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17. alkalommal biztosított Környén a Millecentenáriumi Emlékpark és az 1996-ban elkészült Árpád Emlékmű méltó környe-
zetet a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségnek. Az augusztus 20-ai eseményen kiemelkedő teljesítményük 
elismeréseként, illetve hosszú évek áldozatvállalásos tevékenységük megbecsüléseként hatan vehettek át elismerést: 
Wéber Ferencné, a Környe-Bokod Takarékszövetkezet képviselője – Stamler Dezsőné – Reményiné Vadász Gabriella – 
Demeterné Slezák Éva – Huszti Edina – Gíber Erzsébet. Őszinte tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak!  

Szent István ünnepéről készített összeállításunkat a 2. oldalon olvashatják.

In memoriam Auerhammer János
Immáron 25 éve, hogy minden Nemzetiségi és Sörfesztivál szombat délelőtti 
programja az Auerhammer János emléktorna. Az idősebb környeiek tudják 
kiről is szól a torna, de sok fiatal talán nem, hogy ki előtt tisztelegnek, amikor 
rúgják a bőrt a focipályán.

A uerhammer János 1923 szeptemberében született Bánhidán, és már 25 
éve, hogy nincs közöttünk. Tatabányán a II-es erőműben dolgozott 42 
évig, és itt kezdett el a focival ismerkedni, az Erőműi Vasasban őrizte a 

csapat hálóját, hiszen kapus volt. Mindig büszke volt rá, hogy amikor egy ba-
rátságos meccsre ellátogatott az erőműbe a magyar labdarúgó válogatott, 
beállhatott és védhetett a legjobbaknak. Õ 6. oldal
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Szent István ünnepe
1991, a Hősi Emlékmű elkészülte óta 
hagyomány Környebányán, hogy ün-
nepségeik, megemlékezéseik kezdetét 
harangszó jelzi. Így történt ez augusztus 
19-én is, amikor Szent István és az új 
kenyér ünnepére nem csupán helyből, 
de Szentgyörgy pusztáról, Tagyosról, 
Irtásról, Környéről is érkeztek vendégek, 
s Vértessomló és Várgesztes nyugdíjas 
bányászainak képviselői is megtisztel-
ték a rendezvényt.

Svétecz László önkormányzati kép-
viselő köszöntőjében elhangzot t:  
a II. világháború során, vagy annak 
következtében 42 környebányai vesz-
tette életét, s az 1956-os forradalom 
során is húsi halált halt egy fiatalember.  
A településrészen csak 1991-ben ada-
tott meg, hogy társadalmi összefogás-
sal emlék készüljön az áldozatoknak, 
hősöknek. Akkor határozták el, hogy 
ünnepeik kezdetén megkondítják 
a harangot hősiességük, áldozatuk 
emlékére, hiszen eleiknek köszönhető, 
hogy ma is létezik Környebánya. Ma 
a hazánk egységét, stabilitását és az 
akkori Európához való tartozást megal-
kotó, az ország legnagyobb történelmi 

személyiségére emlékezünk, s azokra, 
akik mindennapi kenyerünket elvetet-
ték, gondozták, learatták, megsütötték 
– folytatta a képviselő, majd Székely 
János „Ígéretekkel, kényszerekkel” 
című verse hangzott el Fehér László 
előadásában.  

Szent István király a mindenkori Ma-
gyarország vezetőinek, politikusainak is 
példát adott. Üzenete mit sem változott 
a századok során: a magyarnak ma 
is saját magának és elsősorban saját 
magával kell harcát megvívnia, hogy 
végre talpra álljon. Nemcsak államot 
alapított, hanem hitével, tetteivel, vi-
selkedésével követendő példát adott 
az őt körülvevőknek és az utókornak 
is – fogalmazott ünnepi beszédében 
Beke László polgármester, reményét 
fejezve ki, hogy ha megfogadjuk az 
ünnep hármas üzenetét, Szent István 
példáját, a magyar államiság eszméjét 
és az új kenyér, a teremtés fontosságát, 
akkor Környe továbbra is sikeres, fejlődő 
település lesz.

A múltat idéző és méltató gondolatok 
után környebányai gyerekek kötöttek 
az ünnep tiszteletére versekből, dalok-

ból, mondókákból Borsodi Ferencné 
és Bozó Kucskár Anikó felkészítésében 
és kíséretében, Bolemányi Magdolna 
citeramuzsikájával színesített csokrot, 
később pedig Beke László és Svétecz 
László, majd a műsor szereplői he-
lyezték el a kegyelet virágait a Hősi 
Emlékműnél.

Az ünnepség az erdei iskolában foly-
tatódott, ahol Szilbereki Katalin, Horváth 
Marika és a Bekka stúdió előadása 
aratott fergeteges sikert, később pedig 
Balaskó István húzta a talpalávalót.

Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe 
is. Azé az ételé, amely a jövőt, a fenn-
maradást biztosítja évezredek óta, nem 
csak nekünk, magyaroknak, hanem a 
világ minden embere számára. Ilyen-
kor adunk hálát az elmúlt év sikereiért, 
mondunk köszönetet lehetőségeinkért 
és bizalommal és hittel tekintünk a jövő-
be, hogy a következő évet is munkával, 
egészségben és erővel élhessük meg 
– ez már augusztus 20-án hangzott el 
Beke László ünnepi beszédében Kör-
nyén, a Millecentenáriumi Emlékpark-
ban. A polgármester Szent István király 
munkásságát így méltatta: nagyságát 

jelzi, hogy képes volt véghezvinni azo-
kat az óriási változásokat, amelyek szük-
ségesek voltak az ország fejlődéséhez. 
Lehetett volna egyszerűen csupán kö-
vetkező Árpád-házi fejedelem, miután 
atyjától átvette a trónt. De István király 
nagyon jól tudta, hogy amit kapott, az 
nem hatalom, hanem feladat. Az nem 
uralkodás, hanem szolgálat. Ehhez a 
munkához és a munka sikeréhez neki 
is szövetségesekre volt szüksége, hiszen 
egyedül még a legnagyobb uralkodó 
sem képes a rá kirótt feladatot sikere-
sen elvégezni – fogalmazott, köszönetet 
mondva mindazok számára, akik a 
községben élve, azért dolgozva hoz-
zájárulnak Környe, s ezáltal Magyaror-
szág fejlődéséhez. A mai napon őket is 
ünnepeljük, megköszönjük munkájukat 
és közösen gondolunk jó szívvel ered-
ményeikre, sikereikre – zárta beszédét.

Augusztus 20-án Beke László polgár-
mester és Orlovits Tímea jegyző, a helyi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Bogár Ferencné és Wiszt Fe-
renc, a Környei Németek Baráti Köre 
és Kultúregyesület Közhasznú Egyesület 
képviseletében Wéber István és Tirhold 
Kármen, a testvértelepülés, tardoskeddi 

vendégek részéről Halász Gabriella 
képviselő és Veres Judit hivatalvezető 
helyezett el koszorút az Árpád Emlék-
műnél, majd Nagy Péter tiszteletes 
áldotta és Bedy Sándor plébános 
szentelte meg az új kenyeret.

Hosszú esztendők óta hagyomány, 
hogy a környei önkormányzat az ál-
lamalapítás ünnepén ismeri el azok 
tevékenységét, akik kiemelkedő teljesít-
ményükkel öregbítik a község hírnevét, 
vagy hosszú évek áldozatvállalásos 
ténykedésével vívják ki a település 
közösségének megbecsülését. A keddi 
ünnepi eseményen a képviselő-testület 
döntése alapján hatan részesültek 
elismerésben. Környe Községért Díjat 
vehetet t át a Környe-Bokod Taka-
rékszövetkezet képviselője, Wéber 
Ferencné az intézmény színvonalas 
és eredményes működéséért. Környe 
Község Gazdasági Fejlődéséért Díjban 
részesült Gíber Erzsébet Környe gaz-
dasági fejlődése érdekében végzett 
kimagasló, eredményes munkájának 
elismeréseként. Magas színvonalú pe-
dagógiai munkájának elismerésekén 
Pedagógiai Díjat vehetett át Reményi-
né Vadász Gabriella. Környe Község 

Önkormányzata Stamler Dezsőnének 
a német nemzetiségért végzett több 
évtizedes munkájáért és a község 
országos, nemzetközi hírnevének öreg-
bítéséért végzett munkájáért a Partner-
kapcsolatok Díjat adományozta. Huszti 
Edina a település egészségügyi ellátá-
sában kifejtett színvonalas munkájáért 
a Közegészségügyi Díjat vehette át. 
A falu sportéletében kifejtett magas 
színvonalú és eredményes munkájá-
nak elismeréseként Demeterné Slezák 
Évának a Környe Község Sportjáért Díjat 
adományozza azt önkormányzat.

