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Második helyezés az EnergiaKözösségek versenyében
Tegyél a KÖRNYE-zetedért! – ezzel az elne-
vezéssel indult a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola hat diákja és családjaik, valamint 
két felkészítőjük, Staudinger Ágota és Horti 
Károlyné a GreenDependent Intézet által 
meghirdetett EnergiaKözösségek verse-
nyében. A környei energiavadászok és klí-
ma-koordinátorok az eredményhirdetésen 
az országos verseny második helyezéséért 
járó ajándékot vehették át.

A z ország különböző pontjairól 
31 csapat nevezet t a Green-
Dependent Intézet felhívására, 

az EnergiaKözösségek versenyére. Az 
E.ON csoport által támogatott verseny 
célja, hogy a családok, háztar tások 
energiatudatosságát és energiahaté-
konyságát növelje, és ezen keresztül is 
népszerűsítse a klímabarát életmódot. A 
családok az energia megtakarításával 
hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon 

kevesebb energiát 
kelljen előállí tani, 
és így csökkenjen 
e n e r g i a f ü g g ő -
ségünk , a k l íma -
vál tozáshoz való 
h oz zá j á ru l á su n k 
is. A megtakarítási 
versenyben csalá-
dok , ház tar tások 
által alakítot t ún. 
energiaközösségek 
vet tek részt ez ja-
nuár 1-jétől május 
31- é ig ,  munkáju -
kat felnőt t kl íma-
koordinátorok és 
gyerek energiava-
dászok vezették. A 
Tegyél a KÖRNYE-zetedért! nevet viselő 
környei formációt a korábbi öko-csapat 
tagjai, Lóczi Boglárka és Lóczi Kata, Nagy 
Mátyás és Nagy Miksa, Virga Réka, Tóth 

Gabriella és családjaik alkották, munká-
jukat Staudinger Ágota és Horti Károlyné 
klíma-koordinátorok segítették.

Õ 2. oldal

20 éve a Szivárvány minden színében
Számtalan fellépést, táncot megörö-
kítő fénykép, emléklapok, oklevelek, 
régi használati eszközök, viseletek – 
ezek fogadták a környei Művelődési 
Házba, a Szivárvány Táncegyüttes 20. 
születésnapját köszöntő rendezvény-
re érkezőket május 31-én. Megannyi 
emlék az eltelt két évtizedből, amely 
az idő haladtával mind jobban gaz-
dagodott, színesedett…

N egyedszázada indí tot ták 
be a környei általános isko-
lában szakköri formában a 

néptánc oktatást, öt esztendővel ké-
sőbb pedig megalakult a Szivárvány 
Táncegyüttes. Azt, hogy napjainkig 
hány gyermek ismerkedhetett meg 
a gyökerekkel, a magyar néptánccal 
és hagyományokkal, megbecsülni is ne-
héz lenne, az biztos, hogy az együttesben 
generációk nőttek fel. S az is biztos, hogy 
a mára „öregek” tudása, lelkesedése, 
táncszeretete semmit sem kopott, hiszen 

László Márta Martin díjas táncpedagógus 
hívó szavára hónapok óta gyakoroltak, 
hogy ők is színesítsék a születésnapot, me-
lyet zsúfolásig megtelt színházteremben 
ünnepeltek.

A közel három órás 
műsor hűen tükrözte az 
együttes „Szivárvány” el-
nevezésének eredetét, a 
sokszínűséget. Előbb a Kin-
cső, majd Balaskó István 
zenekarának muzsikájára 
elevenedtek meg a szín-
padon László Márta és 
Keltai Gábor koreográfiái 
a különböző korosztályú 
csoportok előadásában. 
A vastapssal kísért reper-
toárban szerepelt játék-
fűzés és ugrós, kalocsai, 
mezőföldi, bodrogközi, 
felcsíki, nyírségi, mold-
vai táncok, széki tempó, 
martosi karikázó, mustáro-

zás Rábaközben, szilágysági cigánytánc, 
keringő, klarinét polka és molnártánc, 
amely hatalmas közönségsikert arató 
csattanóval, a hölgy táncosok elnáspán-
golásával zárult. Õ 2. oldal
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Második helyezés az 
EnergiaKözösségek versenyében
…folytatás az első oldalról.

A verseny során a megtakarítás nyomon 
követhetősége érdekében a mérőórákat 
rendszeresen, minden hónap elején le kel-
lett olvasni, valamint a nevezőkre környezet-
tudatos és energiatakarékos életmódhoz 
kapcsolódó kreatív feladatok is vártak. 
Például tervet készítettek, miként tudnának 
még jobban takarékoskodni az energiával, 
Húsvétkor energia-böjtöt, majd klímabarát 
locsoló bulit terveztek, illetve közlekedési 
szokásaikat is fel kellett térképezniük.

Az öt hónap alatt a környei csapat az 
előző év ugyanezen időszakához képest 
a gázfogyasztását 2,29, a villanyt 21,53 
százalékkal mérsékelte, s vízből is 8,79 
százalékkal kevesebb fogyot t. A ver-
senyben résztvevő 31 nevező országos 
megtakarításának átlaga 5,6 százalé-
ka let t, ami azt jelenti, hogy összesen 
66,3 tonna CO kibocsátás csökkenést 
eredményezett. Az elért megtakarításuk 
és a kreatív feladatok megoldásai a 
környeieket egészen a második helyre 
repítették, így az ünnepélyes díjkiosztón 
egy ún. zöldboltokban levásárolható, 
250 ezer forint értékű utalványt vehet-

tek át, valamint mindenki választha-
tot t egy-egy őshonos gyümölcsfacse-
metét, i l letve az iskola udvarán egy 
szelídgesz tenye fát fognak elül tetni.  
A diákok, családjaik és a pedagógusok 
úgy döntöttek, hogy vásárlási utalványuk 
felét felajánlják az iskolai napközis cso-
portok részére zöldjátékok vásárlására.

Gratulálunk az „Ökoiskola” címet viselő 
intézmény tanulóinak, a Tegyél a KÖRNYE-
zetedért! csapat tagjainak, akik ezúton is 
köszönik Környe Község Önkormányza-
tának a részvételhez nyújtott erkölcsi és 
anyagi támogatását!

20 éve a Szivárvány minden 
színében
…folytatás az első oldalról.

Az iskola háziversenyének legjobbjai is az 
ünnepségen vehették át ajándékaikat. 
Az idei Szívkirály a versenyen résztvevő 
lányok titkos szavazatai alapján Labossa 
Döme lett, míg a Pünkösdi Királyné Nagy 
Lilla, aki sorban már harmadszor nyerte el 
ezt a címet tánca és énekhangja alapján.

Hideg, esős, szeles idő volt három éve 
júniusban a soproni Szent Iván FolkFesten. 
Amikor a környei táncosok a színpadra lép-
tek, kisütött a Nap és egy szivárvány jelent 
meg a város felett – idézte fel emlékeit Horti 
Károlyné, aki az általános iskola nevében 
köszönte meg László Márta és Keltai Gábor 
egész éves munkáját, s hogy a Művelődési 
Ház falai közé varázsolták a szivárványt, 
amire a jelenlévők minden bizonnyal még 
sokáig fognak emlékezni.

Minthogy nem igazi a születésnap torta 
nélkül, természetesen az sem hiányozhatott 
az ünnepségről. Sőt, még a gyerekek is 
olyannyira készülődtek, hogy hét formáció 
is nevezett a tortadíszítő versenyre, melyet 

végül Mucsi Réka és csapata egy olyan 
édességgel nyert meg, amely nemcsak 
díszítésében, de tésztájában is a gyönyörű 
optikai jelenséget idézte.

A program kezdetén Beke László polgár-
mester is egy hatalmas tortával fejezte ki 
köszönetét valamennyi környei nevében az 
eltelt 20 évért, amely valóban a szivárvány 
pompájával színesítette a község ünne-
peit, rendezvényeit, öregbítette hírnevét. 

A finomság átadása előtt a polgármester 
Müller Pétert idézve kívánt még sok szép és 
emlékezetes jubileumot az együttes, a tánc-
pedagógusok és segítőik számára: Lehet, 
hogy egy nagy össztáncban valamennyien, 
akik valaha szerettük egymást, találkozunk... 
Írd tovább ezt a történetet, hiszen a tiéd is... 
Legyen ez a vándorlásunk naplója… Nem-
csak a magunk számára, de mindazoknak, 
akik velünk és utánunk jönnek…

Te is megnősz kisöcsém!
I t t játszottam három évig, nőttem, s 
velem nőtt a szék, a baba, a labda, az 
autó, tanultam verset, mesét. A csengőig 
ágaskodtam, most elérem könnyedén, s a 
kicsiknek most én mondom, te is megnősz 
kisöcsém! – így búcsúztak Vackor Óvoda 
és Bölcsőde legnagyobbjai pénteken 
társaiktól, s az óvodapedagógusoktól, 
dadusoktól. 

