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Lélegzetelállító kerekezés az iskolában
Bár a hagyományos kistérségi tanulmányi 
versenyre április 14-én került sor, valójá-
ban már három nappal korábban meg-
kezdődött a Kisfaludy-napok, az általános 
iskola egykori tanítója, iskolaigazgatója 
és névadója emléke előtt is tisztelgő ren-
dezvénysorozat. 

Á prilis 11-étől volt látható ugyanis 
a Művelődési Házban az a tárlat, 
amely a grafika tanszakos diákok 

műveiből adott ízelítőt. Arcok, emberek, 
lakóhelyek, technikák – ezzel a mottóval 
várta a látogatókat a grafika tanszakos 
diákok alkotásaiból készült kiállítás a Mű-
velődési Házban, s a mintegy 70 mű ízelítőt 
adott abból, hogyan alakul a gyerekek 
keze alatt a szárazecset, a tempera, a 
porkréta és az olajpasztell.  

A Kisfaludy-napok 14-én tíz intézmény 140 
diákjának részvételével kistérségi tanulmányi 
versennyel folytatódott. Községünkbe Orosz-
lányból, Tatabányáról, Bokodról, Dadról, 
Kecskédről, Vértessomlóról, Bajról érkeztek 
a diákok, hogy 7 tudományterületen mérjék 
össze tudásukat a különböző korosztályok-
ban egyénenként, illetve csapatot alkotva.  

A környei diákok tíz do-
bogós helyezést értek el, 
négyet csapat, hatot egyé-
ni versenyben, összesen 
négy első helyezést szerez-
tek meg.

A természetismeret fel-
adatsort a hazaiak Olsov-
szky Árpád, Valakovics 
Dominik, Hoffart Krisztián, 
Kacz Gergő összeállítású 
gárdája oldotta meg a leg-
kiválóbban. A legidőseb-
bek rajzversenyét követően 
Bartus Eszter vehet te át 
az első helyezettnek szóló 
oklevelet, míg matematiká-
ból a hatodikosoknál Tóth 
Gabriella, a hetedikesek-
nél Varga Ágnes utasított 
mindenkit maga mögé, a 
negyedikesek között Szücs Kinga a máso-
dik, a végzősök mezőnyében Jakobi Réka 
a harmadik helyen végzett.

A német versenyt a második helyen 
zárta csapatban Nagy Lilla, Pribéli Réka, 
Muhari Alex és Mucsi Dalma, s szintén a 

második legjobbnak bizonyult magyar 
nyelvből csapatban Virga Réka, Kerék Da-
niella, Lóczi Boglárka és Hartmann Vivien, 
egyéniben Kulcsár Krisztina a negyedik 
évfolyam versenyzői között a harmadik 
helyen végzett.

46 családot támogatott a Karitász 
Cukor, liszt, rizs, tészta, étolaj, margarin, burgonya, hagyma, 
konzerv, bab, lencse, tojás, tea, kakaó, édesség, gyümölcsbefőtt, 
lekvár – összesen 260 kilónyi élelmiszer gyűlt össze április elején a 
Környei Katolikus Karitász hagyományos Húsvét előtti felhívására 
a Védőnői Szolgálat raktárában. Az adományozóknak köszön-
hetően 46 családot támogathatott a szervezet.

K örnye hátrányos helyzetű családjai közül majdnem félszáz-
hoz jutottak el azok az élelmiszercsomagok, amelyekhez 
április elején gyűjtött adományokat a Környei Katolikus 

Karitász. A támogatottak több mint harmada külterületen él, a 
csomagokból 31 nagycsaládos részesült, a többiek 1-2 gyermeket 
nevelnek, de rendkívül szegényes, rossz körülmények között.

A húsvéti gyűjtés a tapasztalatok szerint általában némileg 
szerényebb eredménnyel zárul, mint a Karácsonyt megelőző, de 
a segíteni akarók és tudók – a többi között – még így is több mint 
30 kiló rizst, ugyanennyi tésztát, burgonyát és lisztet, 44 kilogramm 
cukrot, 60 darab konzervet, 100 db tojást, s a gyerekekre gondolva 
majdnem 7 kilónyi édességet, teát, kakaót és pudingport ajánlot-
tak fel hátrányos helyzetű embertársaiknak. 

A Környei Katolikus Karitász köszönetét fejezi ki valamennyi ado-
mányozó számára, akik segítettek a szegényebb sorsú rászorulók 
Húsvéti ünnepének könnyebbé, szebbé tételében!

Õ 2. oldal



2 3

…folytatás az első oldalról.

Az angolos diákok, Varga Panna, 
Végert Dominika, Szabó Karina és Var-
ga Krisztián is a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára állhattak fel a hétfői 
eredményhirdetésen. Gratulálunk a 
diákoknak és felkészítőiknek: Benczikné 
Benkő Editnek, Kollárné Paragi Évának, 
Láng Évának, Magyarits Katalinnak, 
Menoniné Pillmann Teréznek, Pulayné 
Fekete Magdolnának, Ráczné Wiszt 
Vilmának, Saltzerné Fekete Ilonának, 
Sárköziné Kovács Máriának, Sárosiné 
Rácz Gabriellának, Soltész Lászlónak, 
Staudinger Ágotának, Takácsné Eichhardt 
Emmának, Vétek Tamarának, Viskovics 
Andreának! 

Másnap a kedvezőtlen időjárás miatt 
elmaradtak a sportprogramok, ám a diáko-
kat kárpótolták a baji teremkerékpárosok, 
s nem is akárhogyan. Az ifjú hölgyek Nagy 
Györgyi szövetségi kapitánnyal érkeztek, 

aki – mint elmondta – mintha kétszeresen 
is hazaérkezne, hiszen annak idején a 
pedagógusi pályafutása Környén indult, s 
az önkormányzat és az intézmény felaján-
lásának köszönhetően áprilisban minden 
vasárnap az iskolában edzhetnek. 

Bár a legkisebbek minden bizonnyal 
még nem nagyon értették, hogy mit is 
jelent az Országos Bajnokság, és a bajnok 
szó, még a szájuk is tátva maradt, amikor 

a hölgyek nyeregbe pattantak, s a di-
ákok hol lélegzetvisszafojtva, hol pedig 
hangos ovációval kísérték a nem min-
dennapi akrobatikus mutatványokat, 
amelyeket „nyílt bemutatón” a környei 
tanulók láthattak először.

