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Lomtalanítás
A Remondis Zrt. jogutódja, az Oroszlányi 
Környezetgazdálkodási Zrt. november 
4-én Irtáspusztán és Környebányán, 
6-án Szentgyörgy- és Tagyospusztán, 
7-én pedig Környe belterületén tart lom-
talanítást. Az elektronikai hulladékot a 
gázcsere-telepen lehet leadni szintén 
7-én 6 és 18 óra között.

A lomtalanításkor kihelyezhetők 
azok a terjedelmes hulladékok, 
amelyek a tárolóedénybe nem 

férnek be, lakberendezési tárgyak, búto-
rok, matracok, ágyvázak, szőnyegek, stb.

A lomtalanítás során nem he-
lyezhetők ki, és a szolgáltató nem 
szállítja el az építkezésből származó 
köveket, gerendákat, törmeléket, a 
fákat, fák részeit, amelyek a gyűjtő-

járművet megsértenék, széntüzelésű 
kályhákat, tűzhelyeket, kivéve, ha a 
samottkövet eltávolították belőle. Nem 
helyezhetőek ki továbbá az olajtartá-
lyok, autóalkatrészek, motorkerékpárok, 
mopedek, autóroncsok, és elemeik, 
járműgumik, ipari hulladék, minden-
nemű folyékony hulladék, valamint a 
veszélyes hulladéknak minősülő zsírok, 
olajok vegyszerek.

Lakossági igényre elektronikai 
hulladékgyűjtés is lesz Környén nov-
ember 7-én 6 és 18 óra között, amikor 
az Elektromen Kft. a sportpálya mellett 
található gázcsere-telepen térítésmente-
sen fogadja az elhasznált, üzemképtelen, 
kidobásra szánt – egykor elektromos 
árammal működött, kizárólag háztartá-
sokban használatos – készülékeket.

  
Mi tartozik  

az elektronikai hulladékok körébe?

•	 háztartási	kisgépek	 
 (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító)
•	 háztartási	nagygépek	 

 (pl. hűtőgép, mosógép, bojler,  
 villanytűzhely)
•	 barkács	gépek	 

 (pl. fúrógép, hegesztő trafó,  
 fűnyíró gép)
•	 szórakoztató	elektronikai	 

 készülékek  
 (pl. TV, video-, DVD lejátszó, hi-fi )
•	 számítógépek,	monitorok
•	 fénycsövek,	kompakt	izzók,	 

 lámpatestek

Új autó szolgál a körzetben
Kétezer köbcentis, dízel, 140 lóerős, 
bekapcsolható összkerékhajtású és a 
hasmagassága az átlagos személy-
autókkal ellentétben majdnem eléri a  
20 centit – ilyen paraméterekkel rendel-
kezik az a Skoda Yeti terepjáró, melynek 
indítókulcsát október 9-én adta át 
Farkas Gábor r. ezredes, megyei rend-
őrfőkapitány Bartis Gábor és Erl Attila 
körzeti megbízottaknak Menoni Gabri-
ella Várgesztes és Beke László Környe 
polgármestere jelenlétében.

A környei Polgármesteri Hivatal 
parkolójában tar tot t átadás 
során elhangzott: bár a korábbi, 

újszerű állapotban lévő szolgálati gép-
jármű is csak 19 ezer kilométert futott, 
az új autó beszerzése a környékbeli 
nehezen megközelíthető helyek miatt 
vált szükségessé. Az igényt Beke László 
polgármester jelezte dr. Forrai Zsolt, a 
tatabányai kapitányság vezetője felé, 
aki továbbította a kérést a megyének, 
ott pedig indokoltnak találták, így az új 
terepjáró már szolgál is a körzetben, bár 
a házigazda település polgármestere – 

megköszönve a gesztust és a munkaesz-
közt – azt kívánta, hogy minél kevesebb 
feladatuk legyen a rend őreinek. Bartis 
Gábor r. főtörzszászlós és Erl Attila körzeti 

megbízottak munkáját Környe tekinteté-
ben a Homokhegy, Öreghegy, tópart, a 
Tata felé vezető földutak és az erdős te-
rületek megközelítésében segíti az autó.
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„Példaképek akkor is, ha egy elbukott 
forradalom kivégzettjei”

Az aradi vértanúk előtt tisztelegtek már-
tírhaláluk 164. évfordulója alkalmából 
október 4-én a református temetőben, 
ahol 2009-ben alakítottak ki élő kegye-
leti emlékhelyet. A megemlékezésen 
Nagy Péter tiszteletes úgy vélte: az elvek 
melletti kiállás leggyönyörűbb napja 
október 6-a.

A világosi fegyverletétel után 
sötétbe borult Magyarország. 
Akit bűnösnek tartottak, Haynau 

legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A 
tiszteket lefokozták, közlegényként az 
osztrák hadseregbe sorozták, megalázó 
beosztásban éveket töltöttek. 1849. szept-
ember végén összeült a haditörvényszék, 
ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s 
ahol a vádlottakat felségsértés címén 
halálra ítélték… a családtagok bíztak 
benne, hogy Ferenc József kegyelmet 

ad, de nem így történt – idézte fel a 
164 évvel ezelőtti eseményeket Vadász 
Éva. A képviselő-testület Kulturális, Ok-
tatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottságának elnöke beszédében azon 
honvédtisztek előtt is fejet hajtott, akiket 
később végeztek ki, s azok előtt, akiket 
halálra ítéltek, de végül kegyelemből 
sokévi fogság várt rájuk. 

Ők éppúgy október 6-a áldozatai, mint 
kivégzett társaik. Mártírhaláluk azóta jel-
képpé vált. Annak a küzdelemnek és ál-
dozatvállalásnak a szimbólumává váltak 
ők, melyet a magyar nép évszázadokon 
át folytatott nemzeti függetlensége meg-
teremtéséért, társadalmi haladásáért 
– zárta gondolatait.

Sokan azt mondják, hogy ez nemzeti 
gyásznap. Én úgy gondolom, hogy 
nekünk, keresztényeknek másként kell 
néznünk, másként kell vélekednünk. Mert 

ez az emberi nagyság, az emberi lelki erő 
napja. Az elvek melletti kiállás leggyönyö-
rűbb napja ez – vélte Nagy Péter reformá-
tus tiszteletes, így méltatva a vértanúkat: 
ők példaképek előttünk akkor is, ha egy 
elbukott forradalom kivégzettjei.   

Az emlékező gondolatok után Beke 
László polgármester és Vadász Éva Kör-
nye község, Menoniné Pillmann Teréz és 
Bogár Ferencné a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint Szabó Karina 
és Laczó Hanna a Kisfaludy Mihály Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Diákönkormányzata nevében helyezték 
el az emlékezés koszorúit a Budapesten 
kivégzett gróf Batthyány Lajos, Magyar-
ország első miniszterelnöke emlékére 
elültetett szomorú cseresznyefánál, a 
diákok pedig az örök emlékezés mé-
cseseit a vértanúk tiszteletére növekvő 
vérszilvafáknál.

Együttműködés a környei polgárőrökkel is 
Újabb polgárőr egyesülettel kötött együttműködési megál-
lapodást a Komárom–Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány-
ság. Szeptemberben a Környei Polgárőr Egyesülettel írt alá 
együttműködési megállapodást Farkas Gábor r. ezredes, 
mb. főkapitány. 

A szerződésben a felek megerősítették, hogy informá-
cióik kicserélésével, tapasztalatok átadásával, közös 
járőrszolgálatok szervezésével veszik fel a harcot a 

bűnelkövetőkkel szemben az állampolgárok értékeinek meg-
óvása érdekében. 

A környei képviselő-testület október 24-ei ülésén egyhangú 
szavazással született határozat arról, hogy az önkormányzat is 
együttműködési megállapodást köt a polgárőrséggel. A testü-
let bízik benne, hogy az egyesület működése tovább javítja a 
községben élők biztonságérzetét és a közbiztonság helyzetét.