A hogy májusban a bölcsődések, 
úgy az ovisok közös ünnepsége 
is hagyomány teremtő volt az 

intézményben június 6-án, hiszen eddig 
a két különálló épületben nem nyílt rá 
lehetőség, hogy a ballagó gyerekektől kö-
zösen köszönjenek el. A legnagyobbaktól 
természetesen a csoportok külön-külön 
is elbúcsúztak, megajándékozták őket, 
ezút tal azonban valamennyi apróság 
összegyűlt az aulában. Verseltek a szere-
tett óvónénikről, játékokról, barátokról, a 
„nagyok” arról, hogy mennyit nőttek és 
okosodtak, s a kisebbeknek ígéretet tettek: 
jövőre, ha ti is jöttök, ne féljetek, segítek!

Az ősszel iskolába induló apróságok 
útravalóul, s azzal a kívánsággal, hogy 
hamarosan ők olvasgassák, meséljenek 
belőle, egy-egy mesekönyvet, valamint 

tolltartót és olyan varázsceruzát vehettek 
át ajándékul Nikáné Vadász Erzsébet intéz-
ményvezetőtől, amely segít majd a betűk, 
számok ügyes formázásában.

Vanyáné Kalocsai Mária meglepetései 
nem csupán a tanévkezdéshez, de a nyári 
szünethez is kapcsolódtak. A fejlesztőpe-
dagógus ötletjavaslatokat állított össze 
a családok számára napsütéses és esős 
időjárás, s különböző helyzetek, például 
várakozás, utazás esetére, hogy miként 
töltsék el tartalmasan, örömtelien a nyarat. 

E mellett valamennyi búcsúzó gyerkőc 
névre szóló, azaz személyre szabott betűs, 
számos memóriajátékot is kapott, attól 
függően, hogy a kicsinek milyen területen 
van szüksége fejlesztésre.

A szeretett óvodától pénteken 35 kisleány 
és kisfiú köszönt el, s a következő nevelési 
évre várhatóan ugyanennyien érkeznek, 
így az ideihez hasonlóan 150 körül alakul 
a gyermeklétszám. A nyári szünet július 28-
án kezdődik, s augusztus 11-én már ismét 
megnyitja kapuit a kicsik előtt az intézmény.

Elköszöntek a bölcsisek

E gy, kettő, három, négy, te kis cipő, 
hová mégy? Kip-kop, kopogok, óvo-
dába indulok… - szólt a mondóka a 

Vackor Óvoda és Bölcsőde bájos balla-
gási ünnepségén, amely az első volt az 
intézmény életében, hiszen bár évközben 
már tíz bölcsis elköszönt a társaktól, szept-
embertől újabb 12 picurka lesz óvodás. 
Őket búcsúztatták a palacsinta partival 
záruló közös ünnepségen kisbarátaik és 
nevelőik, bár az apróságok valószínűleg 
nemigen érthették, hogy mi is történik, s 
hogy miért is „kell” percekig nézni moso-
lyogva egy ismeretlen nénit…

Picit verseltek, majd megilletődötten 
sétáltak egyet vállukon a csokoládét, a 
pajtások névsorát, emléklapot rejtő kis 
tarisznyáikkal, végül pedig érkeztek az 
ünnep számukra legkedvesebb percei: 
a lekváros, pudingos, kakaós finom 
falatok. 

Szárnyat bontottak a diákok
Iskolai tanulmányait befejezte, 
tanulmányait a 9. évfolyamon 
folytathatja. Húsz diák bizonyít-
ványába került Környén ez a 
mondat, a végzősök június 13-án 
vettek búcsút a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskolától, társaiktól, 
pedagógusaiktól. Az intézmény 
csengője ezúttal hosszabban, 
ünnepélyesen szólt, jelezve, hogy 
elérkezett számukra az a pillanat, 
amit talán annyira vártak, mégis 
oly nehéznek bizonyult.

B ár egy osztály közössége-
ként járták körbe utoljára 
az iskola jól ismert, ezúttal 

ünnepi díszbe öltöztetett folyosóit, 
a diákokat két pedagógus, Kollárné Paragi 
Éva jelenlegi és Szakálné Gaál Mónika egy-
kori osztályfőnök kísérte, miután létszámuk 
a végzés évére egy osztálynyira apadt.

Az új, ismeretlen helyzet az intézményben 
mindenkit komoly kihívások elé állított, de 
ti nyitottak voltatok egymás iránt, és pél-
damutatóan viselkedtetek az új közösség 
kovácsolásában – hangzott el Ráczné Wiszt 
Vilmától a kisgyermekből szép lassan gon-
dolkodó ifjú emberekké vált fiatalok felé.

A nyolc év sok-sok munkával telt, sike-
rekből és bizony kudarcokból is állt. A szép 
emlékeket ne feledjétek, a sikertelensé-

gekből pedig merítsetek erőt, szolgáljanak 
tanulságképpen a jövőben. Ne feledjétek, 
ha segítségre szorultok, ha örömötöket vagy 
bánatotokat akarjátok elmondani valaki-
nek, ide mindig visszajöhettek. Ne feledjétek 
azt sem, hogy a gondtalan évekhez szüleitek 
gondoskodása is kellett. Köszönjétek meg 
fáradozásukat! Mi is köszönjük nekik, hogy 
velük együttműködve sikeresen formáltunk, 
neveltünk titeket – fogalmazott az igazgató-
helyettes, útravalóul Shakespeare szavait 
ajánlva: Megcélozni a legszebb álmot, 
komolyan venni a világot. Mindig hinni és 
remélni, így érdemes a földön élni!

Hagyomány, hogy azok a vég-
zős diákok, akik tanulmányi mun-
kájukban, az iskola sportéletében 
kiemelkedő eredményt értek el, 
ballagáskor jutalmat vehetnek át.

Példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, valamint kiemelke-
dő közösségi munkájáért Kerék 
Daniella, kiemelkedő közösségi 
munkájáért Hartman Alex, példa-
mutató énekkari munkájáért Csáki 
Dorottya, példamutató szorgalmá-
ért, kiemelkedő vizsgaeredménye-
iért Olsovszky Árpád Csaba vehe-
tett át jutalmat. Jakobi Réka, az 
idei tanév Kisfaludy-díjas végzős 
diákja kitűnő tanulmányi munkájá-
ért, példamutató magatartásáért, 

szorgalmáért és kitűnő vizsgaeredménye-
iért részesült elismerésben. Mucsi Dalma 
jeles tanulmányi munkájáért, példamutató 
magatartásáért, szorgalmáért, valamint 
kiemelkedő vizsgaeredményeiért, Holló 
János és Wittman Ferenc kiváló sportered-
ményeiért vette át a köszönet könyvét 
Trézlné Staudinger Csilla igazgatótól. 

A Szülői Munkaközösség nevében Farkas 
Éva elnök a közösségben végzett áldozatos 
munkájáért Lábadi Éva, Holló Jánosné, 
Jakobiné Linczmaier Henrietta, valamint 
Csákiné Brenner Mária részére fejezte ki 
köszönetét.
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Kitáncolták, kidanolták a májfát
A májusfát eredetileg a szerelmes fiú ál-
lította szíve választottjának házánál, így 
fejezve ki érzéseit. A májusfa, a természet 
megújhodásának a szimbóluma az udvar-
lási szándékot jelezte, s egyben szerelmi 
ajándékként is szolgált, azok az ifjú höl-
gyek pedig, akiknek otthona előtt május 
elsején szalagokkal feldíszített májfa állt, 
büszkén dicsekedtek társaiknak.

B ár a népszokás mára némileg 
átalakult, a hagyományt Környén 
ma is ápolja a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, így április 30-án a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
segítségével a polgármesteri hivatal 
parkolójában és a Közösségi és Tájháznál 
felállították a színes szalagokkal díszített 
májfákat, melyekről természetesen a pa-
lackok sem hiányozhattak.