Az ősszel fennállásának 20. évfor-
dulóját ünneplő Német Nemzetiségi 
Dalkör előadásával színesített ünnep-
séget gulyásparti és utcabál, majd este 
9 órakor káprázatos tűzijáték követte a 
sportpályán. 
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DÍJAZOTTAK:

KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJ  
– KÖRNYE-BOKOD  

TAKARÉKSZÖVETKEZET

A Környe-Bokod Takarékszövetkezet 
1958. szeptember 15-én tartotta ala-
kuló közgyűlését 100 fős tagsággal és 
10 000 forintos részjegy állománnyal. 
A szövetkezet működési területe ekkor 
Környe, Kecskéd, Kömlőd, Vértessom-
ló, Várgesztes községekre terjedt ki. 
A 80-as évek közepén Vértesszőlő-
sön és Tatabányán is kirendeltséget 
nyitottak. A Takarékszövetkezet mind 
a mai napig megőrizte szövetkezeti 
jellegét, mint az ország valamennyi 
Takarékszövetkezete, kizárólagosan 
magyar tulajdonú szövetkezeti hitelin-
tézet. A 2008-as év jelentős változást 
hozott az intézmény életében, hiszen 
hosszú előkészületi munka után július 
elsejével Környe-Bokod Takarékszö-
vetkezet néven egyesült a Bokod és 
Vidéke Takarékszövetkezettel. Kiren-
deltségeinek száma 11-re emelkedett. 
2008-ban a Takarékossági Világnap 
tiszteletére megrendezett országos 
ünnepségen Takarékszövetkezeti 
Érdemérmet kaptak. Közel 55 éves 
működési tapasztalattal, stabil, haté-
kony gazdálkodásuk eredményeként 
évek óta nyereségesen működnek. 
Rendszeresen támogatják Környe 
Község intézményeit. 

KÖRNYE KÖZSÉG  
GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ  

– GÍBER ERZSÉBET

Gíber Erzsébet 9 éven át igazgatta 
a tatabányai Gazdaságfej lesz tő 
Szervezetet. Környe Község Önkor-
mányzata és Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között 1997-
ben jött létre az az együttműködési 
megállapodás, melynek tárgya a 
tatabányai Ipari Park környei közigaz-
gatási területének fejlesztése. A GFSZ 
egyik alapvető feladata az volt, hogy 
befektetőket kutasson fel az Ipari 
Park számára, tartsa a kapcsolatot a 
lehetséges befektetőkkel, biztosítsa 
a befektetési tárgyalásokhoz az ön-
kormányzatok számára a szükséges 
gazdasági, népesedési, oktatási és 
egészségügyi adatokat, informáci-
ókat. A Gíber Erzsébet által vezetett 
szervezet hatékony munkavégzését 
mutatja, hogy irányítása alatt az Ipari 
Park környei területére 8 cég települt 
be, s közülük már 4 gyár végzett vagy 
végez telephelyen belüli bővítést. A 
munkája által is jelentősen támoga-

tott gazdasági fejlesztési tevékenység 
eredményeként mostanra a község 
a térség kimagasló erejű gazdasági 
potenciáljával rendelkezik. 

PEDAGÓGIAI DÍJ  
– REMÉNYINÉ VADÁSZ GABRIELLA

Reményiné Vadász Gabriella szüle-
tése óta Környén él. Általános iskolai 
tanulmányait a településen végezte, 
középiskolába Tatabányára jár t, 
majd 1978-ban szerzett oklevelet a 
soproni Óvónőképző Intézetben. 1985 
szeptemberétől a Vackor Óvodában 
a környei óvodáskorú gyermekeket 
neveli, fejleszti, sok szeretettel végzi 
oktató-nevelő munkáját. Magas szintű 
szakmai munkája mellett rendszere-
sen fejleszti tudását, hogy még ha-
tékonyabban nevelhesse az óvodás 
gyermekeket. 

2005-től vezeti az intézmény szakmai 
munkaközösségét, jó kapcsolatot ápol 
kollégáival, szívesen segít, ha kérik. 
A gyermekek szüleinek körében sze-
retetet, tiszteletet vívott ki tudásával, 
segítőkészségével, emberi maga-
tartásával. Végtelen nyugalmával, 
harmóniát sugárzó személyiségével 
nagyon jó hatással van a felgyorsult 
világunkból érkező zaklatott gyerme-
kekre is. Érdekes játékötletei, esztétikus 
alkotásai, gyermekközpontúsága szí-
nessé varázsolja a rábízott gyermekek 
hétköznapjait. 

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJ  
– STAMLER DEZSŐNÉ

Stamler Dezsőné, mindenki „Rola 
nénije” három gyermek édesanyja, 
az Észak-dunántúli Vízmű Rt. dolgo-
zójaként vonult nyugdíjba. Miután a 
gyerekek kirepültek a szülői házból, az 
örökmozgó, a közösséget szerető és 
azért szívesen tevékenykedő asszony-
nak hirtelen sok szabadideje maradt. 
Mivel sváb családból származik, ösztö-
nösen tenni akart a német hagyomá-
nyok felelevenítéséért és népcsoportja 
kulturális örökségének megőrzéséért. 
Ezért az elsők között lépett be az 1993 
februárjában alakuló Környei Németek 
Baráti Körébe és a Német Nemzetiségi 
Dalkörbe. 

A nemzetközi kapcsolatok kiépí-
tésében is úttörő szerepe volt. Baráti 
köre és rokoni kapcsolatai révén vette 
fel a kapcsolatot a „Regenstaufen 
Musikanten” fúvószenekar tagjaival, 
akik évekig emelték fellépéseikkel a 
Nemzetiségi és Sörfesztivál színvona-
lát. Miután a regenstaufeni zenekar 
feloszlott, a falunak nem volt német 

partnerkapcsolata mindaddig, amíg 
egy kecskédi szüreti rendezvényen a 
dalkör tagjai meg nem ismerkedtek 
a németországi Bidenkopf város kül-
döttségének egyik tagjával, Alfréd 
Weizel-el. Ekkortól Alfred egyre gyak-
rabban érkezett Környére, sőt elhozta 
Steffenberg város vezetőit és a ha-
gyományőrző tánccsoportot is. Ebből 
a kapcsolatból fejlődött ki a később 
hivatalosan is szentesített partnerkap-
csolat Steffenberg városával. 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ  
– HUSZTI EDINA

Huszti Edina 1992-ben érettségizett 
Tatabányán, ahol általános ápolói 
és asszisztensi képesítést szerzet t. 
Tatabányán, a baleseti sebészeten 
dolgozott, majd ezt követően 2006-ban 
OKJ-s képesítést szerzett. Két gyermek 
édesanyja, 2009-től a környei gyer-
mekrendelő asszisztense. Kollégáival 
és a betegekkel is példamutató a 
kapcsolata, szeretik és megbecsülik, te-
vékenységével munkatársai maximális 
elismerését vívta ki.

KÖRNYE KÖZSÉG SPORTJÁÉRT DÍJ  
– DEMETERNÉ SLEZÁK ÉVA

Demeterné Slezák Éva 1988 óta dolgo-
zik a környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, 
tanítói és német nyelvtanári végzett-
séggel rendelkezik.

Férjével és két gyermekével rend-
szeresen rész vesznek a községi sport-
rendezvényeken, családi sportvetél-
kedőkön, ami természetes, hiszen már 
fiatalon elkötelezte magát a sporttal: 
kézilabdázott, majd Tatabányán a Bá-
nyász SC-ben versenyszerűen atletizált.

Az iskolában először szakköri formá-
ban, később egyesületben oktatta a 
diákokat az atlétika alapjaira. Eleinte 
néhány gyermek volt csak a csapat-
ban, majd később egyre többen je-
lentkeztek és az elmúlt tanévben már 
két csoporttal dolgozott.

Nagy szakmai hozzáértéssel készíti 
fel tanítványait a Diákolimpiára és a 
szakszövetség versenyeire, ahol szép 
eredményeket érnek el. Az előző 
tanítási évben 3-4. évfolyamosok a 
Városi Diákolimpia csapatversenyén 
az 5. helyezést szerezték meg. Tata-
bányán Tehetségkutató versenyen 
diákjai 800 m-en, távolugrásban és 
60 m-es síkfutásban az első három 
helyek egyikét hozták el. A sikereket 
szakmai tudása, pedagógiai ráter-
mettsége, elhivatottsága, végtelen 
türelme eredményezi. 

