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Magyarországi Falumegújítási Díj Környének a fenntartható 
falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért

Pintér Sándor belügyminiszter és Fazekas 
Sándor vidékfejlesztési miniszter 2013 
szeptemberében közösen hirdette meg 
a Magyarországi Falumegújítási Díj 2013 
pályázatot azzal a céllal, hogy felkutas-
sák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe 
állítsák“ azokat a települési közösségeket, 
amelyek kimagasló és példaszerű szín-
vonalon végzik jövőbemutató fejlesztési 
munkájukat. A kiírók a példák bemutatá-
sával, az információk cseréjével javítani 
kívánják a falumegújítást végző községek 
eredményeit, a jó példákkal el kívánják 
érni, hogy a falumegújítás mozgalommá 
szerveződjön. A „Jobban élni” mottóval 
közzétett kiírás további célja volt, hogy 
kiválassza azt a települést, amely a leg-
méltóbb módon képviselheti hazánkat az 
„Európai Falumegújítási Díj” pályázaton.

A tavaly ősszel beérkezett pályázatok 
első bírálati fordulójából a Közép-
Dunántúli régióból Környe jutott 

tovább az országos döntőbe. Az országos 
szintű bírálaton a belügyminiszter és a 
vidékfejlesztési miniszter által kinevezett 
szakemberek, állami főépítészek és a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság képviselőiből 

álló szakértői bizottság 
döntött a pályázók vég-
ső sorrendjéről. A díjat a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Komlóska tele-
pülés nyerte el. 

Beke László, Környe 
polgármestere az áp-
rilis 25 -én, Újszilváson 
re n d eze t t  d í j á ta d ó 
ünnepségen és konfe-
rencián Dr. Szaló Péter 
területrendezési, építés-
ügyi és örökségvédelmi 
helyettes államtitkártól 
a „Magyarországi Falu-
megújítási Díj a fenntartható falufejlesztés 
kiváló színvonalú megvalósításáért” elisme-
rő oklevelet vehette át, melyet országosan 
csupán öt település nyert el, Környe mellett 
például Tihany. A község pályázatát, illetve 
az abban bemutatott, a falu által elért 
eredményeket a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium különdíjjal ismerte el, az ajándéktár-
gyat Czerván György államtitkár adta át a 
polgármesternek.

Környe pályázatában a 2008 -2013 
közötti időszak felölelésével azt a céltu-

datos munkával elért fejlődést mutatta 
be, amely jellemzi a települést. Az önkor-
mányzat évekkel ezelőtt arról határozott, 
hogy intézményeinek, közterületeinek 
felúj í tását anyagi lehetőségeinek fi -
gyelembe vételével úgy valósítja meg, 
hogy azok illeszkedjenek Környe jövőben 
létrehozandó, új faluközpontjának terve-
ihez, amely egy területre koncentrálja a 
legfontosabb hivatalokat, intézményeket, 
szolgáltatókat.

Õ 2. oldal

25 év – 50 mérkőzés – feledhetetlen élmények
Hajrá Környe! Szép volt fiúk! – skandálták 
május 17-én este a szurkolók a dunaszer-
dahelyi járásban található Felsőpatony 
labdarúgópályája lelátóján, miután a 
vendégek 3-1 arányú győzelmet arattak a 
hazaiak felett. A jubileumi, 50. találkozót 
megelőző baráti kapcsolat szálai 25 évvel 
ezelőttre, 1989-re nyúlnak vissza. Az életre 
hívójának Környéhez való kötődése még 
korábbra…  

1 978-at írtunk, amikor először hallottam 
Környéről. Fiatal házasként felesé-
gem, Eleonóra mesélt gyermekkori 

élményeiről, unokatestvérekről. Budapesti 
nászutat terveztünk környei kitérővel, amiből 
környei nászút lett… – így elevenítette fel a 

kezdeteket Horváth Zoltán, a Felsőpatonyi 
Magyar Tanítási Általános Iskola igazgató-
ja annak apropóján, hogy a két település 
öregfiúk labdarúgó együttese immáron 25 
esztendeje csap össze évi két alkalommal: 
tavasszal Patonyban, ősszel Környén. Az is 
kiderült, hogy a negyedszázados barátság 
alapjait annak idején valójában egyetlen, 
párszavas mondat tette le. Zoltán 1989 nya-
rán egy újabb környei látogatás során mesélt 
arról, hogy megalakult a felsőpatonyi Old 
Boys öregfiúk csapata, amely még nem szen-
vedett vereséget. Felesége környei rokona, 
Pittich József, vagyis ahogy mindenki ismeri, 
Kaszi, a tőle megszokott tömörséggel és egy-
szerűséggel csak ennyit válaszolt: gyertek el 
Környére, majd itt kikaptok. Õ 2. oldal
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Magyarországi Falumegújítási Díj
…folytatás az első oldalról.

A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési 
Ház maradéktalanul megfelelt a földrajzi 
szempontoknak, ezen épületek esetében 
teljes külső és belső rekonstrukcióra került 
sor az eltelt években úgy, hogy környezetük 
is megújult. A következő, legjelentősebb 
lépés az új óvoda és bölcsőde épüle-
tének megépítése volt, az ünnepélyes 
átadására 2013 novemberében került sor. 
Az intézmény új épületét egy olyan udvar-
szerű területen alakították ki, ahol régen 
életvitelszerűen laktak, ám az egykori 
sorházak jelentősen lepusztultak. Az építési 
munkálatokkal párhuzamosan készült el a 
község új főtere, amelynek megközelíthe-
tősége két oldalról biztosított gépjárművel 
és gyalogosan. 

