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Családi Majális
A hagyományos, főzőversennyel egybekötött 
családi napot és majálist az önkormányzat 
május 1-jén, szerdán rendezi meg a tóparton, 
ahol ismét szórakoztató programok, s nemes 
versengések várnak kicsit és nagyot. 

 

I dén már 6. alkalommal keres új gazdát a 
Vándor Fakanál! A főzőversenyre Friedrich 
Gyulánál lehet jelentkezni személyesen. 

Azt, hogy mi kerüljön a bográcsokba, min-
denki maga dönti el, az alapanyagokról és 
a tüzelőről a nevezők gondoskodnak. 

Éremeső Ausztriában
Öt éremmel érkezett haza április közepén az ORTRI négy 
környei sportolója egy Ausztriában megrendezett duatlon 
versenyről. Bár a hosszú tél miatt sorra elmaradtak a magyar-
országi megmérettetések, a fiatalok Licskó Csaba vezetőedző 
szerint már mutattak valamit várható formájukból, így biza-
kodva várják a duatlon Országos Bajnokságot. 

A szomszédos országban Fóthi Zoltán egy arany- és egy ezüst-, 
Benedek Zsolt egy ezüst- és egy bronz-, Weiger Ákos egy arany-

érmet szerzett, Virágh Csaba pedig két negyedik helyezést. 
Edzőjük úgy véli, hogy a korosztályuk bajnokaspiránsainak 
felkészülése hazai környezetben nem sikerült volna ilyen jól 
a kedvezőtlen időjárás miatt, ám a környei önkormányzat tá-
mogatásával márciusban Horvátországba utazhattak, ahol a 
korosztályos triatlon válogatott kerékpáros edzőtáborában ve-
hettek részt. Licskó Csaba megfogalmazása szerint a sportolók 
a férfias munka után erőtől, önbizalomtól duzzadóan érkeztek 
haza, bizonyítja ezt az ausztriai éremeső is.

Õ részletes program a 2. oldalon
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A Családi Majális programja:
 8.00 Gyülekező 
 9.00 – 13.30-ig Bográcsos főzőverseny  
  (bármilyen étellel lehet indulni)
 10.00 Családi sportvetélkedő 
  (2 felnőtt és 2 gyermek összeállítású 
  csapatok nevezését várják)
 11.00 Tai Chi Dr. Árendás Józseffel
 11.00 Rendőrautó, rabszállító autó kiállítása
 13.30 főzőverseny zsűrizése
 14.00 Környei Mazsorettek műsora 
 14.30 Lángos evő verseny (a lángost helyben készítik 
  el az Idősek Otthona munkatársai) 
 15.00  Főzőverseny eredményhirdetése: 
  a Vándor Fakanál és ajándékok átadása
 16.00 Muzsikál a Tulipános Zenekar
 17.00 Balaskó István és zenekara
20.45–22.00 Tábortűz gitár- és énekszó mellett 

A helyszínen az önkormányzat biztosítja a sörpadokat a részt-
vevőknek. Sörben, üdítőben, virsliben, hot dogban és vidám 
hangulatban biztosan nem lesz hiány!

BORVERSENY!
Idén május 11-én 9 órától rendezik meg a Les-hegyen Környe második borversenyét. A mintákat előző nap, május 10-én 16 és 
21 óra között lehet leadni Bella Sándor pincéjében. Bővebb információ Friedrich Gyulától kérhető személyesen, vagy a 06 30 
847-9428-as telefonszámon, illetve Bella Sándortól a 06 20 922-0654-es telefonszámon.

Mary – Magyarországon először a HeMo előadásában
A „Mary” című gyermekmusical tekinthető meg a HeMo Mu-
sical Stúdió előadásában május 11-én, szombaton 16 órától a 
Művelődési Házban. Jegyek elővételben 700, a helyszínen 900 
forintért vásárolhatók. Csoportoknak kedvezmény! További 
információ a 34 473 091-es telefonszámon kérhető.

A darab különlegessége, hogy Magyarországon a HeMo 
Musical Stúdió mutatja be először, a szövegkönyvet és 
a magyar dalszövegeket a csoport vezetője, Hegyi Mó-

nika írta.Mary nem mindennapi kislány. Sőt, inkább különleges. 
Bár vannak, akik flúgosnak mondanák vagy rettentőnek, vagy 
elviselhetetlennek, esetleg borzasztó okosnak. Ahhoz képest, 
hogy egy szélhámos természetű használtautó-kereskedő és az 
ő használt autóihoz hasonló felesége gyermekeként látta meg 
a napvilágot, képességei különlegesnek mondhatók: ha akarja, 
tanárnője felemelkedik és kirepül az ablakon. De szülei nem 
érzékelik teremtésük nagyságát, sőt elküldik inkább egy szörnyű 
nevelőintézetbe. Mary és ifjú tanárnője között barátság alakul 
ki, a tanárnő felismeri a kislány képességeit. De nem mindet. 
Varázslatok várják a nézőket…

PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe és a Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete május 19-én vasárnap 
rendezi a már hagyománnyá vált májfadöntést, melyre minden érdeklődőt szeretettel meghív.

Program:

• 17 órakor májfadöntés a Községháza parkolójában 
• Zenés vonulás a Tájházhoz 
• Májfadöntés és műsor a Tájház udvarán 
• Pünkösdi Táncház

Fellépők:

• Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport 
• Német Nemzetiségi Dalkör 
• Szivárvány Táncegyüttes

A zenét a Várgesztesi Vagányok zenekar szolgáltatja.

Belépődíj nincs!

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

ORBÁN NAP
A Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint Környe Község Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottsága idén is megszervezi a már hagyományos Orbán napi ünnepséget a Les-hegyen található Orbán Szobornál. A rendez-
vény május 26-án, vasárnap 17 órakor kezdődik. A résztvevők a megnyitó után ezúttal is borral köszöntik az Orbán Szobrot, majd a 
Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Szivárvány Táncegyüttes Gyermekcsoportja, a Német Nemzetiségi Dalkör műsora, s végül 
a hagyományos pogácsás borkóstolás következik.  A szervezők sok szeretettel várják a környeieket az Orbán napi programra! 

…folytatás az 1. oldalról
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Közmeghallgatás csekély érdeklődés mellett 
Túlzás lenne azt állítani, hogy zsúfolásig 
megtelt a gyönyörűen felújított Művelődé-
si Ház színházterme a március 25-ei köz-
meghallgatáson, melynek kezdeteként 
hagyományosan az idei esztendő szám-
adatait, terveit ismertetette Beke László. 

A polgármester kiemelte: tisztában 
vannak azzal, hogy a tervezettek 
mellett számtalan felújítás lenne 

indokolt és sürgős az idei évben, ám az 
óvodaépítésnél felmerülő összköltség, 
amely az utak, járdák, park, villamos- és 
szennyvízhálózat kialakítását is tartalmaz-
za, megközelíti a 700 millió forintot, ezért 
már az is kiemelkedő eredmény lesz, ha 
az elképzeléseknek megfelelően tudják 
végrehajtani az ez évi feladatokat. Mint 
mondta, tavaly decemberben félmilliár-
dos pénzkészlettel zárt az önkormányzat, 
éves szinten általában 250 millió forintot 
tudnak fejlesztésre fordítani, így könnyen 
kiszámolható, hogy az új óvoda és kör-
nyezetének kialakításával és az egyéb 
felújításokkal le is fedik az összeget.

Mindemellet t természetesen nem 
csorbulnak a szociális ellátás és a támo-
gatások keretei. A BURSA pályázatnál 
50 fővel és 1,5 millió forinttal tervezték a 
költségvetést, az óvodások 4, az iskolások 
5, a középiskolások, főiskolások és egye-
temisták személyenként 6 ezer forintos 
beiskolázási támogatásban részesülnek 
majd, a közgyógy igazolványokra, teme-
tési, átmeneti, természetbeni segélyekre 
és köztemetésekre majdnem 20 milliót 
fordít Környe, s 12-en részesülnek méltá-
nyossági ápolási díjban, ami majdnem 
5 milliós kiadást jelent.

Az utak, járdák felújítására, karban-
tartására, kátyúzásra és hó eltakarításra 
több mint 8 millió forintot terveztek, zöld-
terület kezelésre öt állandó alkalmazott 
bérét, járulékát, valamint a fűnyíráshoz, 
hótoláshoz szükséges üzemanyag költsé-
gét, gépek karbantartását, beszerzését.