Ismét megpihentek Környén a zarándokok
Tizenkét zarándokot látott vendégül  
Dr. Árendás József szervezésében júli-
us 28-áról 29-ére virradóan községünk. 

A Gyöngyök Útja zarándokcsapa-
tát Seres Jánosné köszöntötte a 
falu önkormányzata, a katolikus 

egyházközség, a Katolikus Karitasz és 
a Háromkirályok Alapítvány nevében, 
majd a templom bemutatása és közös 
imádság következet t. A július 25 -én 
Esztergomból induló és Környéig több 
mint 73 kilométert megtevő zarándokok 
a vendéglátás után az általános iskolá-
ban tértek nyugovóra, s reggel Majk felé 
vették az irányt. 

Hisszük, hogy a közösen megtett út 
túlmutat azon, hogy felüdít és megerősít: 
segít átgondolni életünket, céljainkat, jö-
vőnket. Ha rálépünk és elindulunk rajta, 
akkor a maga csendes módján – ahogy 

a lépések apránként elvisznek 
Mariazellbe – elvezet minket a 
Szeretet megtapasztalásához, 
a Jóistennel való találkozás-
hoz, a megújuláshoz. Ez az 
öröm az, ami évről évre útra 
indít minket – idén ezekkel a 
gondolatokkal hívott a hagyo-
mányos teljes zarándoklatra, 
vagy egyes szakaszaira a Via 
Margaritarum Zarándok Egye-
sület, amely 2006 decembe-
rében jött létre azzal a céllal, 
hogy segítse a zarándokút 
teljes kiépülését, fenntartását, 
a gyalogos zarándoklás nép-
szerűsítését. 

A Kató Csaba diakónus által megál-
modott Gyöngyök Útja egy folyamatosan 
járható útvonal, egyik küldetése, hogy 
szolgálja a középkori magyar zarándok-

hagyományok feltárását és újraértelme-
zését.  Az idei zarándokút teljes hossza 
100 méter híján 565 kilométer volt, az 
utolsó szakasz résztvevő augusztus 19-én 
érkeztek meg Mariazellbe.

Aki 24 éven keresztül utaztatta meg a környeieket
Rácz Istvánné, Margó majdnem negyed-
század és ki tudja, hány ezer kilométer, 
hány tucatnyi ország-, városbeli kirán-
dulás után a közelmúltban elköszönt 
egykori utastársaitól, akiknek zömét 
annak idején ő fertőzte meg.     

M argó mindig is szívesen ki -
rándult családjával, s amikor 
lehetőség nyílt rá, nyaranta 

egy-egy hetet a szomszédos országok-
ban töltöttek sátorban. Ahogy múlt az 
idő, kényelmesebb megoldást kerestek, 
s a szervezett utak mellett voksoltak, 
hiszen így elmaradt a fárasztó vezetés, a 
szállodai szoba is komfortosabbnak bizo-
nyult a sátornál, nem szólva arról, hogy 
idegenvezető segített megismerkedni a 
nevezetességekkel. 

Útjaikról ismerőseiknek, barátaiknak is 
meséltek, s egy idő után azt vette észre, 
hogy egyre többen érdeklődnek, egyre 
több környei csatlakozik. Ahogy Margó 
felidézi, nem is szervezésként indult, ő 
csupán szólt, s maga is meglepődött, 
hogy mennyi nyitott fülre talált a fa-
luban: először egy fél busz, majd egy 
egész telt meg, de olyan is előfordult, 
hogy kettő is majdnem kevésnek bizo-
nyult. Az évek során igazi csapat ková-
csolódott törzs utasokkal, akik rendre 
újakkal is kiegészültek. Még a hosszabb 
buszozásokat is remek hangulatban 
töltötték, hiszen egy idő után már nem 
csak a munkahelyi élményeiket oszthat-
ták meg egymással, hanem a korábbi 
közös kirándulásokét is.  

Mindig szuper volt a csa-
pat, és ha nehézség adódott, 
azt is jókedvvel vették tudo-
másul, fogadták el. A Plitvicei 
tavaknál például a szakadó 
esőben mindenki zokszó nél-
kül végiggyalogolta a napot 
az eltervezettek szerint, majd 
a buszon kiöntöttük a cipők-
ből a vizet és indultunk a szál-
lásra. De olyan is előfordult, 
hogy a GPS -be véletlenül 
rossz várost rögzített a sofőr 
és a céllal épp ellenkező 
irányba tartottunk egy órán 
keresztül. A vacsorára éjfél 
magasságában került sor, 
ám senki nem vette zokon, 
sőt, volt, aki a kísérő muzsi-
kára még táncra is perdült 
– meséli.

Margó évente több alka-
lommal is megmozgatta a 
környeieket, régebben 10-12 napos kirán-
dulásokra is volt példa, manapság már 
a 4-5 naposak a jellemzőbbek. Európa 
szinte valamennyi országába eljutottak, 
legkedvesebb úti céljaik között Erdély, 
Párizs, Róma, Svájc, Monaco, Hollandia 
és Portugália is megtalálható.

Margó tavaly decemberben ünnepel-
te 75. születésnapját, idén pedig elkö-
szönt utastársaitól. A stafétát Kerecsényi 
József vette át, az augusztus eleji, svájci 
utat még közösen szervezték, a decem-
beri kassai adventi városnézésre már 
utódja „toboroz”.

Kedves Margó!

Köszönet az eltelt 24 esztendő szám-
talan szép élményéért, vidám óráiért, 
napjaiért, a felejthetetlen utazásokért!

A világjáró környeiek nevében: 

Kerecsényi József

(Köszönet lányának, Rácz Margónak, 
aki titkon „faggatta ki” édesanyját, hogy 
megszülethessenek e sorok, s hogy a 
nagy utazók csapata igazi meglepetés 
köszönetnyilvánítással ajándékozhassa 
meg Rácz Istvánnét.)
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„Vélem-én”
…de rajtam kívül 
még sokan

Már többször ír tunk a helyi újság 
hasábjain a temetői gondokról. Kultú-
ránkhoz tartozik az elhunyt hozzátar-
tozóink emlékének ápolása, a sírok 
gondozása, az a kegyeleti hely, ahol 
felidézhetjük emléküket, vagy csak 
csendben álldogálunk pár pillanatra.

Ott, ahol nincsenek lefedve a sírok, 
minden tavasszal, ősszel váltjuk a 
virágokat, igyekszünk tartós, ám szép 
példányokat kiültetni, kinek-kinek mi 
vált be, milyen napos, vagy árnyékos 
helyen van a hozzátartozójának sírja. 
Persze ahol fedett a sír, ott a vázákban 
van a mindig friss, szezonális virág. 
Mindkét esetben nyáron szinte na-
ponta kijárunk, hogy friss vizet adjunk 
a szomjazó növényeknek. 

Mindazok, akik gyakran járnak ki, 
már szinte ismerik a kiültetett növénye-
ket sok-sok síron, és feltűnik a változás… 
És változás az elmúlt időben elég 
sokszor volt… 

Felháborító, hogy vannak köztünk 
olyan emberek, akik teljesen semmi-
be veszik a kegyeletet, és az emberi 

…folytatás az első oldalról.

1962-ben jött át a Környei MEDOSZ-ba, 
ahol kezdetben még aktív játékosként, 
majd később csapatedzőként tényke-
dett Karnuts Antal szakosztályvezető és 
Varga Ferenc elnök mellett. 

Nagy dicsőség volt akkoriban a 
falusi csapat tagjának lenni, sokan 
kijártak a meccsekre vasárnaponként. 
Jani bácsi a nagycsapat és az ifit 
edzője is volt egyben. A felnőtt fiúkkal 
a megyében 2-3. helyezéseket értek el, 
míg a fiatalok többször nyertek megyei 
bajnokságot. 

Csak a teljesség igénye nélkül fel-
sorolva tisztelegjünk azok előtt, akik 
játékosai voltak, és már nincsenek 
közöttünk, vagy akik még abban a 
szerencsés helyzetben vannak, hogy 
emlékezni tudnak a Mesterre és része-
sei voltak a sikereknek, az örömfocinak, 
hiszen ez akkoriban egyáltalán nem a 
pénzről szólt, hanem a mozgásról és a 
foci szeretetéről… 

Biztos sokaknak jut eszébe Farkasdi 
István, Rózsa Rudolf, Erl János – aki ké-
sőbb a Tatabányai Bányász focicsa-
patának elsőszámú cipőfelelőse lett 
–, Stammler Dezső, Erl András, Pirityi 
János, Iró Pál, Hartmann Antal, Hart-
mann Mihály, Schlégl Mihály, Nyikes 
János, Rózsa Viktor, ifj. Auerhammer 
János, Horváth Béla, Német Pityu, a 
Pankotai testvérek, Molnár Zoli, Szom-
mer Feri, Kardos János, Horváth Gyula. 
Szinte mindegyikükkel Jani bácsi sze-
rettette meg a focit emberségével, 
jókedvével, a sport iránti alázatával, 
a jó csapatszellem kialakításával. (El-
nézést mindazoktól, akik kimaradtak 
a felsorolásból).