A beruházás második ütemében a tér 
végső képének kialakítása, a jelenleg még 
álló, de leromlott állapotú épületek elbon-
tása valósul meg. Így az új faluközpontból 
indulva 1-2 perces sétával elérhetővé válik 
az általános iskola, óvoda, Polgármesteri 
Hivatal, Művelődési Ház, Római Katolikus 

Templom, Takarékszövetkezet és Posta, s 
nem utolsó sorban nagyobb látogatószá-
mú, kulturális szabadtéri rendezvények 
megszervezését is lehetővé teszi a méltó 
környezet.

Az eltelt évek nagyszabású beruházá-
sainak, a kisebb, folyamatos fejlesztések-
nek, karbantartásoknak köszönhetően a 
Környén élőkre és az azon átutazókra ma 
már egy gyönyörűen megújult arcú község 
mosolyog. 

A díj átvételét követően Beke László 
kiemelte: az elismerés a falu egészének, 
lakóinak, vállalkozóinak, őstermelőinek, 
civil szervezeteinek és hagyományőrző 
csoportjainak szól, hiszen bár a kulturált, 
komfortos épített környezet megvalósítá-
sáról, a természeti értékek megőrzéséről, 
az ellátórendszerek működtetéséről az 
önkormányzat gondoskodik, közösségi 
összefogás és az összetartozás érzése nélkül 
a fejlesztések csak hideg falakat, köveket 
és betont jelentenének. A polgármester 
azt is hangsúlyozta: a beruházások, re-
konstrukciók anyagi hátterének alapját az 
ország talán legdinamikusabban fejlődő 
ipari parkjában működő társaságok, a 

környei vállalkozók és lakosok adóforintjai 
biztosítják, a település identitását a község 
sajátosságait, az itt élők ügyességét, mun-
kaszeretetét tükröző helyi termékek jelentik, 
melyekre szintén méltán lehet büszke min-
den falubeli. 

Így például az újszilvási díjátadó ünnep-
ségen a környei kiállítóhelyhez látogatókat 
környei kézműves, illetve faipari termékek-
kel díszített asztal fogadta világkupa érmes 
környei pálinkákat, környei salátaágyon 
tálalt ízletes és különleges környei füstölt 
hentesárut, s olyan környei ínyencségeket 
kínálva, mint a növénykivonattal dúsított, 
vagy semelyfű méz, illetve krémméz. 

A jövő kapcsán Beke László így fogal-
mazott: önkormányzatunk feladata, hogy 
továbbra is sikerrel működtesse intézmé-
nyeit, segítse a helyben kialakult és működő 
közösségeket, legyen partner az olyan 
hagyományos, vagy új kezdeményezésű 
rendezvények, programok megvalósítá-
sában, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a gyermekek, fiatalok, felnőttek és szép 
korúak, családok, generációk – továbbra 
is – ne csak lakjanak, hanem szeretettel 
éljenek Környén.  

25 év – 50 mérkőzés
…folytatás az első oldalról.

És így is történt… Eljöttek, kikaptak… 
Ám a patonyiak kedvét egyáltalán nem 

szegte az első vereség. Sőt! Negyedszá-
zada követik felejthetetlen és megismé-
telhetetlen találkozások, „hol itt, hol ott” 
amelyek mára nem csupán a labdarúgók 
együttműködésére terjednek ki, hiszen évek 
óta kölcsönösen részt vesznek a két község 
különböző kulturális, sport rendezvényein, 
s a patonyi diákok is többször érkeztek a 
Környebányai Erdei Iskolába. A 25 esztendő 
alatt mély barátságok szövődtek, s még 
házasság is köttetett…

Mi patonyi és környei öregfiúk érezzük 
és tudjuk, hogy az elmúlt 25 év mélyen 
belevésődött a szívünkbe. Örök barátságok 
alakultak ki, amelyeket az elkövetkezendő 
25 évben is óvni, ápolni fogunk. És ha mi 
már nem tudunk pályára lépni, akkor jön-

nek a fiaink, unokáink, és folytatják azt, amit 
1989-ben a két csapat elkezdett – hangzott 
el Horváth Zoltántól, miközben peregtek a 
régi képek... Azokat is megidézve, akik az 
50. találkozón már nem vehettek részt, ám 
emlékeikben örökké élni fognak…    

Ez a kapcsolat tartalommal van meg-
töltve. Nagyon köszönöm mindenkinek a 
munkáját, szeretetét, ami élővé, értékessé, 
pótolhatatlanná tette mindannyiunk számá-
ra! – Beke László, Környe polgármestere így 
fogalmazta meg köszönetét az 50. „össze-
csapás” napján, Sidó Tivadar, a házigazdák 
első embere pedig azt kívánta, hogy ez a 
szeretet és barátság legyen példaértékű a 
két település további generációi számára is.

A jubileumi találkozó „csúcspontja” egy 
pozsonyi hajókirándulás után érkezett el, 
amikor a bíró sípszójára elkezdődött az 50. 
barátságos labdarúgó-mérkőzés. Bár a há-
zigazdák „alkuképesen” kiegyeztek volna a 
4-0, illetve 2-0-s, meccs nélküli győzelemben, a 

vendégek elszántak voltak. Olyannyira, hogy 
Török Mihály jósolt: a környeiek 3-1-re nyernek! 

