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Ismét bajnok a Környe SE női focicsapata!
Bajnokcsapat – viselik büszkén a Környe SE női focicsapatának tagjai a mezt, amely hirdeti, hogy a 2011/12-es szezonban ők 
bizonyultak a legjobbnak a Fejér Megyei Női Labdarúgás Bajnokságában. Már a szezonnak is úgy vágtak neki, hogy dobo-
góra vágynak, amit akkor sokan kétkedve fogadtak, de – lám – az idő, a csapatmunka és az eredmény cáfolta a kétségeket. 
Így kezdődött az egy esztendővel ezelőtti híradás a hölgyek sikeréről, melyet idén megismételtek: sem a bajnokságba, sem 
a jól megérdemelt aranyérembe nem tört bele a foguk. 

Elkezdődött a Bridgestone óriásberuházás
Orbán Viktor miniszterelnök és Franco 
Annunziato, a Bridgestone Europe el-
nök-vezérigazgatója közösen helyezte 
el a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
új, 110 ezer négyzetméteres gyárrész-
legnek alapkövét a Tatabánya-Környe 
Ipari Parkban. A 71,5 milliárd forintos 
óriásberuházás félezer munkahelyet 
teremt Környe közigazgatási területén 
és 2017-re megháromszorozza a világ 
legnagyobb gumiabroncsgyártójának 
hazai gyártókapacitását.

A z alapkőletételen – többek kö-
zött – részt vett Karato Kenji, a 
Bridgestone Tatabánya Termelő 

Kft. ügyvezető igazgatója, Tadamicsi 
Yamamoto, japán magyarországi nagy-
követe, Schmidt Csaba, Tatabánya pol-
gármestere, valamint Beke László. Környe 
polgármestere pohárköszöntőjében 
felidézte az öt évvel ezelőtti gyáravató 
ünnepséget, amikor a megjelenteket 
ezzel a közmondással köszöntötte: ahol 
a házam, ott a hazám. 

Akkor azt kívántam, hogy ez a világcég 
valóban hazára találjon itt Magyaror-
szágon, az ipari parkunkban. Ma pedig 
velünk együtt élnek, dolgoznak és a gyá-
ron keresztül számtalan kapocs köti össze 
országunkat, térségünket, településeinket 
a Bridgestone céggel – fogalmazott a pol-

gármester. Köszöntőjében Bencsik János 
és Horváth Miklós személyét is kiemelte, 
akik annak idején Tatabánya és Környe 
településvezetőikként felismerték az erőt, 
amely egy megyeszékhely és egy község 
összefogásában rejlett, s amellyel az adott-
ságokat hatványozottan érvényesítették a 
gazdasági növekedés érdekében. 

Az építkezéssel párhuzamosan már 
idén nyáron megkezdődik a munkavál-
lalók toborzása is: az új gyáregységben 
505 új munkahely betöltésére várják a 
jelentkezőket. Az új munkahelyek 15%-át 
csak felsőfokú végzettséggel lehet majd 
betölteni, a többire pedig szakmunkáso-
kat és betanított munkaerőt is keresnek. 

A bajnokcsapat:

Balatoni Dóri, Békefi Alexandra (csapatkapitány), Belány Brigitta, Berki Henrietta, Cserháti Renáta,  
Dodonka Hajnalka, Eignerné Schlapak Brigitta, Farkas Éva, Fazekas Anett, Hetzmann Tímea, Hribár Anett,  

Keligerné Borsos Rózsa, Keliger Lilla, Králl Orsolya, Mohos Kitti, Molnár Zsuzsanna, Pákai Zsuzsanna,  
Szabó Katalin, Szabó Krisztina, Zemplényi Zsófia, edző: Raffai Sándor.
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Új elnök az egyesület élén
Tisztelt sporttársak, egyesületi tagok, 
környei polgárok!  Pár mondatban 
szeretnék bemutatkozni. 1974-ben 
születtem Tatabányán. Feleségemmel 
és 3 gyermekünkkel 2009 óta élünk 
Környén. Munkám révén már jóval 
korábbi a faluhoz való kötődésem, 
hiszen 2000-ben kezdtem dolgozni a 
környei MUT Hungária Kft-nél. Azóta 
rengeteg ismerős és baráti szál köt 
Környéhez. 

É letem során – hobby szinten – 
többféle sportot kipróbáltam 
már, a mozgás mindig is fontos 

része volt életemnek. Három éve 
vagyok a KSE tenisz szakosztályának 
tagja és idei évtől a szakosztályvezetők 
kérésére a titkári posztban intézem a 
szakosztály feladatait. Ennek kapcsán 
ismerkedtem meg az önkormányzat 
és a sportegyesület között kialakult 
helyzettel, problémákkal. A rendkívüli 
közgyűlés alkalmával a tenisz szakosz-
tály delegált abba a 7 fős bizottságba, 
amely képviselte a sportegyesületet az 
önkormányzattal való tárgyalások so-
rán. A május 31-i közgyűlésen a jelen-
lévő tagok megtiszteltek bizalmukkal 
és megválasztottak a sportegyesület 

elnökének. Vállalom, hogy az elnök-
séggel és a szakosztályvezetőkkel 
karöltve – a jelenlegi anyagi helyzet-
nek megfelelően – a sportegyesület 
tevékenységét segítem. Fontosnak 
tartom az önkormányzattal való szoros 
és korrekt együttműködést. Bármilyen 
sportot is űztem, mindig a fair-play 
játék híve voltam. Ennek megfelelő-
en - az egyesület vezetőjeként is - az 
erkölcsi normáim megtartása mellett 
szeretnék mindenben eljárni, döntést 
hozni. 

Sportbaráti üdvözlettel: 

Tisch Gábor KSE elnök

Raffai Sándor már a negyedik szezon-
ját zárta a Környe SE Női csapatának 
edzőjeként, s állítja, hogy a mögöttük 
álló volt a legboldogabb és a leg-
nagyobb büszkeségre okot adó. A 
csapat az eltelt 4 év alatt szinte telje-
sen kicserélődött az „öregek”, Hribár 
Anett, Cserháti Reni, Schlapak Brigitta 
és Keligerné Borsos Rózsa kivételével. 

A tavalyi bajnoki cím megszerzését 
teljes átalakulás követte, több játékos 
távozott, akiket pótolni kellett, de mint 
kiderült, ezt az akadályt is sikeresen 
vették és rövid idő alatt ismét csapattá 
kovácsolódtak. Természetesen ismét a 
dobogóra vágytak, ám az edző óvato-
san latolgatott. Úgy vélte, hogy – a töb-
bi között – Székesfehérvár, Tatabánya, 
Komárom és Mór együtteseit felvonul-
tató bajnokságban a harmadik hely 
megszerzése sem okozhat számukra 
csalódást, elégedetlenséget.

Aztán ahogy haladt az idő, úgy vált 
egyre bátrabbá a célkitűzésük, és 
a hatodik forduló, s egyben hatodik 
győzelmük megszerzése után már min-
denki bajnok szeretett volna lenni. S 
természetesen ezért tettek is a hölgyek: 
család, munka, iskola mellett edzettek 
minden hétfőn, szerdán és pénteken… 
a csapat és a játék szeretetéért, s per-
sze egyáltalán nem utolsó sorban az 
aranyéremért.

Az együttes ősszel egy vereséget 
szenvedett el, a három pontot a leg-
nagyobb rivális, a Tatabánya rabolta 
el Környétől. Raffai Sándor szerint 
egyfajta mérföldkőként élték át a ve-
reséget, a s gárda ekkor mutatta meg 
igazán valódi erejét: a mérkőzést nem 

…folytatás az 1. oldalról követte vita, csak nyugodt, közös elem-
zés, igaz letört hangulatban. Majd a 
hétfői edzésen ismét mindenki ott volt 
a pályán és tette a dolgát…

Télen kiderült, hogy Keliger Lilla és 
Schlapak Brigitta is anyai örömök elé 
néz, ami a csapatban és az edzőben 
is vegyes érzéseket keltett: együtt örül-
tek a boldogságuknak, ugyanakkor 
a két kismama hiányzott a pályáról, 
ráadásul az ősz végén lesérült játé-
kosok sem javultak, Farkas Éva pedig 
a sportolás befejezése mellett dön-
tött, amit sajnálva vettek tudomásul. 
Keligerné Borsos Rózsa és Pákai Zsuzsa 
is sajnos az egész szezonra „kidőlt”, s 
Berki Heninek is hónapokba telt a visz-
szatérés. Őket Szabó Kriszta, Szabó Kati, 
Balatoni Dóri leigazolásával pótolták, 
de a tavasz eleji kesze-kusza helyzet 
szerencsére nem zavarta meg a lányo-
kat, akik folyamatosan fejlődő játékkal 
gyűjtögették a pontokat. Tavasszal a 
lányok mindössze a Komárom ellen 
játszottak itthon 0-0-ás döntetlent, az 
összes többi mérkőzés után győztes-
ként hagyták el a pályát. 

