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Az önkénteseket, többszörös véradókat köszöntötték
1948 óta ünneplik május 8-át a Vöröske-
reszt Világnapjaként, s így tettek Környén 
is május 15-én a Művelődési Házban, 
ahol hagyományosan a többszörös 
véradókat is köszöntötték, s Hartmann 
Mátyásnét, aki az év elején vált meg a 
titkári poszttól. 

A megjelenteket utódja, Andor Ildi-
kó köszöntötte, majd következtek 
a Vackor Óvoda gyermekei, akik 

tavaszi csokorral, versekkel, körjátékokkal 
kedveskedtek a megjelenteknek, később 
pedig a Német Nemzetiségi Dalkör tag-
jai ajándékozták meg előadásukkal a 
résztvevőket.

Eisenbart Győzőné elnök a segélyszer-
vezet létrehozásának történetét elevení-
tette fel, s azt a hét alapelvet, amely nél-
kül – meggyőződése szerint – megszűnne 
a mozgalom. Ezek az emberiesség, pár-
tatlanság, semlegesség, függetlenség, 
önkéntesség, egység és egyetemesség. 
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt 
a térítésmentes véradás szervezésében, 

hiszen a biztonságos hazai vérellátáshoz 
évente több mint 430 ezer egység vérre 
van szükség. Ehhez évente közel félmillió 
önkéntes véradományára van szükség 
– hangzott el az elnök beszédében, aki 
a környei donorok segítségnyújtásáért 
Devecsery László „A csend szava” című 
versével mondott köszönetet: …minden 
elhallgat, mert elfogy a vér, néma tekintet 
hallgatag kér. Nyújtom a kezem: véremet 
adom. Segítő szándék, mosoly arcomon; 
csillagfény játszik csendes balkonon.

Idén 28 véradó jubilált, őket Kissné 
Ágoston Éva köszöntötte, s végül, de 
egyáltalán nem utolsó sorban Horváth 
Imrét, aki csupán azért nem vehetett át 
emlékplakettet, mert „ilyen nincs is” – 
fogalmazott. Horváth Imre ugyanis 143 
alkalommal adott vért, s igaz, hogy ezek 
között ferezis is volt, ő akkor is 143 alka-
lommal nyújtotta a karját – tette hozzá a 
véradó felelős.  

Beke László polgármester egyéb 
elfoglaltsága miatt nem vett részt a 
szervezet januári közgyűlésén, ezért a 

szerdai rendezvényen mondott köszöne-
tet Hartmann Mátyásné számára, aki 17 
éven keresztül látta el a titkári teendőket. 
Olyan alapszervezetet adott át, ami a 
térségben az egyik legjobban működő. 

Megállapodás szigorú keretekkel
Május 15-én Beke László polgármester 
és Győző Csaba, a Környe Sportegye-
sület elnöke szentesítette azt a megálla-
podást, amely lezárta a január 20-a óta 
tartó bizonytalan állapotot. A dokumen-
tum ez év december 31-éig biztosítja 
az egyesület tagjai és szakosztályai 
számára a sporttelep korlátlan, valamint 
heti 21 órában az iskola tornatermének 
és kiszolgáló helységeinek használatát. 

M int ismert, április 11-én az egye-
sület közgyűlésén sem sikerült 
valamennyi, az önkormányzat 

részéről felmerült kérdést tisztázni, ezért a 
szervezet egy 7 fős bizottságot hozott létre 
a további egyeztetésekre. Aznap este a 
közgyűlés után a tárgyalások a polgár-
mesteri hivatalban folytatódtak, hiszen 
a hétvégi mérkőzések azonnali döntést 

sürgettek. A képviselők végül akkor rend-
kívüli ülésükön úgy határoztak, hogy a 
sportolók április 12-étől május 3-áig 90 
ezer forintos bérleti díj ellenében használ-
hatják az önkormányzat létesítményeit.    

Április 11-én arról is megállapodtak, 
hogy az egyesület a még nyitott kérdé-
sekre összeállítja válaszait. Erre végül első 
alkalommal április 24-én került sor, amit 
30-án követett újabb megbeszélés, s 
mivel az előző hó utolsó napján lejárt a 
tárgyalásokra felhatalmazott bizottság 
mandátuma, május 15-én Győző Csaba 
elnök és Beke László polgármester vég-
legesítette a megállapodás tartalmát. 

A szerződéskötés kapcsán a polgármes-
ter elmondta: a tárgyalások ideje alatt a 
képviselő-testület öt alkalommal tartott 
a kérdésről rendes, határozathozatallal 
záruló, s szintén öt informális ülést. Ez is jelzi 

az önkormányzat tárgyalókészségét, s azt, 
hogy a döntéshozók a helyzet mielőbbi és 
korrekt rendezésére törekedtek.  

A megállapodásban az önkormányzat 
az egyesület 5 millió forintos támogatá-
sát rögzítette, melyből hármat az aláírás 
napján átutalt, a fennmaradó kétmillió 
kiegyenlítéséről június 3-ig gondoskodik.  
A támogatási összeg a sporttevékeny-
ség finanszírozása mellett az ún. TAO 
pályázat önrészéhez is felhasználható. 
A közüzemi díjak kapcsán abban álla-
podtak meg a felek, hogy az infrastruk-
turális kiadásokat a 2010-es esztendő 
fogyasztási adatait véve alapul az 
önkormányzat finanszírozza, s amennyi-
ben meghaladja a 3 évvel ezelőtt mért 
mennyiségeket, úgy a különbözet az 
egyesület költségvetését terheli.  
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Elmondhatjuk, hogy a véradások során 
is kimagaslóan teljesít, s Irénkén keresztül 
még a partnerkapcsolatokat is sikerült 
szorosabbra fűzni. 

Ha végiggondoljuk az ő titkári munká-
ját, akkor megállapíthatjuk, hogy örökké 
az adósai leszünk azért az önzetlen fel-

adatvállalásáért, amit az itt élőkért, va-
lóban mindenkiért végzett, mert a Vörös-
kereszt egyik alapelve, az egyetemesség, 
érvényes volt az ő munkájára is – mondta 
a polgármester, majd az alapszervezet 
tagjainak ajándékát Eisenbart Győzőné 
nyújtotta át jó egészséget kívánva, s azt, 
hogy legyen mindig nagyon vidám és 
nagyon boldog.

Amit tettem, az szívből jött a faluért, 
az emberekért: a kisgyerekektől a fel-
nőtteken át az idősekig. Nem tudom, 
mennyien emlékeznek rá, pár évvel 
azután, hogy a Kató nénitől (Gyarmati 
Istvánné) átvettem a feladatot, az ak-
kori vöröskeresztes elnök eljött Környére, 
mert kíváncsi volt arra az alapszerve-
zetre, ahol megduplázódott a taglét-
szám, s ahol mindenki kapott valamit 
a Vöröskereszttől. Már ez az első 4-5 év 
nagyon szép volt! – idézte fel emlékeit 

Irénke, s végül a tagság hozzáállásáért, 
segítőkészségéért fejezte ki köszönetét, 
mert – ahogy fogalmazott – az elismerő 
szavak nem csak neki szólnak, az érdem 
mindannyiuké.

 
JUBILÁLÓ VÉRADÓK

10-szeres: Czirkosné Lendvai Zsuzsanna, 
Cser Jánosné, Gál Levente, Kiss Gyön-
gyi, Nemes Ferencné, Prekob Gábor, 
Soós Róbert, Tompos Zsuzsanna, Vanya 
Balázs, Varga Péter. 20-szoros: Czigle 
Tamás, Eck Csaba, Friedrich Gyula, 
Szabó-Kovács Gábor, Zajácz Jánosné. 
25-szörös: Baknák József, Cser János, 
Hataier Géza, Kertész József, Oláh László, 
Szőllősi Ferenc. 30-szoros: Fülöp László, 
Varga Mónika. 50-szeres: Bakonyi Jó-
zsef, Karnuts Attila, Ponyi Attila. 60-szo-
ros: Markót András, ifj. Zaja István

…folytatás az 1. oldalról

A sporttelep fűnyírásáról így rendelkezik 
a megállapodás: a sportpályákon és 
10 méteres körzetén belül az egyesület 
gondoskodik róla, a labdarúgó pályák 
esetében legalább heti egy alkalommal, 
míg az 5,5 hektáros telep fennmaradó 
területein az önkormányzat.

A jelenlegi megállapodás igen szigorú 
és egyértelmű kereteket határoz meg. 

Súlyos szerződésszegés esetén például 
az önkormányzat három napon belül 
felmondhatja, s 2014. június 30-áig nem 
nyújthat semmilyen módon támogatást 
az egyesület számára. Súlyos szerződés-
szegésnek minősül – a többi között – ha 
az egyesület nem tesz eleget határidőre 
az elszámolási kötelezettségének, nem 
látja el a megállapodásban rögzített vál-
lalásait, illetve bármely tevékenységével, 

megnyilvánulásával sérti a támogatást 
nyújtó önkormányzat érdekeit.

Beke László úgy véli, hogy végül mind-
két fél számára megnyugtatóan rende-
ződött a kérdés. Azt is elmondta, hogy a 
szigorú, de tartható garanciális elemeket 
azért rögzítették a megállapodásban, 
mert az önkormányzat a saját és legfő-
képp a sportolók érdekében szeretné 
megelőzni hasonló helyzet kialakulását.

Tengelic, kőforgató, csuszka a Művelődési Házban
Június 16-áig tekinthető meg a Művelődési 
Házban az a kiállítás, amely Pribéli Levente 
fotóiból nyílt május 10-én a Madarak és 
Fák napja alkalmából. A 14 esztendős 
fiatalember – a tárlatra kiválasztott – 21 
fényképéről olyan madarak köszöntik a 
látogatót, mint például a tengelic, kőfor-
gató, csuszka, fakopáncs és csonttollú. 
Közülük 14-et községünkben kapott len-
csevégre.