A lelkesedés kissé alábbhagyott, amikor 
az első gólt a hazaiak szerezték meg, aztán 
– talán a szurkolók buzdításának köszön-
hetően is – mintha megtáltosodtak volna. 
Pár perc alatt kiegyenlítettek, később ismét 
megrezgették a patonyi hálót, majd a bíró 
büntetőt ítélt a vendéglátók számára, ám 
az egalizálás elmaradt. Érkezett viszont egy 
újabb környei gól, amivel be is állították a 
jubileumi, 50. mérkőzés végeredményét, s 
valóra váltották a jóslatot: Felsőpatony – 
Környe 1-3.

A labdarúgók, családtagjaik, a negyed-
százados barátságot ünneplő patonyiak, 
környeiek természetesen ismét fehér asztal 
mellett „békéltek meg” a végeredmény-
nyel, s zengett sokadszorra, hogy „újra itt 
van a nagy csapat… légy a vendégünk, 
légy az emlékünk, ünnepeljük meg az új 
találkozást...”

Semmi különleges, „csak” a nagymama receptje
Tai chi, meridián torna, rendőrautó, bilincs 
és „mindenféle lőfegyverek”, sportos 
versengés családok részére, arcfestés, 
testzsírszázalék-, zsírszint- és testtömeg-
index mérés (lehetőleg a kondérok tartal-
mának elfogyasztása előtt), show tánc, 
capoeira bemutató egy brazil származású 
Európa Bajnokkal, lángos evő és főzőver-
seny, muzsika és tábortűz, vidám hangulat, 
kellemes napsütés – ezt kínálta a környei 
Családi Majális a tó partján május 1-jén, 
s az odaérkezők minden bizonnyal nem 
bánták meg, hogy a napot ott töltötték.

V olt, aki a főzőverseny résztvevője-
ként már reggel 7 órakor nekivesel-
kedett az étel elkészítésének, s volt, 

aki 10 óra körül még a tűzrakással foglala-
toskodott. Ekkorra többen meg is éheztek: 
akadt, aki zsíros kenyérrel és hagymával, s 
akadt baráti társaság, amely 110 tojásból 
készült rántottával csillapította éhségét, 
hozzá 4 kilónyi velőt és ugyanennyi májat 
sütve meg.

Nem volt tehát könnyű helyzetben  
Dr. Árendás József háziorvos, aki ez idő tájt 
„toborzott” a tai chi és meridián tornához, 
de végül szép számmal akadtak, akik a 
szakember irányításával elvégezték a 
belső erőt és egyensúlyt, a test és tudat 
összehangolását fejlesztő, a tudat összpon-
tosítására és a légzés irányítására alapuló 
gyakorlatokat.

Gubicza István, a már hagyományos 
családi sportvetélkedő szervezőjének 
dolgát sem könnyítették meg a már ter-
jengő ínycsiklandó illatok, felhívására öt 
formáció vállalta a feladatok teljesítését. 
A tucatnyi sportos feladat végén a Polgár-
őrök vehették át az első helyezettnek járó 
ajándékot. Ők a megszerezhető 60 pontból 
49-et gyűjtöttek be, mögöttük öt ponttal 
maradt le a Szilády-Dódony együttes, tízzel 
a Si-Hó, s tizenhárommal a Vakondok. Az 
ötödikként végző Napocska eredményét 
a szervezők különdíjjal is értékelték, hiszen 
a csapat tagjaként két hölgy és mellettük 
apró óvodás lánykák vágtak neki merészen 
és teljesítették lelkesen a feladatokat.

Mindeközben már több mint harminc kü-
lönböző méretű bográcsban, kondérban, 
tárcsán rotyogtak, sültek a muflonból, bá-
rányból, birkából, csirkéből, őzből, nyúlból, 
sertésből, lúdból, dámszarvasból, káposz-
tából, csülökből, marhából, burgonyából, 
oldalasból, szalonnából – és még hosszan 
sorolhatnánk – készült életek. 

A Szűcs Istvánné, Végertné Nedermann 
Éva és Lehrreich Nándor alkotta zsűri a 
„gasztrotúra” kezdetén meg is állapította: 
az idei évben az előzőeket messze megha-
ladóan színesebb a „menü”, s – talán meg-
szívlelve az eltelt évek jobbító szándékú 
kritikáit – a nevezők ezúttal nem túlozták el 
sem a só, sem a paradicsom mennyiségét, 
pedig korábban az jellemző volt. 

Míg az ítészek ízleltek és értékeltek, az 
Idősek Otthona munkatársai lankadat-

lanul serénykedtek, hogy a lángos evő 
verseny egyetlen résztvevője se maradjon 
a legfőbb „kellék”, azaz, lángos nélkül. 20 
kilónyi lisztből több mint félezer lángost sü-
töttek ki a délután folyamán, így a verseny 
lezárultával bőven jutott mindazoknak, 
akiket csalogatott az illat…

A lángos evő ver-
seny végére a nap 
fő attrakciója, a főző-
verseny eredménye 
is megszületet t, s a 
mezőny sokszínűségét, 
színvonalát jelzi, hogy 
a zsűri nevében Beke 
László polgármester 
hat különdíjat is át-
adott: Varga Katalin-
nak (trubadúr csirke-
mell), a Túri bicskások-
nak (birkapörkölt), a 
Ludas Zoliknak (ludas 
kása), a felsőpatonyi 
Old Boys-nak (marha-
pörkölt), a Fakanál II. 
csapatnak (füles csirkepörkölt) és a Tóparti 
sellőknek (harcsapaprikás túrós csuszával.)   

Az ítészek harmadik helyezéssel díjazták 
a Varga csapat szarvas pörköltjét, s máso-
dikkal a Hazajárókat. Ők paprikás krumplit 
és babgulyást készítettek, s az értékelés 
során elhangzott, hogy bár „egyszerű” 
ételek „egyszerű” alapanyagokból, ép-
pen annyira voltak ízletesek, fűszeresek, 
amennyire egy paprikás krumplinak és 
babgulyásnak lennie kell.