A tavaly májusi, özönvízszerű esőzés 
következtében lezúduló sárlavináról is 
szólt a polgármester. A kártalanítás és az 
árkok, utak megtisztítása 6 673 000 forint-
ba került, ebből az állam a Vis major ke-
ret terhére 3 816 000 forintot térített meg, 
mivel a fennmaradó 2 857 000 forintos 
munkálatokat nem az önkormányzati, 
hanem a kárt szenvedett környei lakosok 
ingatlanjain végeztette el a helyható-
ság. A rendkívüli helyzet kialakulásához 
nagymértékben hozzájárult a Környe 
közigazgatási területével kapcsolódó 
szántóföldek nem megfelelő művelése, 
tehát olyan növény ültetése, mely nem 
fogja meg a sárlavinát. Hogy többé 
ne fordulhasson elő hasonló, az önkor-
mányzat februárban levélben fordult a 

földhasználókhoz, hogy nyilatkozzanak, 
milyen növényeket kívánnak termesz-
teni idén a legkritikusabb területeken. 
A visszajelzések alapján elmondhatjuk: 
sikerült elérni, hogy a fontosabb részeken 
(Bem utca vége, Hunyadi utca, Ságvári 
u. vége, Tatai u. Tatabánya felöl az Ady 
E. utca) a gazdálkodók eleget tegyenek 
a talajeróziós kötelezettségüknek, így 
egyetlen területen sem lesz 100 százalék-
ban kapásnövény termesztve – jelentette 
be Beke László.

Idén önállóan, s nem a Magyar Közút 
Kht. hulladékgyűjtési akciójához kap-
csolódva mentesíti a falu a bekötő utak 
mentét a szeméttől – ez is elhangzott a 
polgármesteri tájékoztatóban, indoklásul 
pedig az, hogy tavaly hiába gyűjtötték 
szorgalmas és lelkes kezek a szemetet, a 
száznál is több teli szemeteszsák hosszú 
napokig nem lett elszállítva. Több mint 
egy hétig hevertek az utak mentén, s idő-
vel kiborult a tartalmuk, mert az állatok 
megkezdték a zsákokat.

A közmeghallgatás résztvevői, vagy 
nézői az „óvodamizéria” hátterével is 
megismerkedhettek. Mint elhangzott, a 
közbeszerzési eljárásban nyertes Energas 
Kft. tavaly szeptemberben átvette az 
óvoda építési területét, azonban a szer-
ződésben vállalt kötelezettségeit nem 
teljesítette. Már a kivitelezés megkezdé-
sekor látszott, hogy a nyertes vállalkozó 
nem úgy áll a munkához, ahogy ezt 
döntő többségében megszokta Környe. 
Az önkormányzat természetesen szerette 
volna megtudni a késlekedés okát, ám a 
kérdésekre nem érkezett válasz, csupán 
ígéret, hogy másnaptól kezdődik a len-
dületes munkavégzés.

Végül a külsős szakági műszaki el-
lenőrök pontos és precíz munkája, az 
építési napló szabályszerű vezetésének 
megkövetelése is hozzájárult ahhoz, 
hogy az önkormányzat anyagi veszteség 
nélkül zárhatta le ezt a gyümölcsözőnek 
egyáltalán nem nevezhető kapcsolatot. 
Kár csak az időkéslekedés miatt érte a 
falut. A kivitelező céggel – közös meg-
egyezéssel – tavaly november 29-én 
bontott szerződést az önkormányzat, 
majd a Közbeszerzési Döntőbizottság jó-
váhagyásával  hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljárásban választotta ki az újabb 
kivitelezőt a T-Mátrix Kft. személyében. 
Joggal merül fel a kérdés, hogy miért az 
Energas Kft.-vel szerződtünk, amikor róluk 
már az interneten is számtalan fórumon 
olvasni lehet, hogy gyakran problémák 
adódnak a kivitelezéseikkel – folytatta a 
polgármester. 

Mivel az óvoda építésének értékhatára 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására 
kötelezte az önkormányzatot, így nem 

állt módunkban válogatni a résztvevők 
között. Azok a cégek, akik megfeleltek a 
pályázat pénzügyi, műszaki és minden 
egyéb feltételének és ajánlatuk érvényes 
és összehasonlítható volt, azok pályázatát 
érvényesnek kellett minősíteni és a kiírás 
szerint el kellett bírálni. Egy közbeszerzési 
eljárás során nem lehet figyelembe venni 
azokat az információkat, melyeket az in-
terneten olvashatunk, vagy más források-
ból jut tudomásunkra. Amennyiben van 
érvényes pályázat és ennek az értéke 
belül van az önkormányzat által meg-
határozott értékhatáron, akkor az eljárás 
eredményes, és az önkormányzat köteles 
a nyertes ajánlattevővel szerződést kötni. 
Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a 
Közbeszerzési Döntőbizottság kötelezi a 
szerződés megkötésére az önkormány-
zatot és súlyos, milliókra rúgó büntetést is 
fizettet vele – adta meg a választ. Beke 
László azt is elmondta, hogy jelenleg az 
építés az új kivitelezővel szerződés sze-
rinti ütemezéssel folyik, a második ütem 
már kb. 50 százalékos készültségnél tart, 
s bízik benne, hogy tartható lesz az új 
óvoda-bölcsőde augusztus 31-ei műszaki 
átadási határideje.

A polgármesteri tájékoztató után a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnöke, Menoniné Pillmann Teréz számolt 
be a mögöttük álló évről és az idei ter-
vekről, Orlovits Tímea jegyző ismertette a 
járási rendszer kialakításával kapcsolatos 
változásokat, az utcanév módosításokból 
eredő önkormányzati és állampolgári 
teendőket, majd elérkezett a kérdések 
feltételének ideje, ám abban sem bővel-
kedett a közmeghallgatás. Süli Lászlóné 
felvetésére elhangzott, hogy még nem 
tudni, lesz-e idén lomtalanítás a köz-
ségben, s bár különböző híreket hallani 
arról, hogy a jelenlegi szolgáltató kivonul 
Magyarországról, az önkormányzathoz 
még semmilyen hivatalos megkeresés 
nem érkezett. 

(A falugyűlést követően az önkormány-
zat levélben fordult a szolgáltatóhoz, 
amely válaszában arról tájékoztatott, 
hogy továbbra sem rendelkezik a hulla-
déklerakó bővítésére szóló engedéllyel, 
ám reményeik hamarosan elhárulnak 
az akadályok a munkálatok elől, s ősszel 
pótolják az elmaradt lomtalanítást.)  

„A meccs még nincs lejátszva”
A 232 fős tagságból hetvenen jelentek 
meg a Környe Sportegyesület április 
11-ei rendkívüli közgyűlésén, melynek 
legfőbb napirendje az önkormányzat és 
a szervezet között kialakult helyzet és a 
kiváltó okok tisztázása volt. 

M inthogy a közgyűlés ily mó-
don határozatképtelennek 
bizonyult, tíz perces várakozás 

után kezdődhetett el az „újabb” összejö-
vetel, akkorra meg is érkezett még egy 
sportoló, tehát már 71 tag, valamint az 
önkormányzati képviselők, jegyző, s ter-
mészetesen Beke László polgármester 
jelenlétében kezdődhetett el a később 
három órásra nyúló összejövetel.

Mint ismert, a környei önkormányzat 
február 21-én értesítette az egyesület 
vezetését, hogy március 1-jével, 30 na-
pos felmondási határidővel felmondja 
támogatói megállapodását, így április 
2-ától a sportolók nem használhatják 
díjmentesen az önkormányzat létesítmé-
nyeit. A lépéshez meglehetősen hosszú 
út vezetett, ezért a teljesség igénye nél-
kül idézzünk fel néhány momentumot. 
Tavaly ősszel kiderült, hogy a sporttelep 
rezsiköltségei igencsak elszaladtak, s a 
miértre nem volt magyarázat. Az egye-
sület elnöke októberben nem jelent meg 
a testületi ülésen, ahol a 2011-es évről 
kellett volna beszámolnia. Egy hónappal 
később megtette, ám a képviselők úgy 
érezték, kérdéseikre nem kaptak választ, 
ezért beszámolóját nem fogadták el. Ez 
év januárjában a kézilabda szakosztály 
és a mazsorett csoport tavaly elnyert 
pályázati támogatásával nem számoltak 
el határidőre, majd többszöri nekifutásra 
sem sikerült a támogatói szerződésnek 
megfelelően, hiánytalanul benyújtaniuk. 
A testület végül február 11-én zárolta az 
egyesület támogatását, majd a már jel-
zett időpontban, február 21-én felmond-
ta az annak utalását rögzítő megálla-
podást. (Az előzményekről részletesen 
honlapunkon – www.kornye.hu – a „Csak 
sportszerűen” címmel közzétett írásban 
tájékozódhatnak.)