E gy gyermek szemén keresztül lát-
hatjuk ezeket a madarakat, de ha 
megnézzük a képeket, akkor azt is 

láthatjuk, hogy Leventének már igencsak 
felnőtt szeme van és nagyon ügyes keze a 
fényképezőgéphez – ezekkel a szavakkal 
köszöntöt te a megnyitón résztvevőket 
Beke László polgármester, aki egy meg-
lepetést is tartogatott az ifjú tehetség 
számára: a Vértes-Gerecse Közösség által 
szervezett, a természetvédelemre fóku-
száló táborba, melynek programjában 
madármegfigyelés is szerepel, Környe őt 
delegálta. 

Musicz László, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület megyei elnö-
ke nemcsak Pribéli Leventét, de a fotóit is 
régi ismerősként mutatta be, hiszen első 
alkalommal 6 esztendeje találkoztak a szer-
vezet nyári táborában, s mint mondta, már 
akkor felfigyelt a kisiskolás értő, érdeklődő 
kérdéseire.

A munkássága ugyan csak néhány évre 
tekint vissza, de már kezdi beírni magát a 
megyei természetfotózás történelemköny-
vébe. S ami számomra különleges, hogy ő 
nem csak betoppan a természetbe és elles 
pillanatokat, hanem értő módon igyekszik 
ott mozogni. Fáradtságot nem kímélve, 
hosszú órákat képes egyedül kint lenni, 
fagyoskodni, hóban-szélben, bármilyen 
időjárási körülmények között. Felnőtteket 
megszégyenítő lelkesedéssel csinálja mind-
azt, amibe belevág. Ezek a képek egy-egy 
pillanatot ábrázolnak, de minden egyes 
fotó mögött ott a tudásanyaga és kitartása, 
áldozatos hozzáállása, ami a mai világban 
bizony nagy érték, s ő már most, fiatalember-
ként felvértezi magát ezekkel az erényekkel, 
melyek felnőtt korában is meghatározóak 
lesznek számára – ajánlotta a fotóst és fotóit 
az érdeklődők figyelmébe az elnök.

Levente a rá oly jellemző szerénységé-
vel nem szaporította a szavakat, „csak” 
köszönetet mondott: a bemutatkozási le-
hetőségért, s minden segítségért. A család 
nagyon fontos, hogy ott legyen háttérként, 
hogy ki tudjak jutni a leshez, ki tudjam vinni 
a táplálékot, vizet. Köszönet mindazoknak, 
akik segítenek, hogy minél életszerűbb ter-
mészetfotókat tudjak készíteni – fogalma-
zott Levente, ám a kiállítás látogatói picit 
bővebben is megismerkedhetnek vele. 

A képek mellett olvasható bemutatko-
zásából például megtudhatják, hogy a 

fényképezés először a látott madárfajok 
dokumentálásával kezdődött, majd egyre 
inkább szeretett volna közeli képeket ké-
szíteni, így került sor a leshelyek építésére, 
s mivel a különböző madárfajok eltérő 
élőhelyeken mozognak, mára már 3 fix 
lesnél folyik etetés vagy itatás. Ezen kívül 
álcaháló alól, vagy cserkeléssel készülnek 
a fotói, de az odáig vezető út is örömet okoz 
számára: az új lesek helyének kiválasztása, 
megépítése, a madarak mozgásának kifi-
gyelése, a tervezgetés, és a gyakran több-
órás várakozás is. Számára felejthetetlen 
élmény az első vadgerle érkezése az itató-
ra, vagy a lestől 4-5 méterre, havazásban 
udvarló hollópár látványa. Levente tavaly 
a Varázslatos Magyarország természetfotó 
pályázaton összesített listában 22. lett, kom-
pakt kategóriában pedig 1. helyezést ért el. 

Föld Napja 
Két konténernyi, közel száz zsák szemetet 
gyűjtöttek össze Környe bevezető útjai 
mentén április elején az önkormányzat 
közmunkásai, a lakók saját portájuk, a 
horgászok a tó, a kis vackorosok pedig 
az óvoda körül szorgoskodtak, így 22-én 
méltón köszönhette a falu a Föld Napját.

A Művelődési Házban hagyományo-
san a gyerekeké volt a főszerep, 
a nagycsoportos óvodások, s az 

általános iskola 1.b osztálya mutatta be 

ünnepi műsorát. A megjelenteket Pákozdi 
Ferenc alpolgármester, a Környe-zetünk 
Jövőjéért Alapítvány elnöke köszöntötte, 
kiemelve, hogy Környén már 22 éve hívják 
fel a figyelmet ezen a napon is a környe-
zet védelmére. Tennivaló akad bőven, ezt 
jelzik azok az akciók is, melyeket ilyentájt 
szerveznek. A jövő generációk iránti felelős-
ség napjainkban a világ sok országában 
kerül előtérbe, ami azt mutatja, hogy a 
környezetünk állapotáért, a Föld jövőjéért 
felelősséget érzők kritikus tömege előbb-

utóbb elég lesz a sürgető 
változások keresztül viteléhez 
– fogalmazott az elnök. 

Az óvodások nem csak 
tavaszi dalokkal, versekkel, 
tánccal készültek, hanem 
rajzokkal is, melyekkel a ter-
mészet, az állatok sokszínűsé-
gét, szeretetét fogalmazták 
meg, műsoruk végén pedig 
Jókai Mórt idézve azt kérték: 
Ültess fát! Hogyha mást nem, 
lombot ád. Árnyékában 
megpihenhetsz, gondot ő 
visel reád. Jó tavasszal nyit 
virágot, messze érzed illatát. 

Kis madárka száll reája, ingyen hallgatha-
tod szavát. Ültess fát! 

Gondek Katalin első osztályos diákjai már 
hetek óta egy nyúlcsaládról szóló folytatá-
sos regény segítségével mélyednek el az 
olvasásban, így erre az alkalomra maguk 
váltak a mese főszereplőivé, mégpedig 
olyannyira, hogy a jelenetek szövegeit is ők 
fogalmazták meg. A kellékek természete-
sen újrahasznosított papírból készültek, így 
vált a pizzás doboz például fűvé, amiből a 
kis nyuszik mindaddig vidáman csipeget-
tek, míg ki nem derült, hogy szennyezett. 
Rágó ragadt a bundájukba, üvegszilánk 
sértette fel a mancsukat, s végül kórusban 
harsogták: mindannyiunk életét tönkreteszi 
a környezetszennyezés!

A gyerekek műsora után Pákozdi Ferenc 
az alapítvány 25-25 ezer forintos támoga-
tását nyújtotta át az óvoda és az iskola 
vezetőjének. Az is bejelentette, hogy a 
tó és környezete élővilágát bemutató 
tájékoztató táblák elkészíttetéséhez 400 
ezer forinttal járulnak hozzá. Az elnök Horn 
Józsefnének és Dr. Perneczky Ivánnak is 
köszönetét fejezte ki, amiért évtizedek 
óta folyamatosan, önzetlenül segítik az 
alapítvány munkáját.

…folytatás az 1. oldalról

Pünkösdi vigasságok
Jó ideje birkózott a szél erejével és állta 
is a sarat az a két közel tíz méteres fa, 
melyeket április 30-án ékesítettek fel 
szalagokkal, s immáron a természet 
megújhodásának jelképeként, azaz 
májusfaként állítottak fel a Polgármes-
teri Hivatalnál, valamint a Közösségi 
és Tájháznál. Május 19-én elérkezett a 
kitáncolásuk, kidanolásuk ideje.

M íg évekkel ezelőtt szinte alig 
aludtak május 1-jére virradóan 
az ifjú hölgyek, hiszen lesték, 

szívük választottja vajon megajándékoz-
za-e májfával, addig mára még a kisebb 
településeken is elvétve lehet látni. Kör-
nyén a hagyományt a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Környe és a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
ápolja, ezúttal május 19-én várták pün-
kösdi vigasságokra a vendégeket, akik 
érkeztek is szép számmal. 

A délelőtti misét pünkösdölővel tet-
ték még ünnepélyesebbé a néptánc 
szakos lányok, akik a táncversenyen 
megválasztott pünkösdi királynét, Nagy 
Lillát kísérték vitnyédi népszokással, 
majd délután elérkeztek a vigadalom 
órái. Előbb a Polgármesteri Hivatalnál, 

azt követően a Közösségi és Tájháznál 
alapozta meg tánccal, énekszóval 
a hangulatot a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyermekcsoport, a 
Szivárvány Táncegyüttes két csoportja 
és a Német Nemzetiségi Dalkör, hogy 
végül mindkét helysz ínen tapssal 

buzdítsák a díszes májfák kidöntésé-
re készülődő férfiakat. A műsort és a 
májfadöntést idén is Pünkösdi Táncház 
követte, a talpalávalóról, a vidám han-
gulatról és a vendégek szórakoztatá-
sáról a Várgesztesi Vagányok zenekar 
gondoskodott.
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Népi játszóház és gyerekhét az oviban
Mocsárjáró, sajtdobáló, tyúkpofozó, csigaverseny, gólyaláb, 
lovacskázás és még számos ügyességi népi játék, no meg arc-
festés várta május 13-án a kicsiket a Vackor Óvoda 1. épületének 
udvarának. 

A Huncutka Alapítvány már nem első alkalommal látogatott 
el az intézménybe, ám ezúttal nem ugráló várral, hanem 
olyan játszószerekkel érkeztek, amelyek bizony olykor ala-

posan próbára tették a gyerkőcök ügyességét, leleményességét.  
A mocsárjáróval például nem is olyan könnyű haladni, főként, hogy 
két játszadozónak kell egymáshoz igazítani a lépéseit. Időnként 
az „önjáró” lovacska is megmakacsolta magát, s előfordult, hogy 
hiába pofozták a tyúkot, csak nem akart a fazékba repülni, ám a 
gyerekek remekül szórakoztak a számukra szokatlan és ismeretlen 
játékokkal. 