Június elsején pedig jött a szezon 
legfontosabb meccse: Tatabánya-Kör-
nye. Nagyjából 80-90 környei szurkoló 
tartott a csapattal a megyeszékhelyre, 
s ha nehezen is lendültek játékba a 
lányok, végül megérdemelten nyer-
tek, s ezzel – az utolsó mérkőzés ered-
ményétől függetlenül – magukhoz is 
ragadták a bajnoki címet. Az utolsó 
fordulóban Székesfehérváron 5 -3 
arányú győzelmet arattak, így végül 
öt ponttal előzték meg a második 
helyezett Tatabányát. 

A csapat házi gólkirálya Molnár 
Zsuzsanna, aki 39 alkalommal rezgette 

meg az ellenfél hálóját. Békefi Ale-
xandra 10, Hribár Anett 9 gólt szerzett.  

Edzőjük az eredményesség mellett 
a csapatszellemet emelte ki, amelyre 
igazán büszkék lehetnek a lányok. Ez 
a mérkőzéseken, a csapatösszetartá-
sokon, az edzéslátogatottságon és az 
ünnepléskor is jól látszik, és leginkább 
akkor, amikor nem úgy jöttek össze a 
dolgok, ahogy azt terveztük, de együtt 
mindig sikerült mindenből jól kijönni – 
fogalmazott Raffai Sándor, aki szerint 
jövőre már nem is lehet más céljuk, 
mint ismét megszerezni a bajnoki címet, 
igaz, ez mindig egyre nehezebb. Dol-
gozunk majd tovább, remélem sikerrel, 
de most még az ünneplésé, és egy 
kicsit a lazításé a főszerep. Távozók elvi-
leg nem lesznek, Cserháti Anita viszont 
már jelezte, hogy visszajön hozzánk a 
nyáron – tette hozzá, s a beszélgetést 
személyes gondolataival zárta:

Egészséget és boldogságot kívánok 
a két kismamánknak és családjuknak. 
Szeretném megköszönni mindenkinek, 
aki kicsit is hozzátett a sikerünkhöz: 
az önkormányzatnak a támogatást, 
az iskolának, hogy hónapokig hasz-
nálhatjuk a termet. Köszönet a klub 
vezetőségének, Panni néninek, támo-
gatóinknak, akik segítettek a mele-
gítővásárlásban, az utazásokban, a 
feliratozásokban, és a szurkolóknak is 
köszönet, hogy velünk voltak jóban-
rosszban!

És szeretnék gratulálni a nálunk 
„nevelkedett”, majd tőlünk kiigazolt 
Fábián Zinának, hogy idén Szlovák 
Bajnoki címet szerzett. 

Jövőre pedig ismét Hajrá Környe, re-
mélem, továbbra is sikerrel öregbítjük 
községünk hírnevét!

2013. JÚLIUS 12. (PÉNTEK)

A sportpályán a sörsátorban

19.00 X-Elit
20.00 Grogen
21.00  Karaoke POSTI-val – közben sörivó- 
 és sörhas szépségverseny, hastánc
23.30  Disco reggel öt óráig

2013. JÚLIUS 13. (SZOMBAT)

A sportpályán
9.00  Auerhammer János Ifjúsági 
 Labdarúgó Kupa

A tóparton
7.00  Horgászverseny a Környei 
 Horgászegyesület tagjainak
12.00  Gulyásparti 
12.00  Kenuzás a környei tavon

A kézilabda pályán:
18.00  Kempo bemutató
14.00–18.00 Arcfestés, henna
15.00- Mászófal

A nagyszínpadon
15.00  Vendégcsalogató: 
 Gerecse Party (Héreg)
15.30   Ünnepélyes megnyitó
15.40  Környei Német Nemzetiségi 
 Hagyományőrző Gyermekcsoport 
15.55 Környei Német Nemzetiségi Dalkör
16.15 Szivárvány táncegyüttes
16.40 Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
17.00 Roy és Ádám
17.30 X-plore táncegyüttes

17.55  Leányvári Német Nemzetiségi 
 Dalkör és Tánccsoport
18.40 Kocsis Tibor
20.00 Bikini élőkoncert
21.45 Tűzijáték
21.50 Utcabál a Leányvár Sramlival

Szombaton 13 és 20 óra között a tatai Dotto kis-
vonat díjmentesen szállítja a fesztivál 
vendégeit a faluban.

2013. JÚLIUS 14. (VASÁRNAP)

11.00 Ünnepi német nemzetiségi szentmise a 
 római katolikus templomban, utána 
 koszorúzás a kitelepítési emlékműnél
12.10 Térzene a Boldog II. János Pál pápa 
 téren a Lübecki Ifjúsági Fúvószenekar 
 előadásában

A nagyszínpadon
14.30 Környei Mazsorett Csoport
15.00 Vendégcsalogató: Die Burschen zenekar 
15.30  Kerényi Béla Református Diakóniai 
 Intézet lakóinak műsora
15.45 Környei Népdalkör
16.00 Peller Anna – operett, musical
16.30 He-Mo Musical Studio
17.00 Szomori Német Nemzetiségi Tánccsoport
17.25 Angyal Nikoletta és Szük Melinda
17.50 Lübecki Ifjúsági Fúvószenekar
18.40 Kasza Tibor
20.00  Charlie koncert
22.30-tól  B-Tóth László – nosztalgia buli

A kézilabda pályán:
14.00-18.00 arcfestés, henna

A három nap műsorvezetője: Posti

A NEMZETISÉGI ÉS SÖRFESZTIVÁL VALAMENNYI PROGRAMJA DÍJTALANUL LÁTOGATHATÓ. 
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTJA. 
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a programokból
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„Ide mindig visszajöhettek”
Huszonkilenc léggömb szállt az ég felé a 
környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási 
ünnepségén. Bennük a 29 végzős kíván-
ságaival, melyeket minden bizonnyal az 
intézményben eltöltött évek során szerzett 
barátságok, élmények és tudás alapján 
fogalmaztak meg, s az is biztos, hogy 
az egyre magasabbra szárnyaló lufikat 
tekintetével követő valamennyi jelenlévő 
azt kívánta: álmaik váljanak valóra! 

P ulayné Fekete Magdolna és Ta-
kácsné Eichhardt Emma osztály-
főnökök diákjai számára utolsó 

alkalommal szólalt meg a csengő. S bár 
titkon talán mindannyian jó ideje várták 
ezt a percet, amikor végül elérkezett, a 
mosolyt felváltották a könnyek... Heten 
gimnáziumban, tízen szakközépiskolá-
ban, tizenegyen szakiskolában folytatják 
tanulmányaikat, s ahogy Ráczné Wiszt 
Vilma igazgatóhelyettes beszédében 
elhangzott, eljött a nap, amikor a hosszú 
éveken keresztül összekovácsolt közös-
ség felbomlik, jóllehet éppen az utolsó 
napokban érezték át, hogy jó együtt 
lenniük… Lezárul életük egy szakasza, és 
egy új, ismeretlen, de reményekkel teli 
kezdődik.

Ne feledjétek, ha segítségre szorultok, 
ha örömötöket vagy bánatotokat akar-
játok elmondani valakinek, ide mindig 
visszajöhettek – fogalmazott az igazga-
tóhelyettes.

