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Zárolva a sportegyesület támogatása
A térség többi kistelepüléséhez mérten 
igen jó bevételekkel rendelkezik Környe, 
ennek köszönhető, hogy a működést, 
valamint a nettó 385 milliós beruházással 
megépülő új óvoda és bölcsőde kiadá-
sait is maradéktalanul biztosító, 1 milliárd 
370 milliós költségvetést fogadhatott el a 
képviselő-testület.

A büdzsé kapcsán Beke László 
polgármester elmondta: jelentős 
változás, hogy a járási hivatalok 

létrejöttével bizonyos hatáskörök elkerültek 
a községtől, mások viszont visszakerültek. 
Januártól az általános iskola fenntartója az 
állam, az önkormányzat viszont továbbra is 
működtetője. Ez azt jelenti, hogy a peda-
gógusok bérét és bérjellegű juttatásait a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) finanszírozza, míg az épület fenntartá-
si költségeit, mint például az infrastrukturális 
kiadások, az önkormányzat. A költségvetés 
megalkotásakor ugyanakkor – feltehetően 
a többi településhez hasonlóan – gondot 
jelentett, hogy az iskola kapcsán jó pár 
kiadási tétel a mai napig nem tisztázott, 
így azt sem tudni, hogy az üzemeltetéshez 
szükséges eszközök beszerzéséről, (a fény-
másolópapírtól a krétáig) a fenntartónak, 
vagy a működtetőnek kell gondoskodnia 
– tette hozzá a polgármester.

A változások az önkormányzat bevételi 
oldalát is érintették, hiszen az állam elvonta 
a gépjárműadó 60 százalékát, s a személyi 
jövedelemadó eddig helyben maradó  
8 százalékát. Ez a két tétel összességében 
72 milliót jelent Környe esetében.

Beke László a feladatalapú finanszíro-
zás „sajátosságait” is kiemelte. Eszerint 
a feladatok ellátására érkezik az állami 
forrás, s a hatályos törvények kiegészítés-
ként kötelezően mellérendelik az iparűzési 
adó 25 százalékát. Környe azon szerencsés 
települések közé tartozik, amelyek rendel-
keznek ilyen adóbevétellel, ám „érdekes” 
arányok keletkeztek: míg az állam 80 milliót 
biztosít a feladatellátáshoz, addig az ösz-
szeget a községnek kötelezően 79 millióval 
kell kiegészítenie, amit nem fordíthat sem 
fejlesztésre, sem beruházásra.

A falu kiadásainak legjelentősebb tételét 
az új óvoda és bölcsőde jelenti, valamint 
a beruházáshoz kapcsolódóan az óvoda 
melletti tér és parkosított környezet meg-
valósítása: a teljes infrastruktúra kiépítése, 
csapadékvíz elvezetése, útépítés, a régi 
általános iskola és a templom közötti út-
szakaszon, valamint a Tópart utcában az 
Idősek Otthonáig az elektromos légvezeté-
kek megszűntetése, kandeláberes világítás 
kialakítása. Ezek a munkálatok 145 millióval 
növelik a község kiadási oldalát. 

A tervekben szerepel továbbá főbb 
fejlesztésként a környebányai Erdei Iskola 
hátsó teraszának felújítása, útépítésre és 
járdafelújításra 1,5–1,5 milliót kívánnak for-
dítani, s a helyi televízió és a polgármesteri 
hivatal között idén optikai hálózatot építe-
nek ki, hogy a környeiek ismét élő adáson 
keresztül követhessék a testületi üléseket. 
A Szülőföld Programra 17 milliót biztosít 
a falu, a német nemzetiségi önkormány-
zatot egymillióval támogatja, amely a 
hagyományőrző csoportok vezetését, egy 

rendezvényre zenekar meghívását, 70 ezres 
útiköltséget és a szüreti felvonuláshoz bérelt 
Dottó vonat díját tartalmazza. A felsőokta-
tásban tanulók számára a Bursa Hungarica 
pályázathoz 1,5 milliót biztosítanak Környén, 
s a helyi kulturális, sportélet szereplői ter-
mészetesen idén is pályázhatnak a már 
hagyományos támogatásra.

A község továbbra is gondoskodik a tö-
megsport programokról, a sportegyesület 
támogatását azonban zárolta és a tarta-
lékkeretben helyezte el a testület. A döntés 
hátteréről a polgármester elmondta: a 
sportegyesület – a tenisz szakosztály kivé-
telével – a költségvetés tárgyalásáig nem 
gondoskodott a tavalyi civil pályázat elszá-
molásáról a megállapodásban rögzítettek 
szerint, illetve a 2011. évi sportbeszámolót 
a képviselők nem fogadták el, mivel szá-
mos kérdésük megválaszolatlan maradt, 
emellett pedig tavaly a sporttelep rezsikölt-
ségei is jelentős mértékben elszabadultak.  
A testület ezért a költségvetés első fordu-
lós tárgyalásakor úgy határozott, hogy a 
támogatást zárolja, s kéri az elnökséget, 
hogy február 28-áig tartson közgyűlést, s a 
vezetés a teljes tagság, valamint a képvise-
lők előtt tisztázza a felmerült problémákat. 
Az egyesület elnöke válaszlevelében arról 
tájékoztatta a polgármestert, hogy rend-
kívüli közgyűlést nem kívánnak összehívni, 
ellenben a munkaterv szerintire várják a 
döntéshozókat. Mivel a levél nem tartal-
mazta, hogy mikorra tervezik a közgyűlés 
összehívását, jelenleg nem tudni, hogy 
meddig marad tartalékkeretben a támo-
gatási összeg.

„Le, de nem elköszönt” Irénke

Õ 2. oldal

17 esztendő után szeretné átadni a stafétát egy fiatalabbnak. Teszi 
mindezt egészsége és az alapszervezet érdekében. Ez derült ki a Vörös-
kereszt környei szervezetének évzáró összejövetelén azt követően, hogy 
elhangzott Hartmann Mátyásné titkár éves és Olcsváry Gyuláné gazda-
sági beszámolója. Irénke akkor így szólt: szeretnék bejelenteni valamit. 

De mi nem szeretnénk hallani – reagált halkan Eisenbart Győzőné elnök, 
majd Hartmann Mátyásné folytatta: szeretné, ha a titkári teendőket 
ezentúl más látná el.
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…folytatás az 1. oldalról

Bár a tagság láthatóan minden szívből 
jövő gondolatával a folytatásra bíztatta, 
ő indokolt: csupán a titkári funkciótól 
kíván megválni, s úgy érzi, ez nem halo-
gatható tovább, mert azt szeretné, hogy 
a munka akadálytalanul folytatódjon. 
Természetesen az alapszervezet mellett 
az új titkár is számíthat rá, hiszen a „le, 
de nem elköszönéssel” ez volt a célja: 
továbbra is segíteni az utódot, mert a 
környeiek tevékenysége méltán elismert 
a Vöröskereszten belül, s ezt szeretnék is 
megőrizni.

Mindezt megerősítette a rendezvényen 
résztvevő Maklári Éva, a Vöröskereszt 
tatabányai elnöke, s Vimrázy Istvánné 
egykori megyei igazgató is, aki az együtt-
munkálkodás évtizedeinek szép emlékeit 
is megosztotta a jelenlévőkkel. A környei 
alapszervezet mindig is kiemelkedett 

megyei szinten. A tagság azonban csak 
akkor aktív és tenni kész, ha olyan a 
vezető, akit érdemes követni. A vezetőt 
viszont a tagok tenni akarása is viszi előre 
– vázolta azt a körmozgást Vimrázy Ist-
vánné, amely Környén igen szerencsésen 
találkozott az eltelt évtizedekben.

Bíztató a jövőre nézve, hogy az elnökség 
javaslatát az új titkár személyére vonat-
kozóan egybehangzó igennel, csupán 
egyetlen tartózkodás mellett fogadta el a 
tagság, a tartózkodó pedig maga a jelölt, 
Andor Ildikó volt. Eisenbart Győzőné – a 
jelenlévők tapsa mellett – azt kívánta az új 
titkár számára, hogy minden tekintetben 
kövesse elődje útját, s legalább 17 eszten-
deig lássa el a teendőket. Ildikó – meg-
köszönve a bizalmat – kéréssel, ígérettel 
fordult a tagok felé: segítsék ugyanolyan 
lelkesen és elhivatottan, ő pedig minden 
igyekezetével azon lesz, hogy méltó utód-
ja legyen Irénkének. 