Sokszor volt nehéz kiállítani a csa-
patot, hiszen mindenki dolgozott, volt, 
aki szakba járt, de Jani bácsi sosem 
adta fel. Legendaként járt az a tör-
ténet, amikor az egyik játékos kicsit 
tovább mulatott előző nap és nem 
akart elmenni játszani a csapattal, 
de  a Mester addig nem tágított a 
ház elől, ameddig be nem szállt a 
buszba. Ez az ember aznap 3 gólt lőtt, 
és eldöntötte idegenben a csapat 
sikerét. Azt sem felejtik sokan a játé-
kosok közül, hogy sokszor hívta meg 
áldomásra a csapatot, volt olyan, 
hogy még a meccs hevében égett, 
és stoplis cipőbe ment a csapat után 
a kisvendéglőbe. 

A község mellett a Mezőgazdasági 
Kombinát is nagy részt vállalt a csapat  
támogatásából, mindig biztosították a 
buszt a vidéki meccsekre. A buszsofőr, 
Dorogi József szinte csapattaggá vált, 

de előfordult olyan is, amikor a platós 
teherautóra tették fel a padokat, és 
úgy utazott a csapat a mérkőzésekre. 

Jani bácsi 1947-ben vette feleségül 
a környei születésű Nyilas Erzsébetet, 
akivel boldogan éltek és együtt vol-
tak szerelmesei a focinak. A mester 
nem átallot t ki t isz t í tani a csapat 
focicsukáit, Erzsi néni pedig mosta 
a szerelést, drukkolt a győzelemért, 
kente a szendvicseket a fiúknak. Két 
gyermekük születet t; fia János ké-
sőbb magyarosította a nevét, mert 
leigazolta az NB - I -es Tatabányai 
Bányász, és hosszú lett volna leírni az 
Auerhammer nevet, így vált a későb-
biekben Aradi néven ismertté. Lánya 
Ági, aki szintén kiváló sportoló volt 
már fiatalon, a MEDOSZ kézilabda 
csapatában kezdte, nem kisebb ne-
vek mellett, mint Németh Piroska NB-
I-es gólkirály, vagy Vadászné Vanya 
Mária, aki szintén Környéről indult 
és a világválogatottságig jutott. Ági 
tehetségére hamar felfigyeltek és a 
későbbiekben Ő is a Tatabányai Bá-
nyász  NB-I-es kézilabdacsapatában 
játszott, éveken át kezdőjátékosként.

Jani bácsi családja 
igazi sportcsalád volt, 
a gyerekek beszívták 
pici koruktól a papa 
jóvoltából a sport irán-
ti szeretetet és ez vé-
gigkísérte őket felnőt-
té válásuk után is. 

Igen nagy tisztelője volt és nagy ba-
rátságban voltak Baráth Lajos íróval, 
sokat beszélgettek, örültek egymás 
sikerének, ez sokat jelentett a Jani bá-
csinak, hogy voltak falun kívül is, akik 
elismerték igyekezetét.

Már abban az időben játszottak 
barátságos meccseket, ami határa-
inkon túlra is átívelt. Sokan mentek az 
NDK-ba dolgozni, köztük Rózsa Viktor 
is a környei csapatból, aki aztán Né-
metországban focizott tovább. Az ő 
közreműködésével több cseremeccs 
jött létre a két ország között. Igen jó 
kapcsolatot ápoltak, hol itt Környén, 
hol Németországban találkoztak. De 
nem csak a barátságos meccsek 
tar tot ták egységben a csapatot; 
az akkoriban nagy hagyománynak 
örvendő búcsúbálok hétfői napját 
a sport rendezte, melynek szervezé-

sét mindig magára vállalata Jani 
bácsi és igazán jót mulatott együtt 
a csapat.

Egyformán volt lelkes a munkájában, 
és szívügye volt Környe fociélete. Sokan 
úgy emlékeztek rá, ha ő nem lett volna, 
talán foci sincs Környén, mert az alap-
jait ő teremtette meg. Összetartotta 
a csapatot, edzette őket, szervezte 
a meccseket, igazi megszállottként. 
Mindenki számára dicsőség volt kiállni 
vasárnaponként a helyi nézők elé, és 
küzdeni a végsőkig, hogy győzzön a 
csapat. 

Jani bácsi a mai szemmel nézve fia-
talon, 64 évesen hagyta itt családját, 
csapatát és költözött az égi fociválo-
gatottba. 

Abban az időben Kovács József 
gyógyszerész volt a SE elnöke, és 
Feer Gábor a szakosztályvezető, az ő 
ötletük volt, hogy a Mester emlékére 
egy tornát rendezzenek. Első ízben az 
iskola tornatermében, aztán később 
az önkormányzat támogatásával, Hor-
váth Miklós  és Kollár István javaslatára  
nagypályás keretek között  zajlott az 
emléktorna. Azóta minden Nemzetisé-
gi és Sörfesztiválon a labdarúgó torna 
Auerhammer János emléktornaként 
kerül megrendezésre. Évek óta határa-
inkon túlról, a szlovákiai Tardoskeddről 
és Patonyból is érkeznek csapatok, 
de megyénk különböző településeit 
is szép számban képviselik a foci sze-
relmesei már várva a napot, amikor 
megmérettethetnek. Ölre mennek a 
győzelemért a csapatok, de mindvé-
gig megmarad a barátságos szellem, 
a jó hangulat. 

A díjátadásokat Jani bácsi fia, és 
Ágnes lánya bonyolították, méltatva 
édesapjuk életét, de mióta fia nincs 
közöttünk, lányunokájáé, valamint Jani 
bácsi lányáé Ágié ez a szép feladat. 
Amikor a kupákat a kezükbe veszik és 
átadják a győzteseknek, mindig ott van 
a pillanatban édesapjuk is. 

Emlékét méltó tisztelettel őrzi a falu 
vezetése évről-évre figyelmet fordítva 
arra, hogy a hagyomány ne szakadjon 
meg.

Bár ezen a nyáron már 25. alkalom-
mal rendezte meg az SE és az önkor-
mányzat a tornát, a család számára 
talán mégis a tavalyi, a 24. marad 
örökké emlékezetes és egyben meg-
ható, hiszen a torna megnyitójának 
időpontjával esett egybe Jani bácsi 
második dédunokája, a kis Hédike 
születése…

Köszönet Auerhammer Áginak, hogy 
felidézte Édesapja emlékét!

Molnárné Varga Katalin

jóérzést félretéve a temetőbe járnak 
begyűjteni, ki tudja milyen célból a 
kiültetett virágokat. Sajnálatos módon 
több sírról is „választanak”, volt olyan 
hozzátartozó, aki már tehetetlen az 
ötödik viráglopás után, hogy mit is 
tegyen a sírra, hiszen nem két cserép 
ellopásáról van szó, hanem 15 szebb-
nél szebb növényről. De számtalan sírt 
teljesen „lekopaszítottak” az elmúlt hó-
napokban, ki tudja mikor, a nap mely 
szakaszában, hogy egyedül, vagy tár-
saságban múlatják eképpen az időt?

A legmorbidabb az az eset, amit 
talán nagyon kevesen tudnak, hogy 
a nagykereszten lévő corpuszt (a ke-
reszten lévő Krisztust) még januárban 
talán létrával, vagy bakot állva, de 
leszedték a keresztről és feldarabolva 
eladták a méhbe. A temető közép-
pontjában lévő nagykereszt az Erdei 
család gondozásában van. Néhai Er-
dei Józsi bácsi nagybátyjának a fia 17 
évesen esett el az I. világháborúban, 
és a szülők az ő emlékére állíttatták a 
nagykeresztet. Mint utóbb kiderült a 
tolvajok meglettek, és elnyerték méltó 
büntetésüket, de sajnos ugyanolyan 
anyagból már nem lehetett pótolni, 
hiszen a lelopot t közel száz éves 
corpusz olyan jó ötvözetből készült, 

hogy szinte nem is látszott rajta az 
idő. Most a család pótolta ezt a ha-
talmas veszteséget, nem kis anyagi 
áldozattal, de ápolva az emléket és 
lehetőséget adva mindazon hozzá-
tartozóknak a kegyelet lerovására, 
akiknek valahol a világban jeltelen 
sírban fekszenek hozzátartozóik, vagy 
akiknek messze vidéken vannak el-
temetve, és itt módjuk van gyertyát 
gyújtani, emlékezni rájuk.

