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Már két olimpikonnal dicsekedhet Környe!
Vadász Józsefné Vanya Mária, a 
kétszeres olimpikon (1976, 1980) kézi-
labdázó neve mellett 2014-től Béres 
Bencéét is feltüntethetjük az ötkarikás 
játékok képzeletbeli sporttörténelmi 
könyvének környei fejezetében.

A 21 esztendős fiatalember rövid-
pályás gyorskorcsolya váloga-
tottként utazott Szocsiba, a Téli 

Olimpia helyszínére, nem titkolva, hogy 
nagyon erős mezőny vár rájuk. Ugyan-
akkor bizakodott is, hiszen – ahogy a 
Magyar Olimpiai Bizottság honlapján 
is olvasható volt tőle – ugyanezekkel 
a korisokkal küzdöttek a kvalifikációs 
versenyeken. 

Kivárás, ez a kulcsszó. A magyar rövid 
pályás gyorskorcsolya kiválóan fejlődik, 
ám arra még nemigen vagyunk képe-
sek, hogy uraljunk egy futamot, arra 
viszont igen, hogy a tempót lekövessük 
– fogalmazott.

A lépés azonban sajnos nem jól jött 
ki. Bence az 1500 (33. hely) és 1000 
(26. hely) méteres távon is búcsúzni 
kényszerült a selejtezőben, pedig a 
decemberi, az olaszországi Trentoban 
zajló Téli Universiade eredményei re-
ményt keltőek voltak.

A Semmelweis Egyetem hallgató-
ja Olaszországban az 500 méteres 
távon az 5. helyet szerezte meg, míg 
a magyar férfi rövidpályás gyorskor-
csolya-váltó tagjaként 5000 méteren 
aranyérmet nyert.

A 2009-ben „Év sportolója” községi 
címmel kitüntetett Bence lapzártánk 
után érkezett haza, a vele készített 
riportot terveink szerint a következő 
újságban olvashatják.

Addig pedig innen üzenjük valameny-
nyi környei nevében: szívből gratulá-
lunk a falu második olimpikonjának! 
Szép volt Bence, büszkék vagyunk rád!

Támogatás a polgárőröknek
200 ezer forintos támogatást szavaz-
tak meg a képviselők a falu költség-
vetésének elfogadásakor a Környei 
Polgárőr Egyesület számára. A szer-
vezet tavaly szeptemberben kötött 
együttműködési megállapodást a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, az egyesület tagjai 
az utolsó negyedévben 522 órát töltöt-
tek szolgálatban.

A Környére érkezők a település 
határát jelző táblák alatt el-
helyezett figyelmeztetésből, a 

településen élők pedig saját tapaszta-
lásaikból tudhatják, hogy a községben 
polgárőrség működik. 

A különböző adminisztrációs „aka-
dályokat” tavaly őszre sikerült le -

gyűrniük, így szeptemberben már 
szentesíthették is az együttműködést 
a megyei rendőr-főkapitánysággal, 
közben persze képezték is magukat 
az egyesület tagjai: polgárőr és egész-
ségügyi tanfolyamokon vettek részt és 
tettek vizsgát.

A falubeliek találkozhattak velük a 
jelentősebb helyi köztéri rendezvények, 
események biztosításakor, de jól ismer-
hetik őket azok is, akik hétvégenként 
„hazai pályán” kapcsolódnak ki, hiszen 
a kritikusabb napokon és időben, pén-
tektől vasárnapig 17 és 24 óra között 
rendszeresen teljesítenek szolgálatot.  
A tagok munkaidő beosztásától füg-
gően alkalomszerűen hétköznap is 
járőröznek. 

Tolnai József, Börcsök Sándor,  
Bene Zsolt (elnök)
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Mint Bene Zsolt, az egyesület elnöke 
elmondta, a bűnmegelőzés érdekében 
a családi házas és kertes övezeteket is 
fokozottan figyelik, valamint az erdős 
részeket az illegális fakivágások miatt. 

A létszámuk az év végére 16 főre 
emelkedett, ám korántsem dőlhetnek 
hátra, hiszen egy ekkora településen 
bizony elkelne még jó néhány „hadra 
fogható” polgárőr. S hasonlóképpen 
az anyagiak tekintetében is van még 
némi „elmaradásuk”, hiszen jelenleg a 
környei önkormányzattól kapott 200 ez-
res, valamint az országos szövetségnél 
megpályázott, éves szinten várhatóan 
ugyanilyen nagyságrendű támogatás 
mellett nem rendelkeznek további 
tervezhető bevétellel, csupán a saját 
tagdíjbefizetéseikkel. 

Igaz, tavaly egy helybeli vállalkozó 
(nem mellesleg az egyesület tagja) 
támogatta őket 100 euróval, a ki -

adásaik jelentős részét saját erőből 
finanszírozzák: egy polgárőr kötelező 
(nyári-téli) formaruhájának költsége 
100 ezer forintra rúg, nem szólva a járőr-
szolgálatok felszereléséről, a járőrözés 
benzinköltségéről.

Az elnök mindenesetre optimista. 
Bízik benne, hogy az önkormányzat 
mellett a helyi vállalkozások is felmérik, 
felismerik a polgárőrség bűnmegelő-
zési tevékenységének fontosságát, s 
lehetőségeikhez mérten támogatják 
működésüket. Bene Zsolt abban is 
bízik, hogy a jelenlegi 16 fős taglét-
számot sikerül továbbduzzasztani, s 
hogy a környei polgárőrséghez csat-
lakozva – ahogy a rendőrséggel kötött 
együt tműködési megállapodás is 
fogalmaz – egyre többen „veszik fel a 
harcot a bűnelkövetőkkel szemben az 
állampolgárok értékeinek megóvása 
érdekében.”

Zoé napja…
Kedves környei Nénik és Bácsik!

S zeretnék egy nagy-nagy 
szívességet kérni Tőletek. Elő-
ször is bemutatkozom: Tóth 

Zoé vagyok, 4 éves és én is itt élek 
veletek a Feszty Árpád utcában. 
Én már ideszülettem a testvérem-
mel együtt. Tudom sokan nem 
ismertek, de biztos többen láttatok 
már a faluban, vagy az óvodában, 
amint járósínekkel – lábi, én csak 
így hívom – bicegek, bukdácsolok. 
Szoktam sajnos nagyokat esni, de 
mivel a szüleim soha nem éreztették 
velem, hogy beteg vagyok (nem 
rohantak kétségbeesve felém, ha 
elestem) ezért nagyon jól kitaláltam, 
hogy kell ezt csinálni. Az emberek 
többnyire megijednek, ha látnak el-
esni, de én felpattanok és „futok” tovább.

Pár szóban leírom, hogy miért nem fo-
gad szót a lábam úgy, mint más gyerek-
nek. 2009. 12. 03-án hajnalban nagy volt 
a riadalom a családomban. Anyukám 
a 28. héten járt a babavárásban mikor 
arra ébredt, hogy valami nagy baj van. 
Apukám lélekjelenlétének köszönhető, 
hogy nem történt tragédia. Gyorsan 
hívta a mentőket és miután elvittek min-
ket anyával, nagyjából 20 perc múlva 
megérkeztem erre a világra.

A súlyom 990 gramm volt és a 35 centis 
hosszúságommal sem voltam rekorder. 

Azt mesélték, anyukámnak elkezdett 
leválni a méhlepénye… És amikor ki-
emeltek anya hasából felsírtam, de ez 
nem tartott sokáig, mert egyedül nem 
tudtam lélegezni. Jött egy doktor néni, 
Kocsis Katalin, aki gyorsan berakott az 
életet jelentő meleg, puha inkubátorba. 
Apának futtában mutattak meg…

Ez az inkubátor let t az ot thonom 
két hónapon keresztül… Az utolsó pár 
hétben már én is rendes babaágyban 
feküdtem, mint a többiek. A tatabányai 
koraszülött osztály összes doktor nénije 
és nővérkéje úgy vigyázott rám, mintha 
a sajátjuk lennék.

Az Anyukám volt nálam többet, mert 
Apukám az akkor két éves testvéremre, 
Zalánra vigyázott. Anya reggel fél 7 körül 
jött és este későn ment haza. Nagyon so-
kat beszélt hozzám és meséket olvasott.