Hartmann Mátyásné 1996-tól látta el 
a titkári teendőket, s az alapszervezet 
a kiemelkedő aktivitás mellett valóban 
kiemelkedő létszámot „könyvelhetett 
el” folyamatosan, tavaly például 375 főt.  
A leköszönő titkár az eltelt esztendő 
eseményei, történései közül az Idősek 
Napi programot emelte ki, amely vé-
leménye szerint a mögöttük álló évek 
legsikeresebbjének bizonyult. Azt a 
fantasztikus sok segítséget, amit akkor 
kaptam, sosem felejtem el. Szavakkal 
ki sem tudom fejezni az érzést, amit 
kiváltott belőlem, hogy láttam, milyen 
sokan érzik fontosnak, hogy a környei 
idős embereknek egy szép, felejthe-
tetlen napot szerezzünk – fogalmazott, 
köszönetét fejezve ki a vezetőségi tagok, 
aktívák, önkéntesek és alkalmankénti 
önkéntes segítők számára, akik nélkül 
nem dicsekedhetne a környei szervezet 
ilyen szép eredményekkel. 

Új titkár 
Vannak emberek, akik nem tudnak ott-
hon karba tett kézzel ülni, lételemük a 
nyüzsgés, a másokon való segíteni aka-
rás, a tettvágy a közösségért. És persze 
vannak olyanok is, akik ezt nem igazán 
értik meg; vajon mi motiválhatja őket? 
Ha nem lennének önzetlen, másokon 
segíteni akaró, másoknak szebb napokat 
hozó emberek, talán szegényebb lenne 
a világ.

S ok-sok önkéntes hölgyet, urat tömörít 
szervezetébe a Vöröskereszt közsé-
günkben. Hartmanné Irénke hosszú 

ideig – 17 évig – látta el a titkári teendőket, 
segítette a véradások szervezését, idősek 
napját, kirándulásokat, támogatta a tag-
ság segítségével a bajbajutott, nehézsorsú 
embereket (vele készült írásunk egy későb-
bi számunkban jelenik meg).

Irénke úgy érezte, hogy itt van a fiatalítás 
ideje, Ő maga inkább már csak a háttérből 
szeretné segíteni az utódja és a szervezet 
munkáját, bár döntése meglepte a tago-
kat, de mindenki egyetértett vele abban, 
hogy segíteni nem csak vezetőként lehet.

A megtartott szavazáson egyhangúlag 
választották meg titkárnak Andor Ildikót, 
akit talán sokan ismernek, hiszen minden 
a faluhoz köti. Az eddigi vöröskeresztes 
rendezvényeken aktívan és lelkesen részt 
vett, szinte motorja volt a tagságnak. 

Arról kérdeztem Ildikót, hogy milyen 
elképzelései vannak a vöröskeresztes 
szervezeten belül a hatékony munka 
érdekében, szeretne-e valamit másként 
csinálni, vannak-e új elképzelései?

– Igazán megtiszteltetésnek vettem a 
vezetőség és a tagság bizalmát, hogy 
rám esett a választásuk. Nehéz felada-
tom lesz, mert Irénke személyében egy 
vérbeli aktivistától vettem át a staféta-

botot. A szervezet kitűnően működött, az 
eddigi munkára természetesen rálátása 
volt a tagságnak is, de korántsem lehet 
erre alapozni. Mindenképpen igénybe 
fogom venni Irénke felajánlását, hogy 
mindenben segít és támogat. Legfőképp 
a kezdeti időben, amikor meg kell ismerni 
a munkával járó feladatokat, a tagságot, 
a rendezvényekkel járó szervezőmunkát. 
Abban bízom, és hiszem, hogy a helyi vö-
röskeresztes aktivisták tettre készek, hogy 
egy-egy rendezvény megszervezésével, 
mint pl. a szépkorúak napja, nem lesz 
gond ezután sem. Szeretném megismerni 
az aktivistákat, talán személy szerint min-
denkit nem lehetséges, hiszen 349 főről 
van szó, de annyival könnyebb a felada-
tom, hogy lévén falun élünk, nap, mint nap 
összetalálkozhatok bármelyikükkel.

Szeretnék jó kapcsolatot ápolni a pol-
gármester úrral, a képviselő-testülettel, 
hiszen a vöröskeresztes feladat szép em-
beri gesztusok soráról szól, s mint eddig is 
tették, bízom benne, hogy segítik az én 
munkámat is. 

Szeretném elérni, hogy kicsit „fiata-
lodjon” a szervezet, hiszen a 30-as 40-es 
korosztályból kevesen vannak sorainkban. 
Tagdíjunk sem megfizethetetlen, a diákok, 
nyugdíjasok számára 300 forint, az aktív 
dolgozók számára 600 forint egy évre.

Ildikóval beszélgetve nincs kétség afelől, 
hogy jó kezekbe került a staféta, tele van 
tervekkel, lelkesedéssel, ötletekkel, amit 
szeretne megvalósítani, s amihez biztos 
támogatókra talál ugyanúgy, mint ahogy 
elődjét támogatta a tagság, a helyi veze-
tők a megyei vöröskereszt szervezet. Azzal 
búcsúztunk, hogy egy év múlva már talán 
bővebben és konkrétabban számolhat be 
a sikerekről, eredményekről.

Molnárné Varga Katalin

„Vélem-én”
Megoldásra várva…

Teljesen átérzem Tóth Zoltánné Bea helyze-
tét.  Amikor 1990-ben megvettük a férjem 
nagyszülői házát az Ady E. utcában, még 
a mi gyerekeink is picik voltak, és hasonló 
problémákkal küzdöttünk, amíg eljutottunk 
az óvodába, később az iskolába. Nem 
gondoltam még akkor, hogy 20 év eltelte 
után sem lesz változás.

Tény, hogy sok területen fejlődött Környe, 
amiket nem akarok felsorolni, mert az oldal 
nem lenne hozzá elég. Viszont van két 
olyan terület, – ami az itt élő emberek éle-
tére nagyban kihat – amiben semmilyen 
változás, fejlődés nem történt.

Az egyik a Környén átmenő forgalom 
nagysága, a másik pedig a szántóföldekről 
esőzéseknél előforduló sárlavina lezúdulá-
sa. Köztudott, hogy az elkerülő út megépí-
tése már évtizedek óta csak ígérgetés, de 
a forgalomcsökkentés érdekében vannak 
lehetőségek, amiket településünk kihasz-
nálhatna. 1997-98-ban ezzel kapcsolatban 
volt már aláírásgyűjtés is. Több fórumon 
téma is volt, hogy a megyében Környén 
halad át a második legnagyobb gépjár-

műforgalom, ami akkor 15 600 gépjárművet 
jelentett naponta.  (Gondolom ez a szám 
azóta csak növekedett.) Írtunk levelet az 
önkormányzatnak, a minisztériumnak, a 
közúti hatóságnak és az akkori országgyű-
lési képviselőnek, hogy próbáljanak meg 
közösen megoldást találni, mert az elkerülő 
út megépítése még most is csak „Álom”.

Ígérték, hogy a 7,5 tonna feletti járműveket 
a székesfehérvári útleágazásnál elterelik az 
autópályára, hogy megkíméljék a lakóháza-
kat a további állagromlástól, télen a sárral 
való befröcsköléstől és még sok mindentől, 
amiből persze semmi nem valósult meg.

Feltűnő jelenség még Környén, az áthala-
dó forgalom sebessége. Ez az Ady és Tatai 
úton fokozottan jelentkezik, mert mindkét 
útszakasz egyenes. Köztudott, hogy az 50-
es tábla nem ér semmit a száguldozókkal 
szemben. Éppen ezért kérvényeztük lassító 
szigetek kiépítését, az Ady úton a kimenő 
forgalom lassítását is kértük, mivel az Alkot-
mány és Tatai úti kereszteződéstől már gyor-
sítanak a Tatabánya felé haladók.  Ha csak 
50-nel mennének az autók, nem csapna 
a sár el a házakig. (A közúti hatóság tájé-
koztatása szerint indokolt esetben mindkét 
irányban lehet csökkenteni a sebességet a 
sziget megfelelő kialakításával.)

Talán most már valóban itt lenne az 
ideje, hogy fenti problémák megoldód-
janak Környén is. Nem gondolom, hogy 
a mi igényeink lennének túlzóak, most 
inkább arra lehet következtetni a Környén 
áthaladónak, hogy az igényesen felújított 
épületeink mellett, közúti infrastruktúránk 
mennyire elmaradott a körülöttünk lévő 
településekétől. 

A Vértesszőlősiek biztos tudnak valamit, 
hogy ott megoldották a forgalom elterelé-
sét is és a forgalomlassítást is.