A következő héten immáron a Gyermeknap jegyében foly-
tatódtak az intézményben a színes programok. 22-én jégkrém 
meglepetés fogadta a gyerekeket, másnap a Süni középsősök a 
piliscsévi játszóparkban töltöttek el élmény teli  órákat, a Csőrikék 
pedig csütörtökön Budapesten a Közlekedési Múzeumban kiállított 
tárgyi emlékekre csodálkozhattak tágra nyílt szemekkel. Pénteken 
a Művelődési Házban a Hókirálynő Meseszínpad előadása várta 

a kis vackorosokat és az általános iskola alsó tagozatos diákjait.  
„A furfangos garabonciás” mesejáték megtekintését a februárban 
megrendezett jótékonysági bál bevételéből finanszírozta az óvoda. 
A gyermekhét utolsó programja a falusi gyermeknap volt, melyről 
a Környei Hírhozó következő számában adunk számot bővebben. 

Baba-Mama Klub
A Művelődési Ház felújítása miatt jó ideig 
szünetelt a Baba-Mama Klub Környén, az 
átadása óta azonban szerdánként szó 
szerint belakják a könyvtár olvasótermét 
a megújult intézményben az apróságok 
és anyukáik.

H ajmáné Kalocsai Éva könyvtáros 
pillanatok alatt otthonos kis játszó-
hellyé varázsolja az olvasótermet 

a kifejezetten a szerdánként érkező kis 
vendégek számára vásárolt plüss álla-
tokkal, játékokkal, s mint elmondta, hogy 
ők valamennyien új klubtagok, hiszen 
a korábbi babák a felújítás ideje alatt 
már – ahogy fogalmazott – „kinőtték”, 
mert megnőttek.

Az összejövetelekre Jenei Zita védőnő, 
aki maga is decemberben megszületett 
kislányával érkezik szerdánként, három 
éves korig várja a piciket és anyukáikat, 
hogy közösen mondókázzanak, beszélges-
senek a babák fejlődéséről, s cseréljenek 
tapasztalatokat. S úgy tűnik, nem csak az 
édesanyák számára kellemes és hasznos 
a klubélet, a kicsik is tanulnak egymástól, 
hiszen Zita örömmel mesélte: kislánya új 
mozdulatot lesett el az egyik találkozón a 
nagyobb babáktól. A Baba-Mama klub 
minden szerdán 16 órától várja a babákat 
és anyukákat, s bíznak benne, hogy a 
számuk egyre gyarapodik majd, hiszen 
jelenleg 101 három év alatti gyermek él 
a faluban.

Nyári Adok-Veszek  
– baba és kisgyermek 

ruhabörze  
június 15-én!

Sok a kinőtt ruha? Jó lenne egy mé-
rettel nagyobb cipő? Pár csörgőtől 
megszabadulnál? Szerezz helyette 
mesekönyvet! Vár a Nyári adok-veszek, 
baba és kisgyermek ruhabörze június 
15-én, szombaton 9.00 és 13.00 óra 
között a környei Művelődési Házban.

Ne hagyd, hogy az alig használt ruhák, 
játékok, egyéb tárgyak dobozokban és 
a padláson porosodjanak, miközben 
más családok életét nagyban meg-
könnyíthetnék, örömet szerezhetnének 
a lurkóknak. Hozd el az ÉDI Egyesület 
és a környei Művelődési Ház szervezé-
sében megvalósuló börzére a játéko-
kat, ruhákat, cipőket, mesekönyveket, 
rajzeszközöket, babaetetéshez tartozó 
cuccokat, hordozókat, pelenkázó 
kellékeket, gyerekszobai dekorációt, 
jelmezeket, gyerekbiztos bizsukat, tan-
szereket, egyszóval bármit, ami még 
jó állapotban van, de már nincs rá 
szükséged.

Asztalfoglalási szándékod legkésőbb 
június 10-éig jelezheted Tromposch Ág-
nesnél a 06 30 824 6519-es telefonszá-
mon hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között.

Az asztaljegyeket (400 Ft) a Művelődési 
Házban Schweininger Ilona igazgató-
nál lehet átvenni nyitva tartási időben: 
hétfőtől csütörtökig 9–20, pénteken 
9–21 óra között. 

Rekordnevezés a főzőversenyen
Két évvel ezelőtt 24 bográcsban rotyo-
gott étel a környei Családi Majális főző-
versenyén, s tavaly a szervező kulturális 
bizottság tagjai úgy hitték, a népszerű-
sége nehezen lesz továbbfokozható, hi-
szen egy esztendeje már 35-en szerették 
volna elnyerni a Vándor Fakanalat. Nos, 
idén 37-en neveztek, így május elsején 
bizony ismét nem kis feladat várt a tó-
parton a szakavatott zsűrire.

D e nem csak a nap legfőbb 
attrakciójának számító meg-
mérettetés népszerűsége nő, 

ezút tal már nyolc családot sikerült 
megmozgatnia Gubicza Istvánnak, s 
bizony nem is akárhogyan. A gyerekek, 
felnőttek a kellemes napsütésben 11 
sportos feladattal birkóztak meg, bár 
olyan is akadt, amelyet a szurkolók és 
résztvevők derültségére magának a 
szervezőnek sem sikerült tökéletesen 
bemutatnia. De hát azért vannak az 
akadályok, hogy legyűrjük őket, tehát 
küzdöttek is becsülettel a családok, 
mígnem az első helyért holtverseny 
alakult ki. Következet t a „rájátszás”, 
amelyben a Homokfutók bizonyultak 
ügyesebbnek, második helyre szo -
rítva a Torkos Borz együttesét, míg a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
Charlie Sheen családja állhatott. De 
természetesen minden nevező elnyerte 
méltó jutalmát Dr. Árendás József kép-
viselőtől: üdítőt és csokoládét. 

Később a háziorvos is mozogni hívta a 
majális résztvevőit, a vállalkozó kedvűek-
nek Tai Chi-ből adott ízelítőt abban bízva, 
hogy többen is beleszerelmesednek, 
majd a mazsorettek léptek színre. 

Mindeközben már szinte négyzet-
méterenként változó illatok kavalkádja 
terjengett a parton, hiszen a főzőverseny 
színes palettája a marhától a vaddisz-
nón, őzön keresztül a vadkacsáig, nyúlig, 
birkáig sorakoztatta fel az ételek legfőbb 
alapanyagait. 

A három „gasztroítész”, Geiszt Imréné, 
Sági Jánosné és Lehrreich Nándor ízlelő 
túrája során tavaly is megállapította, 
hogy a nevezők nem sajnálták az éte-
lekből a paradicsomot és zsírt, s ezúttal 
is ugyanerre a következtetésre jutottak 
Mráz Dezső VIP zsűritaggal egyetemben. 
De a kóstolás során akadt olyan étel is, 

aminél úgy vélték, hogy a séf is jobban 
járt volna, ha a bográcsba öntött bor-
mennyiséget inkább elfogyasztja…

A négytagú zsűri végül maradéktala-
nul egyetértett abban, hogy a Pákozdi 
Ferenc vezette Baráti Társaság II. elneve-
zésű formáció őzgida pörköltje „mindent 
vitt”, így a Vándor Fakanalat, no meg a 
fődíjat is. Második helyen végzett a Kupa 
Néfó hétvezér tokánya, harmadikon pe-
dig a Szegfű csülökpörköltje. Különdíjban 
részesült a Hangulat paprikás krumplija, 
a környe.hu gulyáslevese, valamint az I. 
Bogrács Barátok Bulija szervezője, Szabó 
Attila ajándékaként a Bester duó vadasa.

Mialatt a főzőverseny legjobbjai a 
méltatást és ajándékokat „zsebelték be”, 
az Idősek Otthona munkatársai javában 
készítették hihetetlen mennyiségben a 
következő versenyszám legfontosabb 
kellékét, a lángost. Úgy tűnik, ez a meg-
mérettetés is egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend, s már nem csak a kicsik 
körében, hiszen a felnőttek közül is szép 
számmal akadt jelentkező, aki – ha nem 
is éppen a győzelemre utazva – úgy 
gondolta: a pörkölt, gulyás, tokány, vagy 
flekken mellé „buliból” elfér még egy 
tejfölös lángos…

A folytatásban érkezett a Tulipános Ze-
nekar, Balaskó István és együttese, este 
fél 9 körül a hatalmas tábortűz lángjai 
is fellobogtak, s akik a környei Családi 
Majálison ünnepeltek ezen a napon, va-
lamennyien egyetérthettek Mráz Dezső, 
a község Díszpolgárának a főzőverseny 
eredményhirdetésekor megfogalmazott 
gondolataival: mindenki nyertes, aki ma 
itt van!
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Élj! – több százan a Kisfaludy Gálán
Hagyományosan három diák vehetett át 
elismerést a fennállásának 125. évfordu-
lóját ünneplő környei Kisfaludy Mihály Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény április 26-ai gálaműsorán, 
amely 15. éve ad ízelítőt az intézményben 
folyó színes művészeti és nevelői tevékeny-
ségből, a diákok tehetségéből a produk-
ciókon keresztül.

V ági Erika immáron 15 esztendeje 
indította útjára a környei általános 
iskola „iskolanapok” programját, 

amely mára a pedagógus kollégák ösz-
szefogásának köszönhetően különböző 
helyszínekkel és eseményekkel színesítve 
többnapos rendezvénysorozattá bővült, 
s miután az intézmény 2001-ben felvette 
Kisfaludy Mihály egykori tanító, iskolaigaz-
gató nevét, akkortól a „Kisfaludy-napok” 
elnevezést viseli.