A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelenlegi tag-
létszáma 13 fő. A rendőrséggel való együttműködés szentesítése 
után máris megkezdték az aktív járőrözést Környe közigazgatási 
területein belül. Mint Bene Zsolt elnöktől megtudtuk, igyekeznek 
minél több időt szolgálatban tölteni, de sajnos a jelenlegi tag-
létszámuk még nem biztosítja a 24 órás járőrszolgálatot, ezért 
azt jelenleg a kritikusabb helyszínekre és időpontokra szervezik. 
Ilyenek például a péntek-szombat esték és a szórakozóhelyek 
környéke. A rendőrség kérésére a járőr szolgálatba betervezik a 
nyaraló és hobbikertes övezeteket is, mint például a Homokdű-
lő, ahol több az elkövetések száma, mindemellett a hideg idő 
beálltával a fa tolvajok is fokozottabb odafigyelést igényelnek.

Az egyesület folyamatosan várja az új tagok jelentkezését. 
Érdeklődni Bene Zsolt elnöknél a 06 70 332 8741-es és Börcsök 
Sándornál lehet a 06 20 962 9300-ás telefonszámon. E-mail: 
kornye.polgarorseg@freemail.hu.

Húsz éves a Környei Német Nemzetiségi Dalkör
Nemzetközi Kórustalálkozóval ünnepelte 
október 12-én a Környei Német Nemze-
tiségi Dalkör fennállásának 20. jubileu-
mát. A dalkör az eltelt 20 esztendőben 
a hagyományok és értékek megőrzése 
mellett a település partnerkapcsolatainak 
kialakításában, ápolásában és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat létrejöttében 
is jelentős szerepet játszott.

A Környei Német Nemzetiségi Dalkör 
mögött álló húsz esztendő legfonto-
sabb történései, eseményei, vidám 

és szomorkásabb pillanatai is megeleve-
nedtek a Művelődési Házban, ahol Nem-
zetközi Kórustalálkozóval, tardoskeddi, baji, 
kecskédi és vértessomlói vendégcsoportok 
és a helyi Német Nemzetiségi Gyermek 
Tánccsoport részvételével ünnepelték a 
szép jubileumot.

Az Önök kulturális, hagyományőrző és 
kapcsolatépítő tevékenységének köszön-
hető az is, hogy ma létezik Környén német 
nemzetiségi önkormányzat. A dalkör az 
a stabil alap, az az erős gyökér, melyre a 
nemzetiségi önkormányzat épül, melyből 
kisarjadt. Ugyanígy a dalkörnek, ezen belül 
egyes tagjainak köszönhető az is, hogy a 
hagyományőrző tevékenységet a legkiseb-
bekre, az óvodásokra is sikerült kiterjeszteni. S 
arról sem szabad megfeledkeznünk, milyen 
fontos volt az Önök tevékenysége a part-
nerkapcsolatok kialakításakor, ápolásakor, 
legyen szó akár német nyelvterületről, akár 
határon túli magyar kapcsolatról – sorolta 
Beke László a dalkör érdemeit, majd az 
önkormányzat ajándékainak átadása előtt 
Kodály Zoltánt idézte: Kultúrát nem lehet örö-
kölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpá-
rolog, ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának. A polgármester 
– még sok jubileumot kívánva – köszönetét 
fejezte ki a dalkör tagjai számára, amiért az 
elődök kultúrájának azon részét, amely Kör-
nyéhez köthető, nem engedték elpárologni. 

Keserédes percek következtek, amikor 
a születésnapos dalkör vezetője és tagjai 
gyertyafény mellett emlékeztek mindazokra, 
akik már nem ünnepelhetnek velük. Minden 
egykori barát, dalkörös nevének elhangzá-
sa után szaporodtak a fehér rózsaszálak: 
Pfléger Dezső, Drächsler Józsefné, Becker 
Antalné, Geiszt János, Lieser József, Dénes 
István, Muschitz Károlyné, Gerencsér Károly-
né. Fejet hajtottak az egykori polgármester, 
Horváth Miklós emléke előtt, aki 16 eszten-
deig vezette polgármesterként Környét és 
elfoglaltsága mellett mindig örömmel vett 
részt a dalkör ünnepein, összejövetelein. S 
emlékeztek Alfred Weitzelre, aki nélkül nem 
jöhetett volna létre Steffenberg és Környe 
közötti partnerkapcsolat.

A megható emlékezés után sorra léptek 
színpadra a vendégek, virággal, emléktár-
gyakkal, s legfőképpen saját műsorukkal, 
dalaikkal ajándékozva meg az ünnepelteket, 
akiket Pfiszterer Zsuzsanna, a Vértessomlói 
Német Nemzetiségi Népdalkör képvise-
letében így köszöntött: „Egy nagy család-

hoz tartozunk, a magyarországi németek 
családjához. Az őseink jó 300 évvel ezelőtt 
elindultak Németországból: tele félelemmel, 
ugyanakkor reménységgel, hogy új hazát ta-
lálnak, biztosabb, szebb jövőt építenek. Majd 
300 évig sikerült népszokásainkat, gyönyörű 
viseletünket, dalainkat, táncainkat megőriz-
ni. De mára, a 21 század elejére ismét erős 
egyéniségekre van szükségünk, olyanokra, 
akiknek vízióik vannak, akik meggyőznek 
másokat, maguk mögé állítanak és helyes 
úton haladnak, hogy a tradíciókat ápoljuk 
és továbbadjuk. Megtiszteltetés, hogy itt 
lehetünk veletek a jubileumon, minden elért 
fellépésetekhez, sikeretekhez szívből gratulá-
lunk, s ahhoz a munkához, ami még előttetek 
áll, a hagyományápoláshoz, a jövő nem-
zedékének átadásához jó egészséget, sok 
sikert és megannyi szép pillanatot kívánunk!”

A mögöttük álló szép pillanatokat örökítet-
te meg az a képeskönyv, melyet az ünnepi 
műsor zárásaként a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Környe ajándékaként nyújtott 
át Menoniné Pillmann Teréz elnök a dalkör 
nemcsak jelenlegi, de egykori tagjainak is. 

A program fehér asztal mellett folytató-
dott, ahol az ízletes vacsorát hol közös ének-
szó, hol pedig ízig-vérig svábtánc követte a 
Heimattöne Kapelle muzsikájára.

 
Környei Német Nemzetiségi Dalkör

Az első lépéseket Dr. Nagy Gyuláné (Baba 
néni) és Menoniné Pillmann Teréz tette meg. 
Baba néni, mint a magyar dalkör akkori ve-
zetője és Menoniné Pillmann Teréz, Környe 
nemzetiségi képviselője együtt igyekezett 
felkutatni, életre hívni a már régóta nem 
énekelt és igen mélyen szunnyadó német 
dalos emlékeket a községben.

Teréz kiskazettás magnóval járta a falut és 
az idősebb nénikkel felénekeltette a még 
gyerek-, illetve fiatalkorukból ismert sváb 
dalokat, majd otthon sokszori meghallgatás 
után papírra vetette az énekek szövegeit, 
amiket Baba néni vezetésével tanultak meg 
és énekeltek lelkesen a környei svábok. 

Az első sikerélmények után, emberekben 
és dalban is egyre gyarapodva, kiváltak a 
magyar dalkörből a svábok és 1993-ban 
megalakult a Környei Német Nemzetiségi 
Dalkör. Hat hónapig Fábián Józsefné, (Annus 
néni) dalos társuk segítségével és Dénes 
István harmonika kíséretével, viszont karve-

zető nélkül, hallás után tanulták a dalokat. 
S abban az évben már be is mutatkoztak 
a községben, a Nemzetiségi és Sörfesztivá-
lon, ahol műsorukkal és a maguk készítette 
dirndli ruhájukkal nagy sikert arattak. 

Stamler Dezsőné, Rola néni ezután kereste 
fel a szomszédos falvak már működő cso-
portjait, így egyre több fellépésre és barátra 
tettek szert. 