A másik az esővíz elvezetése. Az Ady 
és Tatai utcában élők egész biztos nem 
felejtik el az 1994-es évet, amikor 80 cm 
magasságban elöntött minket az iszap. ’94 
után megpróbáltuk valahogy megvédeni 
telkeinket, de ilyen iszapáradattal szemben 
mi lakók nem tehetünk semmit. Már akkor 
megígérték, hogy ezeken a területeken 
nem lesz kukorica vetve, de természete-
sen ez az ígéret sem lett betartva. Ennek 
következtében még jó néhányszor kaptunk 
a vegyszeres, gazos iszapból. Most megint 
azon izgulunk, hogy idén mit fognak velünk 
szembe vetni, mert tavaly búza volt.

Ennek ellenére nem ment el a kedvünk 
attól, hogy a kertjeinket, házainkat újra és 
újra rendbe tegyük, szépítsük bízva abban, 
hogy ilyen többé nem fordul elő.

Kívánom, hogy településünk továbbra 
is fejlődjön, szépüljön, és hogy a fentiek is 
végre megvalósuljanak!
 Vargáné Ági – Ady E. út 27.

Tisztelt Hölgyem!
A felvetéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom

Átmenő forgalom
A jelentős átmenő forgalom már jó ideje 
jelent megoldatlan problémát községünk 
és az itt élők számára, ezért Michl József 
országgyűlési képviselő úr segítségét 
kér tük. Megkeresésünkben jeleztük, 
hogy a falu főútján naponta több mint  
18 ezer gépjármű halad át, azaz majdnem  
5 másodpercenként egy, s úgy látjuk, hogy 
a gyógyírt jelentő, már több évtizede ter-
vezett elkerülő út megvalósulására nem 
számíthatunk a belátható jövőben.

Megoldást jelenthetnének különböző 
forgalomtechnikai kivitelezések, például 
jelzőlámpa, forgalomlassító sziget stb., ám 
az út üzembentartójának nem állnak ren-
delkezésére a szükséges források. Csupán 
emlékeztetőül: a Magyar Közutat a balese-
tek száma alapján jogszabály kötelezte 
Környén gyalogátkelőhely létesítésére, 
mégsem gondoskodott róla, mígnem a 
falu saját költségvetéséből valósította meg.

Mindezek alapján azt kértük a körzet 
országgyűlési képviselőjétől, hogy a dön-
tések meghozatalánál képviselje állás-
pontunkat, miszerint az országos közutak 
fejlesztési forrásainak elosztásánál vagy 
a forgalomszámlálási adatokat vegyék 
alapul, vagy pedig terjesszék ki a 4 és 5 
számjegyű szakaszokra is a belterületi és 
országos közutak pályázati lehetőségét. 

Így – reményeink szerint – az út üzemben-
tartója olyan forrásokhoz juthatna, melyek 
segítségével – akár az önkormányzattal 
közösen – megvalósíthatóvá válnának 
ezek, a közlekedők és az itt élők számára 
rendkívül fontos fejlesztések, amelyek Vér-
tesszőlős esetében azért kaptak minden 
esetben zöld utat, s olykor kiemelt figyelmet, 
mert a településen Környével ellentétben 
nem négy számjegyű, hanem elsőrendű, 
az 1-es számú főútvonal halad át.  

Esőzés – sárlavina 
A 2010. évi, a Tatai utcában jelentős prob-
lémákat okozó csapadék óta az önkor-
mányzat nem adja bérbe a tatai út (8119. sz. 
országos közút) melletti 1,7 hektáros területét 
és gyepesítve műveli. Így ez a szakasz lassítja 
a szántóföldről érkező csapadék sebessé-
gét, illetve erről a területről már sokkal ne-
hezebben mosódik ki a talaj. Az Ady Endre 
utcát érintő Tatabánya felőli részen jelenleg 
hivatalosan nem létezik árok, ezért az önkor-
mányzat a földhivatalnál kezdeményezte 
a feltüntetését és ingatlan-nyilvántartásba 
vételét, hogy jogszabály szerint se válhasson 
betemethetővé, beszánthatóvá. Egyébként 
az árok három évvel ezelőtti kialakítása 
óta az Ady Endre utcában még heves és 
jelentős esőzés alkalmával sem tapasztaltuk, 
hogy a csapadék, illetve a sár átcsapott 
volna az úttesten.

Emellet t a község fölöt t található, 
meredek domboldalakon elhelyezkedő 
területek földhasználóinak figyelmét levél-
ben hívtuk fel törvényi kötelezettségükre, 
miszerint kötelesek a szántó művelési ágú 
földrészleten talajfedettséget szolgáló 
növényeket termeszteni, olyan művelési 
módot alkalmazni, amely a talaj szerkeze-
tességének megóvásával, a talajtömörö-
dés megakadályozásával, megszünteté-
sével elősegíti a csapadékvizek talajba 
jutását és szintvonalas művelést folytatni. 
A törvény arról is rendelkezik, hogy ameny-
nyiben a kötelezettségek teljesítése sem 
alkalmas az erózió megakadályozására, 
úgy a földhasználó köteles a művelési 
ágat megváltoztatni, vagy gyep-, cserje- 
és erdősávot telepíteni, illetve talajvédelmi 
műszaki beavatkozásokat, valamint léte-
sítményeket alkalmazni.

Önkormányzatunk az érintett földhasz-
nálóktól március 1-jéig kért nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy az idei évben 
milyen növények termesztését kívánják 
végezni. Levelünkben azt is kiemeltük: 
amennyiben szükséges, úgy a talajvédel-
mi hatóságtól fogjuk kérni a jogszabály 
betartásának kikényszerítését.

Tisztelettel:

Beke László polgármester 

Irányított véradás

A cudar időjárás ellenére 54 ön-
kéntes véradó érkezet t január 
22-én a Közösségi és Tájházba, a 

Vöröskereszt által szervezett véradásra, 
első alkalmasként Cser János is, aki a kö-
vetendő példát szüleitől látta. Mint Kissné 
Ágoston Éva véradó felelőstől megtudtuk, 
a nagyigmándi Oláh Kitti kérésére ezúttal 
irányított véradást tartottak. Kitti párja 
révén kötődik Környéhez, s pontosan egy 
esztendeje, tavaly januárban adott elő-
ször vért a községben, azóta rendszeresen 
számíthatnak rá. Ezúttal azonban ő kérte 
az önkéntesek segítségét. 75 éves nagyma-
mája ugyanis csipőprotézis műtét előtt áll, 
s ahhoz „gyűjtött” A Rh D pozitív vért. Mivel 
a leggyakoribb vércsoportról van szó, Kitti 
örömmel állapíthatta meg 16 óra után pár 
perccel, hogy mind az öt egységet sikerült 
összegyűjtenie.

Idén várhatóan még április 29-én, július 
2-án és november 7-én lesz véradás Kör-
nyén. A levett vérből vörösvérsejt-koncent-
rátum, plazmakészítmények és vérlemezke-
koncentrátum készül, így egy egység teljes 
vér három beteg életén segíthet.
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Az influenzáról, kicsit más szemmel 
– az influenza homeopátiás kezelése

„Vélem-én”
Búcsúi gondolatok  
– másként 

Kedves Környeiek! 

Egyházközségünk január 6-án, a Há-
romkirályok napján tar tja meg az 
ország első búcsúját. Vízkeresztnek és 
a búcsúnak a jelentőségét nem a céllö-
völdében és a lufiban kellene meglátni, 
hanem inkább önmagunkban. Sajná-
latos, ha valaki azt gondolja, hogy a 
búcsú egy falusi vigasság, vagy vásár. 
A búcsú eredeti mondandója, hogy mé-
lyen nézzünk a lelkünkbe és építsük fel 
újra a hitünket és szeretetünket. Lényege 
a bűntől való mentesség visszaszerzése. 

A hagyományokat újra fel kell elevení-
teni, ám, először a hitet kellene az embe-
rek szívébe visszajuttatni.  Az idei évben 

egyházi búcsú van, a hit elkezdett a 
családokhoz visszaszállni és gyerme-
keiket idén újra beíratták hitoktatásra. 
Az eddigi évekkel összehasonlítva a 
gyermeklétszám a kétszeresére gyara-
podott. Sokan csatlakoznak és sokan 
csak simán kíváncsiságból mennek el. 
Az az igazi búcsú, amikor az emberek 
szívében újra fellángol a hit és keresik 
az Istenhez vezető utat. 