Már majdnem kitavaszodott, mikor 
végre hazajöhettem Környére…

Két éves koromig jártam Tatabányára 
koraszülött gondozásra és Budapestre is. 
Úgy tűnt, nincs semmi baj. Mikor elkezdtem 
járni, kiderült, hogy nekem ez másképp 
megy, mint a többi gyereknek. A szüleim 

mindent megtettek értem és nagyon sok 
doktor bácsi és néni vizsgált, tornáztatott… 
de valahogy mégsem sikerült…

Anyuék nem adták fel, és találtak 
nekem egy doktor bácsit, aki nagyon 
ért az ilyen rosszalkodó lábakhoz. Ő 
Terebessy Tamás, akit nagyon szeretek.
Most ép egy programban veszek részt, 
ahol botox injekciókat kapok. Ez nem túl 
jó, mert el szoktak kicsit altatni, de a dok-
tor bácsi azt mondja, így nem fáj. Anya 
barátnői néha azt mondják viccesen, 
hogy kicsit adhatnék nekik. Nem értem 
a felnőtteket! Miért jó nekik, ha fáj???  
A szúrások után két héttel begipszelik a 
lábamat, de akkor nem tudok óvodába 
járni és bizony hiányoznak a társak. És 
ezt sem lehet sokáig csinálni, maximum 
háromszor.Legközelebb május elején 
kapok megint ilyen szurit.

A Doktor bácsi azt mondta, hogy ha 
ez segít kicsit, akkor csak később fognak 
megműteni, ha viszont nem, akkor lehet, 
hogy már az év végén.Most nagyon 
sokat kellene járnom gyógytornára, heti 
3, de jobb lenne az 5 alkalom. Nagyon 
jó lenne, ha terápiás gyógylovaglásra is 
tudnék menni, mert ez erősíti az izmai-
mat és segít az egyensúlyozásban is. Az 
úszás is nagyon jó lenne.

Hát ezért írok Nektek

A szüleim már sajnos nem tudnak ennyi 
féle fejlesztést kifizetni nekem. De azt sze-
retnék, ha esélyem lenne egy könnyebb 
életre, s hogy mire nagyobb leszek, ne 
sínekkel keljen iskolába járnom.

Anya és Apa kigondolta, hogy szer-
veznek nekem egy jótékonysági napot, 
ahová, ha sok jó ember eljön, akkor 
egy kis időre elegendő pénzünk lenne 
a kezelésekre. Amikor beszélgettek, 

azt is hallottam, hogy nem olyan 
sok-sok-sok százezer forintra van 
szükség – anya mondta így – csak 
egy kis szusszanásra…

A napom, a Zoé Nap egy csa-
ládi lenne, ahol kicsi és nagy jól 
érezné magát. Mint egy család.

Anya és Apa beszélt a Polgár-
mester bácsival és Ő azonnal 
mellénk állt. Megengedte, hogy 
ez a nap a környei Művelődési 
Házban legyen június 7-én. Azóta 
még nagyon sok ember és cso-
port, zenekar jelezte Anyáéknak 
a segítő szándékát, így tényleg jó 
kis napnak nézünk elébe. Lesznek 
majd táncosok, mazsorett csoport 
és zenészek is. A gyerekeknek 
pedig lesz bohóc lány, aki lufit haj-
togat, lesz csillám tetoválós néni, 

arcfestő és lehet majd kézművesedni 
is. Lesz tombola, amire már most gyűl-
nek a felajánlások. Anya létrehozott 
nekem egy oldalt Zoé Napja címmel 
a Facebookon és már nagyon sok 
„ismerősöm” van ott.

Arra szeretnélek kérni Titeket, hogy 
ha tudtok, gyertek el minél többen 
és érezzétek jól magatokat. Ha sok jó 
ember eljön, akkor talán nekem is jobb 
lesz később. Anyáék nagyon várják az 
ötleteket és felajánlásokat.

Még egy nagyon fontos dolog! Már 
most sok néni és bácsi hívta Anyáékat 
és szóltak, hogy a terápián kívül náluk is 
lovagolhatok, mert van pacijuk. Innen 
Környéről is. Nekik is nagyon köszönöm 
és biztos fogunk is menni.

Kedves Nénik és Bácsik!

Köszönjük mindenkinek az eddigi fel-
ajánlásokat, segítséget!

A szüleim email címe:  
pcgtsztz@citromail.hu.  

Anyukám telefonszáma:  
06 30 261 6715

Mindent nagyon köszönök!

Egyébként egy nagyon vidám és pörgős 
kislány vagyok, nagyon szeretem a gye-
rekeket és szeretnék egyszer néptáncos 
lenni. Jó-jó tudom, ahhoz le kell rakni a 
lábamat, legalábbis Anya mindig ezzel 
nyüstöl… és én is nagyon szeretném!

Apropó, tudjátok mit jelent a nevem? 
Zoé: ÉLET

Köszönöm, hogy elolvastátok a soraim, 
amit Anya írt, hiszen én még nem tudok:

Tóth Zoé

„Emlékezzél meg az egész útról” 
A doni hősökért, halottaiért ajánlotta 
fel Bedy Sándor plébános a január 18-
ai esti szentmise áldozatát a környei 
római katolikus templomban. 

A plébános az édesapja által 
átélteket is megosztot ta a 
jelenlévőkkel. Mint elhangzott, 

édesapja annak köszönhette a túlélé-
sét, hogy már a bevetés első napjaiban 
találat érte. Később családi körben 
mesélt az eseményekről, amelyeket – 
ahogy a plébános fogalmazott – érteni 
nem lehet, mert a pusztítás érthetetlen.

Ő úgy mondta el, hogy nyári öltö-
zetben voltak a lövészárkokban. Hol 
az egyik sebesült meg, hol a másik, 
majd ő is, s amikor a szanitécek látták, 
hogy életben van, nagy erőfeszítések 
közepette kimenekítették a frontfo-
nalról. Az bizonyult szerencsésnek, aki 
megsebesült és „hátravitték” és nem 
vett részt abban a borzalomban, ami 
végül bekövetkezett. Mínusz 50 fokban 
indult el a doni áttörés… ruházatuk nem 
volt, rettenetes kínokat szenvedtek el… 
–fogalmazott édesapja elbeszélései 
alapján Bedy Sándor a misén, majd an-
nak zárásaként a Német Nemzetiségi 
Dalkör korabeli, fájdalmas katonadal-
lal tisztelgett a hősök, áldozatok előtt.

Emlékezzél meg az egész útról, ame-
lyen hordozott téged az Úr, a te Istened 
– Mózes V. könyvéből vett idézettel 
hívott mindenkit a templomkertben 
lévő Hősi Emlékműnél a tragikus ese-
mények felidézésére a misét követően 

Nagy Péter. A tiszteletes történelmi 
visszatekintésében a hadműveletek és 
a magyar hadsereg tragikus sorsának 
részletei elevenedtek meg: a tél köze-
ledtével bajok voltak az élelmezéssel 
is. A 2. magyar hadsereg vesztesége 
1942-ben 33 763 fő volt. A tél beálltával 
befagyott a Don vize és a szovjetek ott 
kelhettek át rajta, ahol csak akartak... 
A német hadvezetés megkövetelte a 
katonáktól a doni állások utolsó em-
berig való védelmét… A számbeli és a 
technikai fölény a szovjet hadseregnél 
volt, méghozzá olyan mértékben, hogy 
a magyar honvédeknek esélyük sem 
lehetett a győzelemre…  A tiszteletes azt 

kérte, hogy az események mindenkit 
emlékeztessenek a történelmünkre, 
a hőseinkre, akik becsületüket sosem 
veszítették el… 

A megemlékezés zárásaként a 
környei önkormányzat nevében Beke 
László polgármester, Pákozdi Ferenc 
alpolgármester, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviseletében Bogár 
Ferencné, a Környei Németek Baráti 
Köre és Kultúregyesülete részéről Hruby 
Zoltánné és Wéber István helyezte el az 
1940-45-ben elhunyt hősök tiszteletére 
állíttatott emlékműnél a kegyelet koszo-
rúit, s gyújtották lángra a jelenlévők az 
emlékezés mécseseit. 