A Vándor Fakanalat és a fődíjat a Miche-
lin csillagok érdemelték ki sváb töpörtyű 
gombócos csülkös, a nagymama receptje 
alapján készített káposztájukkal. Az ünnep-
lés pillanataiban elárulták: hűen követték a 
nagyi receptjét, amely semmi különleges 
fűszert, hozzávalót nem tartalmaz, ők csu-
pán a szívüket, lelküket adták hozzá.

A főzőverseny nevezői a szervezők 
ajándékaként ezúttal is egy-egy üveg 
pezsgővel koccinthattak az ételek sikerére, 
ám az idei majálison az eredményhirdetés 
után Beke László azt kérte: valamennyi 

környei előtt emeljék 
poharukat. Mint ismert, 
a polgármester április-
ban a „Magyarországi 
Falumegújítási Díj a 
fenntartható falufej-
lesztés kiváló színvo-
nalú megvalósításáért 
– 2013. elismerést” és a 
Vidékfejlesztési Minisz-
térium különdíját ve-
hette át. Az elismerés, 
az érdem, a siker, az 
eredményeink, mind-
mind a falué, az it t 
élőknek köszönhető. 
Köszönöm minden-
kinek! – fogalmazott, 
majd a program foly-

tatásaként érkezett Balaskó István és ze-
nekara, később pedig a tábortűz, amely 
lángjainak újabb fellobbanására már 
„csak” egy esztendőt kell várni.

(A Családi Majálison készült fotók megte-
kinthetők a www.kornye.hu oldalon.)

Töpörtyű gombócos csülkös káposzta 
– ahogy Prekob mama (Prekob Györgyné, Ila néni) 

készíti

Hozzávalók:
• 1 db füstölt csülök • 1,5 kg savanyú káposzta

• 2 fej vörös hagyma • 5 gerezd foghagyma
• 3 db babérlevél • csipetnyi bors, pirospaprika

• pár szem egész bors
Gombóc: • ½  kg töpörtyű • 1 kg liszt • 2 tojás

• 1 kávéskanál szódabikarbóna • csipet só

  Elkészítése:
A csülköt előfőzzük. Az első levet leöntjük róla, pici 
zsíron a hagymát és a foghagymát megpirítjuk. Majd 
a csülköt egészben rátesszük, hozzáadjuk a babér-
levelet  és az egész borsot. Hozzáadjuk a savanyú 
káposztát, de előtte átöblítjük, majd vízzel felöntjük, 
utána hozzáadjuk a borsot és a pirospaprikát, ebben 
a csülköt puhára főzzük. Majd a gombócot elkészítjük: 
a töpörtyűt ledaráljuk, liszttel, tojással, csipet sóval, 
szódabikarbónával, vízzel összekeverjük. Olyan álla-
gúra, hogy gombócot tudjunk belőle csinálni. Amikor 
a csülök megfőtt, kivesszük a káposzta közül és be-
letesszük a gombócokat. Amíg a gombóc fő, a csülköt 
lecsontozzuk, s nagyobb részekre felvágjuk. Ha ezzel 
megvagyunk, a csülköt visszahelyezzük a káposztába 
a gombócok közé. És máris tálalhatjuk.

Jó étvágyat kíván a Michelin csillagok csapata!
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Emlékek a „régi” Postáról
Tudtuk, hogy be fog következni, és azt is 
tudtuk, hogy ez a fejlődés velejárója, hogy 
szebbé, barátságosabbá váljon az új óvoda 
és környéke, ezáltal szűkebb pátriánk, de 
mégis… Ahogy a markoló összeroppantot-
ta, majd dobálta a teherautó platójára az 
öreg téglákat, vályogdarabokat, akik tanúi 
voltak, azért elszorult egy kis időre a szívük. 

M egannyi emlék kötődött hozzá: 
szomorú, és örömteli hírek, távira-
tok, régen várt szerelmes levelek 

érkezte, üdvözletek, csomagok, csekkek, 
be- és kifizetések, és kezdetben még a 
„dugdosós” telefonközpont, hiszen csak 
kapcsolással jöhetett létre beszélgetés, 
amikor még 1-2 telefonkészülék volt privát 
a faluban. Akkoriban beszélgetéseket a 
postán keresztül bonyolíthattunk vidékre, 
külföldre egyaránt.  

A postamester Mária néni volt, aki az 
épületben is lakott, majd 1962-ben átala-
kították, kicsit megnagyították a postát, 
ekkor Mária néninek a hátsó „L” alakban 
építettek otthont. Bevezetésre került a ve-
zetékes víz is, de mindvégig széntüzelésű 
kályhával fűtöttek, leszámítva az utolsó 
két évet, amikor már az olajkályha adta a 
meleget. De a téli reggeleken hideg épület 
várta az ott dolgozókat.

Sok minden átsuhant a fejünkben, ami-
kor egy pillanatra visszaemlékeztünk az 
öreg POSTÁRA. Ebben volt segítségemre 
Magyar Lászlóné Ilonka néni, akinek ezúton 
is köszönöm az emlékek felidézését.

Ilonka néni 1954-ben ment a hivatalba 
dolgozni és 35 évig szolgálta a környeiket 
ügyes-bajos dolgaik intézésében. 