A falu lakosságának ilyenkor nem 
azon kellene morogni, hogy a fránya 
hótoló a bejárója elé tolta a havat, 
hanem arra kellene gondolni, hogy 
hogyan tudna még segíteni a rászoruló, 
az egyedülálló, az özvegy vagy csak 
beteg szomszédján. Már az is örömöt 
jelenthet számára, ha önzetlenül vagy 
szó nélkül előtte is ellapátoljuk a havat. 
Az egyedül élők számára nagy erőt ad 
az is, ha meglátogatjuk őket, és beszél-

getünk velük. Ilyen esetben önzetlenül 
segítünk, ez is egyfajta búcsú, mert már 
valami jót tettünk. Lehet, hogy mi nem 
érezzük ezt fontosnak, számunkra jelen-
téktelen pár perc, de a másik számára 
lehet ez az adott napra szóló egyetlen 
ajándék. Valóban az a búcsú, ha valaki 
elmegy egy bálba és felül a körhintára? 
Méltó vagyok én arra, hogy vasárnap 
elmenjek a búcsúi misére? Felkészült 
vagyok én erre? Ezekre a kérdésekre kell 
a választ keresni, s ha megtaláltuk, ak-
kor egyenes utunk van. Ha segítettünk 
a rászorulókon, részt vettünk egyházi 
rendezvényeinken és a szentmiséken, 
elgondolkodunk cselekedeteinken, 
megbántuk, meggyóntuk bűneinket, 
akkor mondhatjuk, hogy búcsúi fel-
oldozásban részesülünk. De aki hívő 
katolikusként csak arra gondol, hogy 
szórakozási vágyát miként enyhítheti, az 
még nincs kész arra, hogy egy búcsúi 
áldás után feloldozást nyerjen. 

Dr. Árendás József gondolatai után 

összeállította: Popovics Milán

A Doni hősökre emlékeztünk
A Doni katasztrófában elhunyt áldoza-
tokért ajánlotta fel Lajos Atya a január 
18-ai szentmise áldozatát a környei 
katolikus templomban, ahol többször is 
kiemelte: emlékezni mindig az utókor-
nak kell, nem szabad elfelejteni azokat 
az eseményeket, amelyek nagyon is 
érintettek bennünket, s érintenek ma is. 

H ogy mi történt ott, abban a véres 
háborúban, nem a mi dolgunk 
megítélni. Ez a történészek dol-

ga… A mi feladatunk az, hogy nagy 
szeretettel megemlékezzünk azokról, 
akik ott életüket áldozták. Emlékezni 
csak azok tudnak, akik szívből, lélek-
ből át tudják élni azt, ami ott történt… 
fogalmazott az Atya a mise részeként, 
majd annak zárásaként a Német 
Nemzetiségi Dalkör korabeli, fájdalmas 
katonadallal tisztelgett a doni áttörés 
áldozatai előtt.

Egy verset és egy imádságot hoztam. 
Mindket tő 1942-ben, a Don mellet t 
íródot t. „Az utolsó pil lanatfelvétel” 
című vers szerzője ismeretlen – kezdte 
megemlékezését a templomkertben 
lévő Hősi Emlékműnél Szemeti Ferenc 
tiszteletes. A vers így zárul: „S miközben 
gondolatom ideér, testem a hómezőn 
lassan már nem él, soha többé nem 
jutok már haza, gondolj rám a Donnál is 
Magyar Haza!”

A Don menti honvédek imája 1942 
karácsonyára készült, ceruzával íródott, 

fehér papírra, kifejezve mindazt a fájdal-
mat, küzdelmet, szenvedést, kétségbe-
esést és hazavágyódást, melyet átéltek 
a magyar katonák: 

„Édes jó Istenünk segíts meg bennünket,
A Don partján küzdő magyar honvédeket,

Kérjük adjál erőt testünknek, lelkünknek, 
Hogy elviselhessük sok szenvedésünket,
Szálljon megsegítő áldásod Hazánkra,

Segíts minket haza szép Magyarországra.
Ámen”

Szemeti Ferenc visszaemlékezése után 
a Hősi Emlékműnél az önkormányzat 
nevében Beke László polgármester és 
Orlovits Tímea jegyző, a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Környe képvisele-
tében Bogár Ferencné és Wiszt Ferenc, 
a Környei Németek Baráti Köre és Kultúr-
egyesülete Németek Baráti Köre részéről 
Tirhold Kármen és Wéber István helyezte 
el a kegyelet virágait. 

L 
egfőbb és leggyakrabban jelent-
kező tünetei: hirtelen kezdődő, 
sokszor magas láz, elesettség, 

fejfájás, fáradtság- és összetörtségérzés 
izom-, ízület- és „csont”fájdalmakkal, 
(általában száraz) köhögés, esetenként 
torokfájdalom. Bár általában ágynyu-
galomra, bő folyadékfogyasztásra, 
tüneti kezelésre 1-2 hét alatt gyógyul, 
sajnos súlyos szövődmények kialaku-
lásával is járhat. Ilyenek a baktériumok 
okozta felülfertőződés, a felső- és alsó 
légúti gyulladás, a tüdőgyulladás, 
a szívizomgyulladás. Utóbbiak külö-
nösen nagy kockázatú embereknél 
(idősek, súlyos szervi betegségben 
szenvedők, immunhiányos állapotban 
lévők) ritkán halálos kimenetelűek is 
lehetnek. A fertőzés megelőzésére ne 
feledjük a higiénés szabályok fokozott 
betartását (ne a puszta levegőbe, ne 
a tenyerünkbe köhögjünk, tüsszent-
sünk, gyakrabban mossunk kezet!), 
a tömeg kerülését, a bőséges folya-
dékfogyasztást, a megfelelő étkezést, 
C-vitamin szedését, a kellő mennyiségű 
pihenést! Néhány szó az ugyancsak 
megelőzést szolgáló védőoltásról: a 
mostani idényben a körzetünkbe tar-
tozó (de egész Környére vonatkoztatva 
is) felnőttek átoltottsága 8-9 százalék.  
A szám további gondolkodásra késztet, 
de ez már nem ennek a cikknek a 
feladata. 

Hagyományos tüneti ke-
zelés: pihenés, ágynyuga-
lom, napi 2000 mg C-vita-
min szedése, sok meleg 
fo lyadék , gyömbér tea, 
hagymatea, fokhagyma, 
citrom, narancs, méz, fahéj 
fogyasztása.

Homeopátiás kezelés: minden 
korosztálynak adható, más terápia 
mellett is alkalmazható. Adagolása 
mindenkinek azonos, 5 golyócska, 
illetve egy tubusadag, utóbbi külön 
megjegyezve. Kisgyermekeknek a 
gyógyszer kevés szénsavmentes tiszta 
vízben is adható. Általánosan adható 
szer az Oscillococcinum (ennek egy-
szeri adagja egy tubusadag!) és az 
Echinacea (kasvirág). Akut betegség 
esetén ezeket célszerű a tünetek je-
lentkezése esetén azonnal elkezdeni. 
Bármilyen kezelés mellett alkalmazha-
tóak. Előbbiből az első napon 3×1, a 
másodikon 2×1, a harmadikon pedig 
napi 1 tubusadag (!) szedése javasolt. 
(Kisgyermeknél a tubus tartalmát kb. 
1 dl vízben kell feloldani és ebből 1 
kiskanálnyit adni egy alkalommal.) Ezt 
egészítsük ki 5 CH-s Echinacea napi 
3×5 golyócska szedésével!

Az általános kezelés plusz egy-egy 
kulcstünet esetén kiegészíthető az 
alábbi szerekkel: összetörtségérzet 
(úgy érzi magát, mint akin átment 
az úthenger), fejfájás, láz, reszketés – 
Gelsemium (sárga jácint) 15 CH napi 
3×5 golyócska; fekvés kívánása, csont-
fáj- dalom – Bryonia 

(büdös gönye, 
tökféle) 9 CH 

nap i  2×5 
golyócs-
ka; her-

pesz, mozgásra javuló (!) izomfájda-
lom – Rhus toxicodendron (mérges 
szömörce) 15 CH napi 2×5 golyócska; 
lüktető fejfájás, magas láz, fényérzé-
kenység – Belladonna (nadragulya) 9 
CH napi 3×5 golyócska; mozgásra nem 
(!) javuló izomfájdalom és összetört-
ségérzés, csontfájdalom, a szemgolyó 
fájdalma – Eupatorium (lázfű) 9 CH 
napi 2×5 golyócska.

Elhúzódó lábadozás esetén javaso-
lom napi 2×5 golyócska 9 CH-s China 
rubra (vörös kínafa) 7-10 napon át való 
szedését. Célszerű, hogy az egyes 
gyógyszerek bevétele között legalább 
20 perc teljen el. Feketekávé, illóolaj 
tartalmú ételek fogyasztása, illóolaj tar-
talmú szerek használata az alkalmazás 
ideje alatt nem javasolt.