Az intézmény két legrangosabb díja a 
Kisfaludy-díj és a Nevelőtestületi dicséret. 
A Kisfaludy-díjat az iskola Gálaműsorán 
Füstös Bence, 8. b osztályos tanuló vehet-
te át, aki példamutató magatartásával, 
kitartó szorgalmával, versenyeken való 
részvételével, és lelkes közösségi munká-
jával érdemelte ki az elismerést. „Amire 
veled kapcsolatban emlékezni fogunk, 

az a sok közösségért végzett feladat, 
amelyet mindig elsőként, önként vállaltál, 
és amelyet becsülettel, legjobb tudásod 
szerint megoldottál. Aktív résztvevője 
voltál a kistérségi angol tanulmányi ver-
senyeknek, a lengyelországi tanulmány-
útnak. A márciusi műveltségi versenyekre 
hoztad ötleteidet. Számíthattunk rád 
iskolai programok szervezésekor, szívesen 
szerepeltél versmondó versenyeken és 
ünnepélyeken. Kitartásod, szorgalmad, 
közösségi munkád alapján a tantestület 
téged javasolt nevelőtestületi dicséretre 
– ez az indoklás Lehrreich Nikoletta 8. a 
osztályos tanuló neve előtt hangzott el. 
Ő érdemelte ki ugyanis az iskola 2012-
2013-as tanévében a Nevelőtestületi di-
cséretet, melyet Trézlné Staudinger Csilla 
igazgatótól vett át.  

Hagyomány, hogy azok a végzős diákok, 
akik tanulmányi munkájukban, az iskola 
sportéletében kiemelkedő eredményt 
értek el, ballagáskor könyvjutalomban ré-

szesülnek. „Jó sportoló” címmel ismerték el 
Weiger Ákos (8.a) tevékenységét, aki alsós 
kora óta sikeres és aktív tagja az atlétika 
csapatnak, kiváló eredményeket ért el a 
megyei és országos mezei futóbajnoksá-
gokon, száz méteres mellúszás sportágban 
évek óta a megyei diákolimpia második 
helyezettje. Duatlon, triatlon sportágakban 
megyei, országos, sőt nemzetközi eredmé-
nyekkel is büszkélkedhet. Aranyjelvényes 
sportoló, duatlon sportágban az országos 
ranglista 12. helyezettje. 

Kiemelkedő sportmunkájáért dicséret-
ben részesült Zink Máté (8.b), aki kiváló 
testi adottságait kihasználva harmadik 
osztályos korától aktív tagja volt az iskola 
atlétika csapatának, sikeres egyéni- és 
csapateredményeket tudhat magáénak. 
A mezei futóversenyeken és az atlétika ver-
senyen való aktív és sikeres szerepléséért 
Bíró Ádám (8.b), az informatika versenye-
ken való sikeres szerepléséért Tkalcsits 
Brigitta (8.a), az énekkarban végzett négy-
éves kitartó és szorgalmas munkájáért és 
az országos népdaléneklési versenyen 
való szerepléséért Balog Tímea (8.a), az év 
végi vizsgákon nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményéért, példamutató magatartásáért, 
kitartó szorgalmáért Füstös Bence (8.b), az 
informatika versenyeken való sikeres és 
eredményes szerepléséért, az osztálya 
érdekében végzett közösségi munkájáért 
Budavári Kinga (8.b), az irodalom vizsgán 
nyújtott kiemelkedő teljesítményéért és 
közösségi munkájáért Kovács Katalin (8.b) 
vehetett jutalmat. 

A Szülői Munkaközösség nevében 
Farkas Éva elnök Budavári Kingának és 
Golda Ádámnak mondott köszönetet 
a néptánc tanszakon végzett többéves 
szorgalmas és kitartó munkájukért, vala-
mint Zelenai Istvánnénak a szülői közös-
ségben végzett áldozatos munkájáért.

Ej-haj silkenjáró, sarkonjáró Sári-Mári sudridom…
Hat csoport majdnem száz táncosa ropta az általános iskola 
művészeti tagozatának évzáró műsorában a Művelődési Ház 
színpadán, s adtak ízelítőt abból, hogy milyen, amikor „Kicsi va-
gyok én”, amikor „Szivárvány születik”, s milyen „Táncban felnőni”. 

A z évzáró eseményen vehették át az alsósok között 
meghirdetett házi táncverseny legjobbjai is az ajándé-
kaikat. Az elsősök között a lányoknál Linczmayer Laura 

végzett az élen, mögötte másodikként Szücs Anna és Soós 
Lili, harmadikként pedig Lopez Vega Emma. A fiúknál Lengyel 
Gergő bizonyult a legügyesebbnek, második lett Marosi Áron, 
harmadik Alapi Krisztián. Az egy évvel „öregebbek” korosztályá-
ban az ifjú hölgyek között Galgovics Borbála szerezte meg az 
első helyet, Bacher Zsófia lett a második, Fehér Kitti a harmadik. 
A fiatalembereknél Auer Róbert és Karnuts Ferenc osztozott a 
legelőkelőbb helyezésen, a másodiknak járó elismerést Mucsi 
Gergő érdemelte ki, míg a harmadik Búza Miklós lett.

A 3-4-5. osztályosok megmérettetésén a „Pünkösdi Királynő” 
címet is megszerző Nagy Lilla megőrizte tavalyi első helyét, 
második lett Labossa Luca, harmadik Csizmadia Leila. A fiúk 

mezőnyében Szántó Csongor produkcióit ítélte a legszínvonala-
sabbnak a zsűri, mögötte végzett másodikként Törös Szabolcs, 
a harmadik helyen pedig Végh Adrián és Mucsi Ákos.

Turnén a környei 3.a és „Az utolsó kincs”
Vértesszőlős és Kisbér június 11-én az 
oroszlányi óvodásokat, kisiskolásokat 
(lapzártánkkor már a tatabányai Szent 
Borbála Kórház családi napjának részt-
vevőit) is elvarázsolták a környei Kisfalu-
dy Mihály Általános Iskola 3.a osztályos 
tanulói Kemény Henrik „Az utolsó kincs” 
című meséjének színpadi előadásával.

K ezüket csukálom! – ki tudja, 
hányszor hangzott már el Szántó 
Csongortól, azaz Vitéz Lászlótól a 

mondat a próbák és fellépések során, 
de sohasem egyformán, merthogy 
Odlerné Takács Zsuzsanna és Láng Éva 
felkészítésében a gyerekek rengeteget 
gyakoroltak, s bár már sokadszor lép-
tek a nagyközönség színe elé, minden 
egyes bemutató új lendületet, új va-

rázst, s ahogy egyre gyakorlottabbá 
váltak, új rögtönzéseket hozott, ha az 
előadás úgy kívánta.  

A gyerekek már elsősként megízlel-
hették milyen, amikor csak nekik szól a 
taps. S nem is akármilyen. A környei iskola 
Kisfaludy-gáláján arattak fergeteges 
sikert, s a következő évi előadásukkal már 
vendégszereplésekre is utaztak a megye-
székhelyre, idén pedig szinte „turnéznak” 
a megyében a mesét megtekintő apró-
ságok és maguk örömére.

Kezdődjön! Kezdődjön! – skandálták 
az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési 
Központ zsúfolásig megtelt színházter-
mében az előadás kezdete előtt már 
percekkel az ovisok és kisiskolások, 
akik közül többen csak a lépcsőn és 
pótszékeken találtak helyet, de kárpó-

tolta őket a tőlük alig pár esztendővel 
idősebb gyerekek előadása, a főbb 
szerepekben ezúttal is parádés alakítást 
nyújtó Fluksza Bernadett (királylány), Bán 
Attila Márk (ördög) és Szántó Csongor 
(Vitéz László).  Az apró nézők kacagtak, 
aggódtak a kedves főhősért, volt, aki a 
szemét is behunyta, amikor közeledett 
az ördög… Majd amikor Vitéz László 
sikeresen mentette meg a királyság 
utolsó rabláncát – akarom mondani 
nyakláncát – és ezzel elnyerte a szép-
séges királylány kezét, a színpadi közös 
tánc ütemére vastaps zárta az előadást. 
Azaz, csak zárta volna, ha a kicsik tet-
szésük kinyilvánításaként nem újrázzák 
a színpadra pár perc erejéig a környei 
diákokat… 

A turné a tervek szerint szeptemberben 
folytatódik. Köszönet mindazoknak, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre az elő-
adás és a vendégszereplések sorozata: 

Takács Zsuzsanna és Láng Éva felké-
szítőknek és a főszereplőknek, a 3.a 
osztálynak! 

Köszönet Bernhardt Árpádnak, aki 
a faanyagot ajánlotta fel a díszlethez, 
melyet Szántó Attila álmodott meg és 
készített el, majd a vendégszerepléseket 
is megszervezte.  

Köszönet Vanya Balázsnak az önzetlen 
technikai segítségnyújtásért, hangosítá-
sért, világosításért minden előadás során. 