Az április közepén tartott Országos 
Bajnokság ugyanis, melyen „bearanyo-
zódtak” a baji teremkerékpárosok, egy-
ben kvalifikációs verseny is volt a május 
végi Európa Bajnokságra, melyen junior 
női egyesben Szecsődi Evelin, párosban 
Becsák Alexandra és Balogh Boglárka, 
négyesben kiegészülve Goldschmidt 

Rékával és Sugta Juliannával képviselik ha-
zánkat, a felnőttek között pedig párosban 
Balogh Vivien és Szecsődi Evelin.

A rendkívül tehetséges sportolók tehát 
szó szerint aranyos bajnoki produkciókkal 
kápráztatták el az iskolásokat, akik kö-
zött – ha lesz elszántságuk és kitartásuk 
– elképzelhető, hogy egyszer követőik is 
akadnak.

Változás – teltházas Kisfaludy-gála

Rendhagyó tanítási nappal folytatódott 
április 16-án az általános iskola egykori 
tanítója, igazgatója, s 2001-től névadója 
előtt tisztelgő Kisfaludy-napok program-
sorozat. 

A z alsó tagozatos diákok a honis-
meret jegyében szervezett délelőtt 
során megismerkedtek a katolikus 

templom freskóival, szobraival, az orgona 
szerkezetével, működési elvével, a refor-
mátus templom nagy becsben tartott 
ereklyéivel, amelyek a Konkoly család aján-
dékaként kerültek az egyházközség tulaj-
donába, s hallhattak a Karácsonyt követő 

legnagyobb egyházi ünnepről, a Húsvétról 
is. A kicsik útja a Közösségi és Tájházba 
vezetett, ahol bizony jó néhány használati 
tárgyra rácsodálkoztak. Így a kereplőre is, 
amellyel annak idején Nagycsütörtöktől, 
amikor a harangok Rómába mentek, az 
egyházi szertartások idejét jelezték.

A felső tagozatosokat forgószínpad-
szerűen várták a különböző helyszínek az 
intézményben: kenyérlángost dagasztottak 
és sütöttek, Ozogány Ernő tudománytör-
ténész a magyar Nobel díjasokról tartott 
számukra előadást. A gyógynövényekkel 
alaposabb ismeretséget kötve megtudhat-
ták, mit is jelent valójában a „fűben, fában 

orvosság” szólás, s Pretsner Ramóna r. alez-
redes óráján azt, hogy mi a különbség a „jó 
hecc” és az iskolai erőszak között, s hogy ez 
utóbbi jelenléte milyen sokrétű lehet: fizikai, 
pszichikai, lelki terror, zaklatás, kiközösítés… 

Délután az iskola épületének falán elhe-
lyezett emléktáblánál rótta le kegyeletét 
Pákozdi Ferenc alpolgármester és Vadász 
Éva, a Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzeti-
ségi, Kisebbségi Bizottság elnöke, Kisfaludy 
Mihály leszármazottai, Trézlné Staudinger 
Csilla igazgató és a Szülői Munkaközösség 
elnöke, Farkas Éva, majd az egybegyűltek 
az egykori iskolaigazgató sírjánál helyezték 
el az emlékezés virágait.

A program este a Művelődési Házban 
teltházas gálaműsorral folytatódott, amely 
16. esztendeje csillogtatja meg a tehetsé-
geket, ad ízelítőt az intézményben folyó 
színes művészeti és nevelői tevékenységből. 

Változás – szólt az est mottója, hiszen 
csak a változásból születnek új dolgok. Ez 
a változás, a változtatásra való képesség 
pedig valamennyi produkciót végigkísérte. 

Elsőként a legkisebbek „változásának”, 
ügyesedésének tapsolhattak a résztve-
vők. Ők egy esztendeje még gondtalan 
óvodásként el sem tudták volna képzelni, 
hogy egy tanító néni, Csóra Jánosné se-
gítségével ritmusra és mindenki gyönyörű-
ségére szólaltatnak meg kicsi harangokat.  
A muzsika szárnyán érkezett a folytatásban 
Bottyán Zsófi és Vida-Kun Áron zongorajáté-
ka, majd Szántó Csongor György a mesék 
birodalmába csalogatta a vendégeket 
Mörren Morcogi Micóval. 

A néptánc tanszak legidősebb diákjai, 
fiúk és lányok – a változás jegyében – nem 
közös produkcióval léptek színre. A fiatal-
emberek vérpezsdítő felcsíki, az ifjú hölgyek 
még vérpezsdítőbb cigánytánccal fokoz-
ták a hangulatot, az iskola énekkara pedig 
a Mary Poppins c. nagysikerű musicalből 
válogatott, ezúttal nem csak ének, hanem 
tánckoreográfiájukat is megcsillogtatva.

Mátyás király lustája – a Szép Ernő mű-
véből átdolgozott, „néha kell változunk” 
gondolatot sugalló, vidám mesét vitték 
színre a 4.a osztály diákjai hatalmas siker-
rel, s minden bizonnyal sokáig nem fogja 
elfelejteni a gála közönsége Hülber Dalma 
és Bianka, egykori diákok előadását sem. 
Ők az Elfelejtett dal-al ajándékozták meg 
a jelenlévőket, akik percekkel később egy 
kisebb időutazásnak köszönhetően újabb 
változásnak lehettek részesei. Az iskola 
pedagógusaiból szerveződött dalárda 
sok-sok évvel ezelőtti gálaesti fellépése 
elevenedett meg a vetítővásznon, majd 
meglepetésként érkeztek a hölgyek ez 
alkalomra ismét Dalárdává alakulva, 
immáron „élőben”, a gálát záró népszerű 
Koncz Zsuzsa sláger vastapsot kiváltó előhír-
nökeként, s annak jegyében, hogy „születni 
kell minden nappal újra…”

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, a versenyeken elért 
eredményeivel is öregbítette az iskola 
hírnevét, emléklapot negyedik osztályos 
tanuló kaphat. 

Idén Jakobi Réka részesült a Kisfaludy-
díj elismerésben. A végzős diák tanulmányi 
eredménye hét éven át kitűnő volt. Rend-
szeres tantárgyi dicséretekben részesült, 
magatartása, szorgalma példamutató. Az 
iskolai, területi, megyei versenyek állandó 
résztvevője magyar nyelv és irodalom, infor-
matika, matematika, kémia, angol tantár-
gyakból. Szerény, csendes, lelkiismeretes, a 
felnőttekkel szemben tisztelettudó, segítőkész 
diák. A tanulmányaiban kitartó, megbízható, 
gyakran vállal szorgalmi feladatokat. Társai-
val barátságos, a közösségi élet aktív tagja.   