Bizonyára a felvillanó emlékképekben 
előjön az idősebb generációban a kéz-
besítő, levélkihordó Sárközi Béla bácsi, 
aztán Rigó néni, Macherné Irma néni, 
Panni néni, Valakovicsné Irénke, Kincs Feri 
bácsi, Wittmer Erzsike, Pappné Kati.  És a 
régi környebányai kézbesítők Szabó Jó-

zsef, Válóczi Ferenc, 
Válóczi Istvánné (a 
teljesség igénye nél-
kül, és az esetleges 
névelírásért is elné-
zést kérünk, de már 
it t-ot t homályosak 
voltak az emlékek). 

Gyerekkoromat 
visszaidézve még 
élénken él bennem 
a kép, ahogy az apró 
termetű Panni néni 
fáradhatatlanul tolja 
a biciklit, hordja a 
leveleket, újságokat. 
Aztán volt olyan kézbesítő is, akinek a súlyos 
táska az oldalán lógott egész nap, és úgy 
rótta az utcákat esőben, hóban, télen, és 
nyáron a 30 fokban, sokszor dagonyázva 
a sarat is, hiszen akkor még nem voltak 
aszfaltosak Környe utcái. Bizony abban 
az időben, amikor még csak a levél, a 
távirat, a fax volt az egyetlen kommuni-
kációs kapocs, rengeteg munkájuk volt a 
kézbesítőknek és a posta dolgozóinak is. 
Különösen az ünnepek táján, karácsony-
kor, húsvétkor sokasodott meg a levelek, 
üdvözletek, jókívánságok, csomagok 
számával a kézbesítésre váró feladat. Ma 
már csak nevetünk, hol van ez már. Talán 
ciki karácsonykor üdvözlőlapot, csomagot 
feldobni, és nem számítógépen üzengetni, 
csomagot interneten, futártól várni. Valljuk 
be azért csak személyre szólóbb volt az 
előbbi. Gyerekkori nyaralásainkból már 
régen itthon voltunk, amikor szüleink meg-
kapták a lapot, hogy szerencsésen megér-
keztünk… Hol volt akkor még mobil, de még 
vezetékes telefon is csak itt-ott. 

Még az én generációm gyűjtögethetett 
év közben az iskolában takarékbélyeget, 
és a betelt füzetekkel izgatottan rohantunk 
év végén, hogy felvehessük az év közbeni, 
apró fillérekből, forintokból összejött megta-

karításunkat. Merthogy ezt is a posta intézte 
akkoriban, amikor még volt takarékbélyeg.

De nem szabad megfeledkezni a hivatal-
ban bent ülő dolgozókról sem: a már említett 
Ilonka néni, Szakács Marika, Golda Marika, 
Simon Irma, Wittmanné Jolika, Tóthné Mari-
ka, Horváth Zsuzsa és Mária néni nyugdíjba 
vonulása után a hivatalvezető Hámori József. 
Ők szintén fáradhatatlanul, számítógép, 
egyéb elektromos kütyük nélkül szolgálták 
a falu hírközlését, pénzforgalmának bonyo-
lítását, sokszor mostoha körülmények között, 
a kicsi épületben óriási forgalommal.

2004. augusztus 30-án nyitott meg az új, 
korszerű postahivatal községünkben, és 
egyben búcsút mondtunk a réginek, de 
azért elhaladva előtte eszünkbe jutottak 
a hozzá fűződő emlékek. Sokszor szidtuk, 
mert kicsi volt, kevés volt, de megvolt a 
hangulata, a maga nyikorgó ajtajával, a 
kis rácsos ablakaival.

Az elmúlt napokban lezárult ismét egy 
korszak. A lebontott épületek helyén létesü-
lő zöldellő park majd feledteti velünk a régi 
postát, Berki bácsiék házát, és a fiatalabb 
generáció talán már csak a nagyszülők 
meséiből hall majd arról, hogy volt egyszer 
egy régi posta Környén. 

Varga Kati

Hatan első alkalommal adtak vért
61-en vettek részt április 28-án a Vöröskereszt által szervezett környei véradáson, s ami igazán örömteli, hogy míg januárban nem 
köszönthettek elsőszörös donort, addig ezúttal a véradók majdnem tizede első alkalommal nyújtotta karját.

D élután fél egytől várták az önkénteseket a Közösségi és Tájházban, ahol Kissné Ágoston Éva véradó felelős örömmel konstatálta, 
hogy Lakics Erika, Gergely Jánosné, Hujberné Szommer Anikó, Laczóné Friedrich Rita, Mayer Marcellína és Rohrbacher Bettina 
személyében hat első alkalmas véradó is érkezett. S bár a donorokat elsősorban természetesen az önzetlen segítségnyújtás 

vezérli, a Vöröskereszt helyi szervezete a már megszokott kedves vendéglátással, finom szendvicsekkel, csokoládéval, különböző ma-
gazinokkal, az uraknak sörrel mondott köszönetet.

Újabb világkupa érmes környei pálinkák
A 2012-es bronz-, majd a tavalyi két ezüst- és egy bronzminősítés 
mellé újabb két ezüstöt nyert el a környei Méri János a III. Pálin-
ka, Gyümölcs, és Borpárlat Világkupán. Komárom-Esztergom 
megyéből rajta kívül még a tatai Móró István 
fekete ribizli pálinkája szerepelt sikerrel, ő 
bronzminősítést szerzett.