Pünkösd vasárnapjának délutánján 
pedig dobszó verte fel a község csendjét, 
hiszen a tatabányai Dobbantók, azaz a 
Hudák Tibor vezette dobcsapat így adta 
a falubeliek tudtára, hogy gyülekezzenek, 
hiszen elérkezett a májusfák kitáncolásá-

nak, kidanolásának ideje. A fákat kidöntő 
urak a rekkenő hőségben is férfiasan 
helytálltak, a májusfák – mondhatni – ele-
gánsan hajoltak meg az akaratuk előtt, 
olyannyira, hogy a palackokon még a 
földet éréskor sem esett egyetlen karcolás 
sem. A két helyszínen a Német Nemzetisé-

gi Gyermekcsoport, a Német Nemzetiségi 
Dalkör, a Szivárvány Táncegyüttes, vala-
mint a Bányász Táncegyüttes négy párja 
alapozta meg a műsort és a májfadöntést 
követő Pünkösdi batyus-bál hangulatát, 
ahol a talpalávalóról a Mányi Eber Kapelle 
gondoskodott.

Szépül a templomkert, a parókia
Hamarosan egy esztendeje lesz, hogy 
Környén szolgál Nagy Péter református tisz-
teletes, aki tavaly ősszel egyáltalán nem 
képletesen vágta nagy fába a fejszéjét. A 
gyülekezettel karöltve, megkezdték a pa-
rókia és a templom kertjének csinosítását.

M ára nemcsak, hogy eltűntek a 
templom falaihoz érő, s gyökér-
zetükkel az alapot is veszélyez-

tető fák, de csinos virágágyások, frissen 
ültetett fagyalsor fogadja az odaérkezőket, 
mindamellett, hogy lesz még tennivaló.  
A templom is megújult némileg. Kicserélték 
az ajtókat, ablakokat, részben a villamos-
vezetékeket, s elkészült az ereszcsatorna. 
A tiszteletes annak örül a leginkább, hogy 
számos segítő akadt: az önkormányzat 
közmunkásai mellett, a gyülekezet tagjai 
folyamatosan serénykedtek, s felajánlá-
sokban sem volt hiány. A virágládákat 
ajándékba kapták, az elültetett növényeket 
az asszonyok vitték, a hátsó kerítéshez a 
drótfonatot a kertszomszéd ajánlotta fel, s 

azt még ma sem tudják, hogy 
a kerékpártárolókért kit illet a 
köszönet, mert – ahogy tiszte-
letes úr fogalmaz – egyszer 
csak megérkezett az önkor-
mányzati kis traktor, s letették. 

A kert mellett a parókia is 
megszépült. Az alagsorban 
járólapoztak, felújítot ták a 
vizesblokkot, festettek, má-
zoltak, míg végül elkészült 
a lelkészi hivatal és a gyüle-
kezeti terem. Ez utóbbiban 
biblia- és hittanórák tartására 
nyílik lehetőség, vagy télen 
kisebb, 20-25 fős létszámú istentiszteletre, 
hiszen radiátor is került a helyiségbe, szintén 
adományként s így fűthetővé vált.

A használt, de még jó állapotú bútorokat 
az önkormányzat ajánlotta fel, s a munká-
latokhoz másfélmillió forintos támogatást 
is nyújtott, illetve további 300 ezer forint 
érkezett be adományokból. Az összegből 
félmilliót fordítottak a tagyosi konferencia-

terem berendezésére, a többit pedig a 
most átmenetileg lezáruló rekonstrukciókra. 
A tervekben ugyanis szerepel még egy ve-
gyes tüzelésű kazán beszerzése, a templom 
külső-belső festése, az utcafelőli kerítés 
felújítása és a kémények rekonstrukciója is 
sürgetővé vált, ám ezeket a munkálatokat 
valószínű, hogy csak pályázati támogatás-
sal tudják megvalósítani.     

Elmaradt a vesszőzés, de…
Ha jól viselkedik Orbán, akkor borral 
szokták öntözni. Mi idén úgy döntöttünk, – 
természetesen pohár mellett – hogy hozta 
a formáját, de azért a vörösborral kicsit 
hadilábon álltunk, ezért megkóstoltatjuk 
vele – fogalmazott Szántó László, az egyik 
legidősebb Les-hegyi szőlősgazda, mielőtt 
borral öntözte meg a Szent Orbán Szobrot 
június 1-jén Környén.

K özségünkben 1996, a Glász József 
által faragott szobor elkészülte óta 
szervezi meg minden esztendőben 

a Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint Környe 
Község Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottsága az Orbán-napi ünnepséget a 
Les-hegyen, a pincéknél azonban ezúttal 
már előző nap nagy volt a sürgés-forgás.

Bella Sándor szőlősgazda először három 
esztendeje hívta nedűik megversenyezteté-
sére a vállalkozó kedvűek, az idei felhívásra 
18 gazda nevezett 36 mintával. Sajnos nem 
igazán jelentek meg azok a gazdák, akik 
meg tudnák mutatni, hogy nagyon jó volt 
a termésük, versenyképes a boruk és részt 
szeretnének venni a kollektíva összekovácso-
lásában. Reméljük, hogy jövőre még többen 
lesznek – fogalmazott az előző napi borver-
seny eredményhirdetése előtt Bella Sándor.

Aki bort készít, az szívvel-lélekkel teszi, 
viszont vannak olyan, rajtunk kívül álló té-
nyezők, amelyek befolyásolják a minőségét 
– hangzott el Zantleitner Anikótól, aki úgy 
vélte: mindezt a tavalyi év is bizonyította, 
hiszen nagyon meleg szüret volt, ezért az 
oxidáció sok bornál megjelent, s okozott 
minőségi romlást. A borbíráló a verseny által 

biztosított konzultációs és tapasz-
talatcsere lehetősége révén arra 
bíztatta a gazdákat, hogy jövőre 
is ugyanilyen nagy kedvvel, szor-
galommal készítsék boraikat és 
találkozzanak a pincék kincsei-
nek megmérettetésén.

Bár az idei verseny mezőnye 
zömmel megegyezett a tava-
lyival, a szervezők örömére de-
bütálók is neveztek, sőt, egyikük 
Nagyarany minősítést szerzett: 
Somogyi Zoltán épp a „kárhoz-
tatott” kategóriában ért el 3 
tized híján 20 pontot Cabernet 
Sauvignon vörösborával. Szintén 

Cabernet Sauvignon hozott arany foko-
zatot Král Jánosnak, míg Véber Istvánnak 
Zweigelt fajtájú bora. A vörösborok között 
két ezüstminősítést szerzett Tar Géza, szintén 
ezüstöt Wittmann Ferenc, bronzot Mikite 
György, Balaskó Mihály, Pákozdi Ferenc és 
Jakab Mihály. A fehérborok kategóriája 
több dicsőséget eredményezett a gazdák 
számára. Arany fokozatot ért el Tar Géza 
(Szürkebarát), Král János (Irsai Olivér), 
Bernhardt Tivadar (Cserszegi Fűszeres), 
Balaskó Mihály (Zalagyöngye). Ezüstminősí-
téses oklevéllel térhetett haza Andor János, 
Pákozdi Ferenc, Bella Sándor, Véber István, 
Somogyi Zoltán, Szőgyényi Zoltán, bronz 
fokozattal Somogyi Zoltán, Mikite György, 
Horváth Béla, Végh Dezső, Jakab Mihály, 
Bella Sándor, Aknai Antal, Gselmann Péter.     

Az Orbán-napi ünnepségen hagyo-
mányosan nagy sikerrel adott műsort a 
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Gye-
rekcsoport, az általános iskola néptánc 
tagozatának diákjai, valamint a Német 
Nemzetiségi Dalkör, majd a program a 
Les-hegyi gazdák vendéglátása mellett 
vidám, jó hangulatú borozgatással, beszél-
getéssel zárult.

Mint ismert, a boros gazdák a védőszent-
től várják a szőlők védelmét, a növény-
betegségek elhárítását, ezért állíttatnak 
szobrot a számára. Ha Orbán napján esik 
az eső vagy fagy, akkor a legtöbb borvidé-
ken pálcával ütik a Szent szobrát, de ha jó 
az idő május 25-én, akkor megkoszorúzzák, 
felvirágozzák, borral öntözik.

Hittantábor Környén
Közel 50 általános iskolás, helybeli, 
várgesztesi és vértessomlói hittanos gyer-
mek számára rendezett napközis tábor 
június 16-a és 18-a között a Környei Római 
Katolikus Egyházközség a Közösségi és 
Tájházban.