A támogatók és érdeklődők,  
leendő tagok jelentkezését  

a következő elérhetőségeken  
várja a  

Környei Polgárőr Egyesület:

Bene Zsolt  
– 06 70/332 87 41

Börcsök Sándor  
– 06 20/962 93 00

E-mail:  
kornye.polgarorseg@freemail.hu

Bankszámlaszám:  
63300109-11071015
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Egy híján 100 nevező az iskolai farsangon
Közel másfél órán keresztül sorjázott a 99 
nevező az általános iskola farsangi mulat-
ságán, s minthogy csoportos produkció 
is bőséggel akadt, nagy valószínűséggel 
szinte majdnem minden diák maskarába 
bújt, hogy elűzze a telet.

E lcsépelt közhely a „nehéz helyzetben 
volt a zsűri” fordulat, de a kavalkád 
kapcsán kihagyhatatlan: az intéz-

mény tornatermében a vendégek csak 
kapkodták a fejüket, és közben természe-
tesen büszkén mosolyogtak… 

A legkisebbek felvonulása során alig 
akadt olyan mese-, vagy filmalak, erdei, s 
háziállat, amely ne elevenedett volna meg, 
ráadásul saját készítésű jelmezben, ame-
lyek minden bizonnyal a szülők, nagyszülők 
szorgosságát és kezük munkáját dicsérték. 

Érkezett robot, popsztár, indiánlány, hős 
lovag, angyalka, kalóz, csontváz, ördög és 
cica több kivitelben, maci, tündérke, mé-
hecske, katona és kommandós, motoros és 
BMX-banditák, vadász, Buga Jakab és egy 
kölyökpezsgő is, amelynek alkoholtartalma 
50%-ra rúgott. Akadt olyan nevező duó, 
melynek tagjai nem titkolták, hogy produkci-

óval is készültek, ám azt sem, hogy mégsem 
szeretnék bemutatni. Egy trió igazán látvá-
nyos, muffinokkal megrakott tálcával igye-
kezett elnyerni a zsűri kegyeit, s vele együtt 
a legjobb helyezések egyikét, míg a két éve 
táncoló majmokat, tavaly pedig pingvine-
ket alakító és mindkét évben első helyen 
végző 4b. az előadása előtt így „hangolta” 
az ítészeket: ezt a versenyt ismét megnyerjük, 
mert a fürdőt már nagyon szeretjük.

A zsűri végül a kicsik egyéni jelmezesei 
között a transzformer robotot sorolta a 
legelső helyre, második lett az áfonyás 
fagyi, s harmadik Spongyabob. Az alsós 
csoportok közül a Lúdas Matyi és lúdjai 
végzett az élen a Nagy ho-ho-ho horgász 
produkciót a második, míg a Gru meséből 
a Minyonokat a harmadik helyre szorítva.

A felsősöknél a zsűri a Simpson családot 
találta a legötletesebbnek és leghitele-
sebbnek, második lett „A boldog nap” című 
produkció, s harmadikok az Oktoberfest-ről 
érkező bajor táncosok, akik – elmondásuk 
szerint – azért késtek februárig, mert „még 
ki kellett józanodniuk”.

Az intézmény hölgy technikai munka-
társainak meglepetése, a „rőzseszedő 

asszonyok” előadás nemcsak a vendégek, 
a zsűri tetszését is elnyerte, őket különdíjjal 
jutalmazták.

A díjazottak hagyományosan egy-egy 
finom tortát falatozhattak be, s az első 
helyezettek mozijegyet, illetve élményfür-
dő belépőt is nyertek, de természetesen 
valamennyi gyerkőcnek jutott az ízletes 
falatokból, hiszen a szülők felajánlásainak 
köszönhetően több mint 30 tortát szeletel-
hettek fel az idei farsangi mulatságon.

Fiatal tehetségek vizsgája
A hetedikesek közül két diák is szakirá-
nyú továbbtanulását tervezi, s úgy tűnik, 
hogy van utánpótlás, lehet építkezni – így 
summázott Soltész László tanszakvezető a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola 27 grafi-
ka tanszakos tanulójának félévi vizsgáit 
követően.

A z alapfok 1-6 évfolyamú ifjú grafi-
kusai január 15-én, szerdán adtak 
számot tudásukból. Ők tanul -

mányrajzot, csendéletet készítettek két 
vasaló „főszereplésével”, alkotásaikból a 
rajztechnikai felkészültségüket, térlátásukat 
mérhette le oktatójuk.

A legkisebbek, az előképző 1-2 évfolya-
mos diákjai két nappal később kissé meg is 
szeppentek, mikor meglátták a két vasalót, 
ám hamar kiderült, hogy rájuk más feladat 
vár az eszközhasználatuk, készségszintű 
technikájuk felmérésére. A két háztartási 
eszköz helyére három különböző formájú 
kancsó került. Róluk kellett olyan embert, 
állatot ábrázoló ceruzarajzot készíteniük, 
melyek megőrzik a tárgyak karakterét. 

Összességében a kicsik is ügyesen moz-
gatták meg fantáziájukat és vették sikerrel 
az „akadályt”. Soltész László úgy véli, hogy 
többük tehetsége már most érzékelhető, 
ezért bízik benne, hogy pár esztendő múlva 

közöttük is lesz olyan, aki pályaválasztáskor 
komoly tervekkel vág neki az ipar- vagy 
képzőművésszé válásnak. 

Mesésen felkészültek a mesevetélkedőre
A csapatok többsége szó szerint mesésen 
felkészült az idei Országos Mesevetélkedő 
iskolai fordulójára, a vetélkedés hagyo-
mányosan sok alsó tagozatos „kisfaludys” 
diákot mozgatott meg. 

A z előzetes, osztályszintű megméret-
tetés alapján az iskolai fordulóba 
jutott csapatoknak ezúttal is hét fel-

adatottal kellett megbirkózniuk azért, hogy 
sikeresen pályázzanak a körzeti vetélkedő-
be jutást jelentő első öt hely valamelyikére.

Az első feladat a "Kakukktojás" volt, ahol az 
egyes mesék szereplői, illetve tárgyai közé egy 
oda nem illőt rejtettek el a feladvány készítői, 
s a diákoknak meg kellett találni. Ezt követte 
a 13+1 kérdéses totó, majd a „Villámkérdések”, 
amely a pontszerzéshez nemcsak gyors gon-
dolkodást, de precíz választ is igényelt.

Negyedik feladatként négy mese ösz-
szekevert mondattöredékeit válogatták 
szét és helyezték el a megfelelő mesénél 
a csapatok, a folytatásban pedig feltett 
kérdések alapján kellett eldönteniük, hogy 
a benne rejlő állítás igaz, vagy hamis? Ha-
todik nekifutásra egy megadott kódkulcs-
csal „Titkosírás”-t fejtettek meg, s zárásul a 
szokásos keresztrejtvényt. 

A nyolc csapat szinte késhegyre menő 
küzdelmet folytatott, s a szervezők örö-
mére két másodikos együttes is tartotta 
az iramot idősebb versenytársaikkal, bár 
természetesen a végére már érezhető 
volt a legkisebbeken a rutintalanság és 
fáradtság. A verseny utolsó fordulóira 
a negyedik osztályos csapatok fokoza-
tosan elhúztak és ők is váltak a finálé 
főszereplőivé.

A gyerekek felkészültségét és a mezőny 
kiegyenlítettségét jelzi, hogy még a tizedik 
csapat is 100 pont felett teljesített, a körzeti 
fordulóba – amelynek Környe ad otthont – 
azonban csak az öt legjobb juthatott be.

Február 27-én tehát ismét hazai pályán 
vetélkedhet a 123 pontot elérő Füstifecskék 
(4.b) és a 118 pontot szerző Mesefalók (4.b). 
Mindkét csapatot Staudinger Ágota készí-
tette fel. Ott lehet a körzeti fordulóban Láng 
Éva felkészítésében a 115,5 pontot begyűjtő 
Mesekirályok (4.a) és a mögöttük csupán 
fél ponttal lemaradó Nevesincs (4.a), vala-
mint a 3.b-s Pinokkió is, akik felkészítéséről 
Demeterné Slezák Éva gondoskodott. 