A rendezvénysorozat keretében április 18-
án kiállítás nyílt az iskola grafika tanszakos ta-
nulóinak alkotásaiból a Művelődési Házban, 
24-én körzeti tanulmányi versenyen adott szá-
mot tudásáról nyolc környékbeli intézmény 
másfélszáz diákja. Akkor a házigazdákkal 
együtt nyolc általános iskola diákjai vetél-
kedtek, Tatabányáról, Oroszlányból, Bajról, 
Kecskédről, Bokodról, Dadról, s Vértessomlóról 
érkeztek a diákok, hogy nyolc tudományterü-
leten bizonyítsák felkészültségüket.

A hazaiak ezúttal tizenegy érmes he-
lyezést tartottak itthon, köztük öt aranyat. 
Informatikából Kollárné Paragi Éva felkészí-
tésével Tkalcsits Brigitta (excel) és Budavári 
Kinga (word) is a legjobbnak bizonyult. A 
kis negyedikes matematikusok között Var-
ga Panna (felkészítő Horti Károlyné) vette 
a legügyesebben az akadályokat, míg 
a csapatok történelmi vetélkedőjének 
első helyét a Füstös Bence, Csáki Doroty-
tya, Valakovics Dominik trió szerezte meg 
Magyarits Katalin, Takácsné Eichardt Emma 
és Trézlné Staudinger Csilla felkészítésével.

A németes diákok sem vallottak szégyent, 
sőt! Menoniné Pillmann Teréz és Magyarits 
Katalin tanulói idén is aranyérmet szereztek. 

Muhari Alex és Kovács Katalin, a tavaly is 
győztes együttes tagjaként „duplázhatott” 
tehát, kiegészülve Tóth Gabriellával és Ke-
rék Daniellával. Második helyet szerzett a 
negyedikesek között matematikából Fóthi 
Norbert, a 6. évfolyamon Lein Klaudia, míg 
szintén a hatodikosoknál magyarból Varga 
Ágnes. A dobogó képzeletbeli harmadik 
fokára három „magyaros” diák állhatott: 
a negyedikes Árva Bereniké, az ötödikes 
Végert Dominika, valamint a hatodikos 
Virga Réka. Gratulálunk a diákoknak és a 
pedagógusoknak!

Csütörtökön sportoltak a „kisfaludysok”, 
péntek délelőtt pedig a rendhagyó taní-
tási nap várta őket, forgószínpad-szerűen 
járták sorra az állomásokat az iskolában, 
a Közösségi és Tájházban, valamint a Mű-
velődési Házban.

A rendhagyó nap a felsősök számára 
igazából már előző délután megkezdődött, 
amikor Vértesi Erdő Zrt. Tatabányai Erdé-
szete által biztosított autóbusszal, no meg 
szakmai vezetésével nekivágtak az erdő-
nek medvehagymát szedni. A csütörtökön 
összegyűjtött medvehagymából délelőtt 
az iskola tankonyháján pogácsát készítet-
tek a gyerekek, de akinek kedve támadt, 
nyersen is rágcsálhatta a fokhagymára 
emlékeztető illatú és ízű fűszernövényt. 

Az alsósok Ruppert József vadászati 
irodavezető segítségével tettek virtuális 
kirándulást az erdőbe, s az „Öreg tölgyfa 
meséje” révén nyerhettek bepillantást a 
természet csodájába: miként lesz hatal-
mas fa egy aprócska elhullajtott makkból. 
A kicsik Dr. Bogár István állatorvostól és 
asszisztensétől, Szicsó Bernadettől a fele-
lősségteljes állattartásról hallhattak, azaz 
arról, hogyan lehet „ember módra” állatot 
tartani. Az egészséges táplálkozás jegyé-
ben gyümölcsnap várta őket, Bolla Róbert 
szinkronszínész segítségével a Thomas, a 
Gőzmozdony rajzfilm figuráinaka bőrébe 
bújhattak, pontosabban kölcsönözhették 
számukra a hangjukat, s még akkor sem 
szeppentek meg, amikor rendőrök fogad-
ták őket az udvaron. Sőt! A fiúk „ádáz küz-

delembe” kezdtek a pajzsokkal, botokkal, 
ijesztgették egymást a szirénával, s ártat-
lanságuk biztos tudatában valamennyien 
engedelmesen nyújtották kezüket az ujjle-
nyomatuk levételéhez. 

Mindeközben a nagyokat már komo-
lyabb „feladatok” várták, mint például az 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény „Érzékenyítő programja.” A 
diákok négy teremben tapasztalhatták 
meg a fogyatékossággal élők mindennapi 
nehézségeit. Volt, aki szavakkal fejezte ki 
döbbenetét, s volt, akinek gondolatairól 
az arca mesélt, amikor „lebénult” kezeivel 
vagy lábaival a mindennapi, megszokott 
mozdulatok teljesíthetetlenné, lehetetlené 
váltak, amikor nem tudott fordulni a ke-
rekesszékkel, amikor a hangos zörejektől 
nem hallotta az emberi beszédet, vagy 
amikor világtalanként segítség nélkül csak 
bizonytalanul botorkált… De hogy csinál-
ja??? – ezt már a Művelődési Házban kér-
dezte értetlenkedő csodálattal egy diák. 
A rendhagyó tanítási napra az elfogadás 
és segítőkészebbé válás jegyében hívták 
vendégségbe a kömlődi Kerényi Béla Re-
formátus Foglalkoztatóház gondozottait is, 
hogy ízelítőt adjanak az intézményükben 
folyó munkából. 

Az iskolások csoportokban, felváltva 
igyekeztek ellesni a gyöngyfűzés, subázás 
és fafaragás titkait, de már a fiú kérdése 
is jelezte: ezek nem is olyan egyszerűek, 
mint elsőre gondolná az ember, s bizony 
a kézügyesség mellett kitartás is kell, hogy 
a végén a foglalkoztató képviselőihez 
hasonló remekművekkel dicsekedhessünk. 

A fogyatékos gondozot tak mindent 
megtettek, hogy „mestereket faragjanak” 
a diákokból: eddigi munkáikból ízelítőként 
az iskolában kiállítás nyílt, ők pedig a Mű-
velődési Házban felsorakoztatott asztalok 
mellett végtelen türelemmel mutatták meg 
újra és újra és újra és újra a fogásokat a 
környei tanulóknak.    

A Közösségi és Tájházban Szabó Karolina 
is kézműveskedésre invitálta a gyerekeket. 
Szalmából varázsoltak hármas fonással 

aratójelvényt, hiszen a szalma – ahogy a 
Karolina fogalmazott – hozzáértő kezekben 
aranyat ér. 

Április 26-án az iskola épületének falán 
elhelyezett emléktáblánál rótta le kegye-
letét Beke László polgármester és Pákozdi 
Ferenc alpolgármester, Kisfaludy Mihály 
leszármazottai, Trézlné Staudinger Csilla 
igazgató és Farkas Éva, a Szülői Munka-
közösség elnöke, a Diákönkormányzat 
részéről Lengyel Alexandra és Valakovics 
Dominik, majd az egybegyűltek az egykori 
iskolaigazgató sírjánál helyezték el az em-
lékezés virágait.

A program este a Művelődési Ház zsúfo-
lásig megtelt színháztermében folytatódott 
a már szintén hagyományos gálaműsorral, 
amely 15. esztendeje csillogtatja meg a 
tehetségeket. Gyökereket adj és szárnya-
kat! – ez volt az első gála mottója, s ha 
most választanom kellene, akkor az lenne, 
hogy: Élj! – tudtuk meg Vági Erikától, a ren-
dezvény életre hívójától, aki Anna and the 
Barbies Márti dalát álmodta meg a gála 
nyitányaként: Kezdjetek el élni, hogy legyen 
mit mesélni majd az unokáknak, mikor kör-
beállnak… Kezdjetek nevetni, csak semmi 
melodráma, senki bele nem halt még ko-
médiába… A diákok pedig nemcsak éltek, 
de ragyogtak a színpadon és – ahogy az 
este folyamán többször is elhangzott – cso-
dájuk az egész termet betöltötte! 

Táncban felnőni – ezzel a címmel 
már László Márta néptánc pedagógus 
álmodott, s varázsolta a színpadra Keltai 
Gábor segítségével a Tánc Világnapja 
alkalmából készített koreográfiát, amely 
a legkisebbeket és a 16 éves fiatalokat is 
táncba hívta, hiszen mindannyian valóban 
táncban nőttek, nőnek fel…

Az iskolát 125. születésnapja alkalmából 
Csóra Jánosné felkészítésében a 2.a osztá-
lyosok a 100 Folk Celsius együttes „Boldog 
születésnapot” című dalára írt csengettyű-
szóval köszöntötték, majd a vendégek fura 
álomvilágba léphettek hatodikos lányok 
segítségével: Lóczi Petra álmának gondo-
latait fogalmazták meg tánccal, segítségül 
hívva a sötétséget és a fényt.

A folytatásban picit megilletődötten 
léptek a színpadra a legkisebbek, percek 
múltán azonban úgy tűnt, már egyáltalán 
nem zavarja őket a rivaldafény, sőt! Az 1.a 
osztályos gyerekek rímekbe szedve mesél-
tek arról, miként telt a mögöttük álló nyolc 
hónap az iskolában, s természetesen nem 
akadt vendég, aki a műsoruk végén ne tett 
volna eleget a kérésüknek, amely így szólt: 
ha jó a kedves tapsolj nagyokat! 

A zene kincseket rejt, bánatot és bút fe-
ledtet, örömöt, boldogságot ad, vígságot 
és szelíd vigaszt – Halász István versével 
ajánlot ta Juhász Szabolcs negyedikes 
diák Bottyán Zsófia zongorajátékát a gála 
vendégei számára, akiket később az iskola 
énekkarának produkciója egyenesen a 
dzsungelbe repített. 