A megoldást nem tudom... Most a 
temető fenntartója kihelyezett egy 
táblát, amiről megtudhatjuk, hogy 
reggel 6 órától este 8 óráig van nyitva 
a temető kapuja, majd bezárják. Ki 
tudja, lehet, hogy ez is megoldás, bár 
ha valaki elszánt arra, hogy megsze-
rezze a másét, annak nagyon mind-
egy, hogy zárt ajtókat talál. Többen 
említették a térfigyelő kamerát, nem 
tudni, milyen hatósugarú és értékel-
hető képet adnának a teljes temetőt 
végigpásztázva.

A megoldás talán a BECSÜLET len-
ne, így tiszta nagybetűvel, hogy ami 
a másé, azt tiszteletben tartom, nem 
veszem el, de ez csak fikció sajnos.

 A jóérzésű ember csak elszomoro-
dik, és halkan kérdezi, hogy merre tart 
a világ, az erkölcs, az emberi jóérzés?

Engem pedig az szomorít el, hogy 
ezeket a sorokat csak éppen az(ok) 
nem olvassa(sák) el, aki(ke)t érint. Bár 
ki tudja? 

Molnárné Varga Katalin

„Tojtak” pottyantani a pacik…
Az eredetileg tervezett időpontban, augusztus 10-én az égiek, egy héttel 
később, szombaton pedig a lovak nem bizonyultak túl kegyesnek a ló-
citrom pottyantó verseny fogadóihoz és szervezőjéhez, a környei Hafner 
Jánoshoz. A pacik ugyanis „tojtak” pottyantani…

T atabánya-Síkvölgyön, a Hafner Vendéglőnél kialakított, 110 mezőre 
osztott területet délután 5 órakor tippelők „vizslatták” fejüket vakar-
gatva, vajon melyek lesznek a „befutók”. Volt, aki a szerint logikázott, 

hogy hol fog megállni, legelni a ló, s volt, aki úgy vélte, nem érdemes való-
színűség számításokkal bíbelődni, csak a szerencsén múlik, hová pottyant 
majd. A „nyertes” mező ugyanis a jelképes tét ötszörösét hozta a fogadó 
konyhájára. Pontosabban csak hozta volna.  

Pedig a lovaival Környebányáról érkező Szénási Judit és tanítványa, Fa-
zekas Rebeka mindent megtett a siker érdekében: az öt éves kisbéri herélt 
Rakéta és a tíz esztendős kanca, Kacér indulás előtt a gazdától lótápot és 
árpát kapott, s ez útközben Rakéta esetében háromszor is „meghozta a 
gyümölcsét”.  Joggal gondolta tehát mindenki, hogy a kis gyomruk miatt fo-
lyamatosan evő és ebből fakadóan folyamatosan emésztő és gyakrabban 
pottyantó állatok a kétszer húszperces játékidő alatt is szépen „teljesítenek”. 
Ez azonban elmaradt. Hiába doppingolták a hátasokat cukorkával, almá-
val, répával, ők csak kecsesen lépdeltek, s ha olykor meg is emelkedett a 
farkuk, azzal csak a legyeket hessegették el.

A pottyantás tehát elmaradt, az érdeklődők azonban mégsem panasz-
kodhatnak, hiszen a bátrabbak pár kör erejéig felmerészkedhettek Rakéta 
és Kacér hátára.
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Vasárnap is várja vásárlóit  
az Alma Patika Oroszlányban

A vásárlók igényeihez igazodva vasárnap is – reg-
gel kilenctől délután négy óráig – várja vásárlóit 
az oroszlányi Tesco áruházban található Alma 
Patika, az áruház bejáratától jobbra található 
családi hangulatú gyógyszertárában.

V 
illám Gyuláné gyógyszertárvezető elmondta, 
munkájuk során nem csupán a gyógyszerek 
eladására figyelnek, hanem még a vény nélkül 

kapható gyógyszerek esetében is szívesen adnak taná-
csot, megosztva a vevőkkel azokat a tapasztalatokat, 
melyekre sokéves gyógyszerészi munkájuk során tettek 
szert. A gyógyszertárnak talán a szívélyes kiszolgálásnak 
köszönhetően is sok a visszajáró ügyfele és kedveltsé-
géhez az is hozzájárul, hogy a vásárlók visszajelzése 
szerint a környéken ez az egyetlen gyógyszertár, melyet 
vasárnap is felkereshetnek.

A Tescoban lévő Alma Patikát az áruház vevőin kívül 
sokan keresik fel a szemben lévő városi ügyeletről, 
illetve a környező falvakból. A gyógyszertárban termé-
szetesen bankkártyával is lehet fizetni és folyamatban 

van egy hordozható kártyaleolvasó beszerzése, a fej-
lesztés után már az ügyeletben átvett gyógyszerek is 
fizethetők kártyával. 

Az Alma Patika hálózat havonta állít össze akciós ka-
talógust, melyben az időszerű, egészségmegőrzéshez 
szükséges készítményeket ajánlják. A katalógust egyre 
szélesebb körben terjesztik Oroszlány, Környe és Bokod 
háztartásaiban, de az érdeklődők a patikába betérve is 
elérhetik a kiadványt és a szomszédoknak is vihetnek. 

Az Alma Patika különleges ajánlata a Praxis Platform 
Beteggondozási Program, mely egy ingyenesen igényel-
hető kártyával öt százalék kedvezményt nyújt bizonyos 
készítmények árából az egész családnak. A kártya nem 
személyhez kötött, előnyeit a családból bárki kihasznál-
hatja. A programba belépők nemcsak árengedményt 
kapnak, hanem több, általuk választható témakörből 
kérhetnek egészségügyi tanácsot, emil-ben, SMS-ben, 
vagy szöveges üzenetben, illetve TAJ-számukkal be-
léphetnek a Praxis Platform Beteggondozási Program 
internetes fórumára, ahol szakképzett, tapasztalt 
gyógyszerészek válaszolnak kérdéseikre.

Egészségnevelésről laikusoknak
Ebben a számban a sűrős orvosi ügye-
lethez fordulásról és mentőhívásssal 
kapcsolatos tudnivalókról szeretnénk 
néhány szót szólni. Mindannyiunk  éle-
tében adódhat olyan helyzet, amikor pl 
hétvégén, ünnepnapokon vagy éjszaka 
van szükségünk segítségre.

O rvosi ügyelet: Településün-
kön a tatabányai kistérségi 
társuláshoz kapcsoltan műkö-

dik központi orvosi ügyelet a Tatabánya 
Béla Kir. krt. 69 szám alatt. Telefonszáma: 
316-800.   Az ügyelet munkanapokon 
16-08 óra, hétvégén és munkaszüneti 
napokon 08-08 között működik. Fontos 
szabály, hogy az ügyeletet sűrgős és 
indokolt esetben keressük fel, mivel 
az indokolatlan betegellátás a való-

ban sűrgős esetektől vonhatja el az 
amúgyis szűkös kapacításokat. (pl. 
két hete meglévő fájdalmas tyúkszem 
vagy rendszeresen szedett gyógyszerek 
felíratása,vagy 1 hete fáj a torkom, de 
nincs időm a háziorvosomhoz menni 
esetek nem a sűrgősségi ügyeleti ellá-
táshoz tartoznak.) De ha valóban sürgős, 
halaszthatatlan problémánk van ne 
késlekedjünk az ügyelet felkeresésével.
(Pl. szombaton kezdődő sűrgős pana-
szokkal ne várjunk meg a hétfő reggeli 
háziorvosi rendelést, hanem fordoljunk 
az ügyelethez).

Mentőhívás: Magyarország terü-
letéről az egységes és ingyenes 104-s 
hívószámon érhetőek el. Mentőt min-
denki hívhat, orvosi beutaló nem kell 
hozzá. Vannak olyan esetek, amikor 

nagyon fontos a mentőszolgálat kés-
lekedés nélküli értesítése, mert az idő-
beli késlekedés életet jelenthet. Ilyen pl: 
eszméletlen beteg, mellkasi fájdalom, 
szélütés vagy szélütésre utaló tünetek 
jelenléte, súlyos allergias rekació stb.  
A mentők értesítésekor fontos, hogy mu-
tatkozzunk be, lényegre törően közöljük, 
hogy mi történt, ki a sérült vagy esetleg 
sérültek, hol található a sérült (pontos 
cím) ill. válaszoljunk a mentőszolgá-
lat diszpécserjének összes kérdésére 
megfelelően. (Nem az időt akarják 
húzni, hanem a mefelelő információk 
birtokában tudnak csak megfelelő se-
gítséget küldeni.) Itt is érvényes, hogy 
indokolatlan, felesleges dolgokkal a 
mentőszolgálatot ne terheljük.