A szervezők valamennyi résztvevő csa-
patnak gratulálnak, de különösen a to-
vábbjutottaknak, akiknek 27-én 14 órától 
drukkolhatunk a Művelődési Házban.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai

2014. március 4. (kedd) 17 óra: fogadó óra
2014. március 11. (kedd) 17 óra: szülői értekezlet a 2014-2015-ös tanévben leendő első, második, ötödik 
és hatodik évfolyamos tanulók szülei részére. Téma: tájékoztatás a következő tanév hittan és erkölcstan 
oktatásáról. 
2014. március 14. (péntek) 8 – 11 óra: iskolai műveltségi verseny
2014. március 14. (péntek) 12 óra: iskolai ünnepi műsor a Művelődési házban
2014. március 17-18. (hétfő-kedd): nyílt nap az 1-8. évfolyamon
2014. március 19. (szerda): nyílt nap a leendő első osztályos gyermekek szülei részére 
a március 17-18-19-ei nyílt napok csengetési rendje: 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
2014. március 21. (péntek) 15 óra: a leendő első osztályos gyerekek és szüleik vendégül látása. A vendégek 
körbevezetése, az iskola bemutatása, a szülők tájékoztatása az intézmény rendjéről, a lehetőségekről.

253 diák között a legjobb ifjú matematikus
Huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Tatabánya 
Kertvárosi ÁMK Bolyai Általános Iskola a Bolyai Matematika 
Versenyt, melynek keretében huszonöt iskola ifjú matemati-
kusai mérték össze tudásukat.

A környei Karnuts Ferenc a harmadikosok mezőnyében 
a díjátadáson az első helyezettnek járó oklevelet ve-
hette át.

A szeptemberben meghirdetett levelezős verseny három 
fordulóból állt, a 3-8. évfolyamos diákoknak havonta egy-egy 
feladatsort kellett megoldaniuk. A versenyre közel nyolcszázan 
jelentkeztek a tatabányai és a városkörnyéki iskolákból, a leg-

több diákot benevező in-
tézmények rangsorában a 
Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 48 tanulójával 
a 6. helyen állt. A döntőbe 
végül 206, köztük 16 környei 
diák jutott be. 

A harmadikos Karnuts 
Ferenc évfolyamán 253-an 
teljesítették a fordulók fel-
adatait, s az ő korosztályuk 
bizonyult a legnépesebb 
mezőnynek a döntőben 
is, ahol 54-en csillogtatták 
meg tudásukat, majd vég-
zett az élen a környei diák. 
A versenyre Demeterné Slezák Éva készítette fel.

A hatodikosok között a 100 nevezőből Tóth Gabriella 4. lett, 
az egy évvel idősebb Varga Ágnes pedig a hetedik évfolyam 
90 versenyzője között a hetedik helyet szerezte meg. Gabriellát 
Kollárné Paragi Éva, Ágnest Benczikné Benkő Edit készítette fel. 

Gratulálunk a diákoknak, s a döntőn résztvevő valamennyi 
további környei tanulónak és felkészítőiknek: Sárköziné Kovács 
Máriának, Hörömpöli Tibornénak és Staudinger Ágotának!
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Jubileumi Táncos Családi Nap
László Márta idén már tizedik alkalommal 
hívta közös családi napra a környei Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc tanszakának 
diákjait, szüleiket, nagyszüleiket, s ismét 
zsúfolásig megtelt az intézmény tükrös 
terme és ebédlője. Sőt, ez utóbbi már 
szűkösnek bizonyult, az idősebb táncosok 
a csárdásoknál „kiszorították”, pontosab-
ban kitáncolták a kicsiket a táncterembe. 

A családi nap hagyományosan a 
nyílt félévi vizsgák időszakát zárja 
le, s aki debütálóként érkezett a 

programra, bizony csak ámult a fergete-
ges hangulaton. Bár a szülők, nagyszülők 
már az eltelt napokban megízelhették, 
milyen bájosan ismerkednek az ütemmel, 
a táncos alaplépésekkel az óvodások, s 
hogy az iskolai előképzősök, az alapfok 
különböző évfolyamú fiataljai, s végül a 
továbbképzősök hogyan válnak, váltak 
egyre ügyesebbé, bátrabbá, kiforrottabbá, 
a pénteki közös „mulatós vizsga” mindenkit 
elvarázsolt és magával ragadt.

A jubileumi Családi Nap ezút tal is 
bütykölővel alapozta meg a hangulatot.  
A gyerekek, anyukák, apukák nemezelhet-
tek, a türelmesebbek szőhettek, mint a pók, 
gyöngyöt fűzhettek, s a farsangi időszakra 
készülődve akár terményekkel, magokkal 
díszített, vagy éppen „rémesített” busóál-
arcot is készíthettek, s Farkasdi Lászlónak 
és feleségének köszönhetően a bőrös népi 
mesterség profi fogásait is elleshették. 

Az estébe hajló programból természe-
tesen a hajfonoda, a népi körjátékok sem 
maradtak el, de a hangulat akkor hágott 
igazán a tetőfokára, amikor előkerült a 
nagybőgő, amit ezzel a kérdéssel hiányolt 
egy aprócska óvodás percekkel korábban: 
mikor ugrik már elő a nagybőgő? Nos, 

„előugrott” és virtuózan 
szólaltat ták meg nem 
csak a nagybőgőt, de 
valamennyi hangszert a 
tatai Kincső zenekar tag-
jai, s húzták a vérpezsdítő 
talpalávalót.

Az élő zenés táncház-
ba már valamennyi kor-
osztály bekapcsolódott: 
az ugrós táncok mellett 
üveggel ügyeskedhettek 
a lányok, kanászbottal a 
fiúk. Lassú és friss csár-
dásra is ropták a gyerekek, a kisebbek 
ezúttal rábaközi táncanyagot sajátíthattak 
el „szivárványos” és „hétszínvirágos” társaik 
segítségével.

Hagyománnyá vált, hogy a családi nap 
közkívánatra moldvai táncházzal zárul. 
Ilyenkor a kicsik és nagyok összekapaszkod-
va táncolnak, s ha még a mozgalmasnak 
mondható első táncos félévük után marad 
bennük gőz, akkor alaposan kiengedhetik.

Szavakkal igazán ki sem lehet fejezni, 
milyen jó érzés látni a szülők, nagyszülők, ba-
rátok büszke tekintetét, a csillogó szemeket, 
ahogy követik a gyerekek táncát, a mozdu-
lataikat, s ahogy közben sokuknak ugyanúgy 
ütemre toppan a lába – fogalmazott a 
jubileumi rendezvény kapcsán László Márta. 

A 14. éve működő néptánc tagozat 
pedagógusa a gyerekek nevében ezúton 
köszöni a segítő, közreműködő pedagógu-
sok munkáját és a szülők „természetbeni be-
lépőit”, amely tengernyire sikeredett: ízletes 
süteményből és üdítőből olyannyira nem 
volt hiány, hogy jutott belőlük még a kö-
vetkező napok táncóráinak levezetésére is.

A félévi „beszámolók” sorozata egy héttel 
később zárult le, hiszen az 1-2. osztályos tán-
cosok ekkor mutathatták be a szülőknek, 

pedagógusoknak, hogy mit tanultak az 
elmúlt félévben.

Az iskolai legfiatalabb csoport tanulói 
összetétele speciális, hiszen a táncosok 
egyik fele előképzős, a másik pedig alap-
fok 1. évfolyamot végzi. Ez azt jelenti, hogy 
egyaránt foglalkozni kell az előképzős 
népi játékokkal, énekekkel és az alapfok 1. 
tananyaggal is. Mindezek mellett pedagó-
gusuk, László Márta a tantervben előírtakat 
a „Szökkenjünk, ugráljunk” programmal és 
drámajátékokkal is ötvözte. Ez a komplexi-
tás mutatkozott meg a bemutató órán is: a 
gyermekek lelkesen, vidám hangulatban, 
játszva mutatták be, mennyi mindent sike-
rült elsajátítaniuk, s a fejlődésük már most 
látható, „tetten érhető”. 

Az óra után László Márta a táncos szülők 
segítségét kérte és kéri ezeken a sorokon 
keresztül is. Mint mondta, örömére sok 
kisgyermekkel gyarapodott a tanszak 
létszáma, akik számára ruhákat kell var-
ratni, s természetesen a „már megszokott” 
kiadásaik sem csökkennek. A költségek 
fedezésére kéri, aki teheti, adója 1%-ának 
felajánlásával támogassa a Szivárvány 
Táncegyüttest. A szervezet adószáma: 
18603921-1-11. 