A 3.a osztályos gyerekek is sajátos uta-
zásra hívtak mindenkit, ők Kemény Henrik 
„Az utolsó kincs” című bábjátékának szín-
padra álmodott átiratával bájolták el a 
vendégeket Láng Éva és Odlerné Takács 

Zsuzsanna felkészítésében, majd a királysá-
gok korából nemcsak időben, de stílusban 
is jelentős ugrás következett három végzős 
ifjú hölgynek köszönhetően, akik hipp-hopp 
a színpadon teremtek, s hip-hop koreográ-
fiájukkal csak ennyit üzentek: pörögj fel a 
zenére!

„Öreg” diákok is színre léptek a Kisfaludy-
gálán, s már nem először. Hülber Bianka és 
testvére Dalma is énekszóval megfogalma-
zott üzenettel, kéréssel érkezett, s a gála „Élj” 
képzeletbeli mottójának megvalósulását, 
lüktetését látva, tapasztalva, talán nem is 
olyan teljesíthetetlennel: vigyázz a madár-
ra, ha válladra repül, amerre az élet, arra 
menekül…

A tehetséges ifjú hölgyek előadása után 
alaposan tévedett, aki azt gondolta, hogy 
a valóban nem mindennapian sokszínű és 
magával ragadó kétórás műsort már nem 
lehet tovább fokozni. Mert lehetett!… 

Bár szavakkal nem lehet visszaadni és 
még csak érzékeltetni is nehéz, azért te-
gyünk egy próbát. Elköszönésként az est 
valamennyi előadója a színpadra sereglett. 
Kicsik és „nagyok”, fiúk és lányok mozdultak 
egymás kezét fogva Zorán kólójára: Amott 
jöttem én a földre, itt maradtam mindörökre. 
Megszerettem, amit kaptam, szívem ide lán-
col… Barátomnak azt fogadtam, aki velem 
táncol… Amikor a banda ezt a kólót játssza, 
mosolyog a jóisten, közénk áll egy táncra…

Az esemény részeként került sor a Kis-
faludy-díj és emléklapok átadására is. 
A díjat minden évben az a nyolcadikos 
diák nyerheti el, aki nemcsak a tanulmá-
nyi eredményével, hanem a közösségért 
végzett munkájával is példamutató társai 
számára, emléklapot negyedik osztályos 
tanuló kaphat. 

Idén Füstös Bence részesült a Kisfaludy-díj 
elismerésben. A végzős diák az intézmény 
tantestületének egyöntetű javaslata alap-
ján vehette át a díjat Trézlné Staudinger 
Csilla igazgatótól. Füstös Bence már alsó ta-
gozatos korában felhívta magára a figyel-
met nyugodtságával, kitartó szorgalmával, 
példamutató magatartásával. Tanulmányi 
eredményei a felső tagozatban is kiemel-
kedőek maradtak, minden tantárgyban a 

tőle telhető maximumot nyújtja. Az órákon 
kívül is megbízható, készséges, vállalkozó 
kedvű, bármilyen feladat elvégzését öröm-
mel vállalja. Rendszeres résztvevője az 
intézményi, községi rendezvényeknek, még 
akkor is, ha az iskolai szünet idején kerül 
rájuk sor. Kiváló csapatjátékos, a kistérségi 
történelemversenyen három alkalommal is 
tagja volt az első helyet megszerző környei 
gárdának. A műveltségi megméretteté-
seken osztálya jórészt neki köszönhette 
az elért első és második helyezéseket. 
Osztálytársai megbízható tudásáért, segítő-
készségéért, fanyar humoráért kedvelik, de 
nemcsak diáktársai néznek fel rá, hanem 
tanítói, tanárai is tisztelik, becsülik. 

Kisfaludy emléklapot két negyedik osz-
tályos tanuló, Árva Bereniké és Nagy Lilla 
vehetett át.

Árva Bereniké csendes, rendszerető 
kislány, aki jelenlétét azzal jelzi, hogy 
megoldja a rá váró feladatokat, segíti a 
többieket. Tanulmányi eredménye szinte 
az első osztálytól kitűnő, magatartása 
példamutató. A kötelező iskolai felada-
tok mellett majdnem minden versenyen 
részt vesz, a legjobbak között teljesít, mint 
például a Bólyai matematika levelezős, 
a Kölcsey anyanyelvi és a szépolvasási 
versenyen. A környezetvédelmi csapatot a 
megmérettetéseken már-már egyedül vitte 
a hátán. Eredményei mellett szerénysége 
is példamutató társai számára. 

Nagy Lilla is csendes, nem a szavak, hanem 
a tettek embere. Első osztályos kora óta kitűnő 
tanuló, magatartása, szorgalma példamuta-
tó. Céltudatos, kitartó, jó szervező, betegség 
miatt hiányzó osztálytársainak rendszeresen 
ő mondja el a leckét. A kötelező tananyagon 
túl rendszeresen végez szorgalmi feladatokat: 
gyűjtő- és kutatómunkát. Óvodás korától 
tagja a néptánc tagozatnak, rendszeresen 
fellép a község rendezvényein. A tanulmányi, 
művészeti és sport megmérettetéseken szép 
eredményeket ért el, – a többi között – a 
Tatabánya városi népdaléneklési versenyen 
második helyezést ért el, szintén másodikként 
ért célba a városi mezei futóversenyen, a 
Tricepsz Triatlon Váltó csapatbajnokságon 
társaival az élen végzett.



8 9

Környei atléták sikerei Bábolnán

K özel 300, köztük 11 környei diák versengett csodálatos 
környezetben, a Bábolnai Ölbő tónál a megyei atlétikai 
szövetség futóversenyén a jobbnál-jobb helyezésekért.  

A megyei atlétikai szövetség harmadik alkalommal  rendezte meg 
a kistérség iskolái számára a rangos futóversenyt, melyre Környe 
mellett Bana, Bokod, Kocs, Nagyigmánd, Tárkány és természetesen 
a házigazda Bábolna diákjai kaptak meghívást, így majdnem 300 
tanuló versengett az érmekért. A 2003-2004-es korosztályra egy, 
míg a 2001-2002-ben született gyerekekre két és fél kilométer várt 
a tó körül. Szemeti Zétény Szilveszter korcsoportjában a 25 induló 
között a második, Labossa Döme Bálint pedig a 60 fős mezőnyben 
a harmadik helyet szerezte meg. Negyedikként ért célba Nagy Lilla, 
ötödik lett Labossa Luca, hetedik Szemeti Laborc Gellért, nyolcadik 
Fóthi Norbert és Lein Vivi, kilencedik Szücs Kinga, tizenkettedik Ko-
vács Leila, tizenharmadik Lóczi Boglárka és tizennyolcadik Mucsi 
Ákos. Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőjüknek, Demeterné 
Slezák Évának!   

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény programjai

2013. június 2. (vasárnap) 17.00 – a néptánc szakos tanulók és a Szivárvány Táncegyüttes 
tagjainak évzáró műsora a Művelődési Házban
2013. június 14. (péntek) – utolsó tanítási nap
2013. június 14. (péntek) 18.00 – Ballagás
2013. június 21. (péntek) 17.00 – Tanévzáró ünnepély

A szorongásról, a pánikbetegségről röviden,  
már megint kicsit másképp

Egy szóval nehéz meghatározni, hogy mit 
értünk szorongás alatt. Nyugtalanságérze-
tet, bizonyos félelmet, aggodalmat, vala-
mitől való tartást? Vagy ezek valamilyen 
keverékét? Egy olyan rossz érzést, aminek 
nem is tudjuk a pontos okát? Egy testi-
lelki feszültséget sokszor kézzel fogható 
tünetekkel? Netán egy bénító érzést, mert 
nem tudom, hogy mit kezdjek ezekkel a 
tünetekkel, így nem is tudom befolyásolni 
őket? Megannyi kérdés. 

A szorongás a világon a leggyakoribb 
lelki betegség. Egyes adatok szerint 
gyakorisága eléri vagy meghaladja 

a 10 százalékot. Az eseteknek csaknem a 
felénél sajnos más psychiátriai betegséggel 
(pl. hangulatzavar, szenvedélybetegség) 
is társul vagy megelőzi egyéb psychiátriai 
betegség kialakulását. Ennek megfelelően 
súlyos kockázati tényező.

A szorongást sok tünet kísérheti.  Ilyenek a 
pontszerű vagy éppen kiterjedő, általában 
bal oldali mellkasi fájdalom, a nehézlégzés, 
szapora szívdobogás, hányinger, szédülés, 
más jellegű mellkasi fájdalom, émelygés, 
verítékezés, gyomor- vagy alhasi fájdalom, 
székelési inger, remegés stb. Ha a szoron-
gás nem egy-két konkrét dologhoz köthető 
és egyre tartósabbá válik, akkor annak 
súlyosabb fokáról beszélünk. Ha pedig a 
fent említett tünetek közül egyszerre több, 
ráadásul rohamszerűen jelentkezik, akkor 
már a pánikrohamhoz érkeztünk. Sokszor 

ennek nem is tudjuk az okát. Nagyon rossz 
közérzettel, esetleg halálfélelemmel is jár, de 
általában nem tart fél-egy óránál tovább. 
Ha ezek a rohamok ismétlődnek vagy a 
beteg attól fél, hogy a rohamok bármikor 
megjelennek, akkor őt már pánikbetegnek 
tartják. A betegséggel sokszor valamilyen 
fóbia (valami konkrétan meghatározhatótól 
való félelem, pl. lift, magasság, alagút, híd, 
tömeg, szereplés) jár együtt. 