Dr. Bublovics Péter

A légzésről – szokás szerint kicsit másképp
A légzés az emberi élő szervezet számára 
nélkülözhetetlen életműködés. Ennek 
folyamán a levegőből a sejtek működé-
séhez szükséges oxigént veszünk fel és a 
közben termelődött széndioxidot adjuk le.  

A z úgynevezett külső légzés a 
tüdőben történik, és tulajdonkép-
pen nem más, mint a külső légtér 

és a vér közötti gázcsere. (Belső légzésen 
a sejtek légzését értjük.) Belégzéskor a 
bordaközti izmok egy részének összehú-
zódása következtében megemelkednek 
a bordák, a rekeszizom összehúzódása 
miatt az lesüllyed, így megnő a mellüreg 
térfogata, melyet követ a tüdő kitágulá-
sa. Emiatt csökken benne a nyomás, így 
a külső levegő a tüdőbe áramlik. Kilég-
zéskor fordítva történik minden. A bordák 
lesüllyednek. A rekeszizom elernyed, a 
mellüreg felé bedomborodik, a mellkas 
és azt a passzívan követő tüdő térfogata 
csökken, benne a nyomás megnő, a 
levegő a szabadba távozik. 

Légzésünket akaratunktól függetlenül 
egy, a nyúltvelőben lévő központ szabá-
lyozza, de légvételeinket akaratlagosan 
is tudjuk befolyásolni. Egy felnőtt ember 
percenként átlagosan tizenhatszor vesz 
levegőt és egy légvételkor kb. fél liter 
levegőt szív be. Erőltetve természetesen 
ennek többszörösét is beszívhatja, sőt 
teljes kilégzés után is marad bent kb. egy 
liter tartalék levegő. 

Bizonyos tüdő- és más betegségekre 
különböző légzéstípusok a jellemzőek. 
Kopogtatással, hallgatózással és műsze-
res vizsgálatokkal a betegség lefolyása 
illetve a gyógyulás folyamata követhető. 

Most pedig nézzük meg más meg-
világításban a légzést, úgy is, mint egy 
lehetőséget a gyógyulásban és a gyó-
gyításban!

Egy egészséges alvó ember egyenle-
tesen, lassan lélegzik. Ha felébred, akkor 
máris felgyorsul a légzése, de ásítva 
például mélyebbet sóhajt, nyújtózkodva 
pedig megint másként veszi a levegőt. Ha 
elkezd fizikai munkát végezni, akkor még 
szaporábban lélegzik, de megváltozik a 
légzése abban az esetben is, ha beszél, 
ha reggelizik vagy pl. hidegebb vízben 
zuhanyozik. De fizikai munkát sem kell, 
hogy végezzen a változáshoz, elég, ha 
megijed, izgul, nevet, mérges, haragszik 
vagy akár csak erősen gondol valamire 
vagy valakire. Ezek mind különböző típusú 
légzésformával járnak. Tehát megállapít-
hatjuk, hogy a különböző külső és belső 
okok jelentősen megváltoztathatják a 
légzés típusát. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy cselekvésünk és/vagy elménk, gon-
dolataink változása kihat a légzésformára. 
Most pedig fordítsuk meg gondolatmene-
tünket! Légzésünk egyenletessé, nyugodt-
tá tétele elménk, pszichénk nyugalmát 
válthatja ki, ez pedig az egész szervezetre 
jó hatású lehet. Ebből pedig egyenesen 
következik, hogy az egyenletes, lassú, mély 
légzés és annak megfelelő irányítása az 
energia (chi vagy csí) zavartalan kerin-
géséhez vezet, amely viszont egyenesen 
előfeltétele az egészséges állapotnak. 

A kínaiak a betegséget okozó ténye-
zőket eredendően két csoportba osz-
tották. A külső okokat „hat rossz”-nak is 
hívják, ezek a hideg, a forróság, a szél, a 
nedvesség, a szárazság és a lázat okozó 

tényezők. Később ezt a csoportot bővítet-
ték, de a légzésterápia szempontjából a 
többi új külső okból csak a fáradtságot 
tesszük a „hat rossz” mellé. Belső okként 
„hétféle érzelem” jöhet szóba, úgymint 
aggodalom, szomorúság, öröm, harag, 
gondolat, ijedelem és félelem.

Mindezekből következik, hogy légzé-
sünk irányításával be tudunk avatkozni 
számos élettani és kórtani folyamatba.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a mai 
világban nagyon sok betegség gyó-
gyítására a légzésterápiánál jóval 
hatékonyabb eljárásokat ismerünk és 
alkalmazunk. 

Ezért és a félreértések elkerülése cél-
jából szögezzük le, hogy a légzésgya-
korlatok megelőző jellegűek, leginkább 
a szervezet energetikájának harmonizá-
lása útján gátolhatják meg a betegsé-
gek kialakulását. De ez nagyon fontos 
tényező! A légzésterápia fő értékét tehát 
így fogalmaznám meg: a helytelen kon-
dicionálás, a rossz, helytelen és beideg-
ződött „szokások”, légzés, testtartás, stb. 
idült betegségekhez vezethetnek. Azon-
ban a rendszeresen végzett gyakorlatok 
az új, a helyes „megszokás-rendszer” 
kialakulásával energiaharmonizáláshoz 
vezethetnek, amelynek következménye 
az egészség helyreállása. De azt is tudni 
kell, hogy a légzésgyakorlatokat (is) 
kizárólag hozzáértő orvos vezetésével 
szabad végezni.

Továbbra is hangsúlyozom, hogy pana-
szaikkal forduljanak orvoshoz, aki majd 
kikérdezés és vizsgálatok után dönt a 
kezelés módjáról. Jó egészséget kívánok! 

ÁJ

A mesék vége

A z idős hölgy egy szép június eleji 
napon érdekes telefont kapott. 
A vonal másik végén az unoká-

ja jelentkezett, vagy legalábbis valaki, 
aki annak állította be magát. A nagy-
mama tudta, hogy unokája az Egyesült 
Államokban tanul és hónapok múlva 
tervezi csak a hazautazást. Miután 
végigtelefonálta a családot, gyorsan 
kiderült, hogy nem az unoka telefonált. 
Ám az állítólagos utód újból jelentke-
zett, ekkor már komoly igényekkel. A 
tékozló fiú elsír ta a nagymamának, 
hogy rossz társaságba keveredett, min-
den pénzét eltapsolta, adósságokat 
is felhalmozott. Könyörgött, adjon egy 
kis pénzt, amivel egyenesbe tud jönni. 
A cseles nagyi ekkor megnyugtatta 
„unokáját”, csupán ezer dollárja van 
otthon, de azt azonnal neki adja, csak 
mondja meg, hol és mikor. A tárgyalá-
sok menetéről azonban ekkor már a 
rendőrség is tudott.

 A hölgy kereset t fel bennünket, 
mondván, trükkös tolvajok akarják meg-
rövidíteni. Tudtunk a megadott átadás-
átvétel helyszínéről is, amely a kerület 
egyik kertes házas övezetében, az egyik 
udvaron lett volna – magyarázza az 

elfogás részleteit Czink Tibor zászlós, a II. 
Kerületi Rendőrkapitányság bűnüldözési 
alosztályának nyomozója. - A hölgynek 
elmagyaráztuk, hogy mit mondjon a 
pénzért érkező személynek, aki persze 
nem az unoka volt, mivel ő „nem ért rá” 
elmenni, hanem a legjobb barátja. Két 
kollégám a kertben állt lesben egy bo-
kor mögött, egy másik társam az utcát 
figyelte, magam a gépkocsit vezettem. 
Miután a férfi megkapta, amit akart, sar-
kon fordult, de nem jutott messzire, szinte 
a földbegyökerezett a lába, amikor a 
bokorból megszólalt egy hang: rend-
őrség, a törvény nevében álljon meg! 
Mire feleszmélt, már kattant is a csukló-
ján a bilincs. Az elfogás olyan gyorsan 
folyt le, hogy a férfinak még egy papír 
zsebkendőt sem volt ideje elhasználni 
azok közül, amelyeket a nagymama tett 
dollár helyett a borítékba – mosolyodik 
el a zászlós.