A gyerekek tábori részvétele szociális 
helyzettől függetlenül díjtalan volt, 
miután az egyházközség pályázati 

és támogatási forrásokból biztosította a 
napi háromszori étkezést, az esztergomi 
kirándulást és a különböző programokat.  

Az oktató, nevelő és természetesen 
kellemes nyári kikapcsolódást, játékokat 
is nyújtó három nap alatt a lányok, fiúk 
számos olyan érdekességgel, újdonság-
gal is találkozhattak, melyekre a tanév 

során nincs lehetőségük. Első nap a helyi 
szakrális épületekkel, no meg egymással 
ismerkedtek meg: reggel közösségformá-
ló játékokban vehettek részt a nebulók, 
majd ellátogattak a katolikus templom-
ba és a tóparti játszótérre. Délután egy 
vér tessomlói apuka, Komlóssy Gábor 
vezetésével valamennyien kipróbálhatták 
a barkácsolást, pólónyomatást, de akinek 
ezekhez nem volt kedve, az mesefilmet 
nézhetett. A tábor első napjának zárása-
kor már minden kisgyermek eldicsekedhe-
tett azzal, hogy van egy nem lakóhelyéről 
származó barátja. 

A második napot Esztergomban töltötték 
a gyerekek, ahol megtekintették a Feren-
ces Rendházat és a hozzá tartozó templo-
mot, valamint gimnáziumot. A ferencesek 

részéről Farkas Patrik 
és Dávid atya fogad-
ta a csoportot, a tá-
borozók nagy érdek-
lődéssel hallgatták 
Dávid testvér meséit, 
érdekes beszámo-
lóit. A Nagyboldog-
asszony és  Szent 
Adalber t  p r ímás i 
főszékesegyházhoz 
is ellátogattak a vár-
hegyre, a fiatalokat 
teljesen lenyűgözte a 
hatalmas tér, a nagy 
oszlopcsarnokok, a 
kupola. Mozgalmas 
és terjedelmes na-
pot tudhattak maguk 

mögött, nem is csoda, ha a kirándulás 
végére mindenki nagyon elfáradt. 

A tábor utolsó napján a reggeli után 
akadályverseny várta a diákokat a tó 
partján: öt csapat 7 állomáson mérhette 
össze tudását hitbeli és ügyességi játékok 
terén, s igen ügyesen, könnyedén vették 
az akadályokat és a plusz megmérette-
téseket. Délután kinek-kinek kedve szerint 
folytatódhatott a pólónyomás, színezés, 
és a szabadtéri játék, majd Steiner Tí-
mea a vértessomlói Német Nemzetiségi 
Általános Iskola pedagógusa tar tot t 
a vér tessomlói Sarlós Boldogasszony 
kegyképről és történetéről előadást, 16 
órától pedig a katolikus templomban 
Bedy Sándor plébános mutatott be Te 
deum szentmisét, melynek résztvevői 
hálát adtak a sikeres tanévért és táborért.  
A szentmise után a tóparton szalonnasü-
tés és tábortűz várta a gyermekeket és 
családjukat, akik Tremmel Kata és Popo-
vics Milán szervezők reményei szerint hoz-
zájuk hasonlóan úgy vélik, hogy sikeres 
és roppant tartalmas tábort tudhatnak 
maguk mögött, s ha lehetőség adódik 
rá, jövőre ismét ellátogatnak Környére. 

A tábor lebonyolításához nyújtott segít-
ségért köszönet továbbá Juhászné Perjés 
Emőke vértessomlói hitoktatónak, a három 
településről érkező szülőknek és nagyszü-
lőknek, valamint a költségek finanszírozá-
sáért a Székesfehérvári Egyházmegyének, 
a Várgesztesi, Vértessomlói, Környei Egyház-
községnek és az anyagi támogatás mellett 
helyszínt és gépjárművet is biztosító környei 
önkormányzatnak!
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24 év alatt 214 gobelin
Feltehetően országszerte sem 
sok férfi akad, aki a nyugdíjas 
éveinek szabad óráit kézimun-
kázással töltené. Közéjük tartozik 
a környei Szedlák Béla, aki az 
eltelt 24 év alatt 214 gobelint 
készített el. Alkotásaiból június 
10-én nyílt kiállítás a tatabányai 
Madrigál Énekegyüttes köz-
reműködésével a Művelődési 
Házban.

A 75. születésnapját június 
12-én ünneplő Szedlák 
Béla gobelin képeinek 

csupán töredéke, 38 fért el a 
Művelődési Ház tükrös termének falain.  
A termékeny alkotó további, 176 alkotása 
egy kis fotóalbumban tekinthető meg. 

A férfi szakmáját tekintve esztergályos, 
majd a sors úgy hozta, hogy munkaköre 
napi 12 órás ébrenlétet, figyelést kívánt. 
Egy idő után fárasztónak találta az ol-
vasást, s önmagát képezve, önmaga 

szórakoztatására sajátította el a gobelin 
készítés tudományát. A kedvtelés oly-
annyira szerelemmé vált, hogy mára a 
200-at is meghaladja képeinek száma. 
De közben természetesen igazi szerelme, 
párja sem szorult háttérbe. Bélának ma is 
a „Két öreg fa” címet viselő tűgobelin a 
legkedvesebb alkotása, melyet felesége 

50. születésnapjára készített el 
másfél év alatt: titokban varrta 
napi 2-3 órát nagyítóval. 

A férfi nem szívesen válik meg 
alkotásaitól, talán azért sem, 
mert szinte mindegyikhez köti 
a házaspárt egy-egy emlék, 
hiszen bármerre járnak, keresik 
az előfestett kongré anyag vá-
sárlásának lehetőségét, amit 
később megmunkál. Kedveli 
a bonyolult, több színből álló 
tájképeket és a csendéleteket 
is, s amire talán a legbüszkébb, 
hogy az öt fiú unokája közül 
hárman követik a nagypapa 

példáját, ők is varrnak gobelint.
Műveit első alkalommal 2004-ben lát-

hatta a nagyközönség Tatabányán, majd 
2006-ban ismét, 2010-ben Cserkeszőlőn, 
2011-ben Kocson nyílt gobelin képeiből 
kiállítás. A környei tárlat díjtalanul tekinthető 
meg július 14-éig a Művelődési Ház nyitva 
tartási idejében.

Hagyományteremtő nyárköszöntés Környén
Jó a csapat! – buzdította a kevésbé 
bátrakat is táncra „Bulis Vili” május 23-
án a környei Idősek Klubja kertjében, 
ahol egyre vidámabbá vált a hangulat.  
A mintegy nyolcvan vendéget a kistér-
ségi társuláshoz tartozó otthonokból, 
klubokból, Tatabányáról, Tarjánból, Vér-
tesszőlősről és Vértessomlóról invitálták 
Környére azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy megszínesítsék mindennapjaikat, új 
ismeretségeket, barátságokat kössenek. 

K örnyén 1969 óta működik szoci-
ális ellátás a falu központjában, 
pár méterre a tó partjáról, gyö-

nyörű, festői környezetben. A szociális 
alapszolgáltatás keretein belül szoci-
ális étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
nappali ellátást és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást biztosítanak, korábban 
az önkormányzat, 2008 júniusától a Ta-
tabányai Egyesített Szociális Intézmény 
működtetésében. 

A nyugdíjas éveket, az időskort is 
felelősséggel, felkészülve kell megélni, 
célokat, tartalommal megtölteni, ami 
nem könnyű feladat – hangzott el a 
hagyományteremtő program kezdetén 
Halász-Becker Anita szolgálatvezetőtől, 
aki köszönetét fejezte ki a jelenlegi mű-
ködtető, valamint a környei önkormány-
zat számára a feladatellátásukhoz folya-
matosan nyújtott áldozatkész segítségért. 

A vendégektől azt kérte, hogy töltsék 
vidáman és aktívan a délelőttöt, felejtsék 

el a mindennapi gondokat, beszélgesse-
nek, szerezzenek új barátokat. A vidám 
hangulat megteremtéséből a szikrázó 
napsütés és csodálatos környezet, a 
finom falatok, no meg „Bulis Vili” mellett 
természetesen maguk a résztvevők is 
alaposan kivették a részüket. Voltak, 
akik dalcsokorral érkeztek, voltak, akik 
rövid, humoros történetekkel, mások 
nótafelismerésből vizsgáztatták társaikat, 
többen csapatokat alkotva activityztek, 
az épületben kiállított faragott, horgolt, 
csuhéból készített kézműves remekek 
pedig azt jelezték, hogy bizony az idős-

kori napok is telhetnek boldogságban, 
tartalmasan, értéket teremtve.