Telt-múlt az idő, s miután a hó elejétől 
(miközben zajlanak a bajnoki küzdelmek) 
az egyesület tagjai számára megszűnt az 
önkormányzati létesítmények díjmentes 
használatának lehetősége, a szervezet 
vezetése számára is egyre sürgetőbbé 
vált a helyzet rendezése. Beke László pol-
gármester viszont feltételül szabta, hogy 
a testület részéről megfogalmazódott kér-
désekre egyértelmű válaszokat várnak, 
mégpedig az egyesületi tagság előtt. Így 
érkeztünk el az április 11-ei közgyűléshez, 
ahol a polgármester sorolta a kérdéseket, 
Győző Csaba elnök válaszolt, majd Beke 

László az esetek 
többségében a 
jelenlévők egyet-
értő morajával kí-
sérve így reagált: 
nem kaptam vá-
laszt… A „jelensé-
get” egyébként a 
sakk szakosztályt 
képviselő Németh 
Lajos így summáz-
ta: olyan, mintha 
a beszélgetők két 
külön országban 
élnének, s szerinte 
reggelig is eltart-
hat a közgyűlés. 
Később úgy vé-
lekedett, hogy az egyesületnek csak 
elméletileg van vezetése, a gyakorlatban 
nincs… 

Egy hölgy pedig a rendre visszatérő 
költségvetési, könyvelési, könyvveze-
tési kérdések, hiányosságok kapcsán 
az egyesület könyvelőjét hasonlította 
Columbo feleségéhez, akiről bár min-
denki beszél, még senki sem látta…

A sportolók hozzászólásaiból az is 
kiderült, hogy ők maguk sem látnak tisz-
tán minden kérdésben, s nem is értenek 
egyet valamennyi belső folyamattal. Süli 
István Árpádné, a kézilabda szakosztály 
vezetője azt vetette fel, hogy vélemé-
nye szerint az önkormányzattól érkező 
támogatást címkézni kellene, hogy cél-
irányosan valóban annyit fordítsanak 
egy-egy sportágra, amennyit arra a 
helyhatóság szán. Azt is hozzátette, hogy 
a kézisek minimális költséggel működnek, 
hiszen a telep infrastrukturális kiadásai 
közül egy fillér sem köthető hozzájuk.  
A témához kapcsolódva olyan vélemény 
is elhangzott, hogy a nagy pénzek a 
labdarúgásra mennek el, pedig lehetne 
kisebb léptékű, családiasabb fociban 
is gondolkodni. Rák Zsolt edző pedig 
azt nem értette, hogyan keletkezhetett 
több mint egymilliós tagdíjkintlévősége 
az egyesületnek, amikor (például) a férfi 
kézilabdázók részéről legfeljebb az idei 
első negyedév révén lehet elmaradás, 
ami nagyjából 36 ezer forintra rúghat. A 
vélemények egyetlen ponton találkoztak 
igen markánsan: valamennyien mielőbbi 
megoldást sürgettek, s kérték, hogy ismét, 
s napokon belül „nyíljanak meg a kapuk” 
a sportolók előtt.

Beke László reagálásaiban jelezte, 
hogy az önkormányzatnak soha nem volt 
célja a sport ellehetetlenítése, csupán 
tisztán szeretne látni. Így azt is szeretné 
tudni, hogy az egyesület nagy „kalapján” 
belül hogyan oszlanak meg a költségek, 
azaz, csapatonként kívánják tudni a mű-

ködtetéssel járó kiadásokat, de azokra 
a közgyűlésen sem derült fény. S még 
akad jó pár kérdés, amelyek válaszokat 
igényelnek ahhoz, hogy a testület ismét 
tárgyalhasson az egyesülettel kötendő 
megállapodásról.     

Békefi István elnökségi tag hozzászólá-
sában elismerte a hibákat, s – mint fogal-
mazott – vállalja a felelősséget, de kéri 
a testületet, hogy próbálják meg még 
egyszer, mint „egy rossz házasságnál.” 
A tagság elnézését is kérve azt mondta: 
okultunk a történtekből.

A polgármester egyfajta zárszóként 
sportnyelven szólva úgy fogalmazott, 
hogy a meccs még nincs lejátszva a füg-
gőben lévő kérdőjelek miatt, de elindult 
egy párbeszéd, s kéri, hogy ne csak az 
elnökség, hanem a szakosztályi vezetők 
részvételével folytatódjon az egyeztetés. 
Azt is kiemelte, hogy az önkormányzat 
ragaszkodik a negatívumok kijavításá-
hoz, hiszen az egyesület támogatásáról 
közpénzből gondoskodik. Végül hozzá-
tette: bízom benne, hogy ez az egész 
hamarosan csak egy rossz emlék lesz.

Dr. Antalóczy Alfréd ügyvéd, levezető 
elnök javaslatára az egyesület végül egy 
7 fős bizottság létrehozásáról határozott, 
amely a továbbiakban egyeztet az ön-
kormányzattal, s erre perceken belül sor 
is került. Bár este fél tízkor kiürült a műve-
lődési ház színházterme, a tárgyalások a 
polgármesteri hivatalban folytatódtak, 
hiszen a hétvégi mérkőzések azonnali 
döntést sürgettek. A képviselők végül 
rendkívüli ülésükön úgy határoztak, hogy 
az egyesület és szakosztályai április 12-
étől május 3-áig 90 ezer forintos bérleti díj 
ellenében használhatják az önkormány-
zat létesítményeit. 

Az önkormányzat és az egyesület 
közötti tárgyalások még lapzártánkkor 
is tartottak, így a további részletekről a 
Környei Hírhozó következő számában 
olvashatnak.    
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Remek eredmények az informatika versenyen!
A tatabányai Sárbereki Általános Iskola az idei évben is megrendezte a 
Lábas Antal Informatika Emlékversenyt, ahol a környei gyerekek a korábbi 
évekhez hasonlóan remek eredményeket értek el. 

A z intézmény már hosszú évek óta várja a diákokat a szellemi megmé-
rettetésre, melyet 2007-ben neveztek át tisztelt kollégájuk emlékére 
a család beleegyezésével és támogatásával, így immár  hetedik 

éve hívják a város és környékbeli iskolák diákjait a Lábas Antal Informatikai 
Emlékversenyre. A gyerekek hagyományosan hét kategóriában mérik össze 
tudásukat, a környei diákok közül hárman is a képzeletbeli dobogó legfelső 
fokára állhattak. Első helyezést ért el szövegszerkesztésből Budavári Kinga, 
operációs rendszerekből Magda Martin, paint rajzoló programból és könyv-
tárismeretből Nagy Lilla. Logó programnyelvből és könyvtárismeretből Fóti 
Norbert is szépen „vizsgázott”, ő a mezőny második legjobbja lett. Táblázat-
kezelésből Tkalcsits Brigitta az ötödik, míg bemutató készítéséből Jakobi Réka a nyolcadik helyet szerezte meg. Gratulálunk a 
diákoknak és felkészítőjüknek, Kollárné Paragi Évának!

Ezüst minősítés a szivárványos táncosoknak  
Április 13-án rendezte meg a tatabányai Puskin Művelődési Házban a Forgórózsa Népművészeti Központ az I. Észak-Dunántúli 
Regionális Gyermek és Ifjúsági Népművészeti KI-MIT-TUD-ot, amely nem titkoltan a magyar és nemzetiségi kultúra iránt kívánta 
felkelteni az érdeklődést, hogy minél több gyermeket és fiatalt lehessen sikerrel bevonni a hagyományok ápolásába.

A meghirdetett néptánc, népzene, népdal, népmese, népi-játék, 
népszokás, népművészeti ágakban közel ötszáz résztvevő 
mérette meg magát három korcsoportban, köztük a környei 

szivárványos táncosok. A művészeti iskolás néptáncosok legidősebbjei, 
a Szivárvány Táncegyüttes, valamint regionális fesztiválon első alkalom-
mal bemutatkozó, Hétszínvirág névre keresztelt alsó tagozatos táncosok 
produkcióit a Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, Palenik József 
és Balogh Tímea táncos-koreográfus házaspár, Fábián Éva népdal-
énekes, mesemondó, Eredics Gábor népzenész, zenepedagógus, 
valamint Gábor Klára megyei szakreferens alkotta zsűri „Ezüst fokoza-
tú minősítéssel” jutalmazta. László Márta és Keltai Gábor felkészítők, 
valamint a szülők tehát joggal lehetnek büszkék a fiatalokra, hiszen 
nagyszerűen helytálltak a regionális megmérettetésen. 

fotó: Labossa Lajos

fotó: Krupánszky Imre

Ismerkedés az iskolával
Szeptembertől várhatóan negyven kis elsős lépi át a környei 
általános iskola ajtaját, akkor már iskolatáskával a hátukon. 
A kicsik és szüleik ugyanis már megkezdték az ismerkedést az 
intézménnyel, márciusban nyílt órák, 22-én pedig különböző 
programok várták őket.