Megelőzésre influenzás időszakban 
hetente 1 tubus (!) Oscillococcinum, 
ezzel párhuzamosan 10 napon át 
Echinacea 5 CH napi 1×5 golyócska 
szedése javasolt. Tíz nap szünet után 
célszerű az Echinacea kúrának a 
megismétlése, mely tíz napi váltá-
sokkal (szedés és szünet) az egész ví-
rusveszélyes időszakban folytatható.
A nyugati orvosi kezelés és a home-

opátiás módszerek jól kombinálhatók a 
hagyományos kínai orvoslás akupunk-
túrás és/vagy lézerpunktúrás kezelésé-
vel, gyógynövények alkalmazásával 
(fitoterápia). 

1-2 napon belül nem javuló pana-
szok és tünetek esetén javaslom orvos 
tanácsát kikérni!

Vírusmentes, jó egészséget kívánok!
ÁJ

Az influenza vírus – melynek több fajtája van – emlősöket (így az embert is) és 
madarakat megfertőzni képes kórokozó. Cseppfertőzéssel vagy közvetlen érint-
kezéssel (pl. váladékkal szennyezett kéz) terjedő fertőző betegséget okozhat.
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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény programjai
2013. március 5. (kedd) 17.00 – fogadó óra
2013. március 14. (csütörtök) – az iskola hagyományos műveltségi vetélkedője
2013. március 18–19. (hétfő-kedd) – nyíltnap minden évfolyamon
2013. március 22. (péntek) délután – a leendő első osztályosok fogadása az iskolában.  
Az iskola bemutatása.

Gangnam Style az elvarázsolt kastélyban
Katonák, pingvinek, ősemberek tán-
coltak a dél-koreai énekes-rapper 
PSY dalára a környei általános iskola 
farsangi mulatságán, s a gyereksereg 
a produkciókat nézve sokadszorra is 
úgy „tombolt”, mintha először hallaná 
a Gangnam Style-t.

K ülönleges farsang volt az idei, hi-
szen erre az alkalomra elvarázsolt 
kastéllyá változott a tornaterem, 

ahol a varázslóasszony kívánsága sze-
rint sorjáztak az egyéni és csoportos 
maskarások: az uralkodó család és a 
„sleppje”, királylányok, katonák, mu-
zsikusok, elvarázsolt állatok, mese- és 
filmhősök, külföldi sztárvendégek, az 
életükért és élelemért küzdő ősemberek, 
ajándékdobozok, pingvinek, ördögök és 

angyalok, s még hosszan sorolhatnánk 
a farsangi kavalkád résztvevőit. A zsűrire 
tehát ezúttal is nehéz feladat várt a színes 
és kreatív jelmezek láttán, s dolgukat 
tovább nehezítette, hogy a gyerkőcök jó 
része hihetetlen sebességgel teljesítette 
a felvonulás „távját”.

Ha nagy nehezen is, de végül meg-
született a döntés, melynek eredménye-
ként a legtökéletesebb jelmez díjat az 
elsős Adamek Lili nyerte el, aki azért is 
dicséretet érdemel, mert pici lány létére 
hősiesen viselte bukósisakját, s cipelte 
Forma 1-es autóját.  

Az egyéni jelmezesek között a negye-
dikes Kacz Gergő szerezte meg az első 
helyet Tótágas kreációjával. Míg Gergő 
csak „ácsorgott” a varázslóasszony mel-
lett, lábai között, a nadrágba varrva egy 

labdával, nem 
i s  se j te t ték  a 
vendégek, mitől 
Tótágas. Aztán 
megmutat ta, s 
hatalmas sikert 
aratott. Csopor-
tos kategóriá -
ban az alsósok 
között a 3.b tán-
coló pingvinjei 
nyer ték el leg-
inkább a zsűri 
tetszését, míg a 

felsősöknél az 5.a ősemberei. A díja-
zottak hagyományosan egy-egy finom 
tor tát falatozhat tak be a díjátadás 
után, s az első helyezettek mozijegyet is 
nyertek, de a szülőknek köszönhetően 
természetesen mindenkinek jutott az 
ízletes falatokból.

Tehetségnapon a táncosok
Majdnem húsz intézmény diákjainak részvételével rendeztek a közel-
múltban Regionális Tehetségnapot Tatabányán, ahol Dezső Marianna, 
a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjének 
meghívására a környei néptáncosok is bemutatkoztak. 

A pedagógusokat délelőtt konferencia várta, délután pedig következtek 
a művészeti bemutatók zene, tánc és irodalom kategóriában. A Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és AMI néptánc szakát a legidősebb táncosok, 
a Barta Nóra – Krupánszky Gergely, Mucsi Réka – Pribéli Levente, Pisch 
Tünde – Golda Ádám párosok képviselték, akik nemcsak kalocsai imp-
rovizációjukkal, s gyönyörű viseleteikkel is nagy sikert arattak. A rendez-
vényt képzőművészeti kiállítás is színesítette, amelyen a környei grafika 
tanszakos diákok rajzait is megcsodálhatta a közönség.

Vackor Óvoda hírei

Adománygyűjtés
A Vackor Óvoda ovisai novemberben kezdtek adománygyűjtésbe a 
Tetovált Állatmentők Egyesületének, amely a Magyarországon nem 
létező állatrendőrség szerepét betöltve, a felelős állattartásra irányítja 
a figyelmet. A szervezet hatékonyan lép fel és tevékeny módszerekkel 
segít a borzalmas körülmények között élő, megkínzott, elhagyott, balese-
tet szenvedett állatokon. Számukra az állatmentés igazi elhivatottság, 
melyre szabadidejüket is feláldozzák.

Mivel az óvoda programjában kiemelt a környezeti nevelés, melynek 
szerves része az állatvédelem, s a gyerekeket is a felelős állattartásra 
igyekeznek nevelni, az intézmény úgy határozott, hogy csatlakoznak az 
egyesület támogatóinak sorához. A kezdeményezés pedig nem süket 
fülekre talált, hiszen az oviban sorra gyűltek a különböző eledelek, fel-
szerelések, melyek az egyesületen keresztül karácsonykor érkeztek meg 
az árván maradt állatokhoz.

Maskarás mulatság  
az oviban

Február 8-án az I-es, 11-én pedig a II-es 
óvoda apróságai bújtak maskarákba, s 
tettek meg mindent azért, hogy elűzzék 
a telet. A 12-én reggelre érkező havazás 
alapján úgy tűnt, nem jártak sok sikerrel, 
ám a kis vackorosok több okból sem 
bánhatták: minden bizonnyal imádnak 
hógolyózni és szánkózni, s legfőképpen 
remekül érezték magukat a farsangi mu-
latságon, s az azt megelőző egész héten.

Ugyanis a Vackor Óvodában hagyo-
mányosan bolondozással, farsangi 
készülődéssel teltek február második he-
tének napjai, mígnem elérkezett a perc, 

amikor az anyukáknak, apukáknak, 
nagyszülőknek köszönhetően magukra 
ölthették a jelmezüket, s változhattak 
át királylánnyá, hercegnővé, katonává, 
ninjává, indiánná, bohóccá, pillangóvá, 
pókemberré…

A kicsik önfeledten táncoltak, s a remek 
hangulatot emelték az érdekes játékok, 
no meg a finomabbnál-finomabb süte-
mények.

A gyerekek 13 -án ismét kísérletet 
tettek a tél elűzésére, hiszen a II. óvoda 
udvarán ekkor égették el a kiszebábot, 
de sajnos hagyományos zajkeltésük, 
ricsajozásuk, tavaszváró mondóká-
ik, énekeik csak csekély eredményt 
hoztak, hiszen – eddig úgy tűnik – to-
vábbra is bátortalanul mosolyog ránk 
a Napocska.
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Amiről kevesen tudunk… 
avagy: regényfordítás „munkaterápiából”

Érdekesek vagyunk mi emberek… 
Mindannyiunkat ér az életben tragé-
dia, csalódás, szomorúság, s ahányan 
vagyunk, annyiféleképpen próbáljuk 
feldolgozni a nehéz időszakokat. Van, 
aki az alkoholhoz, cigarettához me-
nekül, van, aki magába fordul, befelé 
nyel, van, aki kiadja magát, és szinte 
beszédkényszere támad, hogy megoszt-
hassa keserűségét a külvilággal is, míg 
mások sírnak, vagy kiírják magukból a 
fájdalmukat. Talán az utóbbiak járnak 
„jobban”, hiszen fel tudják valamilyen 
úton dolgozni a váratlan élethelyzetet.

M ucsiné Palásthy Ágnesre Gabi 
barátnőm hívta fel a figyelme-
met egy hévízi nyaralás alatt. 