Koller Viola vértessomlói szociális gon-
dozó a találkozás, az összetartozás üzene-
tét így fogalmazta meg: remélem, érzik, 
hogy minden szó mögött tiszta szándék 
áll, ami nem több, nem kevesebb, mint 
segítő kéznyújtás a hétköznapokon, gyer-
tyagyújtás az ünnepnapokon. Minden 
hosszú út egy kis lépéssel kezdődik. Mi 
már sok ilyen kis lépést tettünk meg, hogy 
ehhez a naphoz elérkezzünk. Kívánom 
mindannyiunknak, hogy legyen erőnk 
még sok-sok kis lépést tenni EGYÜTT…  

A betörő a jó biztonságtechnika mellett a figyelő 
szomszédot utálja a legjobban...

Túlzás lenne azt állítani, hogy felfokozott 
érdeklődés kísérte a Friedrich Gyula 
képviselő által szervezett, június 17-ei 
vagyonvédelmi lakossági fórumot, s bár 
Környén valóban csökkent tavaly a bűn-
cselekmények száma, senki sem dőlhet 
hátra megnyugodva, mondván, ő nem 
válhat áldozattá.

A z eltelt évben 54 bűncselekményt 
regisztráltak községünkben, míg 
2012-ben 119-et, így a csökkenés 

meghaladja az 50 százalékot. A rendőrség 
9 alkalommal folytatott eljárást lakásbetö-
rés, egyszer pedig gépkocsi feltörése miatt 
– ezek a számok a képviselő-testület májusi 
ülésén hangoztak el, ahol a tatabányai 
rendőrkapitányság beszámolójából az is 
kiderült, hogy Környén az eltelt 5 évben 
nem volt olyan alacsony a bűncselekmé-
nyek száma, mint tavaly.

A község bűnügyi térképének ismerte-
tésével kezdte Csonkáné Huszár Anita, a 
megyei rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Osztály Bűnmegelőzési Alosztályának 
vezetője is a kedd esti lakossági fórumot, s 
a családias hangulat láttán ugyanazzal a 
megállapítással, mint tavaly: az emberek 
sajnos nem fordítanak elegendő figyelmet 
a bűnmegelőzésre. Sokan még ma is úgy 
gondolják, hogy hozzá nem törnek be, mert 
nincsenek értékei, s hogy a bűnözők rendre 

éjjel érkeznek, amikor otthon tartózkodik… 
S bár Környén valóban csökkenő tenden-

ciát mutat a bűncselekmények száma, a 
bajt jobb megelőzni. Országszerte követnek 
el az idősek sérelmére tipikus bűncselek-
ményeket, amikor rendre a hiszékenysé-
get, segítőkészséget és a gyanútlanságot 
használják ki. Gyakran előfordul, hogy va-
lamely szolgáltató munkatársának adják ki 
magukat, vagy valamilyen terméket árulva, 
esetleg segítséget kérve jutnak be a házba, 
s élnek vissza a tulajdonos figyelmetlen-
ségével. Előszeretettel alkalmazzák az ún. 
unoka-trükköt, amikor a nagyszülő kétség-
beesett telefonhívást kap az „unokájától”, 
aki valamilyen szorult helyzetre hivatkozva 
pénzt kér, s elküldi érte a „barátját”. 

Vajon honnan tudja az elkövető, hogy 
valakinek van unokája, s honnan ismeri 
még a nevét is? – tette fel a kérdést az 
osztályvezető, s természetesen a választ is 
megosztotta a jelenlévőkkel: az idősebbek 
hajlamosak bizalmas, családi információ-
kat is megosztani idegenekkel. Azt kérte, 
hogy legyenek gyanakvóak! Így idegent 
se engedjenek be soha a házba, s ha hi-
vatalos személynek adja ki magát, mindig 
kérjék el az igazolványát! Ha mégis bejut, 
akkor az értékek mindig legyenek elzárva! 

Az előadó a betöréses lopások leg-
gyakoribb módszereit is ismertette, s azt a 
bizonyos „5 perces” szabályt, ami alapján 

az elkövetők ténykednek. Lehet, hogy nem 
minden betörés előzhető meg, a dolguk 
viszont megnehezíthető, ha a megfelelő 
védelemmel látjuk el az otthonunkat. A be-
törő ugyanis mindig terepszemlézik, s akkor 
kockáztat merészebben, ha úgy ítéli meg, 
hogy 5 perc alatt feltűnés nélkül bejut az 
épületbe. Ezért fontos, hogy például a kerí-
tést ne lehessen átmászni, be lehessen rajta 
látni az udvarba, a kerti növényzet se legyen 
sűrű, mert tökéletes búvóhelyet biztosít, ha 
két bejárattal rendelkezik a ház, akkor mind-
kettőt ugyanolyan védelemmel kell ellátni, 
s szereltessünk fel riasztót. Arra is ügyeljünk, 
hogy titulus, vagy családi állapotra utaló 
jelzés ne szerepeljen a névtáblán, hiszen az 
alapján is lehet következtetni az anyagi hely-
zetre, vagy arra, hogy a tulajdonos egyedül 
él – sorolta a tanácsokat. Az is elhangzott, 
hogy a rendőrség új kezdeményezésként 
elindítot ta a „Szemfüles Szomszédok” 
programot. A pályázatot áprilisban írták ki 
lakóközösségek részére azzal a céllal, hogy 
az egymás mellett élők jobban megismerjék 
és segítsék egymást. A program logójával 
matricát is készítettek, melyeket jól látható 
helyeken ragasztottak ki a házakra, keríté-
sekre. Hiszen – ahogy fogalmazott – a betörő 
a jó biztonságtechnika mellett a figyelő 
szomszédot utálja a legjobban...

(A teljes előadás anyaga elolvasható  

a www.kornye.hu oldalon.)

Mókáztak, vetélkedtek a gyerekek Környebányán
Voltaképpen kegyes volt az időjárás a 
május 31-ei, környebányai gyereknap 
szervezőihez és résztvevőihez, mert bár 
nem szikrázott a napsütés, az eső csak 
picit szemerkélt, így nem rontotta el az 
ünnepeltek örömét és játékát.

A kicsiket a Családsegítő Szolgálat és 
Gyermekjóléti Központ munkatár-
sai kézműveskedni csábították, a 

merészebbek lovagolhattak, Bozó Kucskár 
Anikó vidám sorjátékokkal, ügyességi 
feladatokkal készült, s természetesen min-
denkinek jutott finom palacsinta is.

A sportos feladatok kezdetén úgy tűnt, 
hogy két csapat, az irtáspusztai „Vakáció” 
és a hazai „Hajrá Környebánya” elnevezésű 
formáció vág neki a mókás akadályoknak, 
de végül a legkisebbek is szerettek volna 
„ringbe szállni”, így Desszert néven ők is 
neveztek, köztük a még csupán 3,5 éves 
Dzsesszika, aki – igaz némi felnőtt segítség-
gel, s igencsak sajátos technikával, de – a 
zsákban futást is megoldotta.

A csapatokra várt még hullahoppozás, 
ugráló kötelezés, futás labdát pattogtatva, 
kötélhúzás, lángos evő verseny, s a régi népi 

játszószer, a mocsárjáró, amellyel olyannyi-
ra nem egyszerű közlekedni, hogy voltak, 
akik jó ideig meg sem tudtak moccanni, s 
még „Desszerték” is megelőzték őket. 

A sokak támogatásával, segítségével 
megvalósított program igazi, önfeledt és vi-
dám órákat jelentett a lányoknak, fiúknak, 
de láthatóan az anyukák, apukák és nagy-
szülők is igen jól érezték magukat a gyere-
kek kacaját hallva, örömét látva. Köszönet 
a rendezvényhez, a lebonyolításához nyúj-

tott támogatásért, segítségért Környe Köz-
ség Önkormányzatának, a Környebányáért 
Alapítványnak, a Családsegítő Szolgálat 
és Gyermekjóléti Központnak, a Török Kft-
nek, a Vértes Energetika Kft-nek, Szénási 
Juditnak, Horváth Marikának, Bozó Kucskár 
Anikónak, Papp Lajosnak, Czakó Józsefné-
nek, Vida Lászlónénak, Mihály Zoltánnak 
és végül, de nem utolsó sorban Lendvai 
Virágnak, aki könyvekkel és ruhaneműkkel 
ajándékozta meg a gyerekeket. 
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Megérkeztünk! Születésnaposok12 harcos – 17 érem
A pécsi és a sárosdi országos 
bajnokságokon begyűjtött szép 
számú érmek alapján Bognár 
Levente bizakodóan tekintett a 
Seregélyes Kupa elé, s a mes-
ternek nem is okoztak csalódást 
a Gyémánt Kempo SE Környe 
versenyzői. 12 környei sportoló 
utazott az idény utolsó kempos 
megmérettetésére, s 17 éremmel 
érkeztek haza.