Kisfaludy-emléklapot két negyedik osztá-
lyos tanuló, Szántó Csongor György és Szücs 
Kinga vehetett át.

Szántó Csongor György csendes, 
víg kedélyű, visszafogott, szerény kisgyerek. 
Tanáraival udvarias, társaival segítőkész, 
mindig lehet rá számítani. Bizonyítványa 
négy éve kitűnő, több tantárgyból minősí-
tették dicséretesre. Minden, az iskolában 
meghirdetett versenyre benevez, s számos 

szép eredményt tudhat a magáénak, pél-
dául a szavaló, illetve a szépolvasási ver-
seny első helyezését. A Vértes Agorája által 
meghirdetett versmondó versenyen ezüst 
minősítést, a Mandala országos vers- és 
prózamondó versenyen második helyezést, 
a területi Kazinczy olvasási- és szépkiejtési 
versenyen első helyezést ért el. 4 éve ak-
tív tagja a Szivárvány Táncegyüttesnek,  
3 éve a HEMO Musical Stúdiónak. Örömmel 
mond verset, mesét a rendezvényeken, 
ünnepségeken, emlékezetes alakításaival 
hozzájárul az osztály színjátszó körének 
sikeres fellépéseihez.

Szücs Kinga szorgalmas, segítőkész, 
csendes, szerény kislány. Az osztálykö-
zösségben nem harsányságával tűnik ki, 
hanem szelídségével tereli jó irányba a 
többieket. Első osztályos kora óta kitűnő ta-
nuló több tantárgyi dicsérettel. Már óvodás 
korától táncol a Szivárvány Táncegyüttes-
ben, két éve jár atlétikai edzésekre és ver-
senyekre is. Lelkes tagja a Mesevetélkedős 
csapatnak, két éve állandó résztvevője a 
matematikai, anyanyelvi versenyeknek. 
Az idei tanévben elért legkiemelkedőbb 
eredményei: Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny regionális középdöntője: 6. helyezés. 
Vigyázz Kész Pénz pénzügyi vetélkedő 
regionális középdöntő: 2. helyezés (csapat-
tal). Kisfaludy-napok Kistérségi Tanulmányi 
Versenye: 2. helyezés (matematika)  
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Kistérségi Könyvbarát Vetélkedő Bokodon 
Hosszú évek óta hagyomány, hogy 
Könyvbarát Vetélkedőre invitálják a 
bokodi általános iskolába a környező 
települések 7-8. osztályos diákjait. 

T ermészetesen az idei nemes meg-
mérettetésről sem hiányozhattak 
a környei nevezők, akik végül az 

előkelő harmadik helyezést érték el.
Április 3-án látták vendégül a bokodi 

iskolában a környező községek 7-8. évfo-
lyamos diákjai alkotta csapatokat, akikre 
a Könyvbarát Vetélkedő keretein belül 
Jókai Mór: Az aranyember című regénye 
alapján összeállított szóbeli és írásbeli 
feladatok vártak, de akadt filmes jelenet-
hez kapcsolódó kérdés is. A jó hangulatú 
délutánt és a rendkívül szoros versenyt a 
környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola csapata az 
igen szép harmadik helyezéssel zárta. 

Gratulálunk az együttes tagjainak, 
Varga Ágnesnek, Virga Rékának, Jakobi 
Rékának és Mucsi Dalmának, valamint 
felkészítőjüknek, Ráczné Wiszt Vilmának!

Hajszálra az országos döntőtől
Idén negyedik alkalommal,” Zsebpénz-
től a bankszámláig” mottóval hirdették 
meg a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi 
vetélkedőt, s minden korábbi nevezési 
rekord megdőlt: 224 település 350 is-
kolájából 1081 érvényes pályázat érke-
zett. A környei „Füstifecskék” csapata 
hajszállal csúszott csak le az országos 
döntőben való részvételről. 

E bben az évben 4700 diák mérte ösz-
sze pénzügyi tudását a K&H Vigyázz, 
Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő első, 

online fordulójában, tehát minden eddigi-
eknél jobban kellett teljesíteniük a tanulók-
nak, ha be akartak jutni a középdöntőbe, 
ahol csak az ország 160 legügyesebb csa-
patának jutott hely. Régiónkból (Komárom-
Esztergom, Fejér és Győr-Moson-Sopron 
megye) korcsoportonként az öt legjobb 
csapat vehetett részt a Győrben megren-
dezett középdöntőn, s eredményei alapján 

ott lehetett Környéről a „Füstifecskék” elne-
vezésű formáció. Rájuk és versenytársaikra 
totó várt, bankjegyismereti feladványok, 
összekeveredett, pénzügyi témájú mon-
datok helyes sorrendbe helyezése és 
szituációs gyakorlatok. Előzetesen saját, 
hitelességet igazoló biztonsági jegyekkel 
ellátott bankjegyet is terveztek a tanulók, a 
„környei ezres” így néz ki a gyerekek leírása 
alapján:  

„A bankjegy elejére füstifecskét rajzol-
tunk, mert a csapatunk már több éve 
versenyez ezzel a névvel. Ez a név több 
megmérettetésen is sikert, jó eredmé-

nyeket hozott, gondoltuk, itt is bevetjük. 
A hátoldalra pedig lakóhelyünk, Környe 
katolikus templomát rajzoltuk. A bank-
jegy alapszíne piros lett, mert a tanító 
néninknek ez a kedvenc színe.” 

A „Füstifecskék” végül ragyogóan 
szerepeltek Győrben, s csupán egyetlen 
hajszállal, fél ponttal maradtak le az or-
szágos döntőben való szereplést jelentő 
első helyről. Gratulálunk a csapat tagja-
inak, Fehér Fanninak, Labossa Lucának, 
Németh Liliennek, Szücs Kingának, Tóth 
Hunornak, és felkészítőjüknek, Staudinger 
Ágotának!

Iskolai beiratkozás
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által a megye általános iskoláira meghatározott beiratkozás idejének 
megfelelően a 2014/15-ös tanévre az első évfolyamos tanulók beiratkozására április 28-án, 29-én és 30-án 8 és 18 óra 
között van lehetőség az intézményben. Az első osztályosok beiratkozásához szükséges dokumentumok megtekinthetők 
a www.kornye.hu oldal eseménynaptárában az „iskolai beiratkozás” időpontra (április 28.) kattintva.