Azt gondolnánk, hogy a kórisme felállí-
tásához a jelentkező tünetek elégségesek. 
Nagy valószínűséggel ez így is van, de 
éppen a tünetek szerteágazódása, kaval-
kádja és azok egyénenként változó szintű 
megélése mégis nagyon megnehezítheti 
a diagnózis felállítását. Ezért egyes esetek-
ben szakvizsgálatok zöme vár a betegre, 
mire kiderül, hogy panaszainak hátterében 
testi-szervi ok nem áll. A kétséges esetek ki-
vizsgálásába célszerű szakembert bevonni.

A szorongás és a pánikbetegség terápiá-
ja is sokszínű lehet. A nyugati, akadémikus 
orvoslásban nagyon gyakran alkalmaznak 
gyógyszereket és ezekből is több félét. Álta-
lában egy gyorsan ható, viszonylag rövid 
ideig adagolandó orvosságot használnak, 
és közben felépítenek egy tartós szedés-
re kifejlesztett gyógyszert. Szívesen és jó 
eredménnyel alkalmaznak psychoterápiás 
kezeléseket is, sokszor a gyógyszeres keze-
léssel párhuzamosan. 

A szorongó és/vagy pánikbetegek 
kezelésénél természetesen számos más 

módszer is számításba jöhet. Ezek kiválasz-
tása függ a pychiáter, a psychológus és a 
háziorvos egyéb gyógykezelés-fajták isme-
retétől, tájékozottságától, beállítottságától 
és nagyban a betegeknek a kezelésre 
történő reagálásától is. 

Többek között ilyen lehetőség a mozgás-
terápia, a meditáció, a jóga, különböző 
gyógynövénykúrák, speciális vízterápia, 
légzőgyakorlatok, tai chi, stb. Saját tapasz-
talataim szerint mindkét betegségcsoport-
ban szenvedőknél nagyon jó hatásúak a 
hagyományos kínai orvoslás és annak csa-
tolt technikái. Igen jó eredmények érhetők 
el homeopátiás kezeléssel is. Utóbbiaknak 
biztosan nincs mellékhatásuk, és nagy 
előnyük, hogy szükség esetén a nyugati 
orvoslás módszereivel is kombinálhatók. 

A szorongás és a pánikbetegség keze-
lése gyakran éveken keresztül szükséges. 
Emiatt bizony a gyógyszerekhez való hozzá-
szokás lehetősége is fennáll. Nagyon fontos 
tudnunk, hogy bármilyen terápiájában 
részesüljön a beteg, annak módosítása 
csak kezelőorvosának tudtával történhet, 
különben súlyos, úgynevezett megvonási 
és egyéb psychiátriai tünetek alakulhatnak 
ki. Az alternatív, komplementer, kiegészítő 
kezelés komoly fegyvert jelenthet a már 
kialakult gyógyszerhozzászokás megszün-
tetésben is. 

Szorongás- és pánikmentes életet,  
jó egészséget kívánok, 

ÁJ

Világkupa érmes pálinkák
Idén sem panaszkodhat a környei Méri János az Országos Pálinka Verseny és 
Pálinka Világkupán elért eredményeire. Tavaly körtepálinkájával bronzminősí-
tést szerzett, s talán ezen is felbuzdulva vágott neki az idei megmérettetésnek, 
amelyre 8 országból, 228 kereskedelmi főzdéből, bérfőzetőtől és magánfőzőtől 
750 minta érkezett, s a nemzetközi zsűri a gyulai Kisüsti Pálinkafesztiválon ismer-
tette a bírálatok eredményét.

A környei gazda tavaly készített pálinkáival ezúttal három érmes minősítést 
is szerzett a II. Pálinka Világkupán, két ezüstöt és egy bronzot. A második 
legmagasabb fokozatott érte el pirosbélű vilmoskörte pálinkájával, va-

lamint mézes-ágyas zölddió likőrével, míg simulós Stanley (szilva) strong kisüstijét 
bronzminősítésűre értékelték az ítészek. A nemes gasztrokulturális megmérette-
tésről egyébként a megyéből idén is ugyanazok térhettek haza büszkélkedésre 
alapos okot adó értékeléssel, mint tavaly: a környei nevező mellett a tatai Móró 
István egy ezüst, míg a bábolnai Márkus József két bronzérmes minősítéssel. 

Méri János azt mondja, mindhárom értékelésre – no meg pincéje kincseire 
is – nagyon büszke, nem tesz különbséget az ezüst és a bronz között, hiszen az 
eredmények világkupán születtek, s már önmagában ez a tény sem mindennapi 
elismerés. 

S hogy miként készül az Irsai Olivér törkölypálinkán érlelt zölddió likőr? Szerinte 
végtelenül egyszerű. Semmi más nem szükségeltetik hozzá, mint Szentivánéj 
napján szüretelt zölddió, amit gondosan megtisztítunk, majd felnegyedelve és 
nyolcféle fűszert hozzáadva érlelünk öt liter törkölypálinkán. 6 hét elteltével leszűr-
jük az esszenciát, majd három liter törkölypálinkában feloldott egy liternyi mézzel 
keverjük, végül pedig jó egészséggel fogyasztjuk. A nyolcféle fűszer összetételét 
és mennyiségét természetesen már nem árulta el…

Hét atléta – nyolc érem 

A bábolnai sikerek után alig három hét telt el, amikor nyolc 
érmet zsebelhettek be az ifjú atléták Tatabányán, a me-
gyei atlétikai szövetség által szervezett tehetségkutató 

megmérettetésen, melyen iskolánkból hét tanuló vett részt és 
versenyzett a 10-11 évesek korosztályában. Három tanuló Labossa 
Luca, Szücs Kinga és Szemeti Zétény 2004-es születésűek, így a tíz 
évesek mezőnyében indultak és értek el kiváló eredményeket. 
Zétény 800 méteren 2.51-es időeredménnyel aranyérmet szerzett. 
Luca távolugrásban 284 cm-et teljesített, eredménye a dobogó 
harmadik fokáig repítette. Nagy Lilla amúgy sem szerény érem-
gyűjteménye a 60 méteres síkfutás, a távolugrás és 800 méteres 
futás után újabb három bronzéremmel gyarapodott, s ugyan-
ezekben a számokban szintén három harmadik helyezést szerzett 
Labossa Döme is. Szücs Kinga, Fóthi Norbert és Szemeti Laborc a 
középmezőnyben végeztek. Az edzéseken rengeteget dolgoztak, 
de mégsem gondoltam volna a legszebb álmaimban sem, hogy 
ennyi éremmel térünk haza – fogalmazott az éremeső után felkészí-
tőjük, Demeterné Slezák Éva, aki azt is hozzátette: nagyon-nagyon 
megérdemelték a gyerekek a szép eredményeket! 

Kiemelt aranyos Hétszínvirág

B ábolna, Kocs, Réde, Tatabánya, Komárom, Tata és Környe 
képviseletében közel 300 fiatal táncos tehetség érkezett 
május 11-én a tatai Magyary Zoltán Művelődési Központ-

ba, ahol a megyei Gyermeknéptánc-fesztiválon mutatkoztak be 
a néptáncműhelyek, néptáncoktatással foglalkozó művészeti 
iskolák, egyesületek, általános iskolák. A zsűri 14 koreográfiát 
minősített, s a Szivárvány Táncegyüttes Hétszínvirág csoportjának 
„Béresnek szegődtem” című előadását olyannyira színvonalas-
nak ítélték, hogy elnyerte a „Kiemelt arany” minősítést, melyet a 
környeiek mellett csupán két másik csoport érdemelt ki. Az alsó 
tagozatos táncosok és felkészítőik, László Márta és Keltai Gábor 
méltán lehetnek büszkék a rangos elismerésre, legfőképpen 
azért is, mert a Hétszínvirág első alkalommal vett részt megyei 
szintű fesztiválon.
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Zenei  Tábor

www.hangszervarazs.hu • Nagy Mária 06 30 936 2040

Napközis és bentlakásos lehetőségek.

6 éves kortól már egyedül is lehet táborozni!

Részvétel zenei előképzettséget nem igényel,
de a hangszeren tanulókat is várjuk!

Tanárok: Operaház művészei, zene-, táncpedagógusok

Foglalkozások: zenés játékok, kézműves, néptánc, egyéni és zenekari hangszeres 
órák, koncertek, zenés mesék, vetélkedők, szabad sportolási lehetőségek.

Augusztus 10-én Rossini: Hamupipőke opera rövidített előadása 
kerül bemutatásra a táborozók tervezésében és szereplésével.

Díj: 15 000 Ft – 52 500 Ft/hét/fő

3–15 éveseknek Tatán
2013. július 28–augusztus 10.

27 érmes minősítés a borversenyen
Második alkalommal hirdettek borversenyt Környén a Les-hegyi Szőlősgazdák, 
a pincék féltve őrzött kincseinek minősítésére május 11-én gyűltek össze, s 
úgy tűnik, nem lehet okuk panaszra. A nemes megmérettetésre 32 mintával 
19 gazda nevezett, s végül 27 bort minősítettek az ítészek arany, ezüst vagy 
bronz fokozattal.

K ét 2010-es bor kivételével valamennyi minta 2011-12-es évjáratú volt a 
II. Környei Borversenyen, melyen Boros Zoltán császári és Jaross János 
kisbéri borszakértők dicsérően szóltak a vörösborokról, egyébként pedig 

átlagosan jó minőségűnek ítélték a „mezőnyt”. A színvonalat jól érzékelteti, 
hogy összesen 4 arany, 14 ezüst és 9 bronz minősítés született. Ezúttal a környei 
termőhelyek mellett olyan települések is felsorakoztak, mint például Baj, Siófok, 
Kecskéd, Dunaszentmiklós és Kisharcsány. Hogy kik azok a gazdák, akik érmes 
minősítéssel büszkélkedhetnek, lapzártánk után, az Orbán napi ünnepségen 
derült ki, így a neveket a Környei Hírhozó követező számában tesszük közzé. 