Szeptemberben Saltzer Géza segítségével 
sikerült karvezetőt találniuk Goór Józsefné, 
Zsuzsa személyében, aki immár 20 éve vezeti 
a csoportot. Gyermekkorában 8 évig tanult 
hegedülni, 7 évig harmonikázni, ám a zenei 
pályára kerülő úton jutott. Érettségi után az 
NDK-ban töltött néhány évet, majd hazatér-
ve könyvelőként, tervezőként és statisztikus-
ként dolgozott. Munka mellett végezte el a 
tanárképző főiskola ének-zene tanári szakát, 
majd az Erkel Társaság tatabányai csoportja 
vezetőjeként tevékenykedett. Folyamatosan 
képezte magát, így lett német nemzetiségi 
karvezető. A tatabányai szimfonikus zene-
karban 7 évig hegedült. 

A zeneileg rendkívül jól képzett tanárnő 
nagy segítséget jelentett a csoportnak. Le-
kottázta az összegyűjtött dalokat és megírta 
hozzájuk a harmonika kíséretet.

1994-ben a dalkör már az országos minő-
sítő hangversenyen is megmérette magát, 
ezüstminősítést szerzett, melyet a későb-
biekben további kimagasló eredmények 
követtek: 1996-ban, 2000-ben, 2004-ben és 
2007-ben a Német Nemzetiségi Dalkörök Or-
szágos Minősítőjén arany fokozatot értek el. 

1997-ben a kitelepítés 50. évfordulójára 
készült el a dalkör első hagyományőrző 
kazettája, melyet megható és szívhez szóló 
ajándékként nyújtottak át a hazalátogató 
kitelepítettek számára. A kazetta elkészülte 
kapcsán a dalkör a Kossuth Rádió népzenei 
híradójában is bemutatkozhatott.

1998 óta rendszeres házigazdái a pünkös-
di vígasságoknak, de a farsangi időszakot is 
mindig együtt ünneplik a környei németek, 
illetve ők hívták életre 2004-ben a Márton 
napi dalos találkozót is. 

Környe község önkormányzata a kezde-
tektől komoly erkölcsi és anyagi támoga-
tásban részesítette a közösséget, 2000-ben 
hagyományőrző, értékteremtő munkájuk 
elismeréseként a képviselő-testület a Közmű-
velődési Díj kitüntető címet adományozta a 
dalkörnek. 
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Szép korúak köszöntése
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 
elsejét az Idősek Világnapjának, s a 
Vöröskereszt környei szervezete is attól 
az évtől kedveskedik vendéglátással, 
ajándékműsorral a község 70 év feletti 
lakóinak. Idén a házaspárokat is szá-
mítva, majdnem félezer meghívóval 
invitálták a szép korúakat, s a szerve-
zők október 5-én, a program kezdetén 
izgatott örömmel látták, milyen szép 
számmal érkeznek. Végül több mint 
kétszázan foglaltak helyet az ünnepi 
díszbe öltöztetett asztalok mellett az 
általános iskolában.

S zeretettel gondolunk rájuk, s nem 
csak ezen a napon, hisz szeretetük-
kel, bölcsességükkel ők is mindig 

a rendelkezésünkre állnak. Tudják, mi a 
jó, amit tovább adhatnak, s tudják, mi 
a rossz, amit el kell kerülni a következő 
generációnak. Szüleink, nagyszüleink 
mosolya és gondoskodása rengeteg erőt 
sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük 
felbecsülhetetlen kincs a számunkra – 
köszöntötte a megjelenteket Eisenbart 
Győzőné. A Vöröskereszt helyi szerve-
zetének elnöke Kerékgyártó Kálmán 
versrészletével kívánt valamennyiük szá-
mára hosszú, békés, nyugodt öregkort, 
erőt, egészséget és még sok örömöt: …
számomra a mindennapok a legszebb 
ünnepek, melyek végén megköszönöm 
a küzdelmes életet. Számomra ünnep az 
öröm, ünnep a bánat, a fájdalom, ünnep 
az arcomon a mosoly…

Szeretni a legcsodálatosabb dolog 
a világon. Mindegy hogy szeretetről 
vagy szerelemről beszélünk, de szeretni 
a legnagyobb öröm…. A szeretet végte-
len, s határtalan. Minden ember tudja, 
hogy szeretet nélkül élni nem lehet.  Ez 
az életünk ereje, amiből táplálkozunk… 
Olyan kicsi a szív, hogy fér bele mégis 
ennyi szeretet? Nem lehet tudni, de nem 
is ez a lényeg: hanem, hogy adjunk meg 

mindent szeretteinek, hisz ha mi adunk, 
kapunk is és így lesz teljes a világ. Együtt, 
szeretetben – ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte a szép korúakat Vadász 
Éva, a képviselő-testület Kulturális, Ok-
tatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottságának elnöke, aki zárásul azt 
kívánta, hogy még hosszú-hosszú esz-
tendőkig érezzék családjuk, környezetük 
szeretetét. 

Szintén hagyomány, hogy az Idősek 
Napi ünnepség keretében köszöntik a 
falu legidősebb lakóit, ám többen sajnos 
betegségük miatt nem vehettek részt a 
programon. Környe legidősebb hölgy 
lakosai 93 esztendősek: Lieser Andrásné 
és Gyimesi Józsefné. A falu legidősebb 
házaspárja már évek óta Mike Ferenc 
és felesége, Ganzler Erzsébet, akik 64 
esztendeje, 1949-ben kötöt ték össze 
életútjukat. 1920-ban született, szintén 93 
éves a legidősebb férfi, Gyarmati István, 
aki – miután átvette Andor Ildikótól, a Vö-
röskereszt helyi szervezetének titkárától a 
virágcsokrot – humorosan így köszönte a 
köszöntést: megverem a csizmám szárát, 
csókolom az összes hölgy száját. 

A program a tarjáni Echo gyermek-
zenekar és a kecskédi Bekka stúdió, a 
vendégeket is dalra fakasztó műsorával, 
majd ízletes és szó szerint tetszetős ven-
déglátással folytatódott. A Vöröskereszt 
helyi aktivistái ugyanis első alkalommal 
viselték azokat a hímzett kötényeket, 
amelyeket a szervezet emblémájával és 
magyaros virágmotívumokkal díszítettek. 

A vöröskereszt vezetősége és tagsága 
nevében köszönet mindazoknak, akik 
anyagi, vagy egyéb támogatásukkal, a 
vendéglátáshoz nyújtott segítségükkel, 
sütéssel, főzéssel járultak hozzá, hogy 
idén is emlékezetes, szép ünneppé va-
rázsolják az Idősek Napi rendezvényt. 
Köszönet az általános iskolának a terem 
biztosításáért, valamint Balaskó István-
nak és zenekarának a talpalávalóért.

Kedves őszi délután Vértessomlón
Megható és vidámabb versek, citeramu-
zsika, népdalok, könnyed slágerek, közös 
énekszó, ízletes falatok, kedves vendég-
látás és a viszontlátás, barátságok szövő-
désének öröme – ez jellemezte az Idősek 
Klubjának október 21-ei, vértessomlói 
összejövetelét, ahová ezúttal a környeiek 
érkeztek vendégségbe. 

A környei Idősek Klubja a különböző 
évszakokhoz kapcsolódóan – meg-
színesítve a hétköznapokat – rend-

szeresen tart közös programokat, s Halász-
Becker Anita szolgálatvezető javaslatára 
most több mint harminc klubtaggal láto-
gattak el Vértessomlóra, ahol nagyjából 
ugyanennyien várták őket. A rendezvény 
egyik célja ugyanis az volt, hogy felhívják 
az idősek figyelmét a szolgáltatásaikra, ösz-
szejöveteleikre, melyekkel megkönnyíthetik, megszépíthetik 
a mindennapjaikat. Mindezt Koller Viola szociális gondozó 
ezekkel a gondolatokkal fejezte ki: A szeretetről egyedül 
beszélni nem lehet. Mert a szeretet lényege az együtt, a ve-
led, a velünk. A szeretet az emberiség legfontosabb szava. A 
mai nap a szeretet, a főhajtás, a megbecsülés és a barátság 
kifejezése minden időskorú iránt.

A rendezvényen – további ízelí tőt adva az időskor 
szépségeiből és lehetőségeiből – szemet gyönyörködtető 
kiállítás is várt a vendégekre a környei Nő Klub különböző 
kézműves technikákkal készült dísz- és ajándéktárgyai-
ból, Kiss Károly fafaragó alkotásaiból és Somlói Józsefné 
műveiből, aki kukoricacsuhéból és dísztökökből varázsol 
csodaszép figurákat. 