B izony akadt gyerkőc, akinél eltörött a mécses, amikor 
kiderült, hogy anya másik terembe megy, ő pedig „ma-
gára marad” a számára még ismeretlen ebédlőben az 

ismeretlen tanító nénik között. A pityergés azonban hamar el-
múlt, amikor sorra érkeztek az ovis társak, s amikor kiderült, hogy 
mennyi minden vár rájuk, amíg anyu és apu az igazgató nénit 
hallgatja. A fiúk, lányok kézműveskedtek, rajzoltak, ragasztottak, 
kivezették a nyuszit a labirintusból, s a tornateremben is igazán 
élvezetes akadálypálya várt rájuk. Eközben Trézlné Staudinger 
Csilla igazgató a szülők számára tartott tájékoztatót az iskolás-
ról, amelyet talán már nem is kell olyan nagyon bemutatni a 
szülők számára, hiszen sok kis elsős nővére, bátyja már viseli az 
intézmény címerével ellátott nyakkendőt.

Az iskola két épületében 25 osztályteremmel működik, ebből 
9 szaktanterem, a minden nap nyitva tartó könyvtár szépiroda-
lommal és szakirodalommal segíti a diákok felkészülését. Az első 
két évfolyamon két tanítós, napközis oktatásban részesülnek 
a kicsik, napirendjüket segíti, hogy külön épületben vannak.  
A művészeti tagozat jelenleg grafika, illetve néptánc tanszakkal 
működik, az iskola 2008-ban elnyerte a „Kiválóra minősített 
művészetoktatási intézmény” címet. A diákok felzárkóztatása 
már az első évfolyamon megkezdődik, ezen felül heti 22 órá-
ban fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus segít, valamint 

kistérségi ellátásban logopédus is foglalkozik a tanulókkal – 
ismertette az igazgató. Mint mondta, bár már első és második 
osztályban is van lehetőség szakkör jelleggel angol és német 
nyelvtanulásra, kéri a szülőket, mérlegeljék, hogy a tanórákon 
kívül milyen egyéb, rendszeres foglalkozást választanak a kicsik 
számára, ugyanis szeptembertől az új tanterv szerint a legkiseb-
beknek is 25 órás lesz a heti órakeret, ezért át kell gondolni, hogy 
mennyire terhelhetők további kötelezettségekkel. 

Kempos sikerek
Április 6-án Pécsen rendezték meg a Zen Bu Kan Kempo Gyermek Országos Bajnok-
ságot, melyet a tatabányai Kempo Klub gyermeksportolói, köztük a környei általános 
iskola négy diákja, kiemelkedő eredménnyel zárt. A gyerekeket a versenyre edzőjük, 
senpai Bognár Levente (1.kyu) készítette fel, s szűkebb hazánk sportolói négy arany-
éremmel is megörvendeztették a trénert, valamint szüleiket. Benkő Lili Amarilla (4/b) 
formagyakorlatban utasított korcsoportjában maga mögé mindenkit, földharcban 
pedig második helyen végzett. Benkő Mirabella Niobé (2/a), Budai Anita (4/b) és 
Budai Levente (1/b) földharcban szerzett aranyérmet. Gratulálunk a versenyzőknek!

Molnárné Varga Katalin
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A gyerekek felkészülten várták a húsvétot
Vörös- és lilahagymával színezett tojásokat varázsoltak tész-
ta és némi ragasztó segítségével hímessé, nyuszi és csibe 
formájú poháralátéteket, tojástartókat készítettek, festettek, 
vágtak, színeztek a gyerekek március 26-án a Közösségi és 
Tájházban, ahol a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
tartott húsvéti barkácsolást.

A kicsik alaposan felkészültek az ünnepre, ahogy múlt 
az idő, egyre inkább az okozott fejtörést, hol találjanak 
biztonságos helyet a törékeny remekműveknek, hiszen 

az ablakpárkány is megtelt. Többen nem maguknak szorgos-
kodtak, hanem ajándékot készítettek, köztük Vadkerti Levente 
is, aki kitartóan keresgélt az apró betűtészták között, mígnem 
elkészült testvére ajándéka, s rajta olvashatóvá vált a felirat: 
BOLDOG HÚSVÉTOT BENCE. Mag, mag, búzamag, benne aluszik 
a Nap – mondogatták a fiúk, lányok, akik tojáshéjba ültettek 
tönkölybúzát, ami ki is kelt húsvétra, ha a gyerkőcök nem felej-
tették el meglocsolni. S hogy az ünnepi kézműveskedés még 
emlékezetesebb legyen, a szervezők csokoládétojás keresésre 
is buzdították a kicsiket, bár nagyon senkit sem kellett nógatni. 

Pillanatok alatt szétszéledtek a tájházban és a fészerben, s az 
utolsó zugba is bekukkantottak, hátha ott rejtőzik a meglepetés. 
Volt, aki négyet-ötöt is összegyűjtött, de végül mindenkinek ju-
tott, a szemfülesebbje pedig így logikázott barátjának: menjünk 
a Teri néni után, mert ő teszi ki a tojásokat… 

Szeretetelőadás
Kicsit talán furcsának tűnik a mostani 
20 fokos ragyogó napsütésben vissza-
emlékezni, de bizony alig egy hónapja 
tombolt az a hóvihar, mely embert, 
gépet próbára tett. Sokan és sokféle-
képp mondtak köszönetet községünk 
vezetésének, az önkénteseknek a ma-
ximális segítőkészségükért: e-mailben, 
levélben, személyesen. 

M égis meglepő volt az a gesztus, 
melyet az oroszlányi Kortárs 
Színház, Tánc és Összművészeti 

Műhely – Kosztüm Egyesület vezetője, 
Kádár Gergely tett, aki kis csapatával egy 
színházi előadás keretében köszönte meg 
a segítséget a falunak, hiszen Ő is itt rekedt 
és élvezte vendégszeretetünket azon a 

bizonyos viharos éjszakán. Nem volt teltház 
(pedig az ezer forintos támogatói jegy 
teljes összegét a környei iskolának aján-
lották fel), de akik tanúi voltak ennek az 
előadásnak, csodát láthattak a szeretetről, 
ami minden jelenlévő szívét megtalálta. 
Ültem a gyönyörűen felújított Művelődési 
Ház színháztermének nézőterén, és azon 
gondolkodtam, hogy mindazok, akik nem 
voltak jelen, szegényebbek maradtak egy 
kicsit. Szegényebbek, mert egy értékes, 
szívhez szóló, gondolatébresztő előadást 
láthattak volna a hitről, reményről és a 
legfontosabbról, a szeretetről. Köszönet 
illeti meg a szereplő gyerekeket komoly-
ságukért, ahogy közvetíteni tudták a leg-
fontosabb emberi érzést felénk. 

Molnárné Varga Katalin

Annak, aki szeret
A költészet napjához kötődően Pálfy 
Margit tartott önálló irodalmi estet ápri-
lis 17-én a környei Művelődési Házban. 
A színművésznő tolmácsolásában a 
magyar irodalom gyöngyszemeiből 
álló válogatást hallhatta az érdeklődő 
közönség. Emberségről, küzdelmekről, 
művészi hitvallásról szóló szenvedélyes, 
érzelmekkel teli előadása mindenkiben 
felébresztette a legbensőbb érzéseket, 
gondolatokat. Az előadás végén töb-
ben megfogalmazták, hogy szeretnék, 
ha több ilyen és ehhez hasonló élmény-
ben lehetne részük.

Schweininger Ilona igazgató 

Tavaszváró a napközi otthonban
Bár a hőmérő higanyszála még március 
25-én is fagypont körüli értékeket mu-
tatott, a környei Idősek Napközi Ottho-
nába beköszöntött a tavasz: a szívekbe 
legalábbis biztosan. A klubtagokat a 
tavaszváró programon Halász-Becker 
Anita szolgálatvezető köszöntötte, s 
idézte fel a keresztény világ legnagyobb 
ünnepéhez, a Húsvéthoz kapcsolódó 
szokásokat, vallási eseményeket, babo-
nás félelmeket.

N agypéntekről például elhang-
zott, hogy a paraszti életben 
ezen a napon tiltották az állat-

tartással, földműveléssel kapcsolatos 
munkákat, nem sütöttek kenyeret, mert 
attól tartottak, hogy kővé válik, nem mos-
tak, hogy a ruha viselőjébe ne csapjon 
villám, és nem fontak. A húsvét szimbólu-
mairól a klubtagok azt is megtudhatták, 
hogy régen a barka bolyhos virágainak 
különleges gyógyerőt tulajdonítottak, a 
tojás pedig az élet újjászületésének, a 
termékenységnek a legősibb jelképe, 
hiszen bármilyen kicsi is, a világegyetem 
nagyságát, s az élettelenből az élőbe 

való átmenet rej-
télyét jelképezi.