Bronzérmes környei Környezetvarázslók
17 városi és városkörnyéki általános 
iskola 583 diákja nevezett a Tatabánya 
Óvárosi Általános Iskola által 15. alka-
lommal meghirdetett Környezetvédelmi 
Vetélkedőre. 

A környei Környezetvarázslók a 
legjobbak közöt t is bizonyí -
tot tak. 3 - 4 fős csapatokkal 

nevezhet tek az általános iskolák a 
már hagyományos környezetvédelmi 

vetélkedőre, amely előzetes feladatait 
október és február között oldották meg 
a diákok. Olyan érdekes kérdésekre 
keresték a választ, mint például, hogy 
mit nevezünk veszélyes hulladéknak, 
hogyan takarékoskodhatunk a vízzel, 
világítással, fűtéssel, mi a természet-
védelem címermadara? A tanulók 
hazánk Nemzeti Parkjaival kapcsola-
tos tudásukból és különböző mada-
rak felismeréséből is számot adtak.  
A környei Kisfaludy Mihály Általános 
Iskolában a 3-4. évfolyamos diákok bi-
zonyultak a leglelkesebbnek, összesen  
11 csapat vágott neki ősszel a feladvá-
nyoknak Hörömpöli Tiborné, Láng Éva, 
Staudinger Ágota és Demeterné Slezák 
Éva felkészítésével.

A Természetvédelem Világnapján, 
március 21-én tartott döntőbe végül 
a 120 legfelkészültebb, legtájékozot-
tabb és így a legtöbb pontot szerző 
tanuló juthatott be, köztük Környéről 
a Környezetvarázslók, akik az utolsó 
akadályokat is varázslatosan vették. 
A minél környezettudatosabb felnőtté 
válás elősegítését célul tűző megméret-
tetésen a 3.b osztály tanulói, Turi Natália, 
Karnuts Ferenc és Nagy Mátyás a kiváló 
harmadik helyen végzett. Gratulálunk a 
diákoknak és felkészítőjüknek, Demeter-
né Slezák Évának!

Tájékoztató: hit- és erkölcstan

Az iskola értesíti a szülőket, hogy a 
nevelési oktatási intézmények műkö-
déséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 182/A és 182/B §-a alapján 
az intézményben a következő egy-
házak vállalták a hit- és erkölcstan 
oktatás megszervezését a 2014-2015-
ös tanévben:

Katolikus egyház:

Sarlós Boldogasszony Plébánia
2823 Vértessomló, Rákóczi u. 48.

Plébános:  Bedy Sándor
Tel.: 34/493-120

Katekéta: Tremmel Kata
Tel.: 20/ 508-5705

Református egyház:

Nagy Péter Tiszteletes Úr
2851 Környe, Dózsa Gy. u. 17.

Tel.: 30/5292841
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Tavasz- és Húsvétváró a napközi otthonban
Bízzunk benne, hogy a környei Idősek Nap-
közi Otthonában második alkalommal 
tartott, immáron hagyományosnak tekint-
hető tavaszváró lapunk megjelenésének 
időpontjára valóban elhozza a hírnököt, 
a nyár ígéretét. Bár 14-én az épületen 
kívül – a tavalyihoz hasonlóan – ezúttal 
sem szikrázott a napsütés, a szívekben 
felragyogott.

A környei és vértessomlói klubtagokat 
Halász-Becker Anita szolgálatve-
zető köszöntötte, képletesen a ház 

falai közé varázsolva a madarak erdei 
csicsergését, a mezők, kertek zöldülését, a 
rügyfakadást.

Mi az? – kérdezte Vén Rigó. Tavasz – felelt 
a Nap. Megjött? – kérdezte Vén Rigó. Meg 
ám! – felelt a Nap. Szeretsz? – kérdezte Vén 
Rigó. Szeretlek! – szólt a Nap. Akkor hát szép 
lesz a világ? Még szebb és boldogabb! – 
hangzott el Szabó Lőrinc műve immáron a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde apróságainak 
tavaszi versekből, dalokból, játékokból 
kötött ajándékcsokrában, amely megha-
tódott, láthatóan olykor múltba révedező, 
szeretetteljes mosolyt csalt az arcokra.

A kicsik bájos előadása után Halász-Bec-
ker Anita a keresztény világ legnagyobb 
ünnepéről, jeles napjairól és a népszoká-
sokról szólt: a harangok nagycsütörtöki 
elhallgatásáról, Jézus Krisztus nagypénteki 
haláláról, a harangok nagyszombati vissza-
érkezéséről Rómából, Jézus Húsvétvasár-
napi feltámadásáról, az ételszentelésről, 

és a hétfői locsolkodás hagyományáról, 
melynek alapját a víz tisztító, megújuló 
erejébe vetett hit adta.

A tavaszváró rendezvényen tehát a 
Húsvét is bekukkantott picit az otthon-
ba. Az előtérben a környei Nő Klub és a 
vértessomlói Somlói Józsefné kézműves 
remekei idézték a Húsvét hangulatát, s a 
szolgálat munkatársai is szorgoskodtak: 
a bájos meglepetéssel készülő óvodá-
sokat – szó szerint – egy kosárnyi nyuszis 
tartós csokoládétojással ajándékozták 
meg, a klubtagokat pedig filcből varrt 

sok-sok színvirágos, tojásformájú függődí-
szekkel, s egyáltalán nem utolsó sorban 
valamennyiüket finomabbnál-finomabb 
süteménnyel.

A tavaszváró délelőtt kedves nosztalgi-
ázó beszélgetéssel zárult. Föl a dunnát, és 
sutty be a hideg vizet vödörből! – így em-
lékezett az egyik hölgy klubtag, s abban is 
egyetértettek a gyengébb nem képviselői, 
hogy annak idején lelkesen, szívvel-lélekkel 
festették a hímes tojásokat, s bizony nagyon 
várták a locsolókat… és jegyezték azt is, 
hogy ki érkezett, s ki nem…

Tavaszköszöntő dalos-találkozó

Miért szép?
A vers a végső alakját mindig az olvasó 
lelkében éri el… – talán Weöres Sándor 
sorai adhatják meg a választ arra a kér-
désre, hogy „miért szép?” Ezzel a mottó-
val hívta ugyanis a fiatalokat, felnőtteket 
Költészet Napi beszélgetésre, verselésre 
Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros.