Én inkább úszós,ő inkább az olvasós 
pihenős kikapcsolódás híve. Éppen a 
következő regényt vette a kezébe, ami-
kor hitetlenkedését megosztotta velem, 
ugyanis egy angol szerző által írt regény 
belső borítóján a következőket olvasta: 
fordította Palásthy Ágnes…

Érdekelt, hogy Ágnes a környei általá-
nos iskolából indulva, hogy lett fordító, 
mégpedig angol nyelvű regények köz-
vetítője a magyar olvasók felé. Mint me-
sélte már általános iskolában is nagyon 
szerette a magyar nyelvet. Kiváló magyar 
szakos tanára volt, Molnár Lászlóné, 
Marika, akire azóta is nagy tisztelettel és 
szeretettel gondol.

Sopronban végezte a gimnáziumot, 
mert érdekelte az angol nyelv, és it t 
nyílt arra lehetőség, hogy ezt komolyan 
tanulja angol tagozatosként. Egyébként 
mindig is érdeklődött a nyelvek iránt, 
néhai Hegyháti tanítóéknál ismerkedett 
a német nyelvvel, amiből érettségizett 
is. Így, amikor a továbbtanulásra került a 
sor, nem volt kérdés, hogy Szegeden a 
József Attila Tudományegyetemen a ma-
gyar-angol szakot válassza.   Az egyetem 
elvégzése után Tatabányán, a Dolgozók 
Gimnáziumában tanított magyar nyelvet, 
és szabadon választott tárgyként angolt. 
Gyermekei születése után, amint lehető-
sége nyílt rá, nappali tagozaton folytatta 
a tanítást. Éppen kapóra jött, hogy az 
oroszlányi gimnáziumban angol szak 
indult, ahol egy kolléganőjével karöltve 
kapták azt a megtisztelő feladatot az 
akkori igazgatótól, hogy kidolgozzák a 
gimnáziumban az angol oktatás kere-
teit. A mai napig ott dolgozik, és szeretik 
nagyon a gyerekek (ezt nem tőle tudom, 
e sorok szerzőjének külön információja, 
hogy jó tanárnak tartják diákjai)!

Ágnes életének 8 éve szerves része a 
fordítás, amikor is egy súlyos betegséget 
diagnosztizáltak nála. Kezdetben szíven 

ütötte a váratlan hír, de 
megfogadta, hogy legyő-
zi a betegséget egyfajta 
munkaterápiával, és  nem 
hagyja, hogy a betegség 
legyen a központi téma 
nála. Ekkor döntötte el, 
hogy megpróbálkozik a 
fordítással, hiszen nagyon 
kedves számára az angol 
nyelv, és az egyetemi sze-
mináriumokon is fordított 
amerikai krimiket már. 

Jelentkezett néhány ki-
adónál, és próbafordítást 
kért, ami annyira jól sike-
rült, hogy az egyik helyről 
felhívta a szerkesztő – ak-
kor még ismeretlenül –, 
hogy régen olvasott ilyen 
jó fordítást, ami számára 
is felüdülést jelentett. Ág-
nes női regényeket fordít, 
melyek gyakran a közép-
korú nőkről szólnak. Nem 
limonádé lányregények, 
hanem igényesen megírt, 
fordulatos, olvasmányos, 
happy enddel végződő 
történetek, amelyek igazi kikapcsoló-
dást jelentenek az olvasónak. Angol és 
amerikai szerzőket egyaránt fordított már. 
Néhány név a szerzők közül: Barbara 
Delinsky (Vakmerő nyár; Családi viszo-
nyok), Nora Roberts (Völgy-trilógia), Pen-
ny Vincenzi (az összes, az utóbbi nyolc 
évben megjelent regénye, többek között 
a nagy kedvencnek számító családre-
gény trilógia: Lázas évek; Viharos évek; 
Csábító évek). Eddig tizennégy könyv 
jelent meg, melyeket ő tett elérhetővé 
magyar nyelven az olvasók számára, és 
kettő van még nyomdában.

Érdekelt, hogy mi a folyamat egy angol 
nyelvű regény magyar nyelvre történő 
átültetésénél. Választhatok, hogy az 
eredeti angol nyelvű könyvet kapom 
meg, vagy számítógépen küldik meg a 
fordítandó anyagot – meséli Ágnes. Én 
mindkettőt szeretem. Nehézségeket okoz 
pl. egy-egy szólás, közmondás vagy vicc 
magyar nyelvre történő átültetése, hiszen 
nem lehet szó szerint visszaadni. Ilyenkor 
általában „behelyettesíti” a fordító egy 
hasonló jelentésű, létező magyar szólás-
sal, közmondással. Akkor van gond, ha 
egy későbbi fejezetnél visszautal rá a 
szerző, mert akkor azt az utalást is hozzá 
kell igazítani a magyarított szóláshoz. Min-
dig igyekszem olyan formában fordítani, 
mintha magyar nyelven íródott volna a 
regény. És ez adja a szépségét is ennek 
a munkának.

Ágnes lelkesen beszélt arról is, hogy 
egy éve elkezdet t állatmeséket írni 
magyar nyelven, ami egy katicával 
kezdődött. A Facebookon az Ágnes 
Mesél oldalon lehet elolvasni a tün-
déri történeteket, vagy a blogjában: 
agnesmesel.blogspot.com. Büszke arra 
is, hogy az Anyakanyar mesepályázatá-
ra írt meséjét (Csiga Béla csodálkozik) 
karácsony előt t egy nappal  olvas-
ta fel az interneten Farkasházi Réka 
(anyakanyar.hu). Három meséje pedig 
megjelent a cultura.hu online kulturális 
magazinban. Ezekhez az illusztrációkat 
Boglárka lánya készítette, aki kitűnően 
rajzol.  Annyi mese jött már össze az 
erdei tisztás lakóiról, katicáról, mókusról, 
kaméleonról, vadmalacról, a muslinca 
fivérekről, hogy ez évben megjelenik 
első önálló meséskötete. 

Örömmel töltött el, és megerősített a 
hitemben Ágnessel történő beszélgeté-
sünk.  Milyen keskeny is a határ a harc 
és a megadás között. Mennyivel köny-
nyebb a helyzete a bajban is annak, aki 
megtalálja maga számára a megfelelő 
munkaterápiát, ahogy Ágnes mondta, 
a cselekvést, az örömöt, ahelyett, hogy 
önsajnálatba süllyedne, hogy engedné 
magát legyőzni az élet állította akadá-
lyokkal szemben. Ez a nehezebb, de 
mégis csak emberibb és elismerésre 
méltóbb.

Molnárné Varga Katalin 

Aranyos győzelem az első Határtalan Barátság Kupán
Határtalan elszántság, határtalan elán és legfőképpen határta-
lan jókedv jellemezte az első Határtalan Barátság Kupát és az 
azt követő vendéglátást február 2-án Környén. Az általános iskola 
tornatermébe Török Mihály meghívására Csallóközaranyosból, 
Felsőpatonyból, Bakonyszombathelyről, s természetesen helyből 
érkezett a négy labdarúgócsapat, s a hat mérkőzés végére 51 
gól született. 

A három településsel Környe már jó ideje ápol baráti kap-
csolatot, a legrégebbi, lassan negyedszázados Horváth 
Zoltán, a Felsőpatonyi Magyar Tanítási Általános Iskola 

igazgatója révén a Dunaszerdahelyi járásbelihez köti. Az igazgató 
még 1989-ben kereste meg a környei öregfiúk együttesét, s azóta 
minden év tavaszán és őszén barátságos mérkőzést vívnak füves 
pályán. Ez egészül ki mostantól a teremfocival is, hiszen hagyo-
mányteremtő szándékkal indult útjára a Határtalan Barátság Kupa, 
s Horváth Zoltán ígérete szerint jövőre Felsőpatonyban szépíthet-

nek a környeiek, akik bizony ezúttal az utolsó, a negyedik helyen 
végeztek. A kupát a Csallóközaranyos együttese szerezte meg, 
második lett a Bakonyszombathely és harmadik a Felsőpatony.

Környén is lesz 24 órás horgászverseny
Török Mihály elnök betegsége miatt dr. 
Beke Ernő helyettes-elnök nyitotta meg 
február 10-én a Környei Horgász Egye-
sület közgyűlését, melynek napirendjei 
egy idő után egyre több hozzászólást, 
észrevételt váltottak ki a tagokból.

A z írásban mindenkihez eljuttatott 
beszámolót a helyettes-elnök 
azzal egészítet te ki, hogy a 

környeiek fogási átlag tekintetében 
továbbra is a megye legjobbjai között 
szerepelnek, s ez köszönhető annak, 
hogy a költségvetésük 90 százaléát, ta-

valy több mint 5 millió forintot fordítottak 
haltelepítésre.