Miközben a nyomozók felelősségre 
vonták a kedves barátot, akiről kiderült, 
hogy nem más, mint a többszörösen 
büntetett előéletű H. Ferenc (49), az utca 
végén tovább zajlottak az események, 
mert mint kiderült, a férfi nem egyedül 
érkezett a találkozóra.

A kollégám figyelt fel egy férfira, aki 
az utca végén álldogált egy gépkocsi 
mellett és rendületlenül telefonálgatott. 
Miután H. Ferencet kivontuk a forga-
lomból, ezt az urat számoltat tuk el. 
Mint kiderült, S. Istvánnak hívják (60), és 
idősebb kora ellenére priuszban nem 
körözi le társát, „csupán” hatrendbeli 
vagyon elleni bűncselekmény van a 
számláján. Mind a két férfi nemrég 
szabadult, azonban a „munka világa” 
feliratú ajtón feltehetően egyikük sem 
találta meg a kilincset. S. István nem 
sokat kertelhetett, mert a nála lelt bűn-
jelek egyértelműen ellene szóltak. Sőt, 
arra engedtek következtetni, hogy van 
egy harmadik társuk, akinek azonosítá-
sa folyamatban van. Jelenleg mindkét 
férfi előzetes letartóztatásban van, ide 
várjuk harmadik társukat is – összegzi 
az ügyet a zászlós.

Forrás: Zsaru magazin

Hiszem, hogy ez a cikk tanulságos és 
követendő példa az emberek számára. 
Tudjuk meg, mindig van segítség, hogy 
ne váljunk áldozatokká. Éljünk a lehe-
tőségekkel és merjünk segítséget kérni!
                                                                        Friedrich Gyula
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Megérkeztünk!
„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.”

Augusztusban két kisleánnyal és egy kisfiúval gyarapodott 
községünk, így sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Brinzik József és Cser Alexandra  
kisfiát, Zalánt

Román Gábor és Dr. Orlovits Éva  
kislányát, Lilit

Pirityi János és Farkas Éva kislányát,  
Eliza Esztert.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülöníté-
sét biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszüle-
tésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt 
pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. 
születésnapjáig veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkor-
mányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi fogyatékos gyer-
mekek 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 
automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Tanulja meg 88 tanórában uniós támogatással 
a számítógép kezelését

az alapoktól az irodai programokig! Korhatár NINCS!
Csak max. 4400 Ft önrészt kell fizetni összesen!

ÚJRA indul! - Már 2 helyszínen is!

INGYENES  
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM!

Tata, Református Gimnázium: 

Szeptember 2-től heti 2 alkalommal, hétfőn és szerdán 
16.30-tól 19.45-ig, napi 4 tanórás tanfolyam. 88 tanóra – 22 alkalom, 

utolsó tanítási nap: november 18-án. 

Október 19-től heti 1 alkalommal, szombatonként 8.00-tól 14.30-ig, 
napi 8 tanórás tanfolyam. 88 tanóra – 11 alkalom,  

utolsó tanítási nap: 2014. január 25-én. 

Tatabánya, Sárberki Általános Iskola:

Szeptember 24-től heti 2 alkalommal, kedden és csütörtökön 
16.30-tól 20.30-ig, napi 5 tanórás tanfolyam. 88 tanóra – 18 alkalom, 

utolsó tanítási nap: november 21-én. 

Regisztráció:  
www.tudasodajovod.hu weboldalon!

További információ és segítség a jelentkezéshez: 

www.hatekonyiskola.hu • Telefon: 30 374 7288
Rektor Oktatóközpont Kft. és az Effectif Solutions Kft. együttműködésével Felnőttképzési nyilvántartási szám:00412-2011

Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben a napok-
ban ünnepelték, vagy ünneplik kerek születésnapjukat:

85 esztendős 
Troll Jánosné (1928. 08. 12.)

80 esztendős 
Kéri Andrásné (1933. 08. 21.) 

Rajna Károlyné (1933. 08. 10.)

75 esztendős 
Már Andrásné (1938. 08. 30.) 
Tóth Jánosné (1938. 08. 09.)

70 esztendős 
Rácz Béláné (1943. 08. 29.) 

Wéber Ádámné (1943. 08. 06.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

Programok
Gyermek horgászverseny

A Környei Horgász Egyesület horgász-
versenyt hirdet gyermek tagjai részére 
augusztus 31-én, szombaton. Nevezni a 
helyszínen lehet. Helysorsolás 7.00–7.50-ig, 
etetés 7.50-től, a verseny 8 órakor kezdődik 
és 11-ig tart, horgászni 1 bottal 1 horoggal 
felszerelt úszós készséggel lehet. Díjazás-
ban az első 5 összsúlyban legtöbbet fogó 
versenyző részesül, s a FISCH Kft. jóvoltából 
valamennyi nevező ajándékba kap egy 
zseb pecát és egy kg etetőanyagot. A ver-
senyre a gyerekek mellett az érdeklődőket, 
családtagokat is hívja, várja az egyesület 
vezetősége. 

CSALÁDI és LELKI NAP  
szeptember 8-án (vasárnap)  

a környei katolikus templomban

PROGRAMAJÁNLÓ:

10.30-tól  Rózsafüzér imádkozása
11.00-től  Szentmise
15.00-től Zenés Taizé imaóra a tatai  
 Szent Imre Plébánia fiataljaival
15.45-től Kisfilmek vetítése (A szentségi  
 házasságról, a papi hivatásról,  
 egy apáca életútjáról.)

16.30-tól  Bedy Sándor plébános mond  
 beszédet a hivatásról
17.15-től A tatabányai Bárdos Lajos  
 Vegyeskar műsora
18.00-tól  Agapé, szeretetvendégség

A délutáni program ideje alatt gyermek-
foglalkoztató lesz kézműveskedéssel, játé-
kokkal, mesefilm vetítéssel. Sok szeretettel 
hívunk és várunk mindenkit, különösképpen 
községünk fiataljait és családjait! A szere-
tetvendégségre süteményeket köszönettel 
fogadunk!

Környei Római Katolikus Egyházközség

Zen Bu Kan Kempo Karate
edzések indulnak

Érdekelnek a harcművészetek? Szereted 
a sok mozgást? Erősítenéd tested, lelked? 
Gyere el hozzánk, próbáld ki és ha tetszett, 
akkor visszavárunk. Zen Bu Kan Kempo Ka-
rate edzések indulnak szeptember 2-ától 
Környén az általános iskolában 6-14 éves 
korig. Az edzések időpontjai: hétfő és szer-
da: 17-től 18 óráig. Edző: Bognár Levente 
ZBK Kempo 1.kyu.

Érdeklődni a 06 30 218 9260-as telefonszá-
mon vagy a tbkempo@gmail.com e-mail 
címen lehet. Web: www.tbkempo.uw.hu

Szüreti felvonulás és bál 
A szüreti mulatság idén szeptember 21-én vár mindenkit községünkben.  

A szüreti menet délután 2-kor indul a Művelődési Ház elől, 
a Szivárvány Táncegyüttes, a Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport,  

az alsós német „nemzetiségi” csoportok tanulói, az óvodás táncosok, a Német Nemzetiségi Dalkör  
és a Várgesztesi Vagányok a következő megállóhelyeken csalogatnak mindenkit  

tánccal, muzsikával a felvonulást követő mulatságba:

Rákóczi utca (Bernhardt Tivadarék előtt) – Alkotmány utcai parkoló –Feszty utca – Kisfaludy-köz kereszteződés
Bajcsy utca – József A. utca kereszteződés – Hunyadi utca – Rózsa F. utca kereszteződés – Patak utca – Művelődési Ház

A szervező Német Nemzetiségi Önkormányzat minden környeit szeretettel vár!

Az általános iskolában este 8 órakor jótékonysági szüreti bál kezdődik.  
A talpalávalóról a megújult SCHÜTZ KAPPELE zenekar gondoskodik. 

A támogatói jegyek ára 2500 Ft, érdeklődni a 06 30 662-0862-es telefonszámon, valamint az iskolában és az óvodában lehet.

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe  

szeretettel meghívja Önt és családját 

augusztus 31-én szombaton, 
a kitelepítés 66. évfordulójára 
rendezett megemlékezésre.

Program:
17.00 Német nyelvű szentmise a katolikus templomban
17.45 Koszorúzás és megemlékezés a Kitelepítési Emlékműnél
19.00 Kulturális program a Közösségi és Tájházban.