A szolgálatve-
zető köszöntőjét 
a Vackor Óvoda 
nagycsopor tos 
g y e r k ő c e i n e k 
tavasz i  verses , 
da los ,  já tékos 
ajándékműsora 
követte, megha-
tott, boldog mo-
solyt csalva az ar-
cokra. S minthogy 
annak idején ők 
is ugyanezekkel 
a dalocskákkal 
ismerkedtek meg 
gyermekkorukban, a „Tavaszi szél vizet 
áraszt” című népdalt már az idősekkel 
együtt énekelték a kisfiúk, kisleányok, 
méltán érdemelve ki előadásuk végén a 
vastapsot, majd az ízletes süteményeket, 
az egyik fiúcska által isteninek nevezett 
teát és a papír húsvéti nyuszikat.

Ajándékból természetesen a klub tag-
jainak is jutott, hiszen az otthon dolgozói 

már napok óta szorgoskodtak, s készítet-
ték a hímes tojásokat, melyekből ezúttal 
az urak locsolkodás nélkül, sőt, a hölgyek 
is választhattak. S a meglepetések sora 
ezzel még nem ért véget. Bella Sándorné, 
Éva néni, aki szabadidejében szívesen 
horgol, három ajándékmamusszal 
érkezett, amiket az ovisok segítségével 
sorsoltak ki a klubtagok között.     

Segíthetek?
Hazánkban évente 26 ezer, azaz napon-
ta 70 embert ér hirtelen keringésleállás, 
hirtelen szívhalál. Többségük életét 
veszíti, pedig sokan megmenthetők 
lennének. A riasztó adatok alapján 
akár a címbéli „segíthetek?” kérdés is 
lehetett volna a mottója Dr. Árendás 
József környei háziorvos április 9-ei elő-
adásának a helyi Művelődési Házban. S 
hogy végül csak félig-meddig vált azzá, 
nem rajta múlt…

E szméletvizsgálatkor fontos, hogy 
az eszméletlen, vagy annak tűnő 
embert hangosan szólítsuk meg, 

tegyük fel a „Mi történt? Segíthetek?” kér-
déseket, s közben erélyesen rázzuk meg a 
vállát. Ha nem tapasztalunk reakciót, ak-

kor szintén hangosan kérjük a környéken 
lévő emberek segítségét is, közben a fej 
hátrahajtásával és az áll előreemelésé-
vel szabadítsuk fel a légutakat, s legfel-
jebb tíz másodperc alatt állapítsuk meg, 
hogy normális-e a légzése. Mert ha nem 
az, vagy egyáltalán nem lélegzik, akkor 
minden pillanat számít, hiszen az agyi 
vérkeringés megszűnése után 4-5 perc 
áll csak rendelkezésre az újraélesztésre…

Vértessomlón februárban a Sváb 
Kupa teremlabdarúgó torna záró for-
dulójában élesztettek sikeresen újra 
egy környei fiatalembert. Az életmentés 
azonban az ottani iskolában elhelyezett 
defibrillátor mellett annak is köszönhető 
volt, hogy többen pontosan tudták, mit 
kell tenniük: hogyan kell lélegeztetni, 

mellkaskompressziót alkalmazni, majd 
kezelni az életmentő készüléket a mentők 
megérkezéséig.

Talán ez az eset is szerepet játszott 
abban, hogy a környei háziorvos feltette 
– mint később kiderült, már-már költőinek 
bizonyuló – kérdését a község és Vértes-
somló, Várgesztes iskoláinak, óvodáinak, 
valamint 10-12 nagyobb vállalkozásnak: 
segíthetek? Dr. Árendás József nem titkol-
tan úgy készült erre a délutánra, hogy az 
újraélesztés legfontosabb alapjait ismer-
tető beszélgetős, gyakorlati alkalmazást 
is tartalmazó előadásán a nagyfokú 
érdeklődés miatt szék nem marad üre-
sen… De nem így történt, ezért a csaló-
dottságát sem titkolta, s a 14 jelenlévő 
előtt ironikus optimizmussal megjegyezte: 
6-7 évvel ezelőtt csak négyen vettek részt 
egy ugyanilyen programján… 

Mindennek ellenére van egy „álma”: 
hogy létrehozza a segítés faluját, ahol min-
den negyedik ember, azaz családonként 
legalább egy tudja, mit kell tennie ilyen 
helyzetben. Ha itt most hatvanan lenné-
nek, akkor 15-20 alkalom elegendő lenne, 
hogy Környe a segítés falujává váljon – fo-
galmazott a háziorvos, aki arról is meg van 
győződve, hogy mindez csak elhatározás 
kérdése: az, hogy „akarj segíteni!” – a többi 
már valóban nem rajta múlik…
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A szénanátháról
A szénanátha, az orrüreg nyálkahártyájának gyulladása, egy 
allergiás reakció eredménye. 

M ég tágabb értelemben ebben a betegségtípusban 
az allergia a szervezetnek általában testidegen anya-
gokkal szembeni megnyilvánulása. Ilyenkor bizonyos 

anyagokkal szemben a szervezet túlzott mértékben reagál. Ezek 
lehetnek pl. gyógyszerek, élelmi-
szerek, kozmetikai szerek, élőlé-
nyek mérgei, növények virágpora, 
állatok szőre, tolla, házipor és sorol-
hatnánk a további anyagokat. Az 
allergiakészség időnként családi 
halmozódást mutat. Megjelenési 
módja és mértéke többek között 
a behatolási kaputól, a testide-
gen anyag (allergén) tömegétől, 
a behatolás idejének hosszától, 
az egyén általános állapotától, 
esetleges alapbetegségeitől, 
gyógyszerszedésétől is függ, de 
nem elhanyagolható az sem, 
hogy a környezetből, élelmiszerből 
mennyi más mérgező vagy hajlamosító tényező éri a szerve-
zetet. A szénanátha esetében az sem mindegy, hogy mennyi 
idő telt el a tünetek első jelentkezése óta, sőt az sem, hogy 
mennyi ideig éltünk csecsemőként anyatejen. Kiemelendő, 
hogy a betegség illetve állapot tüneteinek erősségét és azok 
megjelenésének gyakoriságát nagymértékben befolyásolja 
az illető személy pszichés állapota is.

De nézzük mik is azok a jellemző és leggyakoribb tünetek, 
amelyek szezonálisan, de pl. házipor vagy ételallergia esetén, 
nem allergénmentes környezetben akár egész évben is jelent-
kezhetnek! Orrfolyás, mely legtöbbször vízszerű. Orrdugulás idő-
szakosan vagy éjjel-nappal. Szemkönnyezés és/vagy kötőhár-
tya vérbőség, esetleg szemviszketés, szemhéjvizenyő. Sorozatos 
tüsszögés, a szájpad, a hallójárat viszketése, ritkábban az arc 
kipirulása. A kórisme megállapításában a kikérdezésen kívül 
a már-már klasszikus panaszok és tünetek mellett bőrtesztek, 

laboratóriumi- és légzésfunkciós vizsgálatok, fül-orr-gégész és 
allergológus szakorvosok vizsgálatai és megállapításai állnak 
rendelkezésre.

Ebben a cikkben a nyugati orvoslás által alkalmazott gyógy-
szeres kezelést nem részletezem, ezt minden érintett háziorvo-
sával úgy is meg kell, hogy beszélje. Itt és most nézzünk akkor 
más lehetőségeket is! A szénanátha kezelésében a megelőzés 

szerepe döntő. Elvi megoldás az 
allergénmentes környezet bizto-
sítása lenne, de ez gyakorlatilag 
kivihetetlen. Ennek részleges meg-
oldására több lehetőség van, de a 
magam részéről járhatóbb útnak 
tartom bizonyos általános terápiás 
intézkedések megtételét. Ilyen az 
egészségtelen életmód esetén az 
életmódváltás, az esetleges pszi-
chés tényezők valamint a stressz 
kiküszöbölése, a légúti fertőzések 
megelőzése, dohányzónak a ciga-
retta elhagyása, méregtelenítés, 
légzőtorna, megfelelő mennyi-
ségű mozgás. A megelőzésben 

fontos szerepet kaphat a jóga és a helyes légzést, a meditációt 
és a mozgást is magában foglaló tajcsi rendszeres gyakorlása. 
Jó hatásúak lehetnek immunerősítő vízkezelések (pl. fürdők, 
szauna, lemosások, víztaposás). Avatott kezekben számos egyéb 
kezelési módszer is szóba jön. Az általam ismert gyógymódok 
közül sokszor jó eredményt tapasztalok homeopátiás- és állan-
dó mágnessel való kezeléstől és a hagyományos kínai orvoslás 
különböző technikáinak, elsősorban az akupunktúrának az alkal-
mazásától.  Ezeknek hatásosságukon kívül nagy előnyük, hogy 
nincs mellékhatásuk. Nem győzöm ismét hangsúlyozni, hogy az 
ebben a betegségben szenvedőknek is néhány napon belül 
nem szűnő panaszok esetén célszerű szakembert felkeresniük! 