Az egyesület létszáma az előző évhez 
képest 2 fővel, 218-ra gyarapodott, ösz-
szesen 148-an horgásztak sikerrel, az ő 
fejenkénti átlagfogásuk 48,9 kilogramm 
volt. Összesen majdnem 7500 kilogramm 
halat fogtak ki, a legtöbbet, 4665 kilót 
pontyból. A legnagyobb, 30 kilós har-
csa egy jogi tag horgára akadt, míg 
Hartmann Zoltán egy 20 kilóssal küzdött 
meg. Amurból Hartmann Ákos egy 9 kilós 
példánnyal dicsekedhet, míg Karácsony 
Géza egy 8 kilóssal, s szintén 8 kilós csukát 

fogott ki Szommer Ferenc.
A súlyok kapcsán egy visszatérő 

kérdés is felmerült, mégpedig az 5 
kiló feletti ponty hazaviteli tilalma. 
Akadtak, akik úgy vélték, hogy 
enyhíteni kellene a korlátozáson, 
egy fiatalember viszont arra hívta 
fel a figyelmet, hogy míg a kör-
nyékbeli tavaknál a kizsákmányo-
lás a jellemző, addig a környeiek 
becsüljék meg a halállományu-
kat, márpedig csak akkor lesznek 
szép pontypéldányaik, ha hagy-

ják őket megnőni. Az elnökség részéről 
pedig az hangzott el, hogy nem a pár 
dekányi eltérésekkel van gond, hanem 
azzal, amikor a hat kilós halról akarják 
elhitetni, hogy egyel kevesebbet nyom, 
márpedig egyetlen mérleg sem csal 
ennyit. A vita végül azzal zárult, hogy nem 
változtatják meg a vonatkozó szabályt. 

Szalay Gyula kezdeményezésére a 
jelenlévők többségi szavazata alapján 
viszont az idei sörfesztiválhoz kapcsolódó 
horgászverseny nem 8, hanem 6 órakor 
kezdődik és délig tart. Igaz, ő eredetileg 
az 5 órai kezdésre tett javaslatot, a szava-
zásnál alig pár kéz emelkedett támoga-
tóan a magasba, a 6 órát viszont már el-
fogadta a többség. A 24 órás horgászver-
sennyel kapcsolatos gondolata is tetszést 
aratott, így az elnökség feladatul kapta a 
megszervezését, természetesen a tagság 
segítségének felajánlása mellett. A napi 
vendégjegy időtartam meghatározását 
Kongyik István javaslatára módosították, 
eddig ugyanis éjféltől-éjfélig lehetett vele 
horgászni, mostantól azonban a jegy 
megvásárlója döntheti el, hogy mikortól 
ketyegjen a 24 óra.      

Farsangi Kupa
Két héttel később szinte hajszálon múlt, hogy a tavalyi Farsangi Kupa győztese, a Vashíd gárdája nem játszhatott ismét 
döntőt az iskola tornatermében. Az, hogy a maskarás időszakban is teremfocizni hívják a falubelieket, már több mint két 
évtizedes múltra tekint vissza, idén 22. alkalommal rúgták a bőrt, s a Bentteler személyében egy móri együttes is Környére 
látogatott. 

Ha pedig eljött, akkor egy füst alatt meg is fosztotta trónjától a Vashíd csapatát, miután a B csoportban mindketten 4-4 
pontot szereztek, ám gólarányban a tavalyi győztes alulmaradt, így csak az ezüstéremért küzdhetett a helyosztók során, míg 
végül a bronzot szerezte meg. A kupáért vívott harcban, a Bentteler és a Kisház FC összecsapásában a móriak 5-3 arányban 
diadalmaskodtak, s ragadták magukhoz a trófeát. Bár így a Kisház FC a második helyre szorult, szép egyéni eredményekkel 
is dicsekedhetnek, hiszen a csapat két játékosát is kiemelte Török Mihály szervező a díjátadáskor: Szappanos Attila nyerte el 
a gólkirályi címet, míg Szemeti Csaba a legjobb kapusnak járó elismerést vehette át.

A fotóért köszönet Méri Jánosnak! 
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Születésnaposok Megérkeztünk!
„Szeressétek az öregeket.

A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat, 

A ráncos és eres kezeket.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel 
köszöntjük a falu további azon szép korú lakóit, 
akik februárban ünneplik kerek évfordulós szüle-
tésnapjukat:

80 esztendős

Pammer Nándorné  
(1933. február. 18.)

Nagy Istvánné  
(1933. február. 27.)

70 esztendős

Zombai Istvánné  
(1943. február. 17.)

Dr. Pálos Péter Pál  
(1943. február. 17.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

Csak egészség legyen!
Unokájához indult ebédelni február 16-
án Szabó László, s bár furcsállta, hogy az 
autóval a Közösségi és Tájház udvarán 
parkoltak le, belépve olyan meglepetés 
fogadta, amire láthatóan nem számított: 
szép számmal gyűltek össze szerettei, 
rokonai, barátai, s Halász Judit méltán 
híressé vált dalával köszöntötték 90. 
születésnapján. 

L aci bácsi pillanatnyi megilletődött-
sége nem tartott sokáig. Boldogan 
hallgatta dédunokáit, akik versekkel 

ajándékozták meg: egészséged is, jóked-
ved is a régi, születésnapodon csak azt 
tudjuk kívánni, maradjon ez még így na-
gyon sokáig, örüljünk együtt, amikor itt lesz 
a századik… 90 év 10 évre van a száztól, 
ezzel nyugodtan dicsekedhetsz bárhol. 
Boldogságban, egészségben légy gaz-
dag, mindent megkapj, amit az életed 
megadhat. Tőlem ezt a kis köszöntőt 
kapod, kívánok boldog 90. születésnapot!

Laci bácsi olykor toppantott a botjával, 
s amikor látta, hogy még nem ért véget 
a köszöntések sora, jókedvét, humorát 
nem hazudtolva meg így fogalmazott: 
van még? na, mondjátok! 

A dédunokákat Beke László polgár-
mester követte, akit – mint kiderült – 
személyes élmények, emlékek is kötik 
ahhoz a helyhez, a Les-hegyhez, amely 
az ünnepeltnek is szíve csücske. Laci bá-
csira nézve gyermekkorom azon része jut 
eszembe, amikor a papáék pincéjénél, a 
Les-hegyen rengeteget játszottunk. És ek-
kor a les-hegyi élet elengedhetetlen sze-
mélyei voltak például az Eichhardt Gyuri 

bácsi, a Berghold Anti 
bácsi, a Horváth Sanyi 
bácsi, a papám és 
a Laci bácsi is . Ők 
vol tak a Les -hegy 
nagy generációja. 
Ők voltak azok, akik-
nek a keze munkája 
nyomán olyan lett a 
Les-hegy amilyennek 
ma is ismerjük – fo-
galmazott a köszön-
tés során, s végül azt 
kívánta, hogy még jó 
ideig egészségesen 
élhessen, s hogy erő 
is társuljon az egész-
séghez, így élvezhesse mindennapjait 
családja és falu közössége körében.

Mindenkinek azt kívánom, hogy úgy 
érje meg ezt az időt, mint én: erőben, 
egészségben, mert egy kezemen meg-
számolhatom, ahány napot én beteg 
voltam. Az erő, meg az egészség a fontos! 
– szögezte le az ünnepelt, ugyanakkor 
viccesen többször is megemlítette, hogy 
nehezen emészti meg ezt a 90-et, mert 
igencsak sokallja. Később azért megerősí-
tette a tíz esztendeje tett ígéretét, miszerint 
a századik születésnapján a 100 Tagú Ci-
gányzenekar húzza majd a talpalávalót. 

Szabó László 1923. február 13-án Kömlő-
dön, egy 15 gyermekes család tagjaként 
született. Legénykorában cselédként szol-
gált a Novák birtokon Kistagyoson, majd 
leventeként a háborús évek Drezdáig 
sodorták, ahonnan gyalog és vonaton 
megbújva, mezítlábasan szökött haza.

Később megnősült, családot alapított, 
az 1946-os földosztásnál földtulajdont 
kapott, Nagytagyoson osztozott egy 
kúrián egy másik családdal. Négy 
gyermeke született, azokban az időkben 
brigadérosként felügyelte a gazdaság-
ban dolgozókat, s néhány év múlva az 
állami gazdaság takarmánygyárának 
brigádvezetője, majd az átalakult MKK 
szakvezetője let t. 1963-ban költözött 
családjával mai, környei otthonába. 
1983-ban vonult nyugállományba, ám 
mellette még néhány évig számíthattak 
a kombinátban munkájára. A nyugdíjas 
éveit sok-sok kirándulással, Les-hegyi 
bulikkal, a szőlő gondozásával töltötte, 
míg ereje engedte, az általa átépített 
kis pince és környékének szépítgetésé-
vel foglalta le magát. Gyermekei nyolc 
unokával és nyolc dédunokával aján-
dékozták meg. 