A szőlő és a bor tisztelete, a Les-hegy szeretete

T isztelem a szőlőt és tisztelem a bort. 
Még gyerekként találkoztam a szőlő-
vel kapcsolatos kultúrával. Édesapám 

„úri sofőr” volt, és az egész napi ülést kom-
penzálandó, gondolt egyet és a kicsinek 
nem mondható kertünket betelepítette 
szőlővel. Emlékszem micsoda emberfeletti 
munkával „régálta” (forgatta át) az óriási 
területet, hogy az alul lévő homok kerüljön 
a felszínre, amibe aztán a megfelelő fajta 
csemege és borszőlőt ültethette. Szerette 
nagyon birodalmának minden egyes 
tőkéjét. Kapálta, permetezte, ritkította, met-
szette, fáradhatatlanul.  Idősen, betegen is 
naponta végigsétált a sorok között, figyelte, 
hogy nem kapta-e el a peronoszpóra, a 
betegség a fürtöket.

Aztán szüret idején minden fortélyt be-
vetett a dézsmáló seregélyek ellen; szólt a 
kolomp, vitte a szél a madárijesztő gyanánt 
felakasztott rossz kabátok, ingek ujját. Min-
dig izgatottan várta a  betakarítást, hogy 
vajon milyen lesz a mustfok, mennyire volt 
kegyes az időjárás  a szőlőre, mert bizony 
az emberi hozzáértésen túl ez a másik leg-
fontosabb tényezője a jó szüretnek. Végül 
mindig nagyon finom fehér bora volt, hála 
a gondos munkájának, a szakszerű borke-
zelésnek. Soha nem indult el borversenyen, 
és talán 1-2 pohárral, ha megivott a saját 
terméséből, de boldog és büszke volt, 
amikor elismerően nyilatkoztak a boráról. 

A fenti emlékek jutottak eszembe, amikor 
a Les-hegyre indultam Orbán nap kapcsán 
a szőlőről, borról beszélgetni Szántó László 
szőlősgazdával.

Környe Rózsadombja a Les-hegy, több 
generációval ezelőtt vált szőlőművelő 
területté. A meredek hegy miatt a gazdák 
úgy ítélték meg, hogy más növény, vete-
mény termesztésére alkalmatlan a terület, 
ezért maradt a szőlő, aminek még jót is 
tett a napsütötte domboldal adottsága. 
Mindazok, akik betelepítették a Les-hegyet 
szőlővel, akik megteremtették ezt a kultúrát 
falunkba sajnos már nincsenek közöttünk;  

Bergholdék, Horváthék, Eichardték, Frank-
ék, Jordánék, Goldáék, Szűcs János (a 
teljesség igénye nélkül)  pincéi, szőlői már 
részben az utódoké, részben új tulajdono-
sok viszik tovább a szőlőszeretet kultúráját. 
Vannak olyan földek, ahol a harmadik 
generáció gondozza az értékes területen 
a tőkéket - meséli László a hegy történetét. 
Ma már teljesen más a szőlőművelés, a 
szüret, a borkezelés, mint annak idején. Hol 
van már a noha fajta szőlő, amit nem szüre-
telni kellett, hanem megrázni a tőkét és az 
alátett tepsibe potyogott a szem…… Akkor 
túlnyomórészt az igénytelen noha és otelló 
volt az uralkodó fajta. Még talán a mai por-
tákon is fellelhető belőlük néhány, de a tő-
kék az idő múlásával lecserélődtek, egyre 
korszerűbb fajták kerültek betelepítésre, a 
gyalogtőkéket felváltotta a kordonművelés, 
a fahordók lassan eltűnnek, és teret hódít 
az úszótartályos bortárolás. 

A nemesebb tőkék miatt a művelés, a 
borkezelés is több odafigyelést igényel. 
Mindig résen kell lenni, hogy időben legyen 
permetezve, nehogy felüsse fejét a beteg-
ség, hogy a szüret is össze legyen hangolva; 
ha már az egyik pincénél megkezdték a 
szőlő szedését, a többi gazdának is muszáj 
követni, hiszen a hívatlan vendégek, a se-
regélyek, hamarabb letudnák a szüretet, 
ha nem így lenne. 

Azt gondolom, – mondta László –, hogy a 
gazdák között talán nincs is olyan, aki csak 
a bor értékesítése miatt műveli a szőlőt. 
Ez egyfajta hobbi, ami egy idő után szen-
vedéllyé válik, kikapcsolja az embert. Az 
igazi elismerés aztán az, amikor a pincébe 
betévedt, hívott vagy hívatlan vendég elis-
merően csettint egy-egy pohárka jóféle bor 
kóstolása után. (Mint ahogy e sorok írója is 
tette, mert valóban finom volt a „Szántó féle 
vegyes fehér”). 

Ilyenkor büszkén kihúzza magát az em-
ber, hogy a sok verejtékes munka nem volt 
hiábavaló. Ez az igazi elismerés, és persze 
a tavaly első ízben megrendezésre kerülő 

borverseny eredménye is igazolja, hogy 
jóféle nedű kerül ki a gazdák kezei közül 
a Les-hegyen. 

Kicsit szomorúan jegyezte meg László, 
hogy a nyitott portáknak van néha hátrá-
nyuk is. Amikor érik a gyümölcs, szőlő, van-
nak olyan látogatók, akik megdézsmálják 
a másét, ez bosszantó, de nem lehet kör-
bekeríteni a hegyet emiatt, így hát marad 
a bizalom, hogy hátha mindenki tiszteli azt, 
amiért nem ő dolgozott meg…

Sok-sok fáradtságos hét, hónap telik el, 
mire a szőlő borrá válik, talán ezért is, a mai 
generáció már nem biztos, hogy  folytatni 
fogja a szőlőművelés effajta szeretetét, 
– mondta László. Gyerekeinknek, uno-
káinknak nincs idejük metszeni, kapálni, 
permetezni, bort fejteni, odafigyelni a tőkék 
minden lélegzetére, persze erre a hobbira is 
meg kell érni, inkább már felnőtt fejjel érez 
rá az ember az ízére.  

Ez a hegy különleges színfoltja közsé-
günknek, egy másik kis falu a faluban, 
ahol valamiféle pozitív kisugárzás van, ahol 
megszállja az ott ücsörgőt, sétálót egyfajta 
megmagyarázhatatlan nyugalom, és ahol 
az elénk táruló panorámát látva elfelejt-
hetjük minden gondunkat, bajunkat. Nem 
is olyan biztos, hogy nem vinné tovább ezt 
a szép hobbit az utánunk jövő generáció 
ebben a gyönyörű környezetben, hiszen 
megszállottak mindig voltak és lesznek is. 

Tiszteletet érdemel a szőlészkedés, mert 
sok odaadást igényel a gazdától mire egy 
pohár jófajta bor az asztalunkra kerül. Milyen 
jó is barátaink társaságában beszélgetve, 
vagy csak magányunkban a pislákoló gyer-
tya lángját nézegetve, lassú kortyokkal ízlel-
getve egy-egy decit meginni belőle. Benne 
van a nyári nap sugara, rengeteg vitamin, 
ami miatt gyógyszer is egyben, persze a 
mértéket megtartva. A szőlő védőszentje, Or-
bán napja körül, amikor poharat emelünk, 
picit gondoljunk mindazokra, akiknek keze 
munkája révén a szőlő borrá válik.

Molnárné Varga Katalin

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.

„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.”

Májusban két kisfiúval gyarapodott községünk, így sok 
szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Bolemányi Sándor és Koós Szilvia 
kisfiát Áhimot

és
Dóczi Norbert és Wiszt Márta  

kisfiát Dávidot.

A gyermekeknek és szüleiknek  
hosszú, boldog életet kívánunk!

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

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

85 esztendős
Rizing Mihályné (1928. 05. 13.)

80 esztendős
Csóti Dezsőné (1933. 05. 19.) 

Varga Józsefné (1933. 05. 01.)
75 esztendős

Fél Istvánné (1938. 05. 28.) 
Eck Józsefné (1938. 05. 01.)

70 esztendős
Homola Artúrné (1943. 05. 14.) 
Berkovics Károly (1943. 05. 19.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

A múlt hónapban köszöntöttük 85. születésnapja alkalmá-
ból Sili Vendelnét is, ám egy sajnálatos hiba miatt a neve 
tévesen jelent meg lapunkban. 

Kedves Marika néni! Ezúton kérünk elnézést, s kívánunk 
Önnek is további szép, szeretetben, boldogságban eltöltött 
hosszú éveket!  

Tanuljon szinte ingyen idegen nyelvet! 
Egy Európai Uniós projekt több mint 12,5 milliárd forinttal támogatja a magyar állampolgárok 

idegen nyelvi és informatikai képzését. A programban résztvevők fejenként 90 000 Ft értékben 
tanulhatnak, de csupán 2 vagy 5% önrészt kell befizetniük. 

Ön is jogosult az EU által támogatott nyelvi képzésre, ha 
• már elmúlt 18 éves
• magyar állampolgár

• nem vesz részt jelenleg államilag vagy EU forrásból finanszírozott képzésben
• szeretné fejleszteni nyelvtudását.

Minden további információt megtalál a www.tudasodajovod.hu weboldalon, 
ahol regisztrálnia kell magát, ha részt szeretne venni a programban. 

Az Európai Nyelvek Stúdiójával együttműködésben biztosítunk lehetőséget  
angol és német nyelvtanfolyamra. 

Mit tartalmaz a 90 000 forintos támogatási összeg,  
mely Önnek maximum 4500 Ft-ba kerül?

96 órás angol vagy német nyelvtanfolyam + tankönyv + munkafüzet + szótárfüzet  
+ toll + nyelvtanulási módszertani fejlesztés.