Mutasd az írásod, megmondom milyen vagy…
A mondás szerint „mutasd a tenyered, megmondom ki vagy”, ám 
sokan nem is gondolnák, hogy a kézírásunk is mennyi mindenről 
árulkodik. 

A zok viszont, akik hallottak már a grafoló-
giáról, esetleg szeretnének komolyabban 
érdeklődni iránta, szép számmal gyűltek 

össze a Községi Könyvtár szervezésében meghirde-
tett díjtalan kézíráselemzés foglalkozáson a környei 
Művelődési Házban a napokban. 

A szervező Hajmáné Kalocsai Éva könyvtárvezető 
és Posztosné Lajos Jolán örömére az olvasóte-
remben nagyjából negyvenen érkeztek, közöttük 
nemcsak falubeliek, hanem más településekről is, 
akik olyannyira érdekesnek találták a témát, hogy már most tudni: 
lesz folytatás.

A foglalkozásvezető elsőként röviden ismertette az íráselemzés 
lényegét, az írás egyénileg meghatározott jellegzetességeit. Elhang-
zott, hogy a betűformálás milyensége (apró, nagy, egyenes, dőlt, 
szögletes, gömbölyded, stb.), és az írásvezetés (betűkapcsolások, 

sorok egyenessége, stb.) mind az egyén egy-egy jellemző tulajdon-
ságára utalnak. Ezekből az egyedi jelekből lehet levonni általános 
következtetéseket az illető komplex személyiségéről, de ezek egyben 
utalhatnak az aktuális egészségi, érzelmi, idegi állapotra is.

Posztosné Lajos Jolán előadásában az is elhang-
zott, hogy nem csupán az írás milyensége, hanem 
a szókapcsolatok, a fogalmazás és a megfogal-
mazottak témaválasztása is jellemezheti az egyént.

Az elméleti bevezető után a jelenlévők a gya-
korlatban is kipróbálhatták, megtapasztalhatták, 
hogy milyen jellegzetességet mutat írásuk egy-egy 
megadott szó, illetve mondat leírása alapján. 

A közel két órás foglalkozás végéhez közeledve 
szó esett arról is, hogy nem csak az írásból, hanem 

a rajzból is igen sok mindenre lehet következtetni. Ezért a szervező, 
a résztvevők és a foglalkozásvezető úgy határozott, hogy valami-
kor a közeljövőben az olvasóteremben ismét összegyűlnek egy 
rajzelemző foglakozásra, s természetesen az újonnan csatlakozó-
kat is szeretettel várják. A rajzelemző foglalkozás időpontjáról a  
www.kornye.hu oldalon értesülhetnek az érdeklődők.

Színes övek – Kempo sikerek
„Ha érdekel a harcművészet, szereted a sok mozgást, 
erősítenéd tested, lelked, akkor gyere el közénk”! Ez-
zel a beharangozóval indult el még a tavalyi évben 
a Gyémánt Kempo SE toborzója Környén. Az eltelt 
rövidke idő alatt sokan csatlakoztak a hívó szóra, és 
már szép sikerekről is számot adhatnak.

L elkesek a gyerekek és nem kevésbé lelkes a 
mester Bognár Levente is. Legutóbb Csákváron 
mérettetett meg a csapat, hogy a kempoban 

a tudásfokozatokat jelölő színes övekre méltóak le-
gyenek.

A Zen Bu Kan Kempoban a tanuló fokozatokat „KYU”-
val jelölik, és csökkenő sorrendben számolják: 12 kyu a 
fehér öv, a 11 a citromsárga, a 10 a narancssárga, 9 a 
zöld, 8 a kék, 7 a lila, 6 a lila öv barna csúccsal a végén, 
5 a barna öv fehér csíkkal, 4 a barna öv fehér csíkkal 
fekete csúccsal a végén, 3 a barna öv, 2 a barna öv 
fekete csúccsal, 1 pedig a barna öv fekete csíkkal.

Kék övtől kezdőnek számítanak a tanulók, kéktől barnáig 
haladónak, az összes barna mesterjelölt, a mesterek színe a 
fekete. Míg a mesterfokozatok „DAN”-nal vannak jelölve.

Ez alkalommal 12 fő tett 
 sikeres övvizsgát.

Citromsárga övet kapott Tóth Hunor, Nyíri Zoltán, Adamek Lili, 
Nagy Mátyás, Varga Levente, Csík Ádám, Bukovics Ervin, Heszler 
Boldizsár, Pirityi Dominik. Narancssárga övet érdemelt Molnár-

dombi Balázs és Tomkó Ádám. Márciusban a már régebben 
kempozó Budai Anita, Budai Levente, Benkő Mirabella, Benkő 
Lili és Gacs Dániel próbálkozik a zöld öv megszerzésével.

Április 5-én pedig a Gyerek Országos Bajnokságon méret-
tetik meg magukat, és szereznek remélhetőleg megerősítést 
tudásukról a tanítványok.

A gyerekek mesterét idézve: „öröm ilyen szorgalmas tanítvá-
nyokkal foglalkozni, megmutatni nekik a mozgás örömét és a 
sikerélmény felé vezetni őket”.

Varga Katalin

U9: Magabiztosan szerezte meg  
a Környe a Sváb Kupát

Január 11-én kezdődött meg Vár-
gesztesen a Sváb Kupa elnevezésű 
teremlabdarúgó sorozat tizenket-
tedik szezonja, amely két éve az 
utánpótlás korosztállyal is kibővült. 
Kecskéd, Környe, a Vértesi Erőmű és 
Vértessomló U9-es csapatai három 
forduló alatt és három helyszínen 
ízig-vérig focistaként küzdöttek, 
majd érkeztek el február 8-án ugyan-
ilyen elszántsággal a záráshoz Vér-
tessomlón. 

K örnye együttese már a nyi-
tányban az élre tört és nem is 
engedett egyetlen csapatot 

sem a következő hetekben a közelé-
be, míg mögötte fordulónként „hely-
cseréztek” időnként az együttesek. 
A Környét az utolsó fordulón szerzett 
pontszámokat tekintve „megszo-
rongatta” a kecskédi és vértessomlói 
alakulat, mivel mindhárman 6 pontot 
gyűjtöttek be a végére, így a gólkü-
lönbség döntött a listavezető javára, 
de összességében egyáltalán nem volt 
veszélyben a kupagyőzelme.

A záró fordulóban a Vértessomló 10-
1-es győzelmet aratott a Vértesi Erőmű 
felett, 8-1-es vereséget szenvedett el 
a Környétől, majd két gólt rúgot t a 
Kecskédnek, miközben csak egyet 
kapott. A Környe első mérkőzésén 3-2 

arányban kikapott a Kecskédtől, 
a Vértesi Erőmű elleni meccsük 
után azonban többen csak talál-
gatták, hogy 14, vagy annál több 
alkalommal rezgették-e meg az 
ellenfél hálóját? 

A 2014-es U9-es Sváb Kupát ösz-
szesítésben tehát a környei csapat 
nyerte el, második helyen végzett a 
Kecskéd, harmadikon a Vértessom-
ló és negyediken a Vértesi Erőmű. 
S minthogy valóban csak a játék 
számít, a díjátadáson a résztvevő 
valamennyi csapat képviselője 
boldogan szoríthatta magához a 
kupákat és okleveleket, s ahogy már 
lenni szokott, valamennyi kis labda-
rúgónak jutott ajándékba egy-egy 
szelet csokoládé is. 

A 2014-es Sváb Kupát elhódító 
U9-es korosztályú környei csapat 

tagjai voltak: Végh Adrián, Kerecsényi 
Ákos, Wolf Patrik, Brandt Martin, Nagy 
Miksa, Kovács Dávid Zsolt, Alapi Krisztián 
István, Bagi Martin Gábor, Szántó János 
József. Felkészítő: Fábián Richárd. Edző: 
Soós János.
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Továbbra is szép a fogási eredmény
Összesen 6 983 kiló hal akadt tavaly a 
Környei Horgász Egyesület tagjainak hor-
gára, amely egy főre vetítve 17 dekával 
meghaladta a 49 kilót, tehát az előző évi 
fogási átlagot (48,9 kg.) túlszárnyalták a 
horgászok – a többi között ez is kiderült 
a szervezet februári közgyűlésén, ahol 
elsőként Török Mihály elnök adott számot 
a tavalyi esztendőről.