A Költészet Napját pontosan 50 
esztendeje, 1964 óta 
ünnepeljük József Atti-

la születésnapján, április 11-én 
– hangzott el a bevezetőben, 
majd a könyvtáros a művein 
keresztül idézte fel a költő sor-
sának alakulását.

Reménységnek és tulipán-
nak kicsikis deszka-alkotmány-
ba 1905-ben ígyen iktattak be 
az alkotmányba. A kártyás 
munkásnak fiúként, s a szép, ifjú 
mosóasszonynak, ligetnek, sár-
nak, vágynak, célnak, fejken-
dőbe kötözött gondnak – így írt 
születéséről. Nemzetiségéről a 

„Dunánál” című versében olvashatunk: 
anyám kún volt, az apám félig székely, fé-
lig román, vagy tán egészen az… A „Leve-
gőt” c. verse az akkori (1935.) társadalmi 
feszültségeket tükrözi: és az országban 
a törékeny falvak - anyám ott született 
- az eleven jog fájáról lehulltak, mint itt 
e levelek… Óh, én nem így képzeltem 
el a rendet. Lelkem nem ily honos. Nem 

hittem létet, hogy könnyebben tenghet, 
aki alattomos.

Ars poeticáját pedig a „Születésna-
pomra” című művében fogalmazta meg 
32 esztendősen, halálának évében: én 
egész népemet fogom nem középiskolás 
fokon taní-tani!

A Költészet Napja alkalmából tartott 
program igen családiasra sikeredett.  

A résztvevők számát tekintve 
ez nem túl örömteli, ám a jelző 
a délután hangulatát is érzé-
kelteti: akik ott voltak, lelkükből 
fakadó érzéssel osztották meg 
a többiekkel kedves verseiket, 
cseréltek gondolatokat arról, 
hogy melyik író, s melyik mű 
miért lopta be magát a szí-
vükbe. Ha kis számban is, de 
igazolták József Attila gondo-
latait: nem szükséges, hogy 
én írjak verset, de úgy látszik, 
szükséges, hogy vers írassék, 
különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye.

Számomra mindig nagy öröm egy da-
los-találkozón való részvétel, mert úgy 
gondolom ez az egyik legfontosabb 
színtere hagyományőrző munkánknak. 

A zene, a dal az, ami összeköt, 
megnyugtat és megnyitja a 
szíveket. Elődeinknek is sokat 

jelentettek dalaik, mert azokban mond-
ták el örömüket, bánatukat. A közös 
éneklés pedig még felemelőbb volt 
számukra – ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte Menoniné Pillmann Teréz, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe elnöke az önkormányzat és a Né-
met Nemzetiségi Dalkör által szervezett 
Tavaszköszöntő dalos-találkozóra érke-
ző vendégeket a Művelődési Házban.  

Az elnök kívánsága, miszerint valameny-
nyien hagyják elbűvölni, elvarázsolni 
magukat a daloktól, élvezzék a közös 
éneklés gyönyörét, vigyék magukkal 
haza ezt az örömet és tartsák meg a ven-
déglátókat jó emlékezetükben, mara-
déktalanul teljesült, hiszen több mint egy 
órán keresztül csendültek fel az énekek, 
s a vidám hangulat természetesen fehér 
asztal mellett is folytatódott.

Elsőként a jövő reménységét jelentő 
Környei Hagyományőrző Német Nem-
zetiségi Gyermekcsoport varázsolt el 
mindenkit, majd érkezett az Alsógallai 
Német Nemzetiségi Dalkör, melynek 
tagjaival már évtizedes baráti kapcso-
latot ápolnak a környeiek. A szlovákiai 
Nemesócsa Kodály Zoltán Kórusa is régi 

kedves ismerősként lépett a dalos-társak 
elé, s a nótáival vidámságot, lendületet 
hozó Soroksári Férfi Kórust sem kellett 
bemutatni a találkozó vendégeinek.

A program színpadi részét a házi-
gazdák, a Környei Német Nemzetiségi 
Dalkör zárta. A fellépő csoportok ve-
zetőinek a színes műsorért a környei 
önkormányzat nevében Vadász Éva, a 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Kisebbségi Bizottság elnöke nyújtott át 
ajándékot, majd a dalkör vendéglá-
tással fejezte ki köszönetét a részvéte-
lükért, a felcsendülő víg, vagy éppen 
szomorkásabb dalokért, s egyáltalán 
nem utolsó sorban a valamennyiüket 
összekötő hagyományápolásért és a 
baráti szálakért. 

Magyar-Szlovák Nyugdíjtanácsadó Nap
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és a Szlovák Társadalombiztosítási Intézet „Sociálna Poistovna – 
ústredie” a nemzetközi nyugdíjszakmai együttműködés keretében Magyar-Szlovák Nyugdíjtanácsadó Napot tart 
május 6-án Komáromban.

A szervezők a rendezvényt azoknak ajánlják, akik Magyarországon és Szlovákiában is dolgoztak, vállalkozóként illetve egyéb 
jogcím alapján szereztek/szereznek magyar és szlovák nyugdíjjogosultságot. A Nyugdíjtanácsadó napon az érdeklődők 
személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, 
illetve – kérésre – a folyamatban lévő nyugdíjügyről is. 

Előzetes bejelentkezés és regisztráció az alábbi telefonszámon:
06 1 270 8108

További információkat a rendezvényről, illetve az európai uniós rendeletek 
és a magyar nyugdíjtörvény alapján történő nyugdíj-megállapításról a www.onyf.hu weblapon kaphat!
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Korán? Későn?... a dackorszakban?
Az utóbbi években elterjedt az a nézet, 
hogy nem kell a dologgal foglalkozni, 
a gyerek magától is szobatiszta lesz 
előbb-utóbb. 

E z igaz. Biztos, hogy az lesz, bár 
inkább utóbb.  25-30 évvel ezelőtt 
átlagosan 8-10 hónappal előbb 

szoktak le a gyerekek a pelenkáról, mint 
manapság. Nem azért mert ügyesebbek 
voltak, hanem mert a textil pelenka nem 
volt olyan kényelmes sem a mamának, 
sem a babának. Mindenkinek érdeké-
ben állt, hogy mihamarabb megszaba-
duljanak tőle.