Allergénszegény és tünetmentes tavaszt, évet és jó egészsé-
get kívánok! 

ÁJ

Virslis muffin
Az alábbi rendhagyó virslis muffin recepttel egy kicsit nosztalgiázhatunk a régi 
majálisok hangulatát idézve, melyek fontos „kelléke” volt a virsli. Akár desszertnek 
is elkészíthetjük a tóparti bográcsos főzőverseny befejező fogásaként.

Hozzávalók 3 főre (9 db muffin)
• 1-2 pár virsli • 1 közepes fej vöröshagyma • 1 kisebb fej lilahagyma • 25 dkg liszt • 1 cs. sütőpor  

• 10 dkg trappista •sajt • 1 tojás • 2 dl tej • 10 dkg Rama • só • bors • őrölt rozmaring

Elkészítés:
A virsliket hosszában negyedeljük, majd felkockázzuk. A hagymákat felaprítjuk és kevés étolajon a virslivel együtt 

megpirítjuk. Hűlni hagyjuk. A lisztet a sütőporral és a reszelt sajttal elkeverjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, 
rozmaringgal bolondítjuk. A tojást felverjük, hozzáöntjük a tejet, majd a lisztes keverékhez adjuk. A margarin  

megolvasztjuk és beleforgatjuk a tésztamasszába. A muffinsütő mélyedéseibe belehelyezzük a papírformákat  
(ha nincs, kikenjük a formát margarinnal) és egy-egy evőkanál masszát teszünk az aljába, majd ráhalmozunk  
a virslis masszából, végül egy evőkanál tésztamasszával takarjuk be. Köménymaggal vagy szezámmaggal is  
díszíthetjük, majd 15-20 perc alatt (tűpróbáig) sütjük.  A kész finomságot fokhagymás tejföllel kínálhatjuk. 

Jó étvágyat kívánunk!
Molnárné Varga Katalin

Recept

Itt a tavasz, támadnak a kullancsok!
A hirtelen ébredező tavasz a kullancsok szaporodását is meg-
gyorsítja. A melegebb, nedves időszakot szeretik legjobban 
a vérszívó paraziták, így a hirtelen jött tavaszban a probléma 
aktuális. Mielőtt erdőbe - mezőbe kirándulásokat szervezünk 
vagy sétákat teszünk a szabadban, érdemes informálódni a 
kullancs által elszenvedhető betegségekről, a kullancscsípés 
megelőzéséről is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület információs 
vonalaira rendszeresen érkeznek parazitákkal kapcsolatban 
kérdések, a lakosok többnyire állat és ember kárára bekövet-
kezett kullancscsípés miatt kérnek tanácsokat. 

K ullancsok a füves, bokros, fákkal teli területeken sűrűb-
ben megtalálhatóak. A vérszívó paraziták rejtőzködő 
életmódot folytatnak, mert nem kedvelik a fényt, a 

szárazságot és a nagyon meleget sem. Egyedfejlődésükhöz 
elengedhetetlen a vérszívás. Az állatok vagy az emberek 
szervezetéből kiszívott vér azonban nem csak a kullancsot 
táplálja, hanem a testükben lévő különféle kórokozóknak is 
kiváló táptalajul szolgál

Mi a teendő kullancscsípés esetén?

A lehető leghamarabb gondoskodjunk a kullancs eltá-
volításáról. Lehetőleg kerüljük a számunkra ismeretlen 
módszereket, melyből nagyon sokféle létezik. Modern kul-
lancskiszedő csipesszel (melyet patikákban lehet kapni) ki 
lehet szedni a parazitát. Csípés után fertőtlenítsük a csípés 
helyét, és haladéktalanul keressük meg háziorvosunkat, 
aki el tudja mondani a csípésre alkalmazandó teendőket.  
A kullancs kiszedése után keletkezett sebet gyógyulásáig 
rendszeresen figyeljük.

Hazánkban a kullancsok által 
terjesztett betegségek közül 

leggyakrabban főleg 
kettő okoz súlyos betegséget.

A vírus által okozott vírusos agyhártya-, agyvelőgyulladás – 
kullancs-encefalitis – régebb óta ismert és többnyire az ország 
nyugati és északi megyéiben fordul elő. A baktérium okozta be-
tegségről, a Lyme-kórról – Lyme borreliosisról – csupán az utóbbi 
időben hallunk sokat. Méltán, mivel az előbbi betegségnél sokkal 
gyakoribb és az ország egész területén előfordul.

Legjobb védekezés a kullancsok  
kapcsán a megelőzés!

Riasszuk el magunk és állataink környezetéből a csípést okozó 
parazitákat, ezzel megelőzhetjük a szövődményként esetlege-
sen elkapható betegségeket is. Léteznek speciális kullancsirtók/
riasztók, ezekkel a szerekkel impregnálhatjuk felsőruházatunkat 
is, kizárólag ezt! Így körülbelül két hétig tartó fokozott külső 
védelmet biztosíthatunk magunknak. Ne feledkezzünk meg 
sapkánk, fejfedőnk kezeléséről sem!

Világos színű öltözék révén a szabadban könnyebben felis-
merhetjük a reánk hulló, ruhánkra mászó kullancsokat. Érdemes 
fejünket védeni erdőjárás alkalmával világos sapkával, ruhá-

zatunk legyen hosszú szárú. Kerülő útvonal révén törekedjünk 
arra, hogy kikerüljük a kullancsok élőhelyeit, a hűvös, nedves, 
árnyékos, füves, bokros csalitost és erdőrészeket, a cserjéseket! 
Ne haladjunk vadcsapásokon sem! Házfalak tövénél és korhadt 
fatörzsek közelében gyakrabban fordulnak elő ezek a parányi 
vérszívók. Az erdőn és a legelőn lehetőleg az úton járjunk, s az 
utóbbin ne időzzünk túl sokat, mert az állatok által használt 
útvonalakon mindig több a kullancs. Ha meg szeretnénk pihen-
ni, sohase feledjük el, hogy előbb terítsünk pokrócot a földre!

Test önellenőrzés: a nap végén és másnap reggel is tüze-
tesen vizsgáljuk át a testünket, kullancs után kutatva! Különös 
gondot fordítsunk fejbőrünk és hajlataink ellenőrzésére! Ha 
kullancsveszélyes területen haladtunk át, ne várjuk meg az 
estét, azonnal tartsunk magunkon kullancsvizitet! Ruharovancs: 
a szabadban hordott ruháinkat az újabb felvétel előtt mossuk 
ki, illetve vizsgáljuk át alaposan, mert rejtőzhet benne kullancs!

Állatvédelem: házi kedvenceinket, különösen a kutyákat 
kezeljük kullancsokat elpusztító, elriasztó szerekkel. Manapság 
az állatainkra kíméletes, árban megfizethető lehetőségek 
tárháza (Spray, spoton, nyakörv, stift, stb.) áll rendelkezésre. Az 
Orpheus Állatvédő egyesület tapasztalata az, hogy a több 
hónapig aktív védelemmel a bolha-és kullancsirtó nyakörv a 
legjobban alkalmazható.

Permetezzünk! Azokon a helyeken, ahol hosszabb időt töl-
tünk – például udvar, utcafront, előkert, stb. –, a kullancsokat 
permetezéssel pusztítsuk el! Ideális időpontok: március vége-
április eleje, illetve augusztus-szeptember.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület javaslata az, hogy tartóz-
kodjunk minél többet az egészséget adó szabad levegőn, 
mozogjunk, kirándulásokkal tegyük életünket élményekkel 
telivé. A kullancsoknak, és az általuk terjesztett betegségeknek 
pedig ne adjunk lehetőséget.

Orpheus Állatvédő Egyesület
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COOP élelmiszeradomány Környére is  
A Coop Segély Alapítvány az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve idén 6548 különleges ellátást 
igénylő gyermek étkeztetését támo-
gatja országszerte. A Coop Segély ka-
mionja 183 gyermek részére juttatta el 
élelmiszeradományát március végén 
Komárom-Esztergom megyébe, így a 
Názáret Szociális Szolgáltató Környei 
Lakásotthonába is.

A Coop Segély Alapí t vány a 
2011-ben megkezdett támoga-
tási program foly tatásaként, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve, idén 6548 „különleges 
ellátást igénylő” gyermek étkeztetését 
segíti országszerte. Az alapítvány az 
adományozási program keretében 
valamennyi, állami gondozásban élő 
különleges szükségletű gyermeket – há-
rom év alatti, illetve kortól függetlenül 
fogyatékos és tartós beteg – támogatja 
függetlenül attól, hogy intézményben 
vagy nevelőszülőknél nevelkedik. Az 
élelmiszeradomány értéke országosan 
15 millió forint, közel 73 tonna és 111 rak-
lap, ebből megyénkbe két tonna, azaz 
három raklapnyi érkezett 183 gyermek 
támogatásaként. 

