

Közérdekű 
információk

Tagyospusztaiak figyelem!

Környe Község Önkormányzata tájékoztat-
ja a tagyospusztai lakosokat, hogy szept-
ember 27-től a Plantágó Gyógyszertártól 
10 óra helyett 9.30-kor indul a járat, ami 
visszaviszi az orvosi rendelésen megjelen-
teket Tagyospusztára.

LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Környeiek!

A Remondis Zrt. közleménye szerint a 
hulladéklerakó bővítésének engedélyezé-
sénél az eljáró hatóságok között kialakult 
hatásköri vita miatt a folyamat közel egy 
éve tart, s a használatba vételére előre-
láthatólag az idei esztendőben nem kerül 
sor. Emiatt a szolgáltató ősszel sem tudja 
biztosítani az általa ellátott településeken, 
így Környén sem a megszokott lomtalaní-
tást. Az elmaradt lomtalanításról jövőre 
gondoskodik a Remondis Zrt. 

Köszönjük megértésüket: 

Orlovits Tímea jegyző