S köszönet Környe Község Önkormány-
zata számára, amely minden helyszínre 
gondoskodott a díszlet és a gyerekek 
elszállításáról!
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Öreg néne őzikéje és nutellás lepény
Nemcsak generációk, de korszakok is találkoztak az idei 
környei Gyermeknapon. A Vackor Óvoda, a Községi Könyvtár 
és a Művelődési Ház közös programján a legkisebbek mellett 
az anyukák, apukák is önfeledten múlathatták az időt, s akár 
vissza is utazhattak benne: a 32 forintos diafilmek korába.

G yöngyfűzés, pörgettyű és szélforgó készítés, csillám-
tetoválás, Kincses Színház bohóccal és bűvésszel, 
hajóhajtogatás, mesesarok és még számos ajándék 

várta a Gyermeknapon az ünnepelteket, akik körében – úgy 
tűnt – a lekváros, tejfölös és nutellás lepények kínálatából ez 
utóbbi aratta a legnagyobb sikert. Olyannyira, hogy egy idő 
után egyre több apróság mosolygott és szorgoskodott pici bar-
na bajuszkával. Ezt már láttam a tévében! – újságolta örömmel 
egy kisfiú, aki az erre az alkalomra átalakított diavetítő szobá-
ból lépett ki, ahol 20-30 percenként csemegézhettek kicsik 
és nagyok a régmúlt közkedvelt, mint például az „Öreg néne 
őzikéje”, „A Kiskakas gyémánt félkrajcárja”, vagy „A kismalac 
és a farkasok” című meséi között. 

S ha már mese, akkor a könyvtár olvasótermében mesesarok 
fogadta a lányokat, fiúkat, akik a színes ceruzák segítségével 
papírra álmodhatták, milyennek is képzelik el a főhőst, vagy 
az általuk legkedvesebbnek talált szereplőt, esetleg helyszínt. 
A program részeként első, de a tervek szerint nem utolsó alka-
lommal adott otthont a Művelődési Ház „Ringató”-nak, melyen 

ezúttal Solti Emese fogta képletesen valamennyi anyuka, apuka 
és három év alatti baba kezét. Az ölbeli, fejlesztő játékok révén 
erősödik a szülő, gyermek kapcsolat, amit – Emese megtapasz-
talásai alapján – a csoportos jelenlét nemhogy gyengít, hanem 
erősít. A foglalkozásokról összekovácsolódott, cinkos gyerek-
szülő párosokat látok kilépni. Azt gondolom, így felnőni jó! – szól 
a mottója. A gyermeknapi tombolán kisorsolt ajándékokért 
köszönet a tatabányai Irodatechnika Kulcs Kft-nek!

Úton a „Segítés faluja” felé
Míg áprilisban még csekély érdeklődés 
mutatkozott Dr. Árendás József házior-
vos újraélesztési előadása iránt, addig 
kedden már nem lehetett oka panaszra. 
Szép számmal gyűltek össze a környei 
Művelődési Házban mindazok, akik 
szükség esetén szakszerű segítséget 
szeretnének nyújtani.  

É pp ezért hívta életre a háziorvos 
az előadássorozatot, hogy minél 
több környeit ismertessen meg 

az újraélesztés alapjaival, ha úgy hozza 
a sors, akkor nyugalmunkat megőrizve 
gyorsan és határozottan cselekedjünk. 
Merthogy átlagosan napi 70 embert 
érint hirtelen keringésleállás, szívhalál, s 
jelentős részük életét veszti, pedig sokuk 
megmenthető lenne.

Az előadás résztvevői megtudhatták 
a legfontosabb teendőket és az ambu 
babán gyakorolhatták is az újraélesztést, 
a helyes mellkaskompressziót, befúvásos 
lélegeztetést, a defibrillátor használatát, s 
azt is, hogyan kell helyesen mentőt hívni, 
hiszen korántsem biztos, hogy minden jár-
műben található AED, ezért fontos, hogy 
riasztáskor hangsúlyozzuk: életmentéshez 
kérjük a segítséget.

A háziorvos pár tévhitet is eloszlatott. 
Nem kell tartani például a bordatöréstől, 
hiszen – ahogy fogalmazott – inkább 
törjön el, de a beteg életben marad, s 

az sem jelent súlyos problémát, ha va-
laki valamilyen ok miatt nem szeretné 
vállalni sem szájon, sem orron keresztül 
a befúvásos lélegeztetést. Ez esetben az 
el is maradhat, hiszen a legfontosabb 
a mellkaskompresszió, amely akkor jó 
minőségű, ha percenként 100-120-szor, 
5-6 cm mélyen, teljes felengedéssel és 
egyenletesen hajtjuk végre. 

Úgy tűnik, Környe elindult az úton, 
amely egyszer Dr. Árendás József céljá-

hoz vezet: a 4500-as lélekszámú község 
minden negyedik lakóját felkészíteni a 
helyes újraélesztésre, létrehozni a „Se-
gítés faluját”. A technikai feltételek már 
adottak, hiszen a településen négy mo-
dern hordozható defibrillátor is található: 
kettő a háziorvosoknál, egy a gyermek-
orvosi rendelőben érhető el vészhelyzet 
esetén, egy pedig környei vállalkozások 
összefogásának köszönhetően az egy-
kori mezőgazdasági kombinát portáján.

Búcsú a társaktól, óvónéniktől
„Igyekszem majd megtanulni mielőbb az ábécét, s meglepem 
az anyukámat: én olvasok majd mesét.” – hangzott a vers a 
Vackor Óvoda I-es épületének nagycsoportosainak ünnep-
sége során a Művelődési Házban, ahol szüleik, nagyszüleik 
jelenlétében búcsúztak el az óvodapedagógusoktól és az 
intézménytől. 

A gyerkőcök társaiktól már délelőtt elköszöntek, a ki-
sebbek kedves, már az iskolás éveikhez kapcsolódó 
ajándékokkal búcsúztak a nagyoktól. A 27 apróság 

közül 21-en lépik át szeptembertől az iskola kapuját, az óvodától 
negyvenen köszönnek el idén, de nem lesz hiány érkezőkben 
sem, hiszen jelenleg 33 név szerepel az előjegyzési listán.

Wittmann Ferencné és Eisenbart Győzőné kisleányai, kisfiúi 
rengeteget okosodtak az eltelt években, az évzáró műsoruk a 
büszke szülői, nagyszülői tekintetek között sorra elevenítette fel 
az eltelt három év alatt tanult körjátékokat, táncokat, meséket, 
legkedvesebb verseiket. 

A kicsik útravaló ajándékokkal is gazdagodtak, óvodapeda-
gógusaiktól ceruzabábbal, Nikáné Vadász Erzsébet intézmény-
vezetőtől egy-egy mesekönyvvel, ha már otthonosan mozog-
nak az olvasás és írás birodalmában, az legyen az első, amit 
fellapoznak, s olvasgatnak majd. A már nyugdíjas éveit töltő 
dadus, Sárközi Sándorné a kicsiknek az óvoda emblémájával 
díszített, keresztszemes hímzéses könyvjelzőt ajándékozott, s a 
bájos Vackor figurájából készített egy faliképet is, amely már 
az új óvodában várja majd a gyerekeket.   

„A kezünkben virágcsokor, kis szívünkben szeretet. Megkö-
szönjük, azt a sok jót, amit kaptunk tőletek. Óvónéni, jaj de 
sokszor az öledbe vettél, vigasztaltál, mikor sírtam, vagy velem 

nevettél. Meseország száz csodáját megmutattad szívesen, 
nevelgettél, tanítgattál, türelemmel, kedvesen. Véget ér most 
mese, játék, vár reánk az iskola! Óvónéni, Dadusnéni, nem 
feledünk el, soha!” – ígérték a gyerekek virágokkal a kezükben 
a meghatódott, könnyeikkel küszködő óvó és dadus néniknek.

A szülők is köszönetet mondtak az eltelt évek valamennyi 
gondoskodásáért, szeretetéért. A nevükben Tirholdné Hart-
mann Henrietta így fogalmazott: Köszönjük az elmúlt három 
évet. Köszönjük a mindennapokat, azt, hogy mindig segítettek, 
örömben, bánatban velünk voltak, segítettek gyermekeink ne-
velésében. Lányaink, fiaink igen sokat fejlődtek, készen állnak 
az iskolára. Ezt mind szeretnénk megköszönni!