A gyermekközintézmények támogatá-
sával célunk hogy ráirányítsuk a figyel-
met a hátrányos helyzetű, különleges 
szükségletű gyermekek támogatásának 
fontosságára, mellyel példát kívánunk 
nyújtani más vállalatok számára is a to-
vábbi segítségnyújtásra – emelte ki Dr. Zs. 
Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség 
elnöke a Názáret Szociális Szolgáltató 
Környei Lakásotthonában március 27-
én az adományátadással egybekötött 
sajtótájékoztatón, melyen jelképesen 
átadta az élelmiszeradományt Metka 
Katalinnak, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Pedagógiai és Gyermekvédelmi 
Szakszolgálati Intézmény igazgatójának, 
aki gondoskodik annak elosztásáról. 

A filozófiánk egy része, hogy a meglévő 
értékeinket támogassuk, s ehhez három 
pillért választottunk. Az egyik a magyar 
termék, a magyar íz, a magyar termelői 
vertikum védelme. A másik ilyen láb a 
sport: úgy gondoljuk, hogy a fiatalok 
sportra való nevelése minden körülmé-
nyek között előreviszi a társadalmunkat 
és hosszú távon. De mindenkit sajnos 
nem tudunk támogatni ezért az olimpi-
konokat, ezen belül is a kézilabdát és 
a vízilabdát támogatjuk, s a napokban 
elértük a Gyémánt Fokozatú támogatói 
címet. S végül, de nem utolsó sorban 
a nehéz, vagy nehezebb helyzetben 
lévők támogatása a célunk. Ezért egy 
alapítványt hoztunk létre, amely a támo-

gatását COOP saját márkás 
termékekből, hosszú szava-
tossági idővel rendelkező 
alapélelmiszerekből összeál-
lított adományokon keresztül 
valósítja meg. – mondta 
Fekete Tamás, a VAKOM Zrt. 
vezérigazgatója.

Hanesz József, a Komá-
rom-Esztergom Megyei In-
tézményfenntartó Központ 
vezetője hangsúlyozta a 
Coop Segély Alapítvány 
gyerekek felé történő segít-
ségnyújtásának fontosságát. 
„Ezúton kérem a COOP üzletláncot, hogy 
ez az együttműködés maradjon meg 
továbbra is, melynek csak kedvezménye-
zettjei vannak, mégpedig a gyerekek” 
– mondta Hanesz József.

„A COOP-nál dolgozók tisztában van-
nak azzal, hogy mivel kereskednek, mit 
értékesítenek, mellyel a vásárlók biztonsá-
got és biztos kiszolgálást kapnak” – kezdte 
hozzászólását az üzletláncról Czunyiné dr. 
Bertalan Judit országgyűlési képviselő, a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal kormánymegbízottja, majd a 
társadalmi munkájukról nyilatkozott igen 
elismerően. „Mindenki csak annyit és azt 
tudja adni, ami a szívében van” – hang-
súlyozta a kormánymegbízott, annak 
kapcsán, hogy a COOP-nak véleménye 
szerint nagy felelősség van a vállán, hiszen 
jelen van az emberek mindennapjaiban. 
Ezt igazán példamutatóan viseli az üzlet-
lánc, hiszen környezetéről folyamatosan 
gondoskodik. „Ha van, akkor ad. Ez 
azért nagy szó, mert manapság a másik 
emberhez való lehajolás, a segítő jobb 
nyújtása kezd hiányozni a társadalomból, 
annak ellenére, hogy ettől lehetnénk iga-
zán nagyok és gazdagok. A COOP ezen 
társadalmi programja erről szól, ami azt 
bizonyítja számomra, hogy mindig van, 
aki segít és bármiből lehet adni. Ennek 
a programnak van értelme, szemben a 
ma tapasztalható, más segélyakciókkal” 
– fűzte hozzá Czunyiné Dr. Bertalan Judit.

„Önkormányzatunk és a Karitász szer-
vezetünk lehetőségeihez mérten segíti a 
rászorulókat. Egyetértek azzal az elvvel, 
hogy „duplán ad ki gyorsan ad”, ez 
a Coop Segély Alapítvány esetében 
nagyon is igaz” – fogalmazott Dr. Áren-
dás József, önkormányzati képviselő, 
az Egészségügyi- és Szociális Bizottság 
elnöke, valamint a Környei Katolikus 
Karitász vezetője, aki elismerően nyilat-
kozott a COOP üzletláncról, hiszen a két 
környei boltjában lehetőséget biztosított 
számukra a húsvéti adománygyűjtésre, 
amely eddig nem tapasztalt sikerrel 
zárult. Ahogy mi itt kicsiben, úgy önök 

nagyban végzik gyakorlatilag ugyanazt 
a munkát, végzik ugyanazt a feladatot, 
még ha ez nem is kötelességük. De jó 
és hasznos! És szükséges! Akarjuk és 
akarják, hogy valami jobb, valami szebb 
legyen ebben a mások szerint rohanó, 
egymásra oda nem figyelő világban. És 
ebben jó kivételnek lenni. A kicsiből így 
lesz nagy, a kevésből sok, a bánatból 
öröm. – fogalmazott Dr. Árendás József.

„Ez a mai esemény az együttgondol-
kodást jelenti számomra, hiszen közös 
cél megvalósításában segít az üzletlánc” 
– jelentette ki Tóth Csaba, a Názáret Szo-
ciális Szolgáltató vezetője. Majd így foly-
tatta: „család helyett családjai vagyunk 
annak a 450 gyermeknek, akik nálunk 
nevelkednek, függetlenül attól, hogy 
különleges szükségletűek vagy sem. Ők 
már sok mindent átéltek, nélkülöztek, leg-
főképpen élelmiszerben mielőtt hozzánk 
kerültek. Pedig élelem az mindig kell, az 
élet meghatározó része. Sok esetben 
nem tudják még az egyes zöldségek, 
gyümölcsök, nevét sem. Nálunk ezeket 
megtanulhatják, és megélhetnek sok 
élethelyzetet, megfelelő körülmények 
között. Ehhez a munkánkhoz járul hozzá 
a COOP az adományozásával. Az ilyen 
alkalmak során kapnak pluszt a gyer-
mekek, hogy együtt vannak azokkal, 
akik adományoznak, ráadásul nem 
kötelességből, hanem jóérzésből teszi 
ezt” – emelte ki Tóth Csaba.

Az adományátadási esemény részt-
vevőit Buzál Alexandra verssel, Benke 
József a Varázscsepp Tehetségkutató 
középdöntőjéig repítő rap-szerzeményé-
vel, míg Kovács István „Tél” című saját 
versével ajándékozta meg, előadásuk 
után Dr. Zs. Szőke Zoltán így fogalmazott: 
Jó olyan gyermekeket látni és hallani, 
akik olyan bölcs gondolatokat közvetí-
tenek, amelyet az érett felnőttek közül 
is kevesen. Jó helyen vagytok gyerekek, 
tényleg igazi családban, ahol tehetsé-
getek kibontakozhat. Nagy szeretet, amit 
ma kaptunk tőletek, ez több annál, amire 
számítottam. 

Születésnaposok Megérkeztünk!

Holland adomány Környebányára és Kömlődre
Régi, kedves ismerősként érkezett április 10-én Környebányára 
Nagy Erzsébet, az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője és Fodor 
Gusztáv református lelkész, hiszen a szervezettel már jó pár 
esztendeje kiváló kapcsolatot ápol Svétecz László önkor-
mányzati képviselő. 

A missziónak köszönhető az is, hogy 2011 nyarán nyolc 
hátrányos helyzetű környebányai gyermek nyaralhatott 
egy hétig a szentendrei Pap-sziget Campingben, s 

azóta a szervezet önkéntesei szinte negyedévenként „kopog-
tatnak be” különböző adományokkal, hogy segítsenek a nehéz 
sorsú kicsiken, családjaikon. 

Legutóbb karácsonykor látogattak el Környebányára, akkor 
svájci gyerekek által összeállított ajándékcsomagokkal vará-
zsolták szebbé az ünnepet, szerdán pedig egy, a misszióval 
szorosan együttműködő holland alapítványnak a vezetőivel 
érkeztek húsz pár vadonatúj, márkás gyermeksportcipővel és 
különböző vetőmagokból összeállított egységcsomagokkal, 
amelyek elvetve tíz család teljes évi zöldségszükségletét bizto-
síthatják nagyjából 150-150 ezer forint értékben, valamint egy 
televízióval, amely az erdei iskolában talált otthonra.