Persze voltak (ma is vannak) erős túlzá-
sok, amiknek a szobatisztasághoz semmi 
közük. Az első életévében a baba nem 
érti, hogy mi történik vele, szabályozni 
meg pláne nem tudja testének záróizma-
it, így ebben az időben valóban nem kell 
(nem szabad) ezzel foglalkozni. A máso-
dik évben viszont, úgy másfél-két év körül, 
érdekelni kezdik a testével kapcsolatos 
történések. Szívesen utánoz, kísérletezik, 
próbál ki új dolgokat. Pl. a bilizést, WC 
használatot. Mint a nagyok... Természe-
tesen nem szabad erőltetni semmilyen 
módon! Csupán fel lehet neki kínálni, 
mint lehetőséget, valami újat, érdekeset. 

Először csak hagyjuk egy kicsit mezte-
lenkedni öltözéskor, fürdés előtt. Nyáron 
kis bugyiban lehet majd egész nap. Az 
sem tragédia, ha ilyenkor történik egy 
kis „baleset”, így tanulja meg, hogy miről 
is van szó. Az eldobható pelenkák már 
olyan jól működnek, hogy a gyerek nem 
nagyon érzékeli, mi történik pl. pisiléskor.  
Ha van rendszeres széklete, például 

reggeli után, akkor érdemes a bilire tele-
pedni vele egy jó mesekönyvvel. Eleinte 
csak véletlenül lesz siker.  Mondjuk el 
neki, hogy ezt akartuk, ezt így kell, hogy 
nagyon ügyes, de ne csapjunk nagy hű-
hót körülötte.  Ez egy természetes dolog! 

Ha elkezdjük, csináljuk rendszeresen! 
Hamarosan ő fogja jelezni, hogy szüksé-
ge van a bilire.  Egyenesen WC-re is lehet 
szoktatni, szűkítővel. Ha tiltakozik, pár hé-
tig ne hozzuk elő a témát. Bár a tiltakozás 
inkább akkor fordul elő, ha elszalasztjuk a 
megfelelő kort, akár egy hideg tél miatt, 
vagy egyszerűen csak „benne felejtjük” a 
gyereket a pelenkában, és belecsúszunk 
a dackorszakba. Ez sem baj, csak lehet, 
hogy kicsit nehezebben fog menni. Meg-
szokják, hogy a pelenkába végezzék a 
dolgukat, játék közben, többnyire állva. 
Ekkor már nagyon tudnak ragaszkodni a 
szokásaikhoz, és ez érthető is az ő szem-
pontjukból. 

Tehát érdemes foglalkozni a dologgal, 
ha a pelenka 1-2 órán át száraz marad, 
ha a gyereknek van rendszeres széklete, 
ha zavarja a "piszkos " pelenka, ha érdek-
lődést mutat a bili, a WC használat iránt, 

vagy ha kezd önállósodni, megjelenik az 
„én akarom!” Az éjszakai szobatisztaság 
később alakul ki, akár 1-2 évvel is a nap-
pali után. Nem szabad elkeseredni, ha 
nem megy simán, vagy ha visszaesések 
vannak, a gyerek valószínűleg még nem 
érett hozzá. 

Sohase büntessük, és ne keltsünk ben-
ne undort saját produktuma iránt. Sze-
retettel, példamutatással! szoktassuk őt. 

Sok sikert, türelmet kívánok minden 
szülőnek, és szívesen segítek, ha tudok, 
amennyiben kérdéseik vannak!

Kissné Ágoston Éva védőnő

Kismamaklub
Kismamaklub indul a környei 
Művelődési Házban, ahol áp-
rilis 28-ától június 2-áig hétfőn-
ként 17 órától várja az érdeklő-
dőket Jenei Zita. A találkozók 
során szó lesz – a többi között 
– a váradósságról, az újszülött 
gondozásáról, szoptatásról, a 
csecsemő fejlődéséről, gyerek-
betegségekről. A szülésről egy 
szülésznő beszél a kismamák-
nak, a csecsemő újraélesztésé-
ről és egyéb elsősegélynyújtás-
ról egy mentőtiszttől hallhatnak 
majd a klub tagjai.
Érdeklődni a jeneizita@gmail.
com e-mail címen lehet, vagy 
a klub facebook oldalán: Kis-
mamaklub Környe.

Ovisok fogadták a 30 mázsa pontyot
Többmázsányi halat egyszerre még biztosan nem lát-
tak a Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde apróságai, 
akik március 20-án elsétáltak a tó partjára, s ámulva 
nézték, milyen is a haltelepítés. S az is biztos, hogy 
olyan ováció és gyerekkacaj még soha nem kísérte a 
halak érkezését, mint amilyentől akkor visszhangzott 
a környék.

A Környei Horgász Egyesület megalakulása, azaz 
1998 óta érkeznek a halak a környei tóba Var-
sádról, ahonnan csütörtökön 30 mázsa pontyot 

telepítettek át. A kopoltyúsokat három tartályból „csúsz-
dáztatták” a tóba, így a gyerekek hamar kifigyelték a 
„technikát”, s amikor a gumicsizmás bácsi felmászott 
az autó platójára, máris kórusban „bíztatták” a halakat: 
jöhettek, jöhettek! 

A tavaszi haltelepítés értéke meghaladta a 2 millió 200 ezer forintot, az egyesület idén további 3 milliót tervez erre a célra. 
Ősszel ismét pontyot is vásárolnak, ám – mint az egyesület februári közgyűlésén elhangzott – akkor ragadozóhalként csuka 
helyett süllőivadékot telepítenek majd. 

Három bajnoki cím Pécsről
Pécsett rendezték meg április elején a Zen Bu Kan Kempo 
Országos Gyerek Bajnokságot az 5-12 éves ifjú tehetségek 
részére, akik között 9 kempoka képviselte a Gyémánt Kempo 
SE Környe színeit. A gyerekek ismét igazolták rátermettségüket 
és kitartásukat, hárman Országos Bajnoki címet szereztek.

K ilenc környei kempoka-val utazott a pécsi bajnokságra 
Bognár Levente mester, aki érthető büszkeséggel számolt be 
a versenyzők eredményeiről, melyet ő így summázott: ismét 

bebizonyították, hogy a környei gyerekek nem piskótából készültek! 
Három ifjú hölgy is aranyéremmel térhetett haza, Benkő Lili 

Amarilla, Benkő Mirabella Niobé és Budai Anita földharcban 
szerzett Országos Bajnoki címet, melyet Anita formagyakor-
latban még egy harmadik helyezéssel is „megfejelt”.