A Seregélyes Kupa és az ott 
begyűjtött érmek rangját 
jelzi, hogy több mint 200 

gyermek harcolt technikai és 
küzdelmi számokban a helyezésekért, így 
a környei kempokák, valamint Bognár Le-
vente méltán lehet igencsak elégedett és 
büszke. Földharcban aranyérmet szerzett 
Benkő Lili, Varga Levente, Budai Anita, 

Gacs Dániel és Heszler Krisztián, második 
helyen végzett Benkő Mirabella, Bukovics 
Ervin és Csík Ádám. A szinkron kata után 
a dobogó legmagasabb fokára állhatott 
Benkő Lili, Benkő Mirabella és Budai Anita, 

ezüstérmes lett Gacs Dániel, s 
bronzérmet szerzett Karnuts Fe-
renc és Budai Levente. A Chikara 
Kurabe küzdelemben nem ta-
lált legyőzőre Heszler Krisztián, 
második helyen végzett Gacs 
Dániel, míg szintén ezüstéremmel 
utazhatott haza a hárompontos 
küzdelmeit követően Karnuts 
Ferenc.

Azt hiszem, az eredmények 
magukért beszélnek... Hatalmas 
gratuláció a kis harcosoknak, be-
lőlük épül a jövőnk! – summázott 
a mester, hozzátéve, hogy rend-
kívül szerencsésnek tartja magát, 

amiért ilyen tanítványai vannak.
A kempokák számára hamarosan kö-

vetkezik az edzőtábor, majd a jól megér-
demelt és vágyott nyaralás, ősszel pedig 
– ígérik – menetelnek tovább!

Labdarúgást szerető fiatal hölgyek figyelem!
A Környe Sportegyesület női labdarúgó csapata, amely már nem egyszer nyerte 
el a Fejér Megyei Női Labdarúgó Bajnokság bajnoki címét, játékosokat toboroz 
utánpótlás együttes indításához! A csapat minden 2000. január 1-je után született 
focizni szerető lányok jelentkezését várja!

Érdeklődni és jelentkezni Békefi Alexandránál lehet a 06 20 564 4031-es telefonszámon, 
e-mailben a bekefiszasza@gmail.com címen, vagy személyesen az edzések időpont-
jában: hétfőnként 17 órától a környei Sportpályán.

Két keréken ügyeskedtek
Pontosan tíz gyerek, köztük két ifjú hölgy 
vállalta május utolsó napján, hogy az 
iskola sportudvarán kialakított akadálypá-
lyán is bizonyítsa, milyen ügyesen bánik a 
kerékpárral, később pedig, hogy mennyire 
felkészült a KRESZ-ből. 

A tavaly első alkalommal megrende-
zett program egyik célja ugyanis 
a nyári szünet közeledtével a 

gyerekek felkészítése a biztonságos közle-
kedésre, a bringázáshoz elengedhetetlenül 
szükséges szabályok megismertetésére, 
megtanulására. Épp ezért a Gubicza István 
által kialakított pálya teljesítése nemcsak 
gyorsaságot kívánt, hiszen a vétett hibák 
növelték a másodpercek számát, s mint-
hogy elsősorban valóban a biztonságos, 
körültekintő kerekezés volt a cél, utolsó 
feladatként egy adott ponton szinte haj-
szálnyira meg is kellett tudni állni. Ez nem 
mindenkinek sikerült, s bár a nevező két 
lányka könnyített pályán kerekezett, az 
alsós Lopez Vega Hamka Emma volt a teljes 
mezőnyben az egyetlen, aki hibázás nélkül 
szakította át a képzeletbeli célszalagot.  

Bár a négy korcsoportos 
megmérettetés – rivális híján 
– három nevező számára 
már kezdetkor garantálta 
az aranyérmes ajándékot, 
valamennyien lelkesen és 
izgatottan nyomták a pedált, 
s az sem szegte kedvüket, ha a 
lánc leugrása, vagy váltóhiba 
késleltette a „futamuk” indítá-
sát, teljesítését.     

De a versenyzőkre nem 
csupán a rázó, billenőpad, 
bóják és vizespohár szállítása 
várt, hanem KRESZ-totó is, a 
kitöltéshez a legkisebbek anyu 
segítségét is kérhették. Így tett 
saját bevallása szerint Gallai Márk is, s a 13+1 
kérdésből álló teszt ellenőrzésekor az ő neve 
mellé került a legkevesebb, azaz 4 hibapont. 

A gyerekek az eredményhirdetéskor 
természetesen a helyes válaszokat is meg-
ismerhették, hazavihették a javított tesztet, 
hogy még párszor alaposan átolvasva 
rögzülhessenek a szabályok. A második 
kerékpáros ügyességi verseny és a totó aka-

dályai után egyetlen óvodás indulóként 
Budai-Kurcz Eszter, egyetlen alsós lányként 
Lopez Vega Hamka Emma, s egyetlen 
felsősként Mucsi Ákos vehette át az első 
helyezettnek járó emléklapot és ajándékot. 
Az alsó tagozatos fiúk legnépesebb, 7 fős 
mezőnyében Tóth Szabolcs végzett az élen, 
második lett Gallai Márk, harmadik pedig 
Nagy Martin.

„S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket,  
felhők, sasok, vad villámok, jó hangyák,  

kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta  
öt kisleánnyal gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Magos Miklós Krisztián és Balatinácz Tímea 
gyermekét Maja Emíliát,

Krawalik János és Szabó Anett 
kislányát Leila Kiarát, 

Árva László és Kuris Edina  
gyermekét Hanni Pannit,

Maku Ferenc és Krisztbaum Alexandra  
kislányát Liliánát,

Jónási Jenő és Turi Linda  
gyermekét Anasztáziát.

Szüleiknek és az apróságoknak  
hosszú, boldog életet kívánunk!

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

„Legyenek boldogok, s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

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

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

85 esztendős
Nagy István (1929. 06. 08.)

80 esztendős
Bucsuházi Lászlóné (1934. 06. 05.)

75 esztendős
Mátyás Jánosné (1939. 06. 12.)

Szedlák Béla (1939. 06. 12.)
Marian Katalin (1939. 06. 26.)

70 esztendős
Golda Jánosné (1944. 06. 01.)

Balogh Attila László (1944. 06. 07.)
Simon Ferencné (1944. 06. 08.)
Schvarcz László (1944. 06. 21.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Köszönet a lélekkertészeknek
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde kollektíváját, köztük 
a nyugalmazott kollégákat is köszöntötte 
csütörtök délután Pedagógusnap alkal-
mából a környei Közösségi és Tájházban 
Beke László polgármester az önkormány-
zat, valamint a két intézmény Szülői Mun-
kaközössége nevében.

M iközben a három hatalmas üst-
ben illatozó tekintélyes mennyisé-
gű csülök körül hagyományosan 

Pákozdi Ferenc alpolgármester szorgosko-
dott, az ünnepségen óvodások, az iskola 
1b-s diákjai és az énekkar vette át a főszere-
pet: verssekkel, csengettyűszóval, dalokkal 
ajándékozták meg az ünnepelteket.

Fontos, hogy köszönetünket egykori 
tanáraink számára is kifejezzük, hiszen 
annak idején sokan ebbe az óvodába, 
iskolába jártunk, s jó érzés most csillogó 
szemmel Önökre nézni – szólt a nyugdíjas 
pedagógusokhoz Beke László. A polgár-
mester rövid köszöntőjében kiemelte: bár 

az iskola már nem 
az önkormányzat 
fenntartásában mű-
ködik, a falu gyer-
mekeiről gondos-
kodnak, mégpedig 
példás színvonalon, 
ha probléma akad, 
a helyhatósággal 
közösen oldják meg, 
s a fenntartó szemé-
lyétől függetlenül 
együtt ténykednek 
a településért, azért, 
hogy az itt élő lányok, fiúk emberré válja-
nak. Valamennyiük számára köszönjük az 
önzetlen, lelkiismeretes munkát! – fogal-
mazott, hozzátéve, hogy feladatellátásuk 
elismeréseként a pedagógusok hagyo-
mányos év végi kirándulásának költségeit 
természetesen idén is finanszírozza az 
önkormányzat.