A megyei szinten is irigylésre méltó 
fogási eredményt természetesen 
tavaly is bőséges haltelepítéssel 

alapozták meg, a tóba összesen 45 mázsa 
ponty, 500 kilogramm egynyaras ponty és 
majdnem ugyanennyi süllő, valamint 5 ezer 
darab csuka ivadék került. Idén 5,2 millió 
forintot fordítanak majd telepítésre, ám 
ragadozóhalként a csuka helyett süllőiva-
dékot vásárolnak ősszel.  

2013-ban a legtermetesebb, 33 kilós har-
csát Golda Ferenc fogta ki, de Hartmann 
Zoltán és Hartmann Ákos is dicsekedhet 
egy-egy 20 kilóssal, Fehér János pedig egy 
13 kilós amurral, Berényi Tibor egy 8 kilós 
süllővel, valamint Goldschmidt János egy 
4 kilós csukával.  

Az elnöki tájékoztatóban elhangzott, hogy 
az egyesület létszáma 220-ra emelkedett, a 
már hagyományos versenyeiket sikeresen 
rendezték meg és társadalmi munkával is 
bőven kivették a részüket a tó és környéke 
gondozásából, karbantartásából. 

Tavaly 1100 kilónyi törpeharcsát varsáztak, 
s a kibővített elnökség egyhangú döntése 
alapján az igen komoly munkát végzők – 
Berényi Tibor, Barta Attila, Budaházi János, 

Hartmann Zoltán, Golda Ferenc és Szalay 
Gyula – jutalomként mentesülnek az éves 
tagdíj felének megfizetése alól – jelentette be 
az elnök, majd következett a gazdálkodásról 
szóló beszámoló, valamint a felügyelő és fe-
gyelmi bizottság tájékoztatója. A beszámoló-
kat, majd az éves tagsági díj változatlanul ha-
gyását tartalmazó javaslatot és az egyesület 
idei évi költségvetését teljes egyetértésben, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül voksolták 
meg a jelenlévők, s érkeztek el az „egyebek” 
napirendhez. Ennek keretében Szalay Gyula 
kérdésként vetette fel, hogy miért nem ren-
dezte meg az egy évvel ezelőtt igényként 
megfogalmazott 24 órás horgászversenyt az 
elnökség? Török Mihály válaszában kifejtette, 
hogy többször is foglalkoztak a kérdéssel, ám 
a költségek olyan magasra rúgnának, hogy 
elvetették. Dr. Beke Ernő hozzátette, hogy az 
egyesület kiadásainak 88-90 százalékát a 
haltelepítés teszi ki, s ha a tagság kötelezi az 
elnökséget a verseny megszervezésére, ak-
kor annak költségeit csak a halasítás terhére 
tudják biztosítani. 

Szalay Gyula azt kérte, hogy szavazzanak 
a felvetéséről, a verseny megrendezéséről, 
Szűcs János viszont azt, hogy ne! Ekkor egy 
horgász félhangosan a következőt javasol-
ta: szavazzunk arról, hogy ki akar szavazni?!

Végül nem szavaztak egyik kérdésben 
sem, ami előrevetíti, hogy nem lesz Környén 
24 órás horgászverseny.

Szó esett a hátsó halfogó rács egyre 
pusztuló állapotáról is. Török Mihály el-
mondta, hogy az új tervei készen vannak, 
a kivitelezés várat magára, mivel több millió 
forintos, különböző engedélyekhez kötött 
beruházásról van szó, melyet az egyesület 
önállóan nem tud megvalósítani.

A tó körüli sétány kapcsán Orlovits Tímea 
jegyző arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy a második ütem tulajdonjogi kérdé-
sek miatt húzódik. Mint mondta, az önkor-
mányzat nagyon szeretné a tavat teljes 
egészében körbejárhatóvá tenni, ám nincs 
minden terület a tulajdonában, idegen 
területen pedig sajnos nem végezhetik el 
a fejlesztést.  

78-an az év első környei véradásán
Az októberinél hússzal több, 78 önkéntes donor vett részt a Vöröskereszt által 
szervezett idei első környei véradáson januárban a Művelődési Házban.  
Az aktív részvétellel a tavaly áprilisi legmagasabb 73-as létszámot is túlszár-
nyalták a véradók, Andor Ildikó titkár többször fordult is, hogy mindenkinek 
jusson a már hagyományos vendéglátásból: szendvicsből üdítőből, teából. 
A szervezők jóérzésű elégedettségébe szomorúság is vegyült, hiszen egy 
környékbeli településen élő, égési sérüléseket szenvedett férfinek gyűj-
tött vért a fia, az irányított véradásra célirányosan heten érkeztek. Idén 
várhatóan még április 28-án, július 21-én és október 20-án lesz véradás 
községünkben.

Még nincs járvány, de jöhet  
Néhány (új) gondolat az influenzáról

Az influenza olyan fertőző betegség, 
melyet vírus okoz. Az emberen kívül emlő-
söket és madarakat is megbetegíthet. Az 
állatokról az emberre terjedő fertőződés 
az eddig általában ismerteknél súlyosabb 
szövődményeket is okozhat. Maga az inf-
luenza vírus az emberek között közvetlen 
érintkezéssel vagy cseppfertőzéssel rend-
kívül gyorsan terjedhet.

E lőjele lehet a láz és/vagy a hideg 
érzete, esetleg hidegrázás. Aztán 
klasszikusan hir telen magas láz 

jelentkezhet, mely nem ritkán akár a 41 
fokot is elérheti. Rövid időn belül fejfájás, 
torokfájás, izomfájdalom, gyengeség, 
eleset tség, összetör tség érzése, majd 
leginkább száraz köhögés léphet fel. A láz 
és a fájdalom általában 3-4 nap alatt el-
múlik, de többször előfordul, hogy ezek a 
tünetek egy hétig is eltartanak. A köhögés 
sokszor még ennél is tovább tart. Gyakran 
tapasztaljuk, hogy a lázmenet a kezdeti 

hir telen kiugrás után csökken, majd 
másnap ismét felszökik, mintegy ’V’ alakú 
lázgörbét mutatva. A tünetek súlyossága 
általában a láz időtartamával és magas-
ságával párhuzamosan változik. 

A vírusfertőzésnek számos szövődménye 
lehet. Előfordulhat felső és alsó légúti gyul-
ladás, kialakulhat vérzéses tüdőgyulladás, 
légzési elégtelenség, szívizomgyulladás is.

A gyermekek és az idős emberek különö-
sen veszélyeztetettek. Náluk gyakrabban 
lépnek fel a súlyosabb szövődmények.

Az influenzavírus által okozott betegség-
ben a légutak védekezőképessége más 
kórokozókkal szemben is csökken, ezért 
viszonylag gyakran léphet fel egyidejű 
vagy azt követő bakteriális fertőzés.

A betegség kezelésében a legfon-
tosabb az ágynyugalom és a tünetek 
csökkentése, így a köhögés és a láz 
csillapítása (38-38,5 fok felett), bőséges 
folyadékfogyasztás, melegítő italok (pl. 
szegfűszeg, fahéj a teába, gyömbértea), 

hagymatea, fokhagyma, méz fogyasztá-
sa, nagyobb adag C-vitamin szedése, a 
köhögésre kakukkfű tea, izlandi zuzmó stb. 
Ezek hatására a betegség leggyakrabban 
meggyógyul. 

Amennyiben a panaszok egy-két napon 
belül nem javulnak, feltétlenül orvoshoz kell 
menni az esetleges szövődmények felderí-
tése illetve kezelése céljából.

A fertőződés megelőzése érdekében 
kerüljük a tömeget, gyakrabban mossunk 
kezet, sokszor szellőztessünk, legyünk sza-
bad levegőn, sportoljunk!

Ügyeljünk arra, hogy minél kevésbé fertő-
ződhessünk, de arra is, hogy adott esetben 
másokat ne fertőzzünk (pl. papír zsebken-
dőbe köhögjünk, ne a tenyerünkbe)!