A rendezvényt anyagi  
hozzájárulásukkal és  

felajánlásaikkal támogatták:

Andor János
Bella Sándor, Bella Sándorné

Bernhardt Bútor Kft.
Eck-Fa Kft.

Faforg Span Kft.
Gselmann Péter

Hartmann Mátyás
Kollár-Vill Bt.

Környe-Bokod Takarékszövetkezet
MUT Hungaria Kft.

Pákozdi Ferenc
Plantágó Gyógyszertár Bt.

Polgármesteri Hivatal Környe
Ráczné Encz Ida

Sándor János
Wéber István

A további segítők névsora  
a www.kornye.hu  

oldalon olvasható.

„Vélem-én”
Ami a kulisszák  
mögött van…

Hagyomány Környén, hogy a 
helyi Vöröskereszt Szervezet, az 
Önkormányzat és a sok-sok dolgos 
asszonykéz munkájának ered-
ményeként örömet, boldogságot 
varázsolnak a szépkorúak lelkébe 
pár órára októberben. Ebben az 
évben először az új titkár, Andor 
Ildikó szervezésében, aki szívét 
lelkét beleadta, hogy mindenki 
megelégedésére teljen el ez a 
különleges nap. 

Sok-sok éve „örököltem” meg 
Édesanyámtól a vöröskeresztes 
tagságot, és vele azt az általa hím-
zett kötényt, amit Ő is viselt ilyenkor, 
hiszen aktív segítő volt a vöröske-
resztben a régi időkben. 

Személy szerint engem, de gon-
dolom, hogy minden „társamat” 
aki részt vesz ebben a munkában, 

elbűvöli az idősebb generáció lát-
ványa. A hála, az öröm, a jó szóért 
való boldogság, ami sugárzik róluk 
a műsor láttán, a vacsora felszol-
gálásakor, a süteménycsomagok 
átadásakor.

Mi szervezők pedig sok esetben 
mosolygunk, hogy lassan eljön az 
az idő, amikor már nekünk adják 
át a fiatalabbak ezt a gesztust, 
hiszen mi fogunk ott ülni az asz-
talok mellett. Persze, ha jönnek a 
fiatalok…, amit nagyon szeretne 
minden vöröskeresztes aktivista, a 
vezetés, mert a „kemény mag” az 
a 20 ember, aki ezen az ünnepen 
ismételten évről-évre jelen van 
segítőként. Igaz feltűnik már a fia-
talabb generáció, átérzik ennek a 
ténykedésnek a szépségét, de még 
mindig nem elég aktívan. 

A fiatalok mellett nagyon-nagy 
szükség lenne nem csak női ta-
gokra, hanem erős férfikézre is, 
hiszen már második alkalommal a 
tornateremben lett megrendezve 

az ünnepség, mert ott helyben van 
a műsor, a vacsora. Bizony ennek a 
teremnek a berendezéséhez – eb-
ben az évben 200 főre volt terítve 
– szükség lenne az erőre, mert ez 
nem csak női munka, hanem ke-
mény fizikai erőt is igényel; ahhoz, 
hogy a tornaterem parkettája véd-
ve legyen, szőnyeggel kell leteríteni, 
majd azt leragasztani a balesetek 
elkerülésére, behordani 200 széket, 
asztalokat, és ezen munkák javát 
sokszor férfikéz hiányában, az asz-
szonyok végzik. 

A végére mindig minden a he-
lyén van, úgy ahogy most is meg 
volt a létszám erre a feladatra, de 
bízunk benne, hogy egyre több fi-
atal és az erősebb nemből lévő ak-
tivista is belép a szervezetbe, mert 
aki egyszer eljön és ráérez ennek 
a közös jótékonysági feladatnak 
az örömére, szépségére, és amikor 
látja a hálától csillogó szemeket, 
minden évben visszavágyik…

Varga Katalin
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A KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET EGYÜTTESEINEK VERSENYNAPTÁRA 

 
Labdarúgás 

    Megye I. osztály – felnőtt: Edző: Mohácsi Antal 
 Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 

12 2013.11.03 vasárnap 13:30 ETEI SE KÖRNYE SE 
13 2013.11.10 vasárnap 13:30 KÖRNYE SE BÁNYÁSZ SE (Sárisáp) 
14 2013.11.17 vasárnap 13:00 LÁBATLANI ESE KÖRNYE SE 
15 2013.11.24 vasárnap 13:00 KÖRNYE SE TOKOD SE 

Megye I. osztály – U19: 
 

Edző: Mohácsi Antal 
 Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 

12 2013.11.03 vasárnap 11:30 ETEI SE KÖRNYE SE 
13 2013.11.10 vasárnap 11:30 KÖRNYE SE   
14 2013.11.17 vasárnap 11:00 LÁBATLANI ESE KÖRNYE SE 
15 2013.11.24 vasárnap 11:00 KÖRNYE SE TOKOD SE 

Megye I. osztály – U14: 
 

Edző: Gulyás Tamás 
 Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 

9 2013.11.09 Szombat 9:30 KÖRNYE SE BAKONYSZOMBATHELY KSE 
Női foci: 

 
Edző: Raffai Sándor 

 Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 
11 2013.11.03 Vasárnap 13:30 KÖRNYE SE FORTUNA 

BOZSIK foci: 
 

Edző: Soós János 
 Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 

7 2013.11.03 vasárnap 9:00 OROSZLÁNYI SZE KÖRNYE SE 
8 2013.11.09 szombat 15:00 OROSZLÁNYI SZE KÖRNYE SE 
9 2013.11.17 vasárnap 9:00 OROSZLÁNYI SZE KÖRNYE SE 

10 2013.12.01 vasárnap 10:00 OROSZLÁNYI SZE KÖRNYE SE 
Kézilabda – női:   Edző: Csapó Vanda   
Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 

7 2013.11.10 vasárnap   TSC KÖRNYE SE 
8 2013.11.16 szombat 14:00 ÁCS  KÖRNYE SE 
9 2013.11.24 vasárnap 10:00 KÖRNYE SE TARJÁN 

10 2013.12.01 vasárnap 10:00 KÖRNYE SE KISBÉR 
Kézilabda – férfi:   Edző: Csányi Gábor   
Forduló: Dátum: Nap: Idő: Hazai: Vendég: 

6 2013.11.10 vasárnap 10:00 BAJ KÖRNYE SE 
7 2013.11.17 vasárnap 11:00 KÖRNYE SE CELDÖMÖLK 
8 2013.11.24 vasárnap 16:00 MOGAAC KÖRNYE SE 
9 2013.11.30 szombat 13:00 KÖRNYE SE X 

 
Szakosztályvezetők 

Labdarúgás: Mohácsi Antal 
Kézilabda: Süli István Árpádné 

Tenisz: Baranya Gyula 

Három aranyérmet szerzett a kis úszó

H 
áromszor, a mell-, hát- és gyorsúszás után is a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott szept-
ember 21-én Komáromban Bublovics István, a 

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskola 
2a osztályos diákja, a Tatabányai Vízmű Sport Egye-
sület úszó szakosztályának versenyzője. A Duna parti 
városban 115 gyermek részvételével rendezték meg 
az első Komárom-Esztergom megyei úszókörverseny 
első fordulóját, melyen az ifjú úszó remekül teljesített. 
A másodikos kisfiú azzal is dicsekedhet, hogy két 
másik társával együtt már háromszor nyerte el a 
szakosztálynál a hónap legszorgalmasabb úszója 
címet, így szeptemberben mindannyian véglegesen 
megszerezték az elismeréssel járó kupát.

Jövőre duplán jubilál a kapcsolat
Jövőre lesz negyedszázada, hogy Horváth Zoltán, a Felső-
patonyi Magyar Tanítási Általános Iskola igazgatója felvette 
a kapcsolatot a környei öregfiúk együttesével, s azóta min-
den év tavaszán és őszén barátságos mérkőzést vívnak hol 
Környén, hol Szlovákiában. 