A Vackor Óvoda nyári üzemelési rendje a következőképpen alakul:

Július 1-től július 26-ig az I. sz. Óvoda (Alkotmány u. 55.) tart nyitva.
Július 29-től augusztus 9-ig az intézmény zárva tart.

Augusztus 12-től 24-ig az I. sz Óvoda (Alkotmány u. 55.) fogadja a gyermekeket.
Augusztus 26-tól mindkét épületünkben várjuk az óvodásainkat.

Az újonnan beiratkozott gyermekeink szüleinek augusztus 26-án 16 órától szülő értekezletet tartunk,  
melyre szeretettel várjuk Őket.

Minden óvodásunknak és szüleiknek nagyon jó pihenést, kikapcsolódást kívánunk a nyárra.
            Vackor Óvoda dolgozói

Arany fokozatú kitüntetés 
Vasegerszegen tartotta május 24-én a központi világnapi 
ünnepségét a Magyar Vöröskereszt, amely idén megalapítá-
sának 132. évfordulóját ünnepli. A hazai legnagyobb humani-
tárius szervezet 1881. május 16-án alakult meg Esztergomban 
Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egylet néven.

A világnapi ünnepségen Dr. Göndöcs Zsigmond, a 
Magyar Vöröskereszt elnöke hetvenegy elismerést 
adott át azon önkéntesek, támogatók, vöröskeresztes 

munkatársak számára, akik segítik a Vöröskereszt humanitárius 
tevékenységét. Az idei központi ünnepségen Komárom-Eszter-
gom megyéből a környei Hartmann Mátyásné, aki 2003-ban 
Bronz, 2006-ban Ezüst fokozatú elismerésben részesült, a leg-
magasabb, Arany fokozatú kitüntetést vehette át. Hartmann 
Mátyásné 17 éven keresztül, ez év januárjáig látta el a Vörös-
kereszt környei alapszervezetének titkári teendőit. 
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3 hónapja nyitottunk

Mi történt az elmúlt időszakban a Művelődési Házban?
Egy intézmény újraindítása, működé-
sének felépítése új szakmai keretek 
között, igen szép vezetői feladat. Az 
előírások és az igények figyelembe 
vételével átgondoltan kellett a szakmai 
munkát elindítani, az intézmény műkö-
dését kialakítani, tervezni a következő 
évad programjait, átgondolni, hogy mi-
lyen közösségek működését szeretnénk 
kezdeményezni, támogatni.

M egtörtént és folyamatos fel-
adatot jelent az intézményi, és 
szakmai kapcsolatok felvétele, 

további alakítása, fejlesztése. Ki kellet 
alakítani az intézmény, működési rend-
jét, ügymenetét, dokumentációs rendjét, 
úgy, hogy megfeleljen a fenntartói és 
felügyeleti szervek követelményeinek, 
és logikusan illeszkedjen a napi felada-
tokhoz. 

Másképpen működik egy településen 
egy „ún” kulcsos ház, másképpen, ha 
egy vállalkozó működtet egy helyszínt, 
és megint egészen más elvárásoknak és 
előírásoknak kell megfelelnie egy műve-
lődési háznak, és ezen túl még többnek 
az IKSZT-nek. Sokan kérdezik, hogy mi az 
az IKSZT mit is jelent? Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér.

Környe község Önkormányzata sikeres 
pályázatának köszönhető, hogy a régi 
Művelődési Házat teljesen felújították, 
kívül-belül megújult. Ezt a pályázatot 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium „Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Programjának” keretében 
pályázta és nyerte el az Önkormányzat. 

Ez a Művelődési Ház működésében 
nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt je-
lenti, hogy a hagyományos Művelődési 
Házi funkciókon és feladatokon kívül 
meghatároztak különböző nem hagyo-
mányosnak mondható szolgáltatási 
feladatokat is. Ezeknek a feladatoknak 
és szolgáltatásoknak az ellátását vál-
lalta az Önkormányzat. Tehát nemcsak 
küllemében változott meg a Művelődési 
Ház, hanem működésében is lényege-
sen változik.

A szakmai feladatok teljesítéséről igen 
komoly dokumentációt kérnek, melynek 
egy fontos része a programokon aláírt 
jelenléti ív is. Ezt meglepődve tapasz-
talhatták és tapasztalják majd kedves 
látogatóink, bár még nem minden 
egyes rendezvényen vezettük be. Ne-
künk sem könnyű ennek elfogadtatása, 
ezért kérem szíves megértésüket, amikor 
az aláírásokat kérjük és segítő együtt-
működésüket, hogy teljesíteni tudjuk 
feladatainkat.

Az első időszak kiemelt feladata volt, 
hogy a Környén működő intézmények-
kel, szervezetekkel felvegyük a kap-
csolatot, megismerjük működésüket, 
programjaikat, igényeiket elképzelésü-
ket és ötleteiket a Művelődési Házzal 
kapcsolatosan. Ugyanezt a munkát 
elkezdtük és foly tat juk a lakosság 
körében is. Keressük az aktív, közös-
ség szerető, tenni akaró, ötlettel bíró 
embereket, kortól függetlenül. Nyitott 
kapuk, nyitott fülek, nyitott szívek. Ezzel 
várjuk Önöket.

A kezdetek másik igen fontos feladata 
volt, hogy kidolgozzuk az információk 
áramlásának, megosztásának útját. 
Ezt szolgálja Környe község honlapja, 
e-mail elérhetőségünk, facebook ol-
dalunk, és természetesen telefonon és 
személyesen is megkereshetnek ben-
nünket. A Hírhozóban és plakátokon 
is igyekszünk tájékoztatni Önöket. Itt is 
szeretném megköszönni azoknak az 
üzleteknek vendéglátóegységeknek 
illetve intézményeknek a segítségét, 
akik megengedték, hogy plakátjainkat 
kitehessük. Azoknak, akik e-mail címüket 
megadják, elküldjük programismerte-
tőinket. Elektronikus elérhetőségünk: 
muvhaz@kornye.hu.

A Művelődési Házban működik a 
Községi Könyvtár is, ahol a folyamato-
san bővülő állományból böngészhet-
nek, olvashatnak és kölcsönözhetnek 
is Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros 
segítségével-

Első és legfontosabb célunk, hogy a 
meglévő közösségeket befogadjuk és 
újabb közösségek létrejöttét kezdemé-
nyezzük.

A rendszeresen működő  
közösségek közül az alábbiak  

már működnek:

• Baba-mama klub, Jenei Zita vezetésé-
vel. • Nő klub, Németh Lajosné Marika 
vezetésével. • Zumba csoport, Hermann 
Anikó vezetésével. • Aerobic csoport 
Faragó Éva vezetésével. • Számítógépes 
klub. Talán még kevesen tudják, hogy in-
gyenes számítógép hozzáférést tudunk 
biztosítani, internetezési lehetőséggel.  
4 géppel várjuk az érdeklődőket, gyere-
keket és felnőtteket egyaránt. Betöltött 9 
éves kortól lehet feliratkozni. • Részben 
nálunk tartja próbáit a Szivárvány Tánc-
együttes is.

Helyet adtunk és adunk az óvoda 
és iskola programjainak, a csoportok 
próbáinak, a különböző községi ren-
dezvényeknek, ünnepi alkalmaknak, a 

hagyományos rendezvényeknek. Civil 
szervezetek, egyesületek, tartják nálunk 
rendezvényeiket.

Látogatóink kiállításokon vehettek 
részt. Értekezletek, különböző előadá-
sok helyszíne volt több alkalommal is a 
Művelődési Ház. A színházi programok 
is igen szép látogatottsággal voltak. 
Ennek is köszönhető, hogy több mint 
5000 fölött volt a Művelődési Ház eddigi 
látogatottsága.

Nyáron szervezzük a Környei Ifjúsági 
Klubbot, első összejövetelét július 3.-
án 17 órakor tervezzük. Folyamatosan 
várjuk az érdeklődőket. Célunk, hogy a 
fiatalokkal együtt gondolkodva, aktív 
részvételükre számítva, tudjuk kialakítani 
a nekik szóló tartalmas programokat. 

Figyelembe véve az eddig  
beérkezett igényeket, az alábbi  

közösségek, tanfolyamok indítását 
ősszel tervezzük. 

• Kímélő, tartásjavító és gerinc torna, 
amit e lsősorban a felnőt t  korosz-
tálynak és idősebbeknek ajánlunk, 
illetve mindenkinek, aki mozgásszervi 
vagy egyéb problémája miat t az 
erőteljesebb nagyobb igénybevételt 
jelentő mozgásokat már nem, vagy 
nehezen tudja végezni. Igény esetén 
gyermekcsoportot is tudunk indítani. • 
Társastánc tanfolyam. • Gombaismerő 
tanfolyam. • Ringató.