Az óvodások, diákok, a polgármester 
elismerő gondolatai és a Gelato felaján-
lásának köszönhetően jeges desszertfi-

nomsággal záruló vendéglátás mellett 
az önkormányzat és a két Szülői Munkakö-
zösség az ünnepség résztvevőit egy-egy 
szál virággal, s emléklappal ajándékozta 
meg, rajta Németh László gondolataival: 
Az igazi pedagógus a tanítványaiban 
lappangó lehetőségekre figyel, ezeknek 
fölfedezője, tovább álmodója, serkentője. 
A tanításban magának nem kereshet sem-
mit: azt az örömet legföljebb, amellyel ez a 
lélekkertészet jár.
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Időpont: 
2014 .  jú l i u s  14 -18  ( h é t f ő - p é n t e k )  
2014 .  jú l i u s  21 -25  ( h é t f ő - p é n t e k )  

 

Tervezett program: 

 uszodalátogatás 
 kézműves foglalkozás 
 mese délelőtt 
 kirándulás 
 filmvetítések 
 stb. 

naponta 7:30-tól 16:00 óráig 

Részvételi díj: 7.500 Ft/fő/hét 
Tartalmazza a napi háromszori étkezést, (tízórai-

ebéd-uzsonna) a belépődíjak árát, az útiköltséget és a 
foglalkozások díjait. 

Jelentkezni 

személyesen lehet a Művelődési Házban vagy a Polgármesteri Hivatalban. 

Jelentkezés, illetve a részvételi díj befizetésének határideje: 

2014.  jú l ius  07.  (hé t fő )  16:00  

Érdeklődni a 34/473-091-es telefonszámon, a muvhaz@kornye.hu és az info@kornye.hu 
e-mail címen lehet. 

Programok

6. Síkvölgyi Lovasnapok  
július 19-20-án a Síkvölgyi Lovardánál

Július 19. 
9.00–14.00 óráig: díjugrató versenyszámok 
14.30: Csikósbemutató
15.00: Lófajták kavalkádja – különböző lófajták felvonultatása
15.30–18.30-ig: Western verseny és western műsorszámok:  
 western lovas bemutató, verseny (hordókerülés, szlalom),  
 western táncosok előadása 

Július 20. 
10.00– kb. 13.00 óráig: fogathajtó versenyszám  
 – kombinált akadályhajtás 
13.30:  Lófajták kavalkádja – különböző lófajták felvonultatása
14.00:  Hamza Viktória - szabadon idomító bemutatója
14.30:  Kassai Lovasíjász Iskola Brázik Törzs - Íjászbemutató
15.00:  Ördöglovasok műsora 
15.30:  Western kontra angol lovaglás - díjlovas bemutató
16.00:  Dámalovas és huszárbemutató

A lovas programokra a belépés díjtalan! 

Német nyelvű szentmise 
és kitelepítési megemlékezés

Környe Község Önkormányzata idén is megszervezi a 
Nemzetiségi és Sörfesztivál vasárnapján a hagyomá-
nyos múltidéző német nyelvű szentmisét, amely július 
13-án 11 órakor kezdődik. A szentmisét a történelem 
viharai során kitelepített német ajkú elhunyt és élő 
magyarokért ajánlják fel, s mindazokért, akiket a sors 
messzire sodort szülőföldjétől. A szentmisét Hajdu 
Ferenc provikárius, kanonok atya mutatja be, majd 
koszorúzás és megemlékezés lesz a templom melletti 
Kitelepítési Emlékoszlopoknál. A megemlékező prog-
ramokra minden kedves hívőt vár az önkormányzat és 
a Környei Római Katolikus Egyházközség, hogy közös 
imádsággal emlékezzenek meg a hazájukat elhagyni 
kényszerülő embertársakról. 

A NEMZETISÉGI ÉS SÖRFESZTIVÁL VALAMENNYI PROGRAMJA DÍJTALANUL LÁTOGATHATÓ. 
A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTJA. 

Nemzetiségi
és 

Sörfesztivál
2014. 

VII. 11. – VII. 13.
Ízelítő 

a programokból

2014. JÚLIUS 11. (PÉNTEK)

A sportpályán a sörsátorban

19.00  Balaskó István és zenekara
20.00  Volumen
21.30  Animal Cannibals
22.00   Karaoke POSTI-val 
  – közben sörivó- és sörhas 
  szépségverseny, 
  Deli Tímea hastánc
  Disco reggel öt óráig

2014. JÚLIUS 12. (SZOMBAT)

A sportpályán
9.00  Auerhammer János 
 Ifjúsági Labdarúgó Kupa

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

A kézilabda pályán:
18.00   Zen Bu Kan Kempo bemutató
14.00-18.00 Arcfestés, henna
15.00-  Lézerharc, lufi-foci

A nagysátorban:
15.00-  Egészségügyi mérések 
 és tanácsadás

A nagyszínpadon
15.00  Vendégcsalogató: 
 Schwowischi Buam
15.30   Ünnepélyes megnyitó
15.45  Környei Német Nemzetiségi Dalkör 

16.10 Kecskédi Néptánc Egyesület 
 Ifjúsági Tánccsoport
17:00 KÁLLAY SAUNDERS ANDRÁS
17.40 Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
18.00  Szivárvány Táncegyüttes
18.40 MÉSZÁROS ELEK JÁNOS
20.00 SMILE
21.45 TŰZIJÁTÉK
21.50 UTCABÁL AZ ÚJBAROK SRAMLIVAL

Szombaton 13 és 20 óra között a tatai Dotto 
kisvonat díjmentesen szállítja a fesztivál 
vendégeit a faluban.

2014. JÚLIUS 13. (VASÁRNAP)
11.00 Ünnepi német nemzetiségi szentmise
 a római katolikus templomban, utána 
 koszorúzás a Kitelepítési Emlékműnél

A nagyszínpadon:
14.30 Vendégcsalogató: 
 Die Burschen zenekar
15.30  Kerényi Béla Református Diakóniai 
 Intézet lakóinak műsora
15.55 Környei Népdalkör
16.30 He-Mo Musical Studio
17.10 X-plore
18.00 OSZVALD MARIKA
18.30 DÉR HENI
20.00  VEGAS SHOW BAND
22.30-tól B-TÓTH LÁSZLÓ – NOSZTALGIA BULI

A három nap műsorvezetője: Posti

A rendezvény alatt szombaton és vasárnap 
hagyományteremtő szándékkal kézműves utca 
várja az érdeklődőket!

Horgászverseny
 

Környei Horgász Egyesület hor-
gászversenyt szervez tagjai részére 
július 12-én. Nevezni Török Mihály 
elnöknél lehet személyesen, vagy 
a helyszínen 06.50-ig, a nevezési díj 
500 Ft, amely tartalmaz egy adag 
ételt és egy italt. Bővebb informá-
ció előzetesen a 06 30 201 3891-es 
telefonszámon kérhető.

Helysorsolás: 06.00-06.50-ig érkezés sorrendjében, etetés 
06.50-től, a verseny 7 órakor kezdődik és 11-ig tart. A versenyen 
fogott nemes halból 1 db és 5kg egyéb hal az éves fogási le-
hetőség felett elvihető. Július 12-én 00.00-tól 12.00-ig horgászati 
TILALMAT rendel el az egyesület vezetősége. A programra az 
érdeklődőket, családtagokat, fesztiválra érkezőket szeretettel 
várja az egyesület, amely mindenkit vendégül lát egy tál étellel.  
A versenyt a FISCH KFT. Tatabánya és Környe Község Önkor-
mányzata támogatja.

Csere-bere vásár

Nyári adok-veszek, csere-bere vásár várja az árusítókat, vá-
sárlókat egyaránt július 5-én, szombaton 9 és 12 óra között a 
környei Művelődési Házban. Váltsa forintokra a már megunt, de 
még jó állapotú könyveket, ruhaneműket, játékokat, baba- és 
gyerekruhákat, használati eszközöket, stb. Az árusítóasztalok 
díjtalanul igényelhetők, a szervezők viszont kérik, hogy a rész-
vételi szándékot mindenki előzetesen jelezze a 06/34/473-091 
telefonszámon.