A zt, hogy ilyenkor mennyire valóban a barátságok 
megőrzése, a családias, vidám hangulat a fontos, s 
nem a mérkőzés végeredménye, jelzi: pár hónappal 

a felsőpatonyi vendégszereplés után több telefonhívással sem 
sikerült kinyomoznia Török Mihálynak, hogy tavasszal ki és hány 
góllal bizonyult eredményesebbnek…

A dunaszerdahelyi járásból érkező vendégek legutóbb októ-
ber 12-én látogattak el Környére, akkor a meccs a hazaiak 2-1-es 
győzelmével zárult, a labdarúgók pedig ezúttal is fehér asztal 
mellett, nótázva és táncolva ünnepelték a végeredményt, 
illetve „békéltek meg” vele. Ez volt egyébként a 49. találkozó, 
így jövőre kétszeresen is jubilál a kapcsolat, hiszen elérkezik a 
25. születésnapja, a mérkőzések sorában pedig az 50. 

Ezért a patonyiak és környeiek úgy határoztak, hogy jövőre 
egy alkalommal találkoznak, mégpedig Prágában, ahol három 
napot töltenek el, s – természetesen – együtt ünneplik meg 
negyedszázados barátságukat, s idézik fel a mögöttük álló 25 
esztendő valamennyi szép emlékét.

Majdnem félszáz nevező a Tó-futáson
A szombat reggeli időjárás esőt sejtetett, 
valószínűleg ez tartott vissza sokakat 
Környén a már hagyományos októberi 
Tó-futástól, amely egyrészt a „Mozdítsd 
meg KÖRNYE-zeted! tömegsport-sorozat 
újabb állomása volt, másrészt pedig a 
szervezők már évek óta ezzel a rendez-
vénnyel tisztelegnek 1956 hősei előtt. 

A különböző korosz tályokban 
összességében 48 versenyző 
méret te meg magát: a leg-

kisebbek 500, az alsó tagozatosok és 
családok 1200 métert, illetve minden 
további nevező teljes tókört, azaz több 
mint 3 kilométert teljesítve. A legnépe-
sebb mezőnyként a kisiskolások álltak 
rajthoz, összesen tizennégyen: hét fiú és 
hét leány.

Előttük startoltak el a 2007-ben, vagy 
azt követően született gyerekek, s bár a 
gyengébbik nem képviseletében futó két 
aprócska ifjú hölgy némiképp lemaradt 
a három fiútól, bájosan mosolyogva 
érkeztek célba és vették át a minden ne-
vezőnek járó ajándékot: egy-egy üdítőt 
és csokoládét. Később pedig az első és 
második helyezés megszerzésével járó ju-
talmakat is, merthogy a korcsoportokon 
belül ezúttal is külön díjazták a lányokat-
fiúkat, hölgyeket-férfiakat. 

A legkisebbek között Csánki Panna és 
Nagy Miksa bizonyult a leggyorsabbnak, 
a kisiskolásoknál Lein Vivien Laura és 
Szemeti Zétény, aki rajt-cél győzelmet ara-
tott. A felsősöknél az ifjú hölgyek között 
a korosztály legfiatalabbja, Nagy Lilla, 
valamint a fiatalembereknél Demeter 
Zalán teljesítette a legrövidebb idő alatt 
a távot. A középiskolások női mezőnyé-
ben egyedüli indulóként Demeter Diá-
na szakította át elsőként a képzeletbeli 
célszalagot és a fiatalembereknél Fóthi 
Zoltán, aki két további nevezőt utasított 
maga mögé. A felnőtteknél az indulók 
létszámát tekintve Semsei Balázs biztos 
aranyérmes befutó volt, ám ez koránt-
sem csökkenti a teljesítmény értékét.  
A seniorok már sportosabbnak bizo-
nyultak, hiszen négy hölgy és két férfi 
vágott neki a tókörnek, aminek a végén 
Santavecz Andrea és Demeter János 
nyakába került az aranyérem, külön-
díjban részesült Labossa Ildikó. Családi 
kategóriában a Mucsi família szerezte 
meg az idei „bajnoki címet”, s ha létezne 
fair play díj, azt valamennyi nevező, részt-
vevő anyuka, apuka megérdemelné. 
Nem csupán a sportolás és jelenlét okán, 
hanem azért, mert kicsik és nagyok folya-
matosan buzdították a sporttársakat, s ha 
úgy érezték, hogy szükség van rá, akkor 
futva az érkezők mellé szegődtek, s szinte 
„beszurkolták” őket a célba. 
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Inkább adok, mint veszek… 

Ő szi adok-veszek és csere-bere 
börzét hirdetet t meg október 
5-ére a Művelődési Ház, ám úgy 

tűnik, a vásárlókat kevésbé vonzotta a 
program, mint az „árusokat”. Ők viszont 
érkeztek bőven: nemcsak helyből, de még 
Tatabányáról és Oroszlányból is jöttek, hogy 
a már nem használt, de még kiváló, olykor 
szó szerint vadonatúj állapotban lévő por-
tékájukat a bolti ár töredékéért kínálják.

Velük meg is telt zsúfolásig az intézmény: 
a 15 asztalon számtalan gyermekruha, 
játék, cipő, a felnőtteknek kabát, nadrág, 
pulóver, mindenféle háztartási eszköz és la-

kásdísz, csecsebecse, vicces bögre, köny-
vek, DVD-k, CD-k kicsiknek és nagyoknak, 
sőt, még egy szintetizátor is gazdára várt. 
Az egyik eladó olyannyira új kávéscsésze-
készletet is kínált, hogy még a dobozából 

sem csomagolta ki soha. Ahogy mesélte, 
pár esztendeje kapta ajándékba, de nem 
igazán tükrözi az ízlését. Évekig őrizgette, 
kidobni sajnálta és nem is szerette volna. 
Most azt gondolta, hátha más örülne neki 
párszáz forintért… 

Schweininger Ilona intézményvezető 
bizakodó. Úgy véli, ha már ilyen bőséges a 
kínálat, és a korábbiakhoz képest a vásár-
lók létszáma is gyarapodott némileg, akkor 
ez jelzi: van igény a hasonló börzékre, csak 
rendszeressé kell tenni. Az biztos, hogy az 
adventi időszakban ismét lesz majd adok-
veszek a Művelődési Házban. 

Az ősz egyik kedvencéről, 
a gyümölcsök királynőjéről, az almáról

Az alma a Bibliában a bűnbeesés szimbó-
luma, de más jelentése is van: általában 
az egységet, a termékenységet, az egész-
séget, a szépséget hirdeti.

A z alma a legértékesebb hazai 
gyümölcsünk, bár napjainkban 
kissé mellőzött lett. A friss gyümölcs 

fogyasztásának igen kedvező az étrendi 
hatása. Nyersen fogyasztva segíti az 
emésztést, a székrekedés és a hasmenés 
egyaránt orvosolható a rosttartalom mi-
att. Az alma megköti a bélben a rákkeltő 
anyagokat, így csökkenti a vastagbél-
daganatok kialakulásának kockázatát. 
Serkenti a nyálelválasztást, távol tartja a 

baktériumokat. A fogszuvasodás kiala-
kulását csökkenti. A szárított almahéjból 
készült tea kiváló hatású gyomor- és bél-
bántalmakban. 

A gyümölcs jótékonyan hat az agyra, 
szabályozza a vese- és májműködést. Jó 
tudni, hogy ahol sok almát fogyasztanak, 
nemigen van köszvényes ember. Pektin-
tartalma csökkenti a vér koleszterinszintjét, 
ebből következik, hogy csökken a koszorú-
ér-betegség kialakulásának esélye.

Kutatások kimutatták, hogyha az áldott 
állapotban lévők rendszeresen fogyaszta-
nak almát, hányingerük csökken, és a szü-
letendő gyermekben is csökken az asztma 
kialakulásának kockázata.

Ez a finom gyümölcs kiváló hatású még 
cukorbetegségben is, mivel a vékonybél 
falát bevonva csökkenti a cukor felszívódá-
sát. Leve frissen üdít, és ajánlható még láz, 
gyulladás, rekedtség, álmatlanság esetén 
is. Az almában előforduló fő antioxidánsok 
főleg a héjban vannak jelen, ezért ha nem 
muszáj, ne hámozzuk meg! Az alma termé-
szetes zsírégető tulajdonsága miatt ecet 
formájában is igen közkedvelt.