Kellő számú jelentkező esetén Környén várhatóan 
augusztus végén indul angol és német kezdő nyelvi tanfolyam,  

ezért fontos, hogy minden érdeklődő regisztrálja magát! 
A mielőbbi szintfelmérés és folyamatos kapcsolattartás 

céljából kérjük, keresse helyi kapcsolattartónkat  
a Polgármesteri Hivatalban!

Név: Magda Petra 
Telefon: 34/573-100 • E-mail: info@kornye.hu

Vagy keresse a nyelviskola szervezőjét, ha további információra van szüksége:  
csorba.orsolya@europainyelvek.hu



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

Közérdekű információk, program

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselői fogadóórát tart előrelát-
hatóan minden hónap első hétfőjén 17.00 és 
18.00 óra között a Polgármesteri Hivatal képvise-
lői szobájában. A képviselő legközelebb június 
3-án várja mindazokat, akik segítséget, vagy 
tájékoztatást szeretnének kérni. 

Háziorvosi helyettesítés

Dr. Árendás József május 31-én, pénteken 
szakmai konferencián vesz részt, emiatt aznap 
elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. A helyettesítésről a szokásos rend-
ben Dr. Bublovics Péter gondoskodik az I. számú 
Háziorvosi Rendelőben (Beloiannisz út).

Digitális átállás

Megyénkben július 31-ig érdemes átállni a digi-
tális televíziózásra A digitális átállás után Komá-
rom-Esztergom megye túlnyomó részében július 
31-e után a földfelszíni műsorszolgáltatásban 
csak a korszerű digitális adás lesz fogható. A me-
gyében 9100 háztartást keresnek fel a Nemzeti 
Média-és Hírközlési Hatóság munkatársai, hogy 
felmérjék a szociálisan rászorulók körét és segít-
sék átállásukat – olvasható az NMHH honlapján. 
Komárom-Esztergom megyében két ütemben 

Nem szégyen az áldozattá válás!
Az eltelt egy évben hat lakásbetörést jelen-
tettek Környéről a rendőrségnek, s a község 
bűnügyi térképén (www.police.hu) ugyaner-
re az időszakra vonatkozóan 19 helyszínen 
látható valamilyen bűncselekmény elköve-
tését jelölő ábra és dátum. Ennek ellenére 
a Friedrich Gyula képviselő által szervezett 
május 13-ai bűnmegelőzési előadáson a 
tucatot nem érte el az érdeklődők száma.

N em csupán tájékoztatóval és hasznos 
jó tanácsokkal, de vagyonbiztonsági 
eszközökkel is készült az előadásra 

Csonkáné Huszár Anita, a megyei rendőr-fő-
kapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési 
Alosztályának vezetője, aki nem lepődött 
meg a családias hangulaton, hiszen – mint 
mondta – sajnos úgy tapasztalja, hogy az 
emberek nem fordítanak elegendő figyelmet 
a bűnmegelőzésre. Sokan még ma is úgy 
gondolják, hogy hozzá nem törnek be, mert 
nincsenek értékei, s hogy a bűnözők rendre 
éjjel érkeznek, amikor otthon tartózkodik… 

Az osztályvezető elsőként az idősek sérel-
mére elkövetett tipikus bűncselekményekről 
szólt, amikor rendre a hiszékenységet, segítő-
készséget és a gyanútlanságot használják ki. 
Gyakran előfordul, hogy valamely szolgáltató 
munkatársának adják ki magukat, vagy va-
lamilyen terméket árulva, esetleg segítséget 
kérve jutnak be a házba, s élnek vissza a tulaj-
donos figyelmetlenségével. Bár mostanában 
lecsengőben van, de egy időben előszeretet-
tel alkalmazták az ún. unoka-trükköt, amikor 
a nagyszülő kétségbeesett telefonhívást 
kap az „unokájától”, aki valamilyen szorult 
helyzetre hivatkozva pénzt kér, s elküldi érte 
a „barátját”. 

Vajon honnan tudja az elkövető, hogy 
valakinek van unokája, s honnan ismeri még 
a nevét is? – tette fel a kérdést az előadó, 
s természetesen a választ is megosztotta a 
jelenlévőkkel saját, személyes élményével 
alátámasztva: buszmegállóban várakozott, 
amikor egy idős hölgy szóba elegyedett vele, 
s szinte percek alatt elmesélte a teljes életét, 
melyek egy bűnöző számára igen hasznos 
információkként szolgálhattak volna…

Soha ne engedjünk be idegent a házba, 
s ha hivatalos személynek adja ki magát, 
mindig kérjük el az igazolványát! Ha mégis 
bejut, akkor az értékeink mindig legyenek 
elzárva! Nyilvános helyen ne meséljünk a 
családunkról, a családi körülményekről! – 
hangzottak az intelmek, melyeket azoknak is 
érdemes megszívlelni, akik nem vettek részt 
az előadáson.

A szakember a betöréses lopások leg-
gyakoribb módszereit is ismertette, s azt a 
bizonyos „5 perces” szabályt, ami alapján az 
elkövetők ténykednek. Lehet, hogy nem min-
den betörés előzhető meg, a dolguk viszont 
megnehezíthető, ha a megfelelő védelem-
mel látjuk el az otthonunkat. A betörő ugyanis 
mindig terepszemlézik, s akkor kockáztat 
merészebben, ha úgy ítéli meg, hogy 5 perc 
alatt feltűnés nélkül bejut az épületbe. Ezért 
fontos, hogy például a kerítést ne lehessen át-
mászni, be lehessen rajta látni az udvarba, a 
kerti növényzet se legyen sűrű, mert tökéletes 
búvóhelyet biztosít, ha két bejárattal rendel-
kezik a ház, akkor mindkettőt ugyanolyan 
védelemmel kell ellátni, s szereltessünk fel 
riasztót. Arra is ügyeljünk, hogy titulus, vagy 
családi állapotra utaló jelzés ne szerepeljen 
a névtáblán, hiszen arról is lehet következ-

tetni az anyagi helyzetre, vagy arra, hogy a 
tulajdonos egyedül él – sorolta a tanácsokat. 

A tájékoztató beszélgetéssel zárult, ekkor 
kiderült, az érdeklődők között olyan hölgy 
is helyet foglal, aki már sajnos jól tudja, 
milyen bűncselekmény áldozatává válni. 
Az is elhangzott azonban, hogy sokan szé-
gyellik. Többször előfordult, hogy a faluban 
csak hosszú napok, esetleg hetek múltán 
lehetett hírt hallani, ha valahová hívatlan, 
rossz szándékú látogató érkezett, pedig az 
információáramlásnak akár a kézre kerítés-
ben, akár pedig mások figyelmeztetésében 
is nagy szerepe lehet, hiszen – Wéber István 
megfogalmazása szerint – az okos ember 
más kárán tanul. A felvetésre Csonkáné 
Huszár Anita elmondta: a rendőrség a súlyo-
sabb bűncselekmények kapcsán folyama-
tos kapcsolatot tart a sajtóval, felhívásokat, 
körözéseket tesz közzé, ám értelemszerűen 
nem lehet minden lakásbetörésről hírt adni. 
Ezért is lenne fontos, hogy akihez betörtek, 
vagy meglopták, szűkebb környezetében – 
mások okulására – meséljen róla, hiszen az 
áldozattá válás nem szégyen!

Az előadás teljes terjedelmében elolvas-
ható a www.kornye.hu oldalon.

zajlik a digitális átállás. Az első fázisban július 
31-ig a megye nagy részének át kell állnia, hiszen 
csak az észak-keleti régió 17 települése tartozik 
majd a második lekapcsolási ütemhez október 
31-én. A televíziónézőknek ugyanakkor a megye 
egész területén érdemes a korábbi időpontra 
időzíteni a felkészülést annak érdekében, hogy 
nehogy bárki is televízióadás nélkül maradjon.

A digitális átállás során azoknak van teen-
dője, akik jelenleg ingyenesen, szoba- vagy 
tetőantennával nézik az M1, RTL Klub vagy a TV2 
műsorát, azaz hagyományos (analóg) módon 
televízióznak. Aki bármilyen kábel- vagy mű-
holdas szolgáltatónál előfizetéssel rendelkezik, 
esetleg interneten keresztül televíziózik, annak 
a digitális átállás kapcsán nincsen teendője.

A digitális átállás során a meglévő televízió-
készüléket nem kell lecserélni, elegendő egy 
jelátalakító berendezés, más néven set-top-box 
beszerelése, és ha szükséges, egy új szoba- vagy 
tetőantenna csatlakoztatása, hogy mindenki 
továbbra is előfizetési díj nélkül tudja élvezni a 
korszerű, digitális televíziózás előnyeit. Alternatív 
megoldásként az érintettek választhatják az 
internetes televíziózást vagy azt is, hogy egy 
kábeltévé vagy műholdas szolgáltató csomag-
jára fizetnek elő.

Az NMHH szociális alapú támogatási rend-
szert dolgozott ki azon háztartások számára, akik 
önerőből nem tudnák az átállást végrehajtani 

és a digitális vételi eszközöket beszerezni. E prog-
ram keretén belül, amennyiben igénylésüket 
benyújtják, az NMHH a rászorultak számára 
megvásárolja és beszereli a szükséges dekódert 
(set-top-boxot) és antennát. A jogosultak választ-
hatnak a szolgáltatók által nyújtott támogatott 
előfizetési csomagok közül is. Komárom-Eszter-
gom megyében az előzetes felmérés szerint több 
mint 9000 ezer rászoruló él, akik közül eddig közel 
1000 háztartás igényelte az állami támogatást. A 
megyében 76 települést látogattak, látogatnak 
meg az NMHH felmérői.

Kerékpáros ügyességi verseny

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői június 
1-jén, szombaton 9 órától kerékpáros ügyességi 
versenyre hívják és várják a vállalkozó kedvű-
eket az általános iskolába! Nevezni a verseny 
helyszínén, az általános iskolában lehet saját 
kerékpárral.