A gyulai pálinkafesztiválon hirdette ki 
a szakmai zsűri az idei Pálinka, Gyü-
mölcs, és Borpárlat Világkupa, benne 

a XV. Kisüsti Pálinka Fesztivál pálinkaversenyé-
nek eredményeit. A rangos megmérettetésre 
ezút tal hat országból, 205 kereskedelmi 
főzdéből, bérfőzetőtől és magánfőzőtől 639 
pálinka érkezett, s az ítészek igen szigorúan 
mérték a pontszámokat, hiszen míg tavaly a 
minták 65 százaléka nyert el valamilyen minő-

sítést, idén csupán 43 százaléka. A rendezvényen ugyanakkor azt 
is megállapították, hogy évről-évre ízletesebb pálinkák készülnek, 
köszönhetően például a nemes versengések konzultációinak, 

a megszívlelt szakmai tanácsoknak, s hogy 
egyre többen igénylik a minőségi pálinka 
kifőzetését.

A környei Méri János idén két újabb ezüst-
minősítéssel gyarapította világkupa érmeinek 
számát. A zsűri a Környei Tell Vilmos (Vilmos-
körte – Piros Vilmos), valamint a Környe kincse 
(Szőlőpálinka – Irsai Olivér) elnevezésű pálin-
káit rangsorolta az aranytól csupán két ponttal 
elmaradó fokozatra. A gazda úgy véli, hogy a 
kiváló minőségű pálinkának – természetesen 
a pontos, lelkiismeretes munkavégzés mellett 
– egyetlen titka van, az pedig az érett, ép és 
egészséges gyümölcs.

Jubiláló véradókat köszöntött a jubiláló szervezet 
Negyedszáz jubiláló, köztük egy 70-szeres 
véradót is köszöntöttek Környén május 
13-án, a Vöröskereszt helyi szervezetének 
ünnepségén, amely egyben a mögöttük 
álló 100 esztendőt is felelevenítette, tisztel-
gett az alapítók, önkéntesek előtt. 

A Művelődési Házban, a Nemzetközi 
Vöröskereszt Világnapja alkalmá-
ból rendezett ünnepség kezdetén 

a környei Vöröskeresztes Bázis Iskola első 
osztályos tanulói ajándékozták meg Anyák 
napi összeállításukkal a jelenlévőket, majd 
Andor Ildikó titkár szólt a nemzetközi szerve-
zet 1863-as megalapításának előzménye-
iről, a solferinói csatáról, amikor több ezer 
sebesült maradt szakszerű ellátás nélkül, s 
ezt látva egy svájci üzletember a szomszéd 
faluban toborzott segítő önkénteseket.

A titkár a hét alapelvet is kiemelte, me-
lyek nélkül megszűnne a mozgalom. Ezek 
az emberiesség, a pártatlanság, a semle-
gesség, a függetlenség, az önkéntesség, 
az egység és az egyetemesség. Különösen 
aktuális feladatként fogalmazta meg a 
véradások szervezését, s mondott mind-
azok számára köszönetet, akik önzetlenül 
vállalják a segítést. 

A rendezvényen ezúttal 25 jubiláló donor 
vehetett át Kissné Ágoston Éva véradófele-
lőstől emléklapot, köztük Zaja István, aki a 
legtöbbször, már 70 alkalommal vállalta 
az önkéntes véradást. Hatvanszor adott 
vért Pálfi Ferencné, s félszázszor nyújtotta 
karját Beckl Gábor, Kolozsvári József, Szabó 
Dániel, Szommer János.

Az idei ünnepség egyben fennállásuk 
100. évfordulója előtt is tisztelgett, mivel 
az esztergomi Levéltár nyilvántartása 
szerint a környei szervezet már 1913-ban 
működött Vöröskeresztes Egylet néven, ám 
alapítóiról, tagjairól semmilyen feljegyzés 
nem található. A dokumentumok jelentős 
része, majdnem négy évtizednyi megsem-
misült annak idején egy tűzvészben, de 
szerencsére többen megőrizték a Vörös-
kereszthez kapcsolódó tárgyi emlékeiket, 
feljegyzéseiket, okleveleiket, kitüntetéseiket, 
melyekből múltidéző tárlatot állítottak össze 
a centenárium alkalmából. A Dein András-
né, Gyarmati István, Hartmann Mátyásné, 
Lengyel Ferencné, Rácz Istvánné, Schmidt 
Andrásné felajánlásaival és segítségével 

létrejött kiállítás tárgyai között szerepelt 
például régi eredeti népegészségőr láda 
és feljegyzési füzet is, amelyben annak ide-
jén a „segélynyújtásokat” dokumentálták. 

A rendelkezésre álló iratok szerint a szer-
vezetnek 1951-ben 17 tagja volt, közülük 
sajnos ma már csak Wittmer Antalnénak 
mondhattak köszönetet, de idős kora mi-
att ő sem vett részt a rendezvényen. A 13 
valamikori népegészségőrök közül is csak 
távolról köszönthette a titkár Petró Ernőnét 
és Bella Sándornét, akik szintén nem tudtak 
megjelenni az ünnepségen.   

A dokumentumok arról tanúskodnak, 
hogy Környén mindig is nagy hangsúlyt fek-
tettek a vöröskeresztes feladatok ellátásá-
ra. A szervezés 1950-től Dr. Tremmel József és 
Mosoni Emánuelné nevéhez fűződött. 1950-
51-ben alap- és középfokú elsősegélynyújtó 
tanfolyamok indultak, az elsősegélynyújtó 
állomásokon azok segítettek, akik a kö-
zépfokút végezték el. A községben 12 ilyen 
állomás működött és állt rendelkezésre a 
népegészségőr láda, benne kötszerekkel, 
s még a töréshez használatos sínekkel is. 
A középfokú tanfolyamot végzettek Dr. 
Tremmel József orvos mellett is segédkeztek 
a sebek kötözésében a rendeléseken, részt 
vállaltak a csecsemő tanácsadásból, a 
Sabin oltások beadásából. Az iskolában 
és a munkahelyeken is folyamatosan ok-
tatták az elsősegélynyújtást, a tanfolyamok 
elvégzéséről igazolást kaptak a résztvevők.  