Minden nap együnk meg egyet e ne-
mes gyümölcsből, s máris tettünk valamit 
egészségünkért! 

Egy régi közmondás szerint: az alma az 
orvost távol tartja. 

WiKla

A köhögésről
Jelen cikk aktualitását az ősz, a hideg-
nedves idő, a közelgő tél, a vírusok és 
a baktériumok várható támadása adja. 
Rendkívül fontos leszögeznünk, hogy a 
köhögés nem diagnózis, hanem egy tünet. 
Lehet, hogy egy betegségnek ez az egyik 
tünete (pl. heveny hörgőgyulladásnál), de 
lehet, hogy magát a köhögést egyetlen 
tünetként észleljük. A köhögésnek mindig 
oka van, és ez az ok mindig kiderítendő! 
Tartós köhögésre ez különösen vonatkozik. 

(Természetesen akaratlagosan is köhög-
hetünk, de ezt különítsük el jelen témánktól!)

N ézzük magát a mechanizmust! A 
légzőizmok összehúzódnak, és ek-
kor hirtelen nagyobb mennyiségű 

levegőt préselünk át zárt vagy részben zárt 
hangrésen. 

A köhögést, mint tünetet számos beteg-
ség előidézheti. Lehet a háttérben egy egy-
szerű megfázás, de lehetnek az okok annak 
szövődményei is. A teljesség igénye nélkül 
nézzünk ezekből néhányat: torok- , garat- , 
gége- , hörgő- , tüdő- , mellhártyagyul-
ladás, orr mellék üreg- (homlok és/vagy 
arcüreg) gyulladás. Lehet a háttérben 
psychés ok, nyelőcsőgyulladás, a sokak 
által ismert és szenvedett refluxbetegség, 
jó- és rosszindulatú daganat. 

A köhögésnek lehet oka allergia, tbc, 
asztma. Bizonyos szív- és érbetegségek 
is kiválthatnak köhögést. Ilyen például a 
rettegett és heveny életveszélyt jelentő 
tüdőembolia vagy annak kisebb formája, 
de bizonyos esetekben ugyancsak éle-
tet veszélyeztető tüdőinfarktus. Azonnali 
köhögési rohamot vált ki az étel, ital, nyál 
vagy bármilyen idegentest félrenyelése is. 
Jól ismert a dohányzás okozta, gyakorla-
tilag állandó, de különösen reggel észlelt 
köhögés. Annak heveny, izgató jellegű 
változatát váltja ki bizonyos gőzök- és gázok 

belégzése. Számos alkalommal észleljük a 
köhögést gyógyszerek mellékhatásaként, 
erre példaként említhetek jó néhány vér-
nyomáscsökkentőt. Egyesek szóba hozzák, 
ezért zárójelben it t megjegyzem, hogy 
bizonyos ritmuszavarok megszüntetésében 
esetleg szerepet kaphat néhány akaratla-
gos köhintés, de ehhez csak olyan beteg 
folyamodhat, akinek ismert, kivizsgált a rit-
muszavara, és ezt a lehetőséget orvosával 
alaposan megbeszélte. 

Lényeges, hogy befolyásolja-e valami a 
köhögést. A holisztikus gyógyításban fon-
tos, hogy tisztázzuk, miként változik a tünet 
más-más hőmérsékletre, nedvességre, 
páratartalomra, testhelyzetre. Változik-e 
a légvétel mélységére, befolyásolja-e az 
evés, az ivás, miként „viselkedik” az egyes 
napszakokban. Fontos, hogy kapcsolódik-e 
hozzá más tünet, például fájdalom, égő 
érzés, vérzés stb. Nem kevésbé lényeges, 
hogy van-e váladék. Ebből a szempontból 
a köhögés lehet nedves (produktív) vagy 
száraz (nem produktív). Ha van váladék, 
akkor fontos tudnunk, hogy az sűrű-e vagy 
híg, nyákos, gennyes, esetleg véres.

Nem elhanyagolható annak az isme-
rete, hogy miként kezdődött a köhögés: 
hirtelen vagy fokozatosan, más tünet előtt 
vagy után, illetve változott-e a jellege az 
idő múlásával. Az is lényeges lehet, hogy 
milyen formában köhög a beteg. Időnként 
néhányat, rohamokban, periódikusan?

Véleményem szerint a szokásos vizsgála-
tokon (torok, garat megtekintése, arcüreg, 
homloküreg ütögetése, esetleges nyaki 
nyirokcsomók tapintása, tüdő hallgató-
zása) kívül rendkívül fontos a nyelvnek a 
vizsgálata. Ez hozzáértő kezében fontos 
diagnosztikai lehetőséget ad, nem be-
szélve arról, hogy a betegség lefolyása jól 
követhető és annak kimenetelére is fontos 
információt adhat. Fentieken kívül szóba 
jön fül-orr-gégészeti, gastroenterológiai, 

röntgen, allergológiai, tüdőgyógyászati és 
szívgyógyászati szakvizsgálat is.

A köhögés kezelését elsősorban annak 
oka határozza meg. Ha magát a köhögést 
kizárólag csak, mint tünetet kezeljük, akkor 
nem érünk el kellő eredményt, de akár 
sikertelenek is maradhatunk. Mindenesetre 
néhány napos sikertelen otthoni kezelés 
után ne várjunk tovább, hanem keressük fel 
orvosunkat! Ő majd a szükséges vizsgála-
tok után megteszi javaslatát. A szakember 
számos gyógyítási lehetőség közül választ-
hat. Előírhatja a nyugati orvoslás gyógysze-
reit, javasolhat akár több népi gyógymódot 
(gyógynövényeket, teákat, bekenéseket, 
fürdőket), de alkalmazhat homeopátiás 
kezelést is vagy igénybe veheti a hagyo-
mányos kínai gyógyászat módszereit (pl. 
akupunktúra, lézer, köpölyözés). 

Feltétlenül megjegyzendő, hogy ne 
válasszuk azonnal kétfelé a kezelést, tehát 
általában ne a „vagy-vagy” gyógyítást 
létesí tsük előnyben, hanem egymás 
mellett a másikat kiegészítő módszereket 
alkalmazzunk, ugyanis a medicina egy és 
oszthatatlan! Cél az egészség helyreállítá-
sa! Köhögésmentes őszt és telet kívánok, 

ÁJ

Háziorvosi helyettesítés
Dr. Árendás József  

november 18-ától 22-éig  
szabadságát tölti,  

emiatt elmarad a rendelés  
a Rákóczi úti  

Szent Rókus rendelőben.  
A helyettesítésről a szokásos  
rendben Dr. Bublovics Péter  

gondoskodik  
az I. számú Háziorvosi Rendelőben 

(Beloiannisz út).

Mulatott Környe apraja és nagyja
Szóljon gyorsan mindenki sógornak, komának, eljött az ideje 
a szüreti mulatságnak. Itt mulat Környe apraja és nagyja, 
búját és bánatát mindenki otthon hagyja! – hat helyszínen 
hirdette szeptember 21-én Környén a kisbíró, hogy elérkezett 
a vigasságok ideje, melyhez a remek hangulatot muzsikával, 
tánccal, énekszóval teremtették meg a felvonulás résztvevői.

B okodi, oroszlányi, síkvölgyi és helyi gazdák lovas hintó-
in, s már hagyományosan Dottó kisvonaton érkezett 
szombaton a menet a különböző megállókhoz. A Szi-

várvány Táncegyüttes, az utánpótlás Hétszínvirág csoport, a 
Hagyományőrző Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, az alsós 
német „nemzetiségi” csoportok tanulói, a kis óvodás táncosok, 
a Német Nemzetiségi Dalkör tagjai és a Várgesztesi Vagányok – 
ahogy a kisbíró fogalmazott – kisebbek, nagyobbak táncoltak, 
nótáztak, miket a vendégek tapssal jutalmaztak.