Programajánló:

A sálkötő akció júliustól novemberig 
tartó játék, melynek részleteiről a www.
kornye.hu oldalon olvashatnak.

Könyv, csere-bere és adok-veszek 
július 6-án szombaton. Könyvek tanköny-
vek, CD, DVD, folyóiratok stb. börzéje. 
Minden könyvet várunk, amely jó álla-
potú, de éppen már feleslegessé vált és 
így új tulajdonosra lelhet.

Felnőtt ruha és használt cikk börze júli-
us 20-án.Minden, ami használható és jó 
állapotú, de éppen már a háztartásban 
feleslegessé vált és csak a helyet foglal-
ja.Lehet, hogy valakinek az álmát váltja 
valóra, éppen arra volna szüksége és így 
nem a garázs mélyen marad.

Nyáron a szabadságolások mellett a 
következő évad programjainak terve-
zése szervezése zajlik. A konkrét progra-
mokról a Hírhozó következő számában 
és az említet t elérhetőségeinken is 
tudnak majd tájékozódni.

Schweininger Ilona

intézményvezető

Nyári adok-veszek börze
Már nem első alkalommal szervezett adok-veszek, gyermek- és 
babaruha börzét Környén az Észak-Dunántúli Ifjak Egye¬sü¬lete, 
amely ezúttal a Művelődési Házzal karöltve várta június 15-én 
az „árusokat”, no meg a vásárlókat. A kereslet azonban ezúttal 
elmaradt a várttól.

T izenegy asztalon kínálták portékáikat szombaton a Műve-
lődési Házban az anyukák, apukák és nagymamák, bízva 
abban, hogy a már megunt, de még jó állapotú ruhácskák, 

cipők, játékok gazdára találnak, s másnak még örömet okoznak.
Az alapgondolat ismert: a pici gyerekek rohamosan nőnek, 

gyakorta cserélődnek kedvenc játékaik, s kinek lenne szíve kidobni 
a rengeteg ruhát? „Hátha még valakinek jó lesz” – így hangzik 
általában a varázsmondat, amit akkor fogalmaznak meg a szülők, 
amikor elkezdik bezsákolni mindezeket, aztán pár esztendő múlva 
azt veszik észre, hogy lépten-nyomon zsákokba, dobozokba botla-
nak. Bennük a játékok, ruhák, cipők, mesekönyvek, rajzeszközök, 
hordozók, pelenkázók, jelmezek, egyszóval megannyi felesleges 
holmi, melyek bolti ára akár borsos is lehet. Erre a helyzetre jelent-
hetne megoldást az adok-veszek börze, hiszen a vásárlók is az 

üzleteknél lényege-
sen olcsóbban, töre-
dékéért juthatnának 
hozzá mindahhoz, 
amikre szükségük le-
het. Bár szombaton 
valamennyi asztalnál 
elkelt egy-két holmi, 
az igazi börze han-
gulat a vásárlói ér-
deklődés hiányában 
sajnos nem igazán 
volt jellemző, és a ruhák, cipők, játékok zöme a vásár zárásakor 
visszakerült a dobozokba, zsákokba. Tromposch Ágnes, (ÉDI Egye-
sület) azonban nem adja fel és biztos benne, hogy a nyárit követi 
majd őszi börze is. Mert a rendezvény nemcsak anyagilag tudja 
segíteni a résztvevőket, közösségépítő szerepe is van. Márpedig 
a Művelődési Ház és az egyesület fő célja a közösségek erősíté-
se, a közösségi alkalmak megteremtése, és a lakossági részvétel 
generálása. 

Egészségmegőrzésről laikusoknak
Tisztelt olvasók! 

E gy cikksorozatban különböző té-
maköröket érintve szeretném fel-
hívni a f igyelmet – a tel jesség 

igénye nélkül – az egészségmegőrzés 
különböző módjaira és lehetőségeire.  
A következőkben a szív-érrendszeri beteg-
ségek megelőzéséről és a nyári aktualitás 
miatt a kánikula kedvezőtlen hatásainak 
megelőzéséről szeretnék néhány mon-
datot szólni.

A szív-érrendszeri betegségek  
megelőzéséről:

Ma Magyarországon is sajnálatos mó-
don a vezető halálok a szív-érrendszeri   
megbetegedések (szívinfarktus, szélütés, 
végtag vesztéssel járó ütőérszűkület stb). 
Ezen betegségek nagy része megelőz-
hető lenne, ha kialakulásukért felelős és 
kezelhető kockázati tényezőket valamint 
a betegségeket idejekorán felismerjük 
és kezeljük. A szív-érrendszeri betegségek 
rizikófaktorait nagyvonalakban 2 cso-
portra oszthatjuk: az első nem befolyá-
solható kockázati tényezők (nem, életkor, 
szüleinktől öröklött gének), a második a 
befolyásolható kockázati tényezők (túlsúly, 
egészségtelen táplálkozás, dohányzás, 
magas vérnyomás, magas vérzsír szint, 
cukorbetegség stb.).  A szív-érrendszeri be-
tegségek esetében az egyéneket a fenti 
kockázati tényezők és az esetlegesen már 
bekövetkezetett szív-érrendszeri megbete-
gedés  alapján rizikócsoportokba osztjuk. 
(alacsony, közepes, magas és igen magas 
rizikójú betegek) Ez a rizikó csoportba tör-
ténő beosztás az elővetkező 5 éven belül 
bekövetkező szív- érrendszeri megbetege-
dés vagy halálozás esélyét adja meg, ami 

az alacsony rizikócsoporttól a magas felé 
haladva exponenciális emelkedést mu-
tat. A fenti rizikótényezők közül például a 
cukorbetegséget kiválasztva ez már csak 
önmagában is magas kardiovascularis 
kockázatot jelent, ami olyan mintha az 
egyén már egy szívinfarktuson vagy egy 
szélütésen lenne túl. 

A megelőzés feladata az lenne, hogy a 
befolyásolható rizikófaktorokat még a szív-
érrendszeri megbetegedés kialakulása előtt 
idejekorán felismerjük és kezeljük, ezzel az 
egyén rizikócsoportját amennyire lehet, az 
alacsony csoportba tereljük. Ennek sikeres 
kivitelezésében a paciens egyik feladata az 
lenne, hogy már fiatalkorban, panaszmentes 
állapotban is rendszeresen, bizonyos idősza-
kokban (1-2 évente) felkeresse a háziorvosát 
a szükséges szűrővizsgálatok elvégzéséhez. 

Szervezett szűrővizsgálatok manapság 
szinte nincsenek, a szűrést a háziorvos 
napi munkája során végzi. A másik feladat 
az esetleges felismert betegség (magas 
vérnyomás, magas vérzsír szint, túlsúly, 
cukorbetegség stb.) kezelésben és ellen-
őrzésében való aktív részvétel. Mivel a 
betegségek kiszűrése önmagában addig 
semmit sem ér, ameddig a paciens a szá-
mára előírt gyógykezelést nem tartja be 
(gyógyszer nem, vagy nem előírásszerű 
szedése, diéta nem tartása, javasolt élet-
módbeli változtatás be nem tartása) vagy 
az előírt vizsgálatokra nem megy el. Segí-
teni csak akkor tud az orvos, ha a paciens 
ezt hagyja és együttműködik. Ha ebben a 
paciens és orvosa sikeresen együtt tudna 
működni, hosszútávon elérhető lenne, 
hogy szív-érrendszeri megbetegedéséből 
származó hirtelen és nem hirtelen halálozás 
vagy jelentős életminőség romlás jelentős 
csökkenést mutatna, ami mindannyiunk 
közös érdeke.

A kánikula kedvezőtlen  
hatásainak megelőzése:

A nyári kánikula legtöbbünknél a nyara-
lás idejét jelenti, de mindenki szervezetét 
igénybe veszi és megviseli. Erre különösen 
a kisgyermekek, idősek és a szív-érrendsze-
ri betegek különösen érzékenyek. 

Hogy a hőség okozta egészségkároso-
dást megelőzzük és a nyári időt felhőtle-
nül élvezhessük, a következő tanácsokat 
javaslom megfontolni: gondoskodjunk a 
megfelelő mennyiségű folyadék bevitel-
ről! Ez felnőttnél napi 3-4 liter is lehet pl. 
ásványvíz, gyümölcslé, tea és semmikép-
pen sem alkoholos vagy magas koffein 
tartalmú ital legyen. 