A Vöröskereszt környei szervezete mára 
szépen gyarapodott. Az alapszervezethez 
az eltelt esztendőben nyolcan csatlakoz-
tak, így a tagság létszáma jelenleg 346 fő. 
Évente négy alkalommal szerveznek vér-

adást a községben, nagy sikerrel rendezik 
meg minden év októberében az Idősek 
Napi programot a falu szép korú lakosai 
számára, segítik a nagycsaládosokat, 
rászorulókat, s tavaly az általános iskola 
elnyerte a Vöröskeresztes Bázis Iskola címet.

JUBILÁLÓ VÉRADÓK

70× 
Zaja István

60× 
Pálfi Ferencné

50× 
Beckl Gábor, Kolozsvári József, 
Szabó Dániel, Szommer János

40× 
Májer Tamás, Tremmel József

30× 
Ifj. Markot András, 

Oroszné Simon Mária, 
Rácz Ferenc, Szőllősi Ferenc, 

Tkalcsits Mihály
25× 

Czirkos Attila, Szabó-Kovács Gábor 
Wittmann Ferenc

20x 
Bíró József, Ifj. Ferge János, 

Vanyáné Kalocsai Mária
10x 

Bordás Karolina, Bódi István 
Kaufmann László, 

Ifj. Orosz Zoltán Ferenc, 
Tkalcsits Ferencné, Végh Dezső
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40 éve áldozópap
Négy évtizede, 1974. június 19-én Győrben 
szentelték pappá Bedy Sándort, aki 1999 
augusztusától a Környei Római Katolikus 
Egyházközség kinevezett plébánosa. A két 
szép évforduló kapcsán megható percek 
érkeztek el a Maczkó Mária népdaléne-
kes közreműködésével tartott május 11-ei 
szentmisén, amikor az atyát a hívek, az 
egyházközség képviselői köszöntötték, 
valamint az önkormányzat nevében Beke 
László polgármester.

N egyven év nagy idő, sok mindent 
változtat, családokat épít, örömet, 
bút hozhat földi életünkben… Sok 

szép tanítását a szívünkbe véste, most 
hálatelt szívvel mi könyörgünk érte: Áldd 
meg, Uram, áldd meg! – hangzott a vers 
Szántó Csongor ministráns szavalatában, 
majd Horváth Boldizsár, az egyházközség 
világi elnöke köszöntött. Egy évfordulón az 
ember akaratlanul is picit megáll, kívülről 
visszatekint, milyen volt az útja. Végiggon-
dolja, honnan indult, hol voltak könnyebb, 
hol nehezebb, göröngyös szakaszok, s azt 
is végiggondolja, milyen célja van még. 

Sándor atya is egy ilyen perchez érkezett 
el. S az idáig vezető útja nem csak az egy-
házközség, de Környe egész közössége 
számára értékeket teremtett – fogalmazott.

Ezért az értékteremtésért fejezte ki köszö-
netét a község lakói nevében Beke László 
polgármester is: az általa végzett munka 
egész településünkre hatással volt, a falu 
magán viseli azt a kéznyomot, melyet Bedy 
Sándor plébános hagyott, és reméljük még 
sokáig hagyni fog, hiszen papi hivatása 
gyakorlása során nagyon sok emberrel, 
szervezettel került kapcsolatba az egyház-
községen kívül is. Szoros az együttműködés 
az önkormányzat és az általa vezetett 
katolikus egyházközség között. Számtalan 
közös sikernek együtt örülhettünk, és ennek 
a mondatnak a kulcsszava talán nem is a 
siker volt, hanem az, hogy közösen értük 
el. Hiszen ő mindig is azt a gondolatot 
képviseli, hogy az eredmény nem egyet-
len emberé, nem csupán egy közösségé, 
hanem mindannyiunkké, és a közös siker 
együtt tesz minket gazdagabbá.

Beke László azt az áldozatos munkát 
és tanítást is megköszönte, melyet negy-

ven esztendőn át a katolikus egyházon 
belül, tizenöt éve pedig Környén végez 
Bedy Sándor. Köszönjük, hogy vezeted 
az egyházközséget és eközben tanítasz 
bennünket a szeretetre, az alázatra, arra, 
hogy figyeljünk oda egymásra és egy olyan 
dologra, amely a mai ember fogalmai 
közül kezd eltűnni: a türelemre – hangzott 
el a polgármester ünnepi gondolatainak 
sorában, zárásul azt kívánva, hogy a 
környeiek szeretete és törődése adjon erőt 
a plébános számára a még előtte álló, 
további munkához.

Szaporodnak a fiatal úszótehetség érmei
Mind gyakrabban adhatunk számot Bublovics István, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Művészeti Iskola 2a osztályos diákja, 
a Tatabányai Vízmű Sport Egyesület úszó szakosztályának versenyzője sikereiről, aki a nála idősebbek és rutinosabb versenyzők 
között is ragyogóan helytáll.

A fiatal úszótehetség az idei esztendőt februárban egy nemzetközi megmérettetéssel nyitotta, amellyel kapcsolatban a rendkívül 
erős mezőny miatt a szakvezetők nem dédelgettek érmes álmokat. István azonban ragyogóan teljesített 50 méter hátúszásban 
Kecskeméten, a III. Aranyhomok Kupa Nemzetközi Úszóversenyen, ahol a TVSE egyedüli éremszerzőjeként a dobogó harmadik 

fokára állhatott, majd áprilisban ugyanebben a számban szintén bronzérmes teljesítményt ért el Székesfehérváron.
A környei fiatalember 2014-ben a Magyar Úszószövetség (Swimmingworld.hu) honlapján az országos ranglistán a 8 évesek között 50 

méter hátúszásban az ötödik, 50 méter pillangóban a hatodik helyen áll.