De nem csupán tapssal kedveskedtek a mulatságba csalogatók-
nak a nagyjából nyolc kilométernyi útvonal állomásain: a felvonuló-
kat mindenhol a szüretet idéző, hangulatosan feldíszített „terülj-terülj 
asztalkám” várta finomabbnál-finomabb édes és sós falatokkal, a 
kicsiknek üdítővel, teával, a nagyoknak ízletes borral és jóféle házi 
pálinkával.Ez utóbbi el is kélt a felvonulás végéhez közeledve, mert 
kora estére hűvösre fordult az idő és az ég csatornái is megnyíltak. 

A táncosok, dalkörösök azonban meghálálva a kedves vendégvá-
ró készülődést, a Patak utcai utolsó megállóhelyen esernyő alatt, 
kapucniban, esőkabátban, nagykendőben is ropták a polkát és 
nótáztak. Sőt, ráadásként még a végállomáson, az iskola parko-
lójában is táncra perdültek a Várgesztesi Vagányok muzsikájára.  

A szervező Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe ezúton 
mond köszönetet mindazoknak, akik segítettek és részt vettek a 
szüreti program előkészítésében, megrendezésében és a ven-
déglátásban.

(A felvonulásról készített fotók megtekinthetők a www.kornye.hu portálon.)

Vegye-Vigye: hoztak is, vittek is

C salódniuk kellet t azoknak az 
anyukáknak, apukáknak, akik az 
eltelt napokban – látva, hogy a 

gyerekek otthon lelkesen kiválogatják a már 
nem használt apróbb játékaikat, csecsebe-
cséiket – azt gondolták: a környei általános 
iskola már hagyományos vegye-vigye vá-
sára után több hely lesz a fiókokban. A fiúk, 
lányok ugyanis hoztak is, vittek is – volt, aki 
többet vitt, mint hozott…

A jeles Mihály és Vendel őszi vásározó 
napokhoz kapcsolódóan László Márta, a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola néptánc-pedagógusa 
majdnem húsz esztendeje indította útjára a 
„vegye-vigye” vásárt, amely ezúttal október 
18-án várta a gyerkőcöket. Maga az ötletgaz-
da sem emlékszik pontosan a kezdés évére, 
talán, mert annak idején ő sem gondolta 
volna, hogy a diákok körében milyen sikert 
arat, hogy hagyományt teremt, s hogy két 
évtizeddel később is vásári forgatagot va-
rázsolnak a diákok az intézmény falai közé. 
Arra viszont jól emlékszik, hogy a kezdetek-
kor még a Lutra albumos matricák, Barbie 
babák és kiegészítőik, ólomkatonák, autók 
voltak a slágerek, de a gyerekek gyakran az 
általa tartott „bötyköldékben” készített saját 
kézműves alkotásaikat is árulták, cserélték. 

És a „Vegye-Vigye vásár” idén is remekül 
sikerült. Már-már ízig-vérig árusok, vásárlók 
töltötték meg a táncos termet. Homlokrán-
colás jelezte, ha valaki 5-10 forinttal többet, 
vagy más cserét képzelt el a portékájáért, 
s szó szerint fülig szaladó mosoly, amikor a 
vevő olyan kincsre akadt, amire már régóta 
vágyott: legyen az kisautó, kisvonat, repü-
lőgép, mécses tartó, kártyanaptár, plüss 
állatka, törpikés figura és dominó.

Az eltelt évek újdonságaként honoso-
dott meg a gyerekek részéről a zsákba-
macska is: a merészebbek készítették és 
a még merészebbek „aki mer, az nyer 
alapon” vásárolták is. Igaz, akadt egy 
meglehetősen termetes „zsákbaautó” is, 
amely a formájából, méretéből adódóan 
messziről hirdette: bőven megéri a 100 
forintot…
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Megérkeztünk!Születésnaposok
„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik októberben ünne-
pelték kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Jordán Nándorné (1923. október 2.)

80 esztendős
Hoffart Istvánné (1933. október 3.)
Rétfalvi József (1933. október 10.)

Ökrösné Kovács Jolán (1933. október 18.)
70 esztendős

Balaskó István (1943. október 1.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  
vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

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

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Hartman Ákos és Szanyi-Feri Éva  
kislányát Dórát,

Sayah Tarik és Oullaf Farida  
kislányát Nadinet,

Janóczki Mihály és Molnár Csilla  
kisfiát Leventét,

Szűcs Imre és Vizsnyai Szandra  
kislányát Pannát.

Szüleiknek és az apróságoknak  
hosszú, boldog életet kívánunk!

Igei alapokon nyugvó közösséget szeretne
Augusztus óta szolgál községünkben és 
Oroszlányban Nagy Péter református tisz-
teletes, aki Miskolc mellől, Alsózsolcáról 
érkezett erre a vidékre, amely nem ismeret-
len számára, hiszen korábban már Tatán és 
Naszályon is töltött gyakorlati időt.

Alig pár percnyi ismerkedés sem kellett 
hozzá, hogy gondolataimban megfogal-
mazódjon vele kapcsolatban a két jelző: 
kedves és nyitott. S még egy harmadik: igen 
fiatal. A nyitottságát, őszinteségét érezve 
beszélgetésünk elején nem is kerülöm meg 
a korát firtató kérdést, ő pedig mosolyogva 
válaszol: 1985-ben születtem. Aztán kiderül, 
hogy lelkésszé válásával nem egy gyermek-
kori álom valósult meg. 
– A szüleim, nagyszüleim reformátusvallásúak, 
innen mérhetőek a gyökerek. De sem a rokon-
ságban, sem a családban nem választotta 
senki ezt a hivatást, tehát modell, vagy kép, 
mint lelkész, nem volt előttem. Gyerekként 
jártam hittanórára, konfirmáltam, református 
gimnáziumban érettségiztem és a pályavá-
lasztás idején felvetődött a „hogyan tovább?” 
kérdés. Mivel a szüleim munka mellett családi 
gazdaságot működtetnek, gyümölcsfákkal és 
méhekkel foglalkoznak, a jelentkezési lapom 
agráregyetemre és református teológiai aka-
démiára is benyújtottam. Csakhogy mindkét 
helyről pozitív visszajelzés érkezett. Ekkor jött el 
az igazi döntés ideje, imádságos hátérrel erre 
vezetett az utam. A mérleg nyelvét a belső lel-
kiség és – ha lehet így fogalmazni – az Istennel 
való kapcsolat billentette ebbe az irányba.
–  Pályaválasztásnál általában átgondoljuk, 
mi vár majd ránk a „nagybetűs életben”. 
Ilyennek képzelte a lelkészi szolgálatot? 

–  Sok helyen megfordultam, sok mindent 
láttam, tapasztaltam a saját bőrömön és azt 
kell, hogy mondjam, ez így van jól. Meg kell, 
hogy tapasztalja az ember. A teológián, vagy 
bármely intézménynek a négy fala között egy-
fajta kép kialakul, de ha kikerül az ember az 
úgymond nyílt terepre, az azért megváltozik. 
Bent nem tudják úgy felkészíteni a diákokat. 
Van gyakorlati képzés, ami részben lefedi 
és tudja az ember, hogy mit kell tennie, de 
vegyük az én esetemet. Az egyházmegyéhez 
tartozik Tagyospuszta is, ahol most felújítás 
zajlik és a pályázati dokumentummal szem-
től-szemben most találkoztam először. Igaz, 
hogy Szemeti Ferenc Nagytiszteletű Úr intézi az 
ezzel kapcsolatos ügyeket, de én is belecsöp-
pentem. Így ismerkedtem meg a Műemlék 
Hivatallal, a vállalkozóval, tervezővel. Az ilyen 
helyzetre nem készítik fel az embert, s miért 
is készítenék, hiszen nem ez az elsődleges 
feladat. Az én jövőbeni terveimben is szerepel 
pályázati eszközök igénybevétele a templom 
tatarozásánál, tehát számoltam vele, hogy az 
utamba kerülnek ezek a dolgok.
–  Milyen gyülekezet fogadta itt Környén? 
– Vasárnapról-vasárnapra 20-30 fő között mo-
zog az istentiszteletet látogatók száma. Biztosan 