Kerüljük, amennyiben lehet, a délelőtt 
10 és du. 3 óra közöt t a napon való 
tartózkodást, amennyiben lehet, árnyé-
kos, hűvösebb helyen tar tózkodjunk! 
Testünket megfelelő magas faktorszá-
mú fényvédő krémmel, laza ruházattal 
és fejfedővel védjük! Kerüljük a nagy 
hőségben végzett fizikai munkát!  Gon-
doskodjunk testünk megfelelő hűtéséről 
napi többszöri zuhanyzással, fürdőzéssel! 
Strandolás során felhevült testtel és alko-
holos állapotban ne menjünk a vízbe! 
Meleg autóban ne tartózkodjunk, be-
szállás előtt szellőztessük ki a gépkocsit!  
Gyermekünket még néhány percre se 
hagyjuk (pl. vásárláskor) a parkoló au-
tóban, mivel a gépkocsi hőmérséklete a 
napon rövid idő alatt akár 60 °C fok fölé 
is emelkedhet, ami életveszélyes állapo-
tot okozhat. A magas vérnyomásosok 
vagy szívbetegek panaszaik fokozódása 
esetén azonnal forduljanak orvoshoz! 
Fokozott figyelmet fordítsunk a gyerekre 
és az idősekre.

Dr. Bublovics Péter
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Születésnaposok

Megérkeztünk! A TÜNDE FODRÁSZAT 
� nyáron is várja szépülni vágyó vendégeit!

TÜNDE FODRÁSZAT Környén, 
az Arany J. u. 29. sz. alatt.
Telefon: 06 30 316 3642

Szalonunk új szolgáltatásai:

I hajwellness 
(relaxáló fejmasszázs 

és iszappakolás)
I keratinos 

hajkiegyenesítés

Tisztelt Vállalkozók!

A környei székhelyű vállalkozások évente 
egy alkalommal 1/8-ad oldalon továbbra 
is díjtalanul tehetik közzé hirdetéseiket. 
Bővebb információ a +36 30 387-4690-es 

telefonszámon, vagy a hirhozo@kornye.hu 
e-mail címen kérhető.

Mindannyian nyertek
Négy korcsoportban hat nevező vágott neki a Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted! kerékpáros ügyességi feladatainak június 
első napján az iskola udvarán, így akár a dobogós helyezések 
valamelyikének magabiztos tudatával is kerekezhettek volna, 
ha… Ha nem veszik ennek ellenére igenis komolyan a versenyt. 

A nevezők számát e sorok írója – ráadásul egyetlen női in-
dulóként – szaporíthatta volna, ámde akkor előáll az a 
helyzet, melyet Gubicza István szervező így érzékeltetett: 

ketten ültök a biciklin, a majré és te… Maradtak tehát az erősebb 
nem képviselői, azaz Mucsi Ákos, valamint az Odler és a Tóth 
család férfi tagjai, akiknek nem csupán a rázóval, billenővel, 
bójákkal és vizespohár szállítással kellett megküzdeniük, hanem 
zárásul KRESZ-totóval is, a legkisebbeknek természetesen anyu 
segítségével. Az értékelésnél aztán kiderült, hogy bizony még 
a felnőttek sem tudták valamennyi kérdésre a helyes választ, s 
talán nem árt felfrissíteni az ismereteiket. Merthogy – egyálta-
lán nem mellesleg – a verseny egyik célja épp ez volt: a nyári 
szünetben egyre több gyerkőc pattan gyakrabban bringára, 
hasznos lenne őket a legfontosabb közlekedési tudnivalókra 
is felkészíteni. A családias hangulatú program résztvevői tehát 
nem csupán sikerélményekkel és ajándékokkal gazdagodhat-
tak, hanem ezekkel az információkkal is, azaz valamennyien 
többszörösen is nyertek. Korcsoportjában egyedüli indulóként 

lett első Odler Márton és Mucsi Ákos, az alsós Tóth Szabolcs 
testvérét, Hunort szorította a második helyre, Odler Zoltán pedig 
a másik családfőt, Tóth Zsoltot.  A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
következő állomásaként június 13-án, a Nemzetiségi és Sör-
fesztivál szombatján 12 órától kenuzásra hív és vár mindenkit 
Gubicza István.

MZ-s élmények a megyében és Környén
600 kilométert sikerült gurulni! A buli na-
gyon precízen lett lebonyolítva!... Köszö-
nöm a szervezőknek és a résztvevőknek 
is a tartalmas és változatos túrát!... Csak 
egy nagy baj van evvel a túrával. Az, hogy 
csak egy van belőle egy évben….

D énes és Tanítónk első koprodukció-
ja magasra tette a lécet túraszerve-
zésből! – ilyen élménybeszámolók 

olvashatóak az MZ Club Hungary internetes 
fórumán a június második hétvégéjén 
tartott, 4. Vértes-Gerecse MZ túra után.  
A túra résztvevőinek egy része már péntek 
este megérkezett a tagyospusztai szállás-
helyükre, majd másnap a közel 40 motoros 

két csapatban kezdte el gyűrni a kilométe-
reket: az egyik tatabányai gyülekezéssel és 
indulással közúton, míg a másik Tagyosról 
az erdőn keresztül vette Várgesztes felé az 
irányt, de természetesen közös találkozási 
pontokat is beiktattak: Vérteskozmán, Gán-
ton, Árkipusztánál és Vértesszentkeresztnél. 

Merthogy a club évenkénti 5-6 belföldi 
túrái közül egyedül a Vértes-Gerecse sajá-
tossága, hogy a résztvevők választhatnak 
a terep és közút között, de persze menet-
közben akár csatlakozhatnak is a másik 
csapathoz – mondta el a nagyjából 150 fős 
club tatabányai tagja, Nedermann Dénes, 
aki a környei Kovács Ferenccel – földrajzi-
lag házigazdák lévén – gondoskodott a 

szervezésről, s tette „koprodukciójuk” igen 
magasra a lécet… 

Pedig a Tanító Kovács Ferenc, azaz 
Prenyugger csupán egy esztendeje tagja 
a clubnak, ám annak idején, fiatal korában 
100 ezer kilométert nyomott le MZ-jével. 
Aztán ahogy pedagógus pályája zárása-
ként közeledett a nyugdíjba vonulás, törni 
kezdte a fejét: vajon milyen elfoglaltságot, 
hobbit találjon, ami nem hétköznapi? Így 
vásárolta meg 2011 augusztusában azt a 
TS 125-öst, amely a kék színétől eltekintve 
ugyanolyan, mint a valamikori szeretett 
motor… pirosat sajnos nem talált… 

Megtalálta viszont a clubot, amelynek a 
megyéből csupán páran a tagjai, Dénessel 
karöltve azonban szép számmal csalta ide 
a hétvégén az ország különböző pontjairól 
a többieket. Sőt, felvonulásuk vasárnap 
Környén is meglehetősen nagy feltűnést 
keltett, miután villámlátogatásra érkeztek 
Olsovszky Tiborhoz, aki kilenc, gyermekkorá-
nak segéd- és nagymotorjaiból rögtönzött 
kiállítást. A környei férfi tíz esztendeje gyűjti 
az egykori szocialista motorokat, MZ-ket, 
Verhovinákat, Javakat, Simsont, Babettát, 
melyek részben felújított, részben eredeti 
állapotukban nyűgözték le a vendégeket.

A túra során egyébként egy-két helyben 
elborulástól, egy Várgesztesen, nem éppen 
műhelybeli módszerekkel végrehajtot t 
kipufogó „restaurálástól” és egy láncszaka-
dástól eltekintve nem akadtak komolyabb 
műszaki problémák, bár többen azt is állí-
tották, hogy az MZ-ket nem is kell szerelni, 
vagy ha mégis, akkor az semmiféleképpen 
sem megörökítendő és fotóra való…

„Mint a fény az árnyat, záport a virág, mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget - mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta három 
kisleánnyal és négy kisfiúval gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Nagy Balázs és Rácz Diána kislányát Dorinát,
Tkalcsits Péter és Kőhalmi Andrea 

kisfiát Ádám Balázst,
Dóczi Norbert és Wiszt Márta kisfiát Dávidot,

Keszler Miklós és Szabó Nikolett  
kisfiát Dominikot,

Vizkeleti Mónika és Palkó Tamás  
kislányát Alexandrát, 

Szommer Károly és Nagy Judit  
kislányát Flórát, valamint

Galambos Zsolt és Pápai Gabriella  
kisfiát Zsombort!