Varga Levente formagyakorlatát ezüstéremmel díjazták 
az ítészek, Tóth Hunorét harmadik, Pirityi Dominikét negyedik, 
Budai Leventéét 5. helyezéssel. Földharcban bronzérmes lett 
Tóth Szabolcs, Varga Levente, Pirityi Dominik, negyedik helyezett 
Adamek Lili és Budai Levente.

Gratulálok minden kis versenyzőmnek! Jó érzés bajnoknak 
lenni, de kevés jobb dolog van annál, mint amikor azok diadal-
maskodnak, akik tőlünk tanultak! – fogalmazott a megmérettetés 
után Bognár Levente. A környei kemposok a sikerek ellenére nem 

ültek a babérjaikon, hiszen április 19-én érkezett a követ-
kező megmérettetés, az Ifi-Junior Országos Bajnokság 
Sárosdon a 13-18 éves korosztály részére. Mivel a baj-
nokságot lapzártánk után rendezték meg, az ott elért 

eredményekről a következő számban olvashatnak.

Programok

Anyák napja

A környebányai édesanyákat, nagymamákat köszöntik kedves műsorral a 
helybeli gyerekek Anyák napja alkalmából május 4-én, vasárnap 15 órától 
a Közösségi Házban. A szervező Svétecz László képviselő minden édesanyát, 
nagymamát szeretettel hív és vár a rendezvényre! 
 

Föld Napja

Községünkben április 28-án, délután 4 órától a Művelődési Házban ünnepeljük 
meg a Föld Napját. A rendezvény résztvevőit a Környe-zetünk Jövőjéért Alapít-
vány elnöke, Pákozdi Ferenc köszönti, majd következik a Vackor Óvoda és Böl-
csőde nagycsoportosainak és a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola kisdiákjainak alkalomhoz illő műsora. A program a tó partján 
a tó élővilágát bemutató táblák átadásával, megtekintésével folytatódik.  
A Föld Napi rendezvényre mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

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
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Megérkeztünk! Születésnaposok
„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 

szeressétek a gyermekeimet. 
Te, homokos, köves, aszfaltos út,  

vezesd okosan a lányt, a fiút.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta három kisleány és 
egy kisfiú született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Szűcs Richárd István és Szűcs Zsuzsanna 
kislányát Hanna Rebekát,

Szőcs Pál és Fülöp Gyöngyi Enikő  
kislányát Dorkát, 

Futó Zsolt és Kovács Krisztina  
kisfiát Mátét, valamint

Tóth Ákos és Fekete Marianna kislányát Lilit.

Szüleiknek és az apróságoknak 
hosszú, boldog életet kívánunk!

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák és Nagypapák!

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

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

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

Jogod van fényre… És örömre....”

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

85 esztendős
Baknák József  (1929. 04. 23.)

80 esztendős
Varga Sándorné (1934. 04. 04.) 
Fekete Mihályné (1934. 04. 28.)

75 esztendős 
Fodor József (1939. 04. 16.) 

Kolozsvári Józsefné (1939. 04. 16.)
70 esztendős

Major-Eisler Gizella (1944. 04. 01.) 
Bajusz Jánosné (1944. 04. 02.) 

Ujvári István (1944. 04. 06.) 
Hoszpodár Sándorné (1944. 04. 13.) 

Tőberling Imre (1944. 04. 13.) 
Guba Lajosné (1944. 04. 15.) 

Válóczi Istvánné (1944. 04. 25.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

A Művelődési Ház hírei, programjai

Kismotoros Klub!

Ezúton értesítek minden kedves robo-
gó tulajdonost és leendő tulajdonost, 
hogy a Művelődési Házban találkozót 
szervezünk, melynek lényege, hogy a 
kistérségben is működjön klub formájá-
ban egy motoros közösség. 

Terveinkben szerepel:
• közös honlap létrehozása;
• robogós, (segéd-motorkerékpáros) 

túrák szervezése a környék ismertebb és 
kevésbé ismert helyeire;

• KRESZ ismeretek felelevenítése, ve-
zetés- és biztonságtechnikai előadások, 
gyakorlatok szervezése;

• rendszeres összejövetelek szervezése, 
ahol tapasztalatcserék, élménybeszámo-
lók, szerelési technikák előadásán kívül 
anyagbeszerzési problémák megoldá-
sában lehet közösen megoldást találni. 
Minden kedves érdeklődőt, a környező 
településekről is szeretettel várunk korra 

és nemre való tekintet nélkül, a klub lét-
rehozásában minden ötletet, támogatást 
és segítséget szívesen fogadunk. 

A klub vezetői és szervezői: Kőhalmi 
Tibor és Bartis Gábor.
Az első találkozó időpontja: május 6. 
(kedd) 18 óra, helyszín: Művelődési Ház

Kiemelt programok

Május 10-én Retro Disco  
Terbócs Dénessel.

Május 17-én Gyermeknap Környén 
a Művelődési Házban. 

Délután kézműves foglalkozások. 

17.00-kor a Hókirálynő Meseszínpad 
előadásában a  

„Tavasztündér mosolya” című  
előadást láthatják  

a gyerekek és felnőttek.

Programjainkról tájékozódhatnak 
és érdeklődhetnek:

Facebook oldalunkról:  
Művelődési Ház Környe

Környe Község Honlapjáról

Telefonon a 06/34/473-091 számon.

Személyesen a Művelődési Házban

Plakátjainkról.

Schweininger Ilona 

intézményvezető

Családi Majális
A hagyományos, főzőversennyel egybekötött  

családi napot és majálist az önkormányzat 

május 1-jén, csütörtökön 
rendezi meg a tóparton, 

ahol ismét szórakoztató és sportos programok, vidám versengések 
várnak mindenkit, a kicsiket hagyományosan díjtalan arcfestés is!  

 
Idén már 7. alkalommal keres új gazdát a Vándor Fakanál! A főzőversenyre a 
Polgármesteri Hivatalban lehet nevezni az 573-100-as telefonszámon április 
30-án 12 óráig. Azt, hogy mi kerüljön a bográcsokba, mindenki maga dönti el, 
az alapanyagokról és a tüzelőről a nevezők gondoskodnak. 