„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.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisleány  
és négy kisfiú érkezett községünkbe. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Horn Krisztián és Bakonyi Gabriella kisfiát Krisztiánt,
Eigner László és Ács Nikoletta kisfiát Lászlót,

Dr. Molnár András és Dr. Tóth Nikoletta  
kislányát Blankát,

Budai Sándor és Kurcz Judit kisfiát Edvárdot,
Marinka László és Aszalos Annelise kisfiát Milánt,

valamint
Kubinger András és Kubinger-Pillmann Judit 
kislányát Borbálát, aki tavaly május 30-án 

Budapesten látta meg a napvilágot.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, boldog életet kívánunk!

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák és Nagypapák!

Örömteli érzés számunkra, hogy a „Megérkeztünk” híreket egyre több család 
szeretné megosztani a környeiekkel az újság hasábjain keresztül. Természete-
sen azon babák érkezéséről 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, vagy 
írjanak a hirhozo@kornye.hu e-mail címre. 

Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

Az 1 százalékos felajánlásokat váró környei szervezetek pontos neve, adószáma, címe:     

„Értetek, Nebulókért!”  
Alapítvány

Adószám: 18607932-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Háromkirályok  
Alapítvány

Adószám: 19144830-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 11.

Környe Óvódás  
Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18614330-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 55.

Környebányáért  
Alapítvány

Adószám: 18615283-1-11
2851 Környe,  

Környebánya telep 9/4

Környei Horgász  
Egyesület

Adószám: 18608524-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környei Németek Baráti Köre  
és Kultúregyesülete 

Közhasznú Egyesület
Adószám: 18603756-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környe  
Sportegyesület

Adószám: 19890634-1-11
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Szivárvány  
Táncegyüttes

Adószám: 18603921-1-11
2851 Környe, Beloiannisz u. 1.

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvéből

Diós batyu,  
ahogy Fábián Annus néni készíti:

Tészta:
• 30 dkg liszt • 20 dkg vaj, vagy margarin

• 1 tojás sárgája, pici só
• 2 kanál tejföl, ezeket összegyúrjuk.

Töltelék:
• 1 tojás fehérje • 10 dkg cukor

• 10 dkg dió • vaníliás cukor
fentieket összekeverjük,

A tésztát vékonyra nyújtjuk, majd kockákat 
vágunk és mindegyikre kis halmokat teszünk 

a töltelékből. A négyszög két ellentétes sarkát 
összefogjuk batyuként (nem mind a 4 sarkát), 

és megsütjük.

Jó étvágyat kívánunk!

Lejegyezte: Molnárné Varga Katalin



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

Közmeghallgatás és falugyűlés

Környe Község Önkormányzatának, 
valamint a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe képviselő-testülete 
értesíti a lakosságot, hogy március 18-án 
hétfőn, 16 órától a Polgármesteri Hivatal 
Horváth Miklós termében közmeghall-
gatást, 17 órától a Művelődési Házban 
falugyűlést tart, melyre tisztelettel várja 
az érdeklődőket. A falugyűlésen tájékoz-
tató hangzik el a tavalyi évben elvégzett 
feladatokról és az idei tervekről. 

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselői fogadóórát tart 
előreláthatóan minden hónap első hét-
főjén 17 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal képviselői szobájában. A kép-
viselő legközelebb március 4-én várja 
a segítséget igénylőket kéréseikkel, 
kérdéseikkel, problémáikkal.

Gallyazási felhívás

Értesítjük a T. Környeieket, hogy a Bako-
nyi Fakitermelő Bt. az E.ON Áramhálózati 
Zrt. megbízásából élet- és vagyonvé-
delmi okok miatt március 20-ától ismét 
gallyazási munkálatokat végez el 
községünkben a hálózat folyamatos 
karbantartási kötelezettsége alapján. 

A gallyazási munkálatokat kis-, és kö-
zépfeszültségű hálózatokon végzik a 
Villamos Energiáról szóló energiatörvény 
és a villamosmű biztonsági övezetről ren-
delkező GKM rendelet alapján.

A gallyazással kapcsolatos kérdéseik-
kel, észrevételeikkel forduljanak az EON 
Áramhálózati Zrt. illetékes területgazdájá-
hoz, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 
06-30/267-9094-es, vagy a 06-30/990-63-
76-os telefonszámon.

Kivonul a cég,  
MÁJUS 31-ÉIG lehet  

az utalványokat levásárolni!

Kivonul Magyarországról és hazánkban 
felfüggeszti értékesítési tevékenységét a 
francia Le Chéque Déjeuner utalvány-
kibocsátó cég, ezért a bónok az azokon 
feltüntetett határidők ellenére csak 
május 31-éig használhatóak fel. Mivel a 
környei önkormányzat a társaság étke-
zési utalványait ajándékozta – például 
– Idősek Karácsonya alkalmából is az 
érintetteknek, felhívja mindenki figyel-
mét a május 31-ei felhasználhatósági 
határidőre!

MEGHíVÓ
Környe Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és a Polgármes-
teri Hivatal tisztelettel meghívja 
községünk polgárait Nemzeti ünne-
pünk az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója, március 
15-e és a Művelődési Ház átadása 
alkalmából megrendezésre kerülő 
helyi ünnepségünkre.

Megemlékezésünk időpontja:

 2013. március 15.

AZ ÜNNEPI MŰSOR 
PROGRAMJA:

16.00 Ökumenikus istentisztelet 
 a környei római katolikus  
 templomban

17.00 Koszorúzás 
 a Kegyeleti Parkban 

17.20 Művelődési Ház  
 ünnepélyes átadása 

17.30 Ünnepi program  
 a Művelődési Házban:

	 •	Köszöntőt	mond	 
 Beke László polgármester,

	 •	Ünnepi	beszédet	tart	 
 Popovics György,  
 a megyei közgyűlés elnöke,

	 •	Műsort	ad	a	Német	 
 Nemzetiségi Dalkör  
 és a Kisfaludy Mihály  
 Általános Iskola diákjai 

Szeretettel várjuk községünk 
lakosságát!

Környe Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete

Gyalogtúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szer-
vezői legközelebb március 23-án várják 
gyalogtúrára a község lakóit. 

Útvonal: Környe – Környebánya – 
Vitányvár – Szarvaskút – Mátyáskút 
– Vértessomló – Környe. Gyülekező az 
általános iskolánál, indulás 9 órakor.

Húsvéti barkácsolás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe március 26-án, kedden 13 órától 
húsvéti barkácsolásra hívja a gyereke-
ket a Közösségi és Tájházban.

Négy utcát érint a törvény

Személyek neveit nem viselik majd a 
jövőben azok az utcák, amelyeket a XX. 
századi önkényuralmi rendszerekhez 
köthető elnevezések tilalmával össze-
függő törvény módosítása miatt kell 
átnevezni Környén. A törvény alapján 
kötelezően négy, az Április 4., a Nov-
ember 7., a Ságvári Endre és a Kun Béla 
utca átnevezése válik szükségessé, s a 
képviselő-testület a költségvetés meg-
alkotásakor már tervezett is a közterü-
leteken lévő jelzőtáblák cseréjével járó 
kiadásokkal.

A kérdés rendezésének előkészítésére 
Vadász Éva, Pákozdi Ferenc és Friedrich 
Gyula részvételével bizottság alakult, az 
ő feladatuk lesz az új nevekre a javas-
lattétel, illetve a lakossági vélemények 
feltérképezése, összegyűjtése. Az biztos, 
hogy nem személyek alapján „kereszte-
lik” át az érintett utcákat, megelőzve ez-
zel a később esetleg felmerülő, hasonló 
kellemetlenségeket. Mint ismert, az 
utcanévváltozás 2007-ben már egyszer 
felmerült Környén, ám akkor a lakosság 
részéről az az egybehangzó visszajelzés 
érkezett a testülethez, hogy nem kíván-
ják az átnevezéssel járó procedúrát és 
ügyintézést végigjárni.

A törvény alapján ez most elkerül-
hetetlen lesz, a döntést várhatóan az 
áprilisi ülésen hozzák meg a képviselők. 
Addig az érintetteket a jegyző levélben 
arról is tájékoztatja, hogy milyen ügyin-
tézési kötelezettségekre számíthatnak 
az átnevezést követően, az önkormány-
zat pedig felveszi a kapcsolatot az 
eljáró hatóságokkal annak érdekében, 
hogy felmérje, miként tudják segíteni 
az eljárást. 

Közérdekű információk Programok Utcanevek