Nagy Erzsébet, Fodor Gusztáv, valamint a 45. házassági évfor-
dulóját Magyarországon ünneplő Nys és Agnes útja Kömlődre 
vezetett, ahová a Stichting Kinderen in Nood támogatásaként 
már hetekkel ezelőtt 95 pad, 105 asztal, 8 tábla érkezett, a 
végleges elhelyezésük folyamatban van az iskolában és 

óvodában. A vendégek a villámlátogatás végére még egy 
meglepetést is tartogattak: a misszió idén is megszervezi táborát 
a Pap-campingben, s felajánlották, hogy 15 környebányai és 
5 kömlődi gyermek díjtalanul tölthet ott el egy hetet júliusban. 
Fodor Gusztáv református lelkész végül a tőle már jól ismert, a 
környebányaiak és kömlődiek számára is ígérettel bíró rövidí-
téssel búcsúzott: folyt. köv! 

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős 
Polovicz Imre (1923. 04. 25.)

85 esztendős
Prekob Ferencné (1928. 04. 08.) 

Sill Vendelné (1928. 04. 29.)
80 esztendős

Zsiros Sándorné (1933. 04. 13.) 
Fekete Mihály (1933. 04. 28.) 

Eck József (1933. 04.16.)
75 esztendős 

Bíró Imréné (1938. 04. 06.) 
Sill Lászlóné (1938. 04. 06.) 

Drexler Józsefné (1938. 04. 05.)
70 esztendős

Glász József (1943. 04. 25.) 
Rácz Béla (1943. 04. 15.) 

Ötvös Józsefné (1943. 04. 18.)
További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta 
két kisleány és két kisfiú született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Tiba Sándor és Szőgyényi Andrea 
kisfiát Andrást és kislányát Emmát,

Járfás Zoltán és Holhos Andrea 
kisfiát Zalánt,

Szilbereki Edit és Wittmann Tamás 
kislányát, Kingát.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, boldog életet kívánunk!

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák és Nagypapák!

Örömünkre a „Megérkeztünk” híreket egyre többen szeretnék 
megosztani a környeiekkel. Természetesen azon babák érkezésé-
ről is örömmel számolunk be, akik anyukája, apukája községbeli, 
csupán rövidebb ideje más településre költöztek, s a picik nem 
Tatabányán születtek. Ha szeretnék, hogy hírét vigyük a kicsik 
megszületésének, hívják Kissné Ágoston Éva védőnőt a 06 20 
2140901-es telefonszámon. 
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Közérdekű információk Programok

Bűnmegelőzési előadásPályázati felhívás 
civil szervezeteknek

A környei képviselő-testület pályázatot 
hirdet civil szervezetek részére támogatás 
elnyerésére. A pályázaton minden olyan 
egyesülési jog alapján létrehozott szer-
vezet részt vehet (egyesület, alapítvány, 
stb.), amely alapszabályának, alapító 
okiratának megfelelően tevékenységét 
Környe községben ténylegesen folytatja, 
a pályázati támogatást sporttevékeny-
séghez, illetve sport- és kulturális rendez-
vények szervezéséhez igényli. 

Beadási határidő: 2013. május 6. (hétfő) 
12 óra. Bővebb információ található és 
az adatlap letölthető a www.kornye.hu/
pályázatok menüpont alól.

Érkeznek a kéményseprők

Április 24-én kezdi meg és várhatóan 
június elejéig folytatja Környén a kötele-
ző kéményseprő-ipari közszolgáltatást a 
Magyar Kémény Kft. A társaság kémény-
seprői ez idő alatt a kémények ellenőr-
zése, tisztítása, felülvizsgálata mellett a 
szolgáltatási díjak beszedését is végzik. 
A Magyar Kémény Kft. az érdeklődő, 
tájékozódni kívánó ügyfelek részére mun-
kanapokon 8 és 12 óra között ügyfélszol-
gálatot tart a tatabányai kirendeltségén, 
a Gál I. ltp. 708. sz. alatt, telefon: 06 34 310 
100 és 06 40 918 025/243-as mellék.

Pályázati felhívás a Nemzetiségi- és 
Sörfesztivál lebonyolítására

Környe Község Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a Nemzetiségi- és Sörfesztivál 
(2013. 07. 12 – 2013. 17. 14) lebonyolítására. 
A pályázatokat 2013. május 17-én 11 óráig 
lehet benyújtani. Bővebb információ 
található a www.kornye.hu/palyazatok 
menüpont alatt, kapcsolattartó Orlovits 
Tímea jegyző: 06 30 7681 633.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselői fogadóórát tart 
előreláthatóan minden hónap első 
hétfőjén 17 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselő legközelebb május 6-án 
várja mindazokat, akik segítséget, vagy 
tájékoztatást szeretnének kérni. 

Véradás

Az önkéntes véradókat várja április 29-
én, hétfő délután fél 1 és fél hat között 
a környei Művelődési Házban a Vörös-
kereszt. Adj vért, életet menthetsz! Idén 
még várhatóan július 2-án és november 
7-én lesz véradás községünkben.

Anyák napja

Az édesanyákat, nagymamákat kö-
szöntik május 5-én, vasárnap 16 órától a 
környebányai Közösségi Házban.

Meseelőadás

„A furfangos garabonciás” című mese-
játékot adja elő május 24-én 10 órától a 
Hókirálynő meseszínpad a környei Mű-
velődési Házban. Az előadásra minden 
apróságot szeretettel várnak. 

Gyereknap!

Május 25-én, szombat délután 2 órától 
kézműves foglalkozások, vidám felada-
tok, s játék várja a környei apróságokat és 
szüleiket a Művelődési Házban és a II. sz. 
óvoda udvarán. A gyereknapi program-
ra a Vackor Óvoda óvodapedagógusai 
minden gyerkőcöt, anyukát és apukát 
szeretettel hívnak és várnak!

Aerobic csoport

Aerobic alakformáló torna indul május-
tól minden csütörtökön 18 órai kezdéssel 
a környei Művelődési Házban. Az órákra 
minden érdeklődőt szeretettel vár Faragó 
Éva sportoktató (aerobic sportágban). 
Könnyen követhető alakformáló órát ígér, 
mely minden korosztály számára ajánl-
ható.  Az óra első pár percében végzett 
bemelegítést követően először állásban, 
közepes intenzitással végzett mozgások-
kal, majd a talajon folytatott különbö-
ző gyakorlatokkal próbálja feszesíteni, 
karbantartani a kritikus testrészek (has, 
derék, csípő, fenék, comb) izomcsoport-
jait. Az óra nyújtással, levezetéssel zárul. 
Polifoamot és törölközőt mindenki hozzon 
magával! Az első alkalom május 2-án 
csütörtökön 18 – 19 óráig lesz. Részvételi 
díj 500 Ft/óra. A csoporthoz folyamatosan 
lehet csatlakozni. Szeretettel várunk min-
denkit, aki kedvet érez egy kis mozgáshoz.

Bűnmegelőzési lehetőségek, az ál -
dozat tá válás megelőzése címmel 
tart előadást május 13-án 17 órától a 
Művelődési Házban Csonkáné Huszár 
Anita, a megyei rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési osztályának vezetője. 
Témák:  • Az idősek áldozattá válásának 
megelőzése (trükkös lopások, csalások). 
• Lakásbetörés megelőzése. • Közösségi 
bűnmegelőzés: hogyan tudunk egymás-
nak segíteni. Jöjjön el Ön is! Az elhangzó, 
rendkívül hasznos információk birtoká-
ban megelőzhető az áldozattá válás, 
ezért valamennyi környeit sok szeretettel 
hívom és várom az előadásra!  

Friedrich Gyula önkormányzati képviselő

Kiállítás „madártávlatból”

Pribéli Levente fotóiból nyílik kiállítás má-
jus 10-én 17 órakor a Művelődési Házban 
a Madarak és Fák napját köszöntve. A ta-
tabányai Árpád Gimnázium 14 esztendős 
környei diákjának érdeklődését 2007-ben 
keltették fel a madarak, s három eszten-
deje fotózza is őket. 

Tavaly a Varázslatos Magyarország 
fotópályázaton kompakt gép kategóriá-
ban a zsűri első helyezéssel díjazta alko-
tásait, míg a 140 fős összetett mezőnyben 
az előkelő 22. helyen végzett.Levente 
kedvenc fotós helyszínei a megyében, 
Naszályon és Környén találhatók, köz-
ségünkben az Által-ér környékén fedezi 
fel előszeretettel és örökíti meg a mada-
rakat. A május 10-én nyíló tárlat a tanév 
végéig tekinthető meg a Művelődési 
Házban. 