Fellépő kultúrcsoportok:
	 •	Német	Nemzetiségi	Gyermekcsoport	Környe
	 •	Német	Nemzetiségi	Dalkör	Környe
	 •	Német	Nemzetiségi	Dalkör	Dunaszentmiklós
19.30 órától muzsikál a vértessomlói „Heimattöne” zenekar

Lovaglás és íjászat a sportpályán

Szeptember 7-én, szombaton újabb 
állomásához érkezik a Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted 2013. programsorozat. 
Délelőtt 10 órától kicsiket és nagyokat 
egyaránt várnak a szervezők a sportpá-
lyán, ahol lehetőség nyílik lovaglásra, s a 
vállalkozó kedvűek azt is kipróbálhatják, 
milyen ügyesen bánnak az íjjal. Aki te-
heti, látogasson el a sportpályára, ahol 
délig díjmentesen várják a programok 
az érdeklődőket! Bővebb információ a 
06 30 2777909-es telefonszámon kérhető 
Gubicza Istvántól.



A Művelődési Házban ősszel induló csoportok és tanfolyamok

Közérdekű információk

Az első tanítási napon kapják meg  
a diákok a tankönyveket

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola értesíti a Tisztelt Szü-
lőket, hogy a Tankönyvellátó tájékoztatása 
alapján „az új tankönyvellátási rendszer 
keretében már nincs szükség arra, hogy a 
szülőknek a tanév megkezdése előtt külön 
e célból be kelljen fáradniuk az iskolába 
átvenni a csomagokat.” A diákok a fentiek 
miatt az első tanítási napon, szeptember 
2-án kapják meg a tankönyveket. A tanév-
nyitó ünnepély augusztus 30-án, pénteken 
17 órakor kezdődik.

Trézlné Staudinger Csilla – igazgató

Angol és német  
nyelvtanfolyamok indulnak Környén

Egy Európai Uniós projekt több mint 12,5 
milliárd forint tal támogatja a magyar 
állampolgárok idegen nyelvi és informa-
tikai képzését. A programban résztvevők 
fejenként 90.000 Ft értékben tanulhatnak, 
de csupán párezer forintos önrészt kell 
befizetniük. A New York nyelviskola szerve-
zésében folyamatosan indulnak 90 órás 
angol, német nyelvtanfolyamok Környén 
4 500 Ft-os részvételi díjért. A tanfolyam(ok) 
– létszámtól függően – heti 2 x 3 órában 
hétköznap vagy heti 1 x 6 órában hétvégén 
indulnak. A minimum létszám csoporton-
ként 16 fő, jelentkezni Magda Petránál lehet 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban. 

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselői fogadóórát tart szept-
ember 2-án, hétfőn 17 és 18 óra között a Pol-
gármesteri Hivatal képviselői szobájában. A 
képviselő mindazokat várja, akik valamilyen 
problémájuk megoldásához segítséget, 
vagy tájékoztatást szeretnének kérni. 

Elköltözött a kormányhivatal

A Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal Törzshivatala, valamint tatabányai 
székhellyel működő hivatalai augusztus 
26-ától új helyen, a Tatabánya, Ságvári 
Endre utca 50. szám alatt, a Tatabányai 
Integrált Közigazgatási Központban várja 
ügyeik intézésére az ügyfeleket.  

Aki nem állt át a digitális vételre,  
az már semmit nem lát a képernyőjén

Aki még mindig nem állt át a digitális 
vételre az ország középső 14 megyéjében 
(Komárom-Esztergom megyében, így 
Környén is) már semmit sem lát a tévéjén, 
ugyanakkor továbbra is segítséget kérhet 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól. 
A rászoruló háztartások augusztus 31-éig 
igényelhetik az ingyenes digitális vételi esz-
közök beszerelését. Az igénylőlap a környei 
Polgármesteri Hivatalban is beszerezhető, 
illetve segítség kérhető a kitöltéséhez.

Támogatásra az jogosult, aki állandó 
lakcímén kizárólag analóg földfelszíni mű-

sorszórási vétellel rendelkezik, és 
a) rendszeres szociális segélyt; 
b) lakásfenntartási támogatást; 
c) ápolási díjat kap; 
d) időskorúak járadékában; 
e) saját jogon nevelési ellátásban; 
f) fogyatékossági támogatásban; 
g) vakok személyi járadékában; 
h) saját jogon kapott hadigondozotti  
 pénzellátásban; 
i) foglalkoztatást helyettesítő  
 támogatásban részesül; illetve 
j)  2013. évben tölti be a 70. életévét  
 (vagy ennél idősebb), és számára az  
 ONYF által folyósított nyugellátás,  
 nyugdíjszerű szociális ellátás,  
 egészségbiztosítási ellátás együttes  
 összege nem haladja meg a  
 mindenkori nyugdíjminimum  
 kétszeresét, azaz 57 000 forintot. 

Az igényléshez szükséges dokumentumok 
letölthetők a www.digitalisatallas.hu oldalról, 
valamint az ingyenesen hívható 06 80 383 
940-es zöldszámon is lehet segítséget kérni. 

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel: 
Beke László polgármester 06 30 7681624

A szerkesztésért felel:  
Salamon Gyöngyi 06 30 3874690

hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.  
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

A sokszorosításért felel: Jávor Zsolt ügyvezető

Több csoport, tanfolyam indítását tervezi 
a környei Művelődési Ház ősztől. A kíná-
latban szerepel tánc, dalkör, mozgás- és 
tartásjavító torna, gombaismerő tanfo-
lyam. Az intézmény mindezek mellett a 
már rendszeres összejöveteleire is várja 
a jelentkezőket.

MAGYAR NÉPDALKÖR
Vezetője: Bolemányi Magdolna citera; 
Bozóné Kucskár Anikó; Schweininger Ilo-
na. Első találkozás: szeptember 6. péntek 
17.00. Időpont: Minden héten, pénteken 
17 órától-18 óráig.

NÉMET TÁNCCSOPORT
Vezetője: Eck Csabáné és Tirhold Kármen. 
Első találkozás: szeptember 13. péntek 
19.00. Időpont: Minden héten, pénteken 
19 órától–20 óráig.

HASTÁNC
Vezetője: Keszeg Katalin. Első találkozás: 
szeptember 11. szerda 18.00. Időpont: 
Minden héten, szerdán 18 órától–19 óráig. 
Részvételi díj: 800 Ft/óra

KÍMÉLŐ TORNA
Vezetője: Nárai Ildikó. Első találkozás: 
szeptember 9. 17.00. Időpont: Minden 
héten, hétfőn 17 órától–18 óráig. Tagdíj/
részvételi díj: 400 Ft/óra.

LATIN-AMERIKAI TÁRSASTÁNC  
TANFOLYAM

Vezetője: Farkas Mónika, a FreeDanceHall 
Tánc-Centrum vezetője. Első időpont: 
október 11. péntek 18.00. Tar tama:  
4 alkalom, 4×60perc. Időpont: pénte-
kenként 18 órától–19 óráig. Tanfolyam 
díja: 4000 Ft/fő.

GOMBAISMERŐ TANFOLYAM
Vezetője: Katona Imréné Irénke gomba-
szakértő. Első időpont: szeptember 23. 
hétfő 17.00. Tartama: 5 héten keresztül 
5×3 óra elmélet és 4 alkalommal terep-
gyakorlat. Időpont: hétfőnként 17 órától 
20 óráig. Tanfolyam díja: 6000 Ft/fő.

MÁR MŰKÖDŐ CSOPORTJAINK:

IFJÚSÁGI KLUB
Klubnap minden kedden 17–19 óráig.

NŐKLUB
Vezetője: Németh Lajosné, Marika – klub-
nap minden csütörtökön 16–18 óráig.

BABA-MAMA KLUB
Vezetője: Jenei Zita – klubnap minden 
szerdán 16–17 óráig.

ZUMBA
Vezetője: Hermann Anikó – időpont: 
minden kedden 18–19 óráig. Részvételi 
díj 800 Ft/óra.

AEROBIC
Vezetője: Faragó Éva – időpont: minden 
csütörtökön 18–19 óráig. Részvételi díj 
500 Ft/óra. A Számítógépes Klub minden 
hétköznap délután várja az érdeklődőket.

PROGRAMAJÁNLÓ

KARAOKE EST 
Augusztus 31-én, szombaton 19–23 óráig. 
Belépődíj 400 Ft, az Ifjúsági Klub tagjai-
nak díjtalan!

COUNTRY EST és GRILL PARTY 
Szeptember 14-én, szombaton 18–23 
óráig.