Most pedig röviden nézzük át, milyen 
lehetőségeink vannak a kezelés ho -
meopátiás oldaláról! Ez elsősorban az 
Oscillococcinum-on alapul. Ha azt már 
az első tünetek jelentkezésekor bevesszük, 
akkor lerövidíthetjük a betegség időtarta-

mát és erősségét. Ezután a kezelésnél az 
egyén tüneteit - az általános kezelésen 
kívül - súlyozottan vesszük figyelembe. 
Ennek megfelelően adunk lázra, izomfáj-
dalomra, elesettségre, ízületi fájdalomra, 
emésztési panaszra, köhögésre ható 
homeopátiás szereket. Ezeket általában 
az immunrendszer erősítését szolgáló 
szerekkel egészítjük ki. 

Megelőzésre javasolt a következő recept: 
hétfőn reggel 1 tubus Oscillococcinum, 

kedd, szerda, csütörtök és péntek reggel 
5-5 golyócska 5 CH-s Echinacea, hétfőtől 
péntekig esténként is 5-5 golyócska 5 CH-s 
Echinacea, szombat és vasárnap reggel 
5-5 golyócska 9 CH-s Thymuline. Ez néhány 
héten át ismételhető.

A megelőzést szolgálhatja még a cink, 
mint nyomelem, a C-vitamin és a D3-vita-
min szedése is, de ezek mikéntjét is feltét-
lenül beszélje meg orvosával. Influenza 
megelőzésére adható védőoltás is, de 

ezzel a lehetőséggel a mostani szezon-
ban is kevesen éltek. Az is az igazsághoz 
tartozik, hogy sokféle vélemény hallható 
ezzel kapcsolatban. A védőoltást azoknak 
ajánlották, akiknél magas az influenza 
szövődményeinek kockázata: időseknek, 
krónikus betegségben szenvedőknek és 
immunhiányosoknak. 

Kerüljék el az influenzát, legyenek egész-
ségesek! 

ÁJ

Centenáriumi évet zárt a Vöröskereszt környei szervezete
Továbbra is szép létszámot tudhat magá-
énak a Vöröskereszt környei szervezete, 
amelynek tavaly 346 tagja volt. 

A z eltelt esztendőben az alapszerve-
zethez nyolcan csatlakoztak, őket 
külön is üdvözölte a február eleji 

évértékelőn Andor Ildikó titkár hozzátéve, 
hogy reményei szerint idén is gyarapodnak 
új tagokkal.

Vanyáné Kalocsai Mária, Erdei Józsefné, 
Kissné Ágoston Éva, Németh Amália, Kaszap 
N. Dánielné, Láng Éva és az Idősek Otthona 
dolgozói – számára, akiktől minden segít-
séget megkap, ha kéri.

Az Idősek Klubjának megkeresését is 
tolmácsolta, ők a programjaikhoz kértek az 
alapszervezettől támogatást. Mivel anyagi 
forrásaik korlátozottak, Andor Ildikó azt 
javasolta, hogy egy-egy tál süteménnyel, 
nyáron otthontermő gyümölccsel, szüret-
kor szőlővel és decemberben a gazdák 
a karácsonyi forralt bor elkészítéséhez 1-1 
liter nedűvel járuljanak hozzá az idősek 
számára tartott rendezvények sikereihez.

Az egyebek napirend végül nem min-
dennapi meglepetést tartogatott a tagság 
számára. Kiderült, hogy az aktív hétköznap-
jaik és programjaik mellett centenáriumi 
évet is zártak tavaly. Mint a tikár elmondta, 

egy nyilvántartáshoz gyűjtötte össze a tag-
ság részéről, hogy ki, mikor csatlakozott az 
alapszervezethez. Ekkor tűnt fel számára, 
hogy 1951-es belépő tagjuk is van, ezért 
„kutakodni” kezdett, vajon hány eszten-
dős lehet a szervezet? A dokumentumok 
jelentős része, majdnem négy évtizednyi 
megsemmisült annak idején egy tűzvész-
ben, előkerült viszont az az Esztergomi 
Levéltárból származó irat, amely szerint 
1913-ban alapították a Vöröskereszt környei 
alapszervezetét. Ha picit megkésve is, de 
a májusi taggyűlésükön szeretnék méltón 
megünnepelni a centenáriumot. Andor 
Ildikó az alkalomra egy kiállítást is tervez, 
ezért azt kéri, ha valaki rendelkezik régi 
környei vöröskeresztes relikviákkal, fotókkal, 
kitüntetésekkel, emléktárgyakkal, azt jelez-
ze felé és a tárlat idejére bocsássa majd a 
rendelkezésükre. 

2013 hagyományosan mozgalmasan, 
eseménydúsan telt: az általános iskola 
elnyerte a Vöröskeresztes Bázis Iskola 
címet és külön alapszervezetté vált, a 17 
évig tartó titkári teendőktől megváló és a 
Vöröskereszt Arany fokozatú kitüntetésével 
elismert Hartmann Mátyásné feladatait An-
dor Ildikó vette át. Májusban köszöntötték 
a jubiláló véradókat, egyébként a donorok 
tavaly négy alkalommal vehettek részt a 
községben véradáson. 

A több mint száz önkéntes segítségének, 
szorgoskodásának köszönhetően az Idősek 
Napi programmal ismét felejthetetlen, 
szép élményeket szereztek a falu szép korú 
lakosai számára, decemberben pedig 70 
karácsonyi csomagot készítettek nagycsa-
ládosoknak, rászorulóknak.

A titkár beszámolója végén köszönetét 
fejezte ki a vezetőségi tagok, önkéntes 
segítők és kiemelten az aktívák – Dein 
Andrásné, Wittmann Istvánné, Rehoregh 
Ernőné, Erdelics Ernőné, Golda Andrásné, 
Rácz Béláné, Budaházi Jánosné, Futóné 
Bánáti Ildikó, Hartmann Mátyásné, Laki 
Ferencné, Bogyó Antalné, Barta Gizella, 
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Megérkeztünk!

Születésnaposok

Programok

Tavaszköszöntő 
dalostalálkozó

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe és a Német Nemzetiségi Dal-
kör „Tavaszköszöntő dalostalálkozót” 
szervez március 22-én 15 órakor a 
Művelődési Házban.

Fellépnek: 

Környei Német Nemzetiségi  
Hagyományőrző Gyermekcsoport

Környei Német Nemzetiségi Dalkör

Alsógallai Német Nemzetiségi Dalkör 

Soroksári Német  
Nemzetiségi Férfikórus

Nemesócsai Kodály Zoltán kórus

A szervezők a rendezvényre mindenkit 
szeretettel várnak!

Szerelem vagy amit 
akartok

Új előadással érkezik a tardosi színját-
szókör március 9-én 17 órakor a környei 
Művelődési Házba. William Shakes-
peare - Lőrinczy Attila - Schilling Árpád 
„Szerelem vagy amit akartok” címmel 
„színpadi zűrzavar” tekinthető meg 
Shakespeare után szabadon.

A belépés díjtalan, a társulat és a szer-
vezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

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

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit:

Papesch György és Sárosi Szilvia  
kisfiát Lórántot,

Vona József Csaba és Vass Éva  
kislányát Éva Viktóriát,

valamint
Kámán Tibor és Bognár Julianna  

kisfiát Antal Tibort.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

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

Jogod van fényre… És örömre....”

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

85 esztendős
Molnár Istvánné (1929. 02. 13.)

75 esztendős
Rácz Mátyásné (1939. 02. 20.)

70 esztendős
Pitzinger József Ferenc (1944. 02. 05.)

Erl Andrásné (1944. 02. 21.)
Erdelics Ernőné (1944. 02. 26.)

Süli Sándor (1944. 02. 27.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Kerecsényi Józsefné január 12-én  
ünnepelte 85. születésnapját,

ám egy sajnálatos hiba miatt a múlt havi lapszámunkban 
nem köszöntöttük az ünnepeltek sorában.  

Kedves Irénke néni! Ezúton kérjük elnézését, s így, utólag is 
kívánjuk, hogy Isten éltesse még sokáig körünkben, s teljenek 
szeretetben, boldogságban a még Ön előtt álló hosszú esz-
tendők mindennapjai!

Finom túrós szelet  
kolléganőm receptes  

könyvéből
HoZZÁValóK

a tésztához: • 25 dkg liszt • 10 dkg margarin • 10 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor  • 1 teáskanál szalagálé  

• 1 teáskanál sütőpor • 2 egész tojás

fentieket összegyúrjuk, kinyújtjuk és a tepsi hátoldalán  
két lapot sütünk belőle.

a krémhez: • 25 dkg margarin • 25 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor • fél kg túró kikeverve

1 vaníliás pudingport felfőzünk, hagyjuk kihűlni  
és összekeverjük a margarinos krémmel. Megkenjük a lapot,  

a másikat ráhelyezzük, csak másnap szeleteljük.