Játszóház

A nyári szünet alatt idén is érdekes feladatokkal színesített játszó-
házba, kézműveskedni hívja a környei gyerekeket a tatabányai 
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. A díjtalanul 
látogatható programra első alkalommal július 17-én, csütörtö-
kön 13 és 15 óra között kerül sor a Művelődési Házban, majd 
egy héttel később, 24-én és augusztus 7-én is ugyanebben az 
időpontban várják a gyerkőcöket. A környebányai Közösségi 
Házban augusztus 14-én, csütörtök délután 1 és 3 óra között vá-
logathatnak a gyerekek az érdekesnél érdekesebb kézügyessé-
get fejlesztő lehetőségek közül. A játszóház szervezője a TTKT ESZI 
Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti 
Központ, támogatja: Környe Község Polgármesteri Hivatala.

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



Köztisztviselők Napja  
– háziorvosi helyettesítés

Július elsején, kedden, a Köztisztviselők 
Napján, amely egyben Semmelweis nap 
is, szünetel Környe két háziorvosi rende-
lőjében a betegellátás. Ezen a napon 
sürgős esetben forduljanak a központi, 
24 órás ügyeleti szolgálathoz Tatabányán. 
Ugyanezen a napon a gyermekorvosi és 
a védőnői rendelés, valamint a polgár-
mesteri hivatalban az ügyfélfogadás 
is elmarad községünkben. Köszönjük 
megértésüket!

Dr. Bublovics Péter július 3-a és 31-e között 
szabadságát tölti, emiatt szünetel a ren-
delés az I. számú Háziorvosi Rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében 
Dr. Árendás József gondoskodik a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben.

A könyvtár nyári nyitva tartása

A Községi Könyvtár július 1-jétől 20-áig, 
valamint augusztus 6-ától 31-éig hétfőn-
ként és csütörtökönként 16 és 18 óra között 
várja a látogatókat. A könyvtár július 21-étől 
augusztus 5-éig zárva tart, majd szeptem-
ber elsejétől a szokásos nyitva tartási rend 
szerint látogatható: hétfőn, szerdán, csü-
törtökön és pénteken 16–18, keddenként 
13–16 óráig.

Közérdekű információk

Személy- és teherautó 
javítás és vizsgáztatás  

Környén a Kombinátban!

•	 Minden	típusú	személy-	és		
	 tehergépjármű	teljeskörű	javítása.
•		 Állapotfelvétel,	fékhatásmérés,	
	 fék,	futómű,	motor	javítása.
•		 Számítógépes	hibakód	olvasás,		
	 klímatisztítás,	fertőtlenítés.
•		 A	szükséges	alkatrészt	beszerezzük,	
	 akár	gyári,	akár	utángyártott	minőségben.
•		 Eredetvizsgálat,	futómű	állítás.
•		 Gépjárművét	felkészítjük	műszaki	vizsgára.
•		 Mind	a	felhasznált	anyagok,	mind	a	munkadíj		
	 vonatkozásában		kedvező	árakat	bíztosítunk.

Környei lakosoknak további kedvezmény !

Vizsgabejelentés,
időpontegyeztetés:

06 70 423 7955

GÉNIUSZ TRADE KFT
2851 Környe, Tópart u 1

Tel./fax: 06 34 473 635 • Mobil: 06 70 368 4641

RÖVID HATÁRIDŐ,  
MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG! 

Honlap: www.geniusztradekft.hu

Tisztelt Vállalkozók!

A környei székhelyű vállalkozások 
évente egy alkalommal 1/8-ad oldalon 
díjtalanul tehetik közzé hirdetéseiket. 
Bővebb információ a +36 30 387-4690-
es telefonszámon, vagy a hirhozo@
kornye.hu e-mail címen kérhető.

Sokak kívánságára teszem közzé  
a május 1-jei tóparti főzőversenyen  

különdíjjal jutalmazott  
TRUBADÚR SZELET receptjét:

 
Hozzávalók:

• csirke-, vagy pulykamell • gépsonka • lapkasajt
• borsó • gomba • főzőtejszín

• szárnyas fűszerkeverék (Delikát)

A csirkemellet vékonyan felszeletelem, kissé 
befűszerezem, ráhelyezek egy szelet gépson-
kát (lehet csirkemell sonka is) és egy szelet 
sajtot, majd feltekerem.Lisztbe beleforgatom, 
és olajban hirtelen kisütöm. A lábosban lévő 
olajba visszahelyezem a kisütött tekercse-
ket, felöntöm egy kevés vízzel, és szárnyas 
fűszerkeverékkel ízesítem, majd megpárolom 
(én Delikát szárnyas fűszerkeveréket adtam 
hozzá, semmi mást, még sót sem, hiszen 
a gépsonka, a sajt, és a zöldségek is sósak 
amennyiben konzervet rakunk hozzá. Nem 
kell túl sok idő, hogy megpuhuljon, hiszen az 
elősütés is segített ebben). Amikor már majd-
nem puha, hozzáöntjük a borsót, a gombát 
és a tejszínt, még egy kicsit főzzük együtt a 
hozzávalókkal. Rizs illik hozzá, és egy pohár 
jófajta száraz vörösbor!

Jó étvágyat!

Varga Katalin

Fourtissimo Környén
A Príma-díjas Fourtissimo zenekar koncertje tekinthető meg júni-
us 28-án, szombaton 16.30 órától a környei Művelődési Házban. 
Jegyek ára elővételben és a helyszínen 1200 Ft.

A Fourtissimo együttes története:

Nehéz szavakkal bemutatni a zenekart, leírni azt az utánozhatatlan 
érzést, amely a színpadról árad, amikor felcsendül a zene és bein-
dul a varázslat. A Fourtissimo frontemberei, a Kuna testvérek szinte 
egy emberként szólnak a közönséghez, Valéria énekhangja, a fiúk 
hangszerjátéka a nézők lelkéig hatol, és az összetartozás érzése 
hamar magával ragadja a hallgatóságot is. A több mint negyed 
százados zenei múlttal rendelkező művészek páratlan virtuozitással 
szólaltatják meg hangszereiket, és ötvözik előadóművészi tapasz-
talataikat, hogy a közönség minden tagja részesülhessen a ZENE 
elsöprő erejéből. Számos komoly-és könnyűzenei sikerrel a hátuk 
mögött most egy újabb kihívás elé néznek: a 60-70-es évek jazzrock 
legendáinak nyomdokain indultak el, hogy újból előtérbe kerüljön 
ez a nálunk méltatlanul háttérbe szorult műfaj.

Épphogy elindult 2014, máris a Magyar Rádió Márványtermében 
koncertezett a zenekar a rendkívül különleges “Klasszikus és Jazz” 
koncertsorozat keretében, egy hónappal később a Budapesti 
Tavaszi Fesztiválon a Zuglói Smooth Jazz Club-ban játszottak. 
Mindkét helyen teltházzal, és a zenekarra jellemző elsöprő sikerrel 
szerepeltek. A VII. Jazzy Jazz Dalversenyen indultak két saját dallal, 
melyből mindkettő a legjobb tíz közé, azaz a döntőbe került. Ha-
sonló bravúrra a verseny történetében eddig még nem volt példa.

A Fourtissimo művészeinek sokoldalúságára jellemző, hogy a 
legkülönbözőbb stílusban alkotó neves művészek kérik fel a zene-
kart együttműködésre. Az utóbbi években a Belmondo, a Balkan 
Fanatik, Majsai Gábor és Varnus Xavér oldalán is találkozhatott 
velük a nagyérdemű.

forrás: www.fourtissimo.hu

Adásszünet

A Környei Közösségi Televízió július 1-jétől 
augusztus 31-ig a nyári szabadságok mi-
att szünetelteti adásait, de a képújság ez 
idő alatt is folyamatosan működik. A KKTV 
legközelebb szeptember 1-jén jelentkezik 
adással. 

Változás a  
gyermekorvosi rendelésben

Dr. Bogád Judit nyugállományba vonulása 
miatt július 1-jétől felváltva, helyettesítéssel 
gondoskodik a gyermekorvosi rendelésről 
Dr. Pluhár Szilvia és Dr. Kovács Teréz.

A rendelések időpontjai

hétfő:  8.00-11.00 és 14.00-15.00
 kedd: 8.00-10.00,  
 páros héten 
 Környebányán 11 órától
szerda:  8.00-10.00,  
 tanácsadás 11 órától
csütörtök:  8.00-10.00 és 13.00-14.00
péntek:  11.00-13.00

Recept