A Családi Majális programja:

	 08.00		 •	 gyülekező	
	 09.00–13.30-ig		 •	 bográcsos	főzőverseny 
   (bármilyen étellel lehet indulni)
	 09.30		 •		Tai	chi,	meridián	torna
	 10.00		 •		családi	sportvetélkedő	(2	felnőtt	és	2	gyermek	 
   összeállítású csapatok nevezését várják)
	 11.00		 •		rendőrautó,	rabszállító	autó	kiállítása,	totó
	 13.30		 •		főzőverseny	zsűrizése
	 14.00		 •		Liget	Line	Dance	Táncegyüttes	műsora
	 14.30		 •		lángos	evő	verseny	(a	lángost	helyben	 
   készítik el az Idősek Otthona munkatársai) 
	 15.30		 •		főzőverseny	eredményhirdetése:	 
   a Vándor Fakanál és ajándékok átadása
	 17.00		 •		Balaskó	István	és	zenekara
	 21.00	–	22.00		 •		tábortűz	gitár-	és	énekszó	mellett	



Közérdekű információk Adója 1 százalékával a KÖRNYEI 
szervezeteket támogassa!

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

„Értetek, Nebulókért!”  
Alapítvány

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

Háromkirályok  
Alapítvány

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

Környe Óvódás  
Gyermekeiért Alapítvány
Adószám: 18614330-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 55.

Környebányáért  
Alapítvány

Adószám: 18615283-1-11
2851 Környe,  

Környebánya telep 9/4

Környei Horgász  
Egyesület

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

Környei Németek Baráti Köre  
és Kultúregyesülete 

Közhasznú Egyesület
Adószám: 18603756-1-11

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

Környe  
Sportegyesület

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

Szivárvány  
Táncegyüttes

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

Véradás

Az önkéntes véradókat várja április 28-án, 
hétfő délután fél 1 és fél hat között a Közös-
ségi és Tájházban a Vöröskereszt. Adj vért, 
életet menthetsz! Idén várhatóan még július 
21-én és október 20-án lesz véradás Környén.

KKTV

A Környei Közösségi Televízió csatornája a 
PR-Telekom kábelrendszerén érhető el, már 
az ALFA (a legolcsóbb) programcsomag-
ban is megtalálható a C11-es kábelcsator-
nán a 217,25 MHz-es frekvencián, a VHF I. 
sávban. Naponta 06 és 20 óra között kép-
újság (jelenleg folyamatos feltöltés alatt) 
látható. Hétfőnként és csütörtökönként a 
KKTV műsorait, illetve ismétléseit, valamint 
az adott hónap utolsó csütörtökein 16 órá-
tól a képviselő-testület üléseit élő adásban 
láthatják. Az adások tartalmát és idejét, 
valamint az általánostól eltérő időpontokat 
a Képújságból ismerhetik meg.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva képviselő hagyományosan fo-
gadóórát tart minden hónap első hétfőjén 
17 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. A képviselő má-
jusban 5-én várja a segítséget igénylőket 
kéréseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal.

Egyre több bőrprobléma írható a tusfür-
dők és egyéb bőrápoló termékek számlájára. 
Éppen ezért egyre többen kezdenek natúr 
termékeket használni. A községünkben fél 
éve működő Wellness Szappan Műhelyben 
olyan probléma-centrikus, fantáziadús szap-
panok és bőrápoló vajak készülnek, amelyek 
100%-ban natúr, ember- és környezetbarát 
termékek. 

A Wellness Szappan Mű-
hely megálmodójával és 
megalkotójával, Szommer 
Károllyal beszélgetünk.

– Hogyan kezdődött, volt 
bőrprobléma a családban?

– Első kisfiunk, érzékeny 
bőre miatt sokat szenvedett a különböző bőr-
problémáktól (ekcéma, bőrgyulladás). Azt 
figyeltük meg, hogy ezeket a tüneteket a gyak-
ran használt bolti készítmények, tusfürdők, 
klóros víz okozták. Ekkor kezdtünk el natúr 
kozmetikumokkal foglalkozni. Minőségi kéz-
műves termékeinket környei műhelyünkben 
készítjük és forgalmazzuk. 

– Igaz, hogy készítetek Álommanó gyer-
mekszappant is? 

– Igen, 3 gyermekes családként nekünk is 
sokszor okozott gondot az esti fürdetés, vagy 
az altatás. Ezért fejlesztettük ki az Álommanó, 
Vidám pancsi és Gyógypuszi szappanjainkat, 
hogy segítsünk ezeken a problémákon is. Is-
merőseink gyermekei is imádják a saját kis 
szappanjaikat, és ezek a vásárlóink visszajel-
zései is. 

– Tényleg el lehet felejteni a testápolót is?
– Teljesen kiiktathatóak a drága és csupa 

testidegen anyagból álló műkrémek, hiszen 
natúr szappanjaink rendszeres használata so-
rán a bőr puha és bársonyos lesz. Ráadásul az 
illatok elvarázsolják az érzékszerveidet.

– Hogyan lehet hozzájutni a termékekhez?
– A www.wellness-szappan.hu  webáruházban, 

telefonos szappantanácsadás során vagy néhány 
viszonteladónknál. Mivel környeiek vagyunk 
mi is, itt a faluban ingyenes a házhoz szállítás.

– Félelmetes, hogy ekcémát okozhatnak a 
bolti fürdőkészítmények!

– Igen, sajnos rengeteg kozmetikai szerben 
van egészségre ártalmas, vagy hosszú távon 
káros szintetikus színező-, illatanyag, tartósí-
tószer, állagjavító, ezért érdemes natúr termé-
keket választani. A gondosan készített WSz 
főzött, natúr kozmetikumok csak természetes 
anyagokat tartalmaznak. Receptúránkban ki-
zárólag élelmiszeripari minőségű vajakat hasz-
nálunk.  

– Csak bőrproblémákra nyújtanak megol-
dást a WSz termékek?

– Vannak kényeztető, stresszűző, energetizáló 
és egyéb hangulatszappanjaink, illetve test- és 
ajakvajaink is, de sokan bőrprobléma miatt ke-
resnek minket. Ekcéma, pikkelysömör, száraz, 
irritált bőr esetén a kecsketej alapú szappanja-
ink jelentősen enyhítik a kellemetlen tüneteket 
(pl.: Gyűszűvirág Gyógyszappan). Ugyanakkor 
zsíros, pattanásos bőrre is vannak kipróbált 
megoldás-termékeink (Pl.: Fűszeres Mákpu-
szedli szappan). Ezeken kívül az öregedő, vízhi-
ányos, valamint érzékeny bőrre is vannak natúr 
megoldásaink (Pl.: Kleopátra Szépségszappan).