Nem sok marad belőle, mert nagyon finom!

Lejegyezte: Varga Katalin

Tisztelt Környeiek!
A református egyházközség az elmúlt esztendőben hozzákez-
dett a templom és parókia épületeinek állagmegóvásához és 
tatarozásához. 

A terveink között szerepel a templom ablakainak cseréje, 
csatornakészítés, valamint a belső és külső vakolat javítása, 
festése, és a kerítés felújítása. A parókia épületén belül egy 

közösségi terem kialakítása lenne az elsődleges célunk illetve a 
többi helyiség festése és rendbetétele, valamint a későbbiekben 
a kémények felújítása és a fűtésrendszer korszerűsítése. Az önkor-
mányzat biztosított támogatást számunkra, ez az összeg azonban 
még önmagában nem fedezi a megújulás teljes költségét.

Ugyanakkor bízunk abban, hogy a református vagy más feleke-
zetű, esetleg felekezethez nem tartozó olvasók is – akik fontosnak 
tartják és szívügyüknek érzik, hogy a gyülekezet rendezvényeinek 
méltó és vonzó helyszínt tudjunk kialakítani – adományaikkal tá-
mogatják majd e célkitűzésünk megvalósulását. Az adományokat 
a lelkészi hivatalban, a Dózsa György u. 17. sz. alatt fogadjuk.

Testvéri szeretettel a presbitérium nevében: 
Nagy Péter tiszteletes

Farsangi Jelmezes Retro Disco
2014. február 15-én tartotta a Művelődési 
Ház a farsangi rendezvényét, melyen közel 
150 fő vett részt. 

A z igen jó hangulatú táncos rendez-
vényre 4 fő öltözött jelmezbe és töb-
ben parókát, vagy egyéb farsangi 

kiegészítőket viseltek. A jelmezeseknek így 
nagy esélyük volt az ajándék torták és italok 
elnyerésére. Jövőre reményeink szerint, kicsit 
bátrabban és többen vállalkoznak a jelme-
zes beöltözésre. Azonban nem kell egy évet 
várni az újabb retro discora! A nagy sikerre 
való tekintettel Terbócs Dénes márci-
us 29-én ismét a környei Művelődési 
Házban válogat az elmúlt harminc év 
legtáncolhatóbb zenéiből.

Schweininger Ilona intézményvezető

Gondoskodjon  
a jövőjéről!

Szeretné a nyugdíjas  
éveit az állami  

ellátástól függetlenül  
élvezni? 

Ha a kérdésre igennel válaszolt, akkor válasszon 
a személyre szabott megoldások közül és biztosítsa jövőjét!

Szakszerű tanácsadással állok rendelkezésére: 
Ódor József – 06 30 247 8438

E-mail: jozsef.odor55@gmail.com

 
 
 
 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
tisztelettel meghívja községünk polgárait 

Nemzeti ünnepünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója, március 15-e  

alkalmából megrendezésre kerülő helyi ünnepségünkre. 
 

Megemlékezésünk időpontja: 
 

 
 
 

 
AZ ÜNNEPI MŰSOR PROGRAMJA: 

 
17.00   Ökumenikus istentisztelet a Környei Római Katolikus 

Templomban 
 
17.30  Ünnepi program a Művelődési Házban: 
 

 köszöntőt mond Beke László polgármester 
 Díszpolgári Cím átadása 
 a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjainak műsora 

 
A műsor után gyertyás átvonulást követően koszorúzás a Kegyeleti 
Parkban. 

 
Szeretettel várjuk községünk lakosságát! 

 
Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
 
 
 



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

Választási tájékoztató

Az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választására (április 6.) az értesítőket a 
Nemzeti Választási Iroda 2014. február 
17-ig postai úton kézbesítette a választó-
jogosultak számára.

A helyi választási iroda értesítő átadásával 
vagy megküldésével tájékoztatja a sza-
vazóköri névjegyzékbe történt felvételéről 
azt a választópolgárt, aki 2014. február 
7-ét követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, de nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott 
adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. 
A mozgóurna igénylésének okát a törvény 
korlátozza: csak az a választópolgár kérhet 
mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a 
szavazóhelyiségbe, mert egészségi ál-
lapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt gátolt a mozgásá-
ban. Egyéb indokok (például munkavég-
zési kötelezettség teljesítése) alapján nincs 
lehetőség mozgóurna igénylésére.

A helyi választási iroda a mozgóurnát 
igénylő választópolgárokról az informatikai 
rendszerben külön jegyzéket (a „mozgó-
urnát igénylő választópolgárok jegyzéke”) 
készít. Ebbe a nyilvántartásba – a nevétől 
eltérően – természetesen nem azokat kell 
felvenni, akik kérték a mozgóurnát, hanem 
csak azokat, akik kérelmét a helyi választási 
iroda pozitívan bírálja el.

Átjelentkezéssel az a választópol-
gár szavazhat, aki a szavazás napján 
Magyarország területén, de a magyaror-
szági lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez 
azt jelenti, hogy egy másik településen 
tartózkodó választópolgárnak nem kell 
hazautaznia a választójoga gyakorlásá-
nak érdekében.

2014. március 21. péntek 16.00 
óráig nyújtható be kérelem a nemzetiségi 
névjegyzékbe való felvételre.

A nemzetiségi névjegyzékbe való felvé-
telhez, a mozgóurna igényléshez, mind az 
átjelentkezéshez szükséges nyomtatványok 
a www.valasztas.hu web oldalról tölthetők 
le vagy a polgármesteri hivatalban besze-
rezhetők. A polgármesteri hivatal munkatár-
sai ügyfélfogadási időben szükség esetén 
segítséget nyújtanak a nyomtatványok 
kitöltésében.

Közmeghallgatás  
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzatának, vala-
mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe képviselő-testülete értesíti a lakossá-
got, hogy március 10-én hétfőn, 16 órától 
a Polgármesteri Hivatal Horváth Miklós 
termében közmeghallgatást, 17 órától a 

Művelődési Házban falugyűlést tart, melyre 
tisztelettel várja az érdeklődőket.

A falugyűlésen tájékoztató hangzik el a 
tavalyi évben elvégzett feladatokról, az idei 
tervekről, az április 6-ai választással kap-
csolatos tudnivalókról, valamint a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elnöke 
is beszámol az elmúlt esztendőben végzett 
munkáról. 

Munkaerő-piaci tréning

A TJ ESZI Családsegítő Szolgálat márci-
usban ismét munkaerő-piaci tréningeket 
indít Tatabányán. Az öt napos tréningekre 
azokat az álláskeresőket várják, akik sze-
retnék elsajátítani a hatékony álláskere-
sési technikákat (telefonos álláskeresés, 
önéletrajzírás, állásinterjú-technikák gya-
korlása, stb.)

A tréningek időpontjai: 2014. március 17-
21, valamint március 24-28. A foglalkozások 
naponta 9-től 14 óráig tartanak.
A részvétel díjtalan, de a limitált létszám 
miatt regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 
legkésőbb március 11-éig lehet Mattesz 
Mónikánál a 30/281-2431-es telefonszámon.

Képviselői  
fogadóóra

Vadász Éva képviselő hagyományosan 
fogadóórát tart minden hónap első hét-
főjén 17 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatal képviselői szobájában. A képviselő 
legközelebb március 3-án várja a segítsé-
get igénylőket kéréseikkel, kérdéseikkel, 
problémáikkal.

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,  
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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.

Érkeznek a kéményseprők

Február elejétől végzi községünkben a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatást a Magyar Kémény Kft. A társaság 
kéményseprői ez idő alatt a kémények el-
lenőrzése, tisztítása, felülvizsgálata mellett 
a szolgáltatási díjak beszedését is végzik.

A Magyar Kémény Kft. az érdeklődő, tájé-
kozódni kívánó ügyfelek részére munkana-
pokon 8 és 12 óra között ügyfélszolgálatot 
tart a tatabányai kirendeltségén, a Gál I. 
ltp. 708. sz. alatt, telefon: 06 34 310-100 és 
06 40 918-025/243-as mellék.