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

„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 tisztelettel köszöntjük 
a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben a napokban ünnepelték, 
ünneplik kerek születésnapjukat:

80 esztendős
Márton Mártonné (1933. 06. 02.) 
Zsoldos Zoltánné (1933. 06. 14.)

75 esztendős
Magosi István (1938. 06. 20.) 

Horváth Alajos László (1938. 06. 20.) 
Fülöp Istvánné (1938. 06.03.) 

Koblinger Józsefné (1938. 06.09.) 
Szendrei Mihályné (1938. 06. 24.)

70 esztendős
Debity Gyuláné (1943. 06. 19.) 

Köpe Mihály (1943. 06. 11.) 
Hartman Mátyás (1943. 06. 04.) 

Klausz József (1943. 06. 01.) 
Horváth Józsefné (1943. 06. 14.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Születésnaposok

Anda Károlyné ez év április 1-jén ünnepelte 85. 
születésnapját, ám egy sajnálatos hiba miatt az 
akkor megjelenő lapszámunkban nem köszöntöt-
tük az ünnepeltek sorában.  

Kedves Margit néni! 

Ezúton kérjük elnézését, s így, utólag is kívánjuk, 
hogy Isten éltesse még sokáig körünkben, s telje-
nek szeretetben, boldogságban a még Ön előtt 
álló hosszú esztendők mindennapjai!



Véradás

Az önkéntes véradókat várja július 8-án, 
hétfőn délután fél 1 és fél hat között a 
környei Művelődési Házban a Vöröske-
reszt. Adj vért, életet menthetsz! Idén 
még várhatóan november 7-én lesz 
véradás községünkben.

Július elsejétől ellenőrzik  
a parlagfű mentesítést!

A földhasználónak törvényben rögzí-
tett kötelezettsége, hogy az adott év 
június 30. napjáig megakadályozza 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását, és azt követően az 
állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartsa.

Ha ezt elmulasztja, egyrészt közérdekű 
védekezést, azaz kényszer-kaszálást le-
het elrendelni, másrészt a földhasználó 
növényvédelmi bírsággal sújtható, mely-
nek összege 15 ezertől 15 millió forintig 
terjedhet. Az eljárás legtöbbször hatósági 
ellenőrzés során indul, amelyet attól füg-
gően, hogy kül- vagy belterületen kerül rá 
sor, két külön hatóság végez és némileg 
eltérőek a szabályok is.

Parlagfű külterületen

Az ellenőrzést az ingatlanügyi hatóság 
végzi, aki ér tesíti a növényvédelmi 
hatóságot, a Mezőgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságot (NTI), amely elrendelheti 
a kényszerkaszálást, és szabhatja ki a 
növényvédelmi bírságot is, illetve jogosult 
érvényesíteni az eljárással kapcsolatos 
költségeket is. Fontos, hogy külterületi 
ingatlannál a földhasználót nem kell ér-
tesíteni a helyszíni szemléről, és nem kell 
külön felszólítani parlagfű mentesítésére.

Parlagfű belterületen

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult a 
kényszerkaszálást is elrendelni, valamint 
a költségeket behajtani a földhasználó-
tól. A növényvédelmi bírságot ez esetben 
is az NTI szabja ki. Az ellenőrzésről nem 
kell értesíteni a földhasználót, de lezárt 
területre csak ügyészi engedéllyel lehet 
behatolni.  Nem árt tudni, hogy lakossági 
bejelentésre is indulhat az eljárás, míg en-
nek hiányában a hatósági ellenőrzés lé-
nyegében tervszerűen zajlik július 1-jétől.

Közérdekű információk Programok
Szünetel a háziorvosi,  

gyermekorvosi és védőnői  
rendelés július 1-jén

Július elsején, hétfőn, a Köztisztviselők 
Napján, amely egyben Semmelweis 
nap is, szünetel Környe két háziorvosi 
rendelőjében a betegellátás. Ezen a 
napon sürgős esetben forduljanak a 
központi, 24 órás ügyeleti szolgálathoz. 
Ugyanezen a napon a gyermekorvosi 
és a védőnői rendelés is elmarad köz-
ségünkben. Köszönjük megértésüket! 

Ingyenes jogsegély szolgálat 

Az Új Széchenyi terv „Közép-dunántúli 
JOGPONTPLUSZ mini” projekt keretében 
ingyenes jogsegély szolgáltatást (jogi 
tanácsadást) tart Dr. Partali László ügy-
véd a környei Polgármesteri Hivatalban 
minden szerdán 8 és 10 óra között. 

Juliális

A környei idősek klubja sok szere-
tettel meghívja a falu időseit a jú-
lius 1-én, hétfőn 9 órakor kezdődő 
Juliálisára a Tópart út 8. sz. alá. A 
rendezvényen műsort ad a Kör-
nyei Mazsorett Csoport, a Nő Klub 
bemutatja a tagjai által készített 
dísztárgyakat, melyeket természe-
tesen meg is lehet vásárolni, majd 
a programot kötetlen beszélgetés 
zárja. Az idősebb korosztályból 
mindenkit sok szeretettel várnak 
az Idősek Klubja dolgozói!

A tavasz legcsábítóbb, 
legínycsiklandozóbb  

gyümölcséről,  
az EPERről,  

mint gyógynövényről
 
A földieper vadon termő rokona az 
erdei szamóca. Az eper is, a szamóca 
is értékes növényünk, de a szamóca vi-
tamin és ásványi anyag tartalma felül-
múlja kerti rokonáét. A hosszú tél után, 
ha elegendő szamócához jutunk, 
testünk, mint a szivacs, megtelik 
vitaminnal és ellenállóvá tesz min-
ket a meghűléses betegségekkel 
szemben. E vadon termő 
növény levelének teájából 
kitűnő fertőtlenítő, ill. hasme-
nés és gyomorbélhurut 
elleni szer készíthető:  
1 teáskanálnyi szárított, 
apróra vágott szamó-
calevelet 3 dl forró víz-
zel leforrázunk, majd 
negyedóra elteltével le-
szűrünk. Naponta 2-3-szor 
fogyasztjuk. Megjegyzés: a 
leveleket júniustól augusztusig 
lehet gyűjteni.
Figyelem: akik az eperre allergi-
ások, azok a teára is azok lehetnek!
A földieper kitűnő szer fogyókúrá-
zóknak kevés kalóriatartalma miatt. 
Rengeteg ásványi anyag tartalmának 
köszönhetően első osztályú vértisztító, 
ezért ízületi panaszokban szenvedők-
nek és köszvénnyel küszködőknek 
kimondottan ajánlot t. Serkenti az 
emésztést, a veseműködést és jó 
hatással van immunrendszerünkre. 
Vastartalma miatt vérszegénységben 

is ajánlható. Rengeteg C-vitamint tar-
talmaz az A provitamin és B-vitaminok 
mellett. Az epernek a benne található 
vegyületek miatt fiatalító hatása is 
van, a bőrbe dörzsölve megszabadít 
az elhalt hámsejtektől, így bőrünk ru-
galmasabb lesz. Ránctalanítás: egy 
kis lyukú szűrőn préseljünk át néhány 
epret miután alaposan megmostuk és 
megszárítottuk. Ha száraz a bőrünk 2 
kávéskanál tejszínt, ha zsíros, 1 kávéska-
nál talkumot (baba hintőport) tegyünk 
hozzá. 10 percig hagyjuk az arcbőrön, 
majd langyos vízzel mossuk le.
Fogfehérítés: a friss epret pépesítsük 
és hagyjuk fogainkon 5 percig, vagy a 
fogkefénkre kenve dörzsöljük át foga-
inkat.

Jó tanács: a földieper kitűnő 
zamatának és ízének köszön-
hetően semmiféle ízesítésre 

nem szorul. Maradjunk 
meg természetes ízénél, 
ne cukrozzuk! Érdekes-
ség: az epret szív alakja 
és piros színe miatt gyak-

ran összefüggésbe hozzák 
szívügyekkel. Állítólag Vé-

nuszt, a szerelem istennőjét 
szimbolizálja. Többen afrodizi-

ákumként tartják számon.                  
WiKla
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