tudom, hogy ettől jóval többen vallják refor-
mátusnak magukat. Augusztus óta még nem 
telt el sok idő, nyár volt, iskolakezdés, a szüret 
most zárult le, s talán mostantól várható, hogy 
többen lesznek, akik eljönnek az istentisztelet-
re, több időt tudnak szakítani a vasárnapból, 
hogy elnyerje azt a mivoltát, amit valójában be 
kell töltenie. Szeretnék bibliaórákat tartani, de 
ezzel kapcsolatban még elég sok a kérdőjel: 
hol, hogyan, mikor? Az biztos, hogy szeretném 
aktivizálni az oroszlányi és környei gyülekezetet, 
a fiatalokat, diákokat, felnőtteket, idősebbe-
ket egyaránt… Számomra Környe kedves kis 
település: a környezet és az itt élők is. De hozzá 
kell tennem, hogy csak az istentiszteletet láto-
gató gyülekezeti tagokat ismerem látásból. 
Még nem beszélgettünk, nem szólítottuk meg 
egymást, hogy én ki is vagyok, ők hogy van-
nak. Ez mind egy folyamat része. Azoknak a 
diákoknak a szüleit is szeretném meglátogatni, 
akik hitoktatásra járnak. Ez is szerepel a terveim 
között. Ha már őket közelebbről megismerem, 
ha csak egyszer találkozom velük, már az is 
egyfajta kapaszkodási pont. Ők is tudnak majd 
egyfajta véleményt nyilvánítani, s nekem is lesz 
egy kapcsolódási pontom, hogy esetlegesen 
mennyire „hadra foghatók” a gyülekezeti 
életben? De ugyanígy a fiatalokat is szeretném 
megszólítani. Azt szeretném, hogy valóban 
egy olyan közösség működjön itt, amely igei 
alapokon nyugvó közösség.
Nagy Péter tiszteletes hosszú távra tervez, 
szerinte másként nem is lehet. Ugyanakkor 
azzal is tisztában van, hogy a jövőt jelen-
tősen befolyásolja: vajon a gyülekezet 
mennyire fogadja el őt? Hiszen – vallja – a 
terveket, célokat csak közösen, együttmun-
kálkodva lehet megvalósítani. 

Programok

„Öregtáncos” találkozó  
– a 20 éves  

jubileumra készülnek

„Öregtáncos” találkozót tart a Szi-
várvány Táncegyüt tes november  
23-án 17 óráról a Művelődési Házban.  
Az együttes alapítója és vezetője, 
László Márta azzal a nem titkolt szán-
dékkal hív és vár szeretettel minden 
egykori „szivárványos” táncost, hogy 
összetoborozza azokat a vállalkozó 
kedvűeket, akik szívesen lépnének 
ismét színpadra kedvenc koreográfi-
ájukkal 2014. május 31-én az együttes  
20 éves fennállását ünneplő és köszön-
tő jubileumi műsorban.

A Kisfaludy Mihály  
Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 
programjai

2013. november 5. (kedd) 
17 óra: 
 Pályaválasztási szülői értekezlet  
 a 8. és 6. évfolyamos diákok 
 szülei számára.

2013. november 11-12.  
(hétfő – kedd) 

 NYÍLT NAP
 Csengetési rend:  
 1. óra: 8.00–8.45 
 2. óra: 9.00–9.45 
 3. óra: 10.00–10.45 
 4. óra: 11.00 –11.45  
 5. óra: 11.55 –12.40  
 6. óra: 12.50 –13.35

„Utánpótlásban” továbbra sincs hiány a környei tóban

E lméletileg 2-3 év alatt érik el egyenként az 5 kilogrammot azok a 
pikkelyes és tükörpontyok, amelyek szeptember 26-án „érkeztek” 
a környei tóba. A halak jelenleg átlagosan két kilót nyomnak, ám 

Hartmann Ákos tógazda úgy véli, nagyrészüket kifogják majd a Környei 
Horgász Egyesület tagjai, mielőtt átlépnék azt a bizonyos 5 kilós súlyt, 
azaz, a már hazaviteli tilalmat jelentő határt. Szeptember végén 25 má-
zsa ponttyal gazdagodott a tó állománya, amit azóta újabb öt mázsa 
egynyaras (merthogy – ismertette a tógazda – a halak életkorát nem 
évben, hanem nyárban számítják) pikkelyes tőponty és 4 mázsa méretes 
süllő gyarapított. A három őszi telepítés összértéke 3,3 millió forintra rúg, 
ezek mellett – hagyományosan – tavasszal is volt telepítés, akkor 30 mázsa 
pontyot vásárolt az egyesület. Halhiányban tehát biztosan nem szenved 
sem a tó, sem a horgászok: a fogási naplók alapján a szervezet tagjai 
évente 42-45 mázsányi kopoltyúst fognak ki, míg az egyesület az évi két 
telepítés során átlagosan 60 mázsa „utánpótlásról” gondoskodik. 

KÖRNYE Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a 

VACKOR  ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
új épületének ünnepélyes átadására.

Időpont: 
2013. november 3. (vasárnap) 14 óra

Helyszín:
 Környe, Alkotmány u. 5.

PROGRAM:

14 óra 

Átadó ünnepség:

Ünnepi beszédet mond 
Beke László polgármester

Az intézményt átadja  
Czunyiné dr. Bertalan Judit  

Komárom-Esztergom megyei kormánymegbízott

15 órától  
Az épületkomplexum megtekintése

16.30-tól 
 A Kiskalász együttes díjtalanul látogatható 

koncertje a Művelődési Házban.



Közérdekű információk

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

Bursa Hungarica  
– november 15-éig lehet pályázni!

Környe Község Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve idén is kiírja a 2014. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2013/2014. tanév második és a 
2014/2015. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre 
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nap-
pali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, 
mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben, felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. Az ösztöndíj időtartama 10 
hónap, azaz két egymást követő tanulmá-

nyi félév. A pályázatról bővebb információk 
találhatók	a	www.kornye.hu	oldalon,	 va-
lamint	a	 részletes	 kiírás	a	www.emet.gov.
hu (EPER-BURSA) oldalon tekinthető meg.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva legközelebb november 4-én, 
hétfőn tart képviselői fogadóórát 17 és 18 
óra között a Polgármesteri Hivatal képvi-
selői szobájában. A képviselő mindazokat 
várja, akik valamilyen problémájuk meg-
oldásához segítséget, vagy tájékoztatást 
szeretnének kérni. 

Régi környei képeslapokat keres

Régi, Környét ábrázoló képeslapokat 
gyűjt ifj. Szőgyényi Zoltán, aki a falubeliek 
segítségét kéri. Ha valaki rendelkezik ilyen 

– akár megírt – képeslappal, s szívesen 
odaajándékozná, vagy jelképes összegért 
felajánlaná a gyűjteményhez, kérjük, hívja 
a 06 30 381-66-16-os telefonszámot.

Rétes recept  
kézről-kézre

Az alant leírt „hamis” rétes receptje 
– talán már kicsit másképp  –  meg-
jelent a hírhozó hasábjain is, de 
mert igen egyszerű, finom, és akkor 
sem kell kétségbe esni, ha rétest 
szeretnénk sütni és a nyújtotthoz 
nem értünk, a boltból talán elfelej-
tettünk „mű” réteslapot venni, hát 
íme egy egyszerű változat:

Hozzávalók:

• 35 dkg liszt • 1 tojás  
• 2,5 dl. tejföl • pici só

• 12,5 dkg ráma margarin  
(esetleg zsír)

A fentieket jól kidolgozzuk és 
kinyújtjuk. Közben a margarint fel-
olvasztjuk és 3 ek. liszttel simára 
keverjük. Hagyjuk kicsit kihűlni. 
Az előzőekben kinyújtott tésztára 
kenjük és feltekerjük, majd 4 részre 
osztjuk. Egy éjszakára hűtőben tart-
juk, másnap kinyújtjuk és tetszés 
szerinti töltelékkel töltjük. 

Finom, gyors,  
itt az alma szezonja,  

ki lehet próbálni!

Jó étvágyat hozzá!

Varga Katalin