További három bajnoki címmel büszkélkedhetnek 
a környei kemposok

Három Országos Bajnoki címmel érkez-
tek haza a Gyémánt Kempo SE Környe 
színeiben versenyző kempokák a múlt 
hónapban Pécsről, az Országos Gyerek 
Bajnokságról, pár héttel később pedig 
Sárosdon a 13 – 18 éves sportolók igazolták 
tehetségüket, tudásukat, kitartásukat. Ők is 
három aranyéremmel büszkélkedhetnek.

Ö sszesen 15 dobogós helyezést, köz-
tük három aranyérmet szereztek 
Sárosdon, az Ifi-Junior Országos 

Bajnokságon a Gyémánt Kempo SE Környe 
versenyzői, Bognár Levente mester tanítvá-
nyai, aki méltán büszke az eredményekre.  
legkiemelkedőbben Gacs Dániel teljesített, 
aki földharcban és Chikara Kurabe-ben is 
mindenkit maga mögé utasított, míg forma-
gyakorlatát második helyezéssel díjazták az 
ítészek. A pihenő nélküli, három menetes 
(kesztyűs küzdelem – dobásküzdelem – 
földharc) nagyon-nagyon fárasztó és sok 
technikát igénylő szám, a Chikara Kurabe 

után korosztályában Heszler Krisztián is a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott.

Földharcban második helyezést ért el 
Csík Ádám és Juhász Bence, bronzérmet 
szerzet t Juhász Martin és Nyíri Zoltán.  
A Chikara Kurabe-t követően ezüstérmet 
vehetett át Juhász Martin, míg Csík Ádám 
bronzot. Formagyakorlata alapján a baj-
nokság döntnökei Heszler Boldizsárt és 

Nyíri Zoltánt a második, Juhász Martint a 
harmadik helyre sorolták. A B full, azaz a fej 
kivételével a test minden pontját teljes erő-
vel támadható, és akár kiütéssel, vagy az 
ellenfél részéről kopogtatással (feladással) 
is végződhető küzdelmek Heszler Boldizsár 
számára ezüst-, Juhász Bence részére bronz-
érmet eredményeztek.

A két országos megmérettetés ered-
ményei alapján Bognár Levente úgy véli, 
hogy a május végi Seregélyes Kupa is 
szép teljesítményeket tartogat a Gyémánt 
Kempo SE Környe számára. Az is biztos, 
hogy a sportág népszerűsége is egyre nő 
a községben. Mint a mester elmondta, a 
gyerekekkel együtt jelenleg már 8-9 felnőtt 
edz rendszeresen, s nemcsak férfiak, hiszen 
egy anyuka is található a környei kemposok 
között. Az egyesület továbbra is várja a 
mozogni vágyó fiatalokat, felnőtteket az 
általános iskola tornatermében, ahol min-
den hétfőn 16.30-kor, szerdánként 17 órakor 
kezdődik az edzés.

Továbbra is lendületben a világjáró környeiek
Augusztusban lesz egy esztendeje, hogy Rácz 
Istvánné, Margó majdnem negyedszázad és ki 
tudja, hány ezer megtett kilométer, és hány feled-
hetetlen közös kirándulás után átadta a stafétát, 
pontosabban a „toborzást” Kerecsényi Józsefnek. 

A z utód azóta „sem hagyja pihenni” a 
környeieket, decemberben Kassára, azt 
követően Svájcba kirándultak, legutóbb 

pedig 45 falubeli töltött el egy hetet Franciaor-
szágban, felkeresve és megismerkedve Párizs és 
a Loire-völgye csodálatos történelmi emlékhe-
lyeivel, nevezetességeivel, épített és természeti 
kincseivel.

Az egyre bővülő létszámú világjáró nagy 
családra idén még vár egy négynapos Toszkán 
barangolás augusztusban, majd Adventkor egy 
rövidebb kiruccanás Wieliczka – Krakkó – Za-
kopane megtekintésével, hiszen – ahogy Szent 
Ágoston is megfogalmazta – a világ egy könyv, és 
aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.

Igazi kincsek

A nyák napi ajándékkészítésre vártuk május 3-án délután a gyerekeket és a szülőket. Krepp papír-
ból, kartonból, dekorgumilapból, különböző magvakból, szalagokból és sok más alapanyagból 
készültek a szebbnél-szebb alkotások a Művelődési Házban. Mag-mandala, magképek, krepp-

virágok, köszöntőlapok, szív alakú szalvétagyűrűk és poháralátétek sorakoztak az asztalon egy-két óra 
elteltével. Az egyre ötletesebb díszítésekkel dekorált ajándékok mellé a köszöntőlapokra szívhez szóló 
anyák napi köszöntőverseket is írhattak a gyerekek, kiválasztva a nekik legkedvesebbet. Igazi kincsek az 
elkészült ajándékok. Az anyukák és a nagymamák hosszú éveken keresztül őrzik és megnézik, simogatva 
a szeretet kicsiny, de olykor legkedvesebb jelképeit. Öröm elkészíteni és öröm adni. Akik eljöttek ezzel a 
jóleső érzéssel nyújthatták át ajándékaikat édesanyáiknak, nagymamáiknak május első vasárnapján. Schweininger Ilona intézményvezető

„Nincsen őrzőbb angyal az édesanyánál…”
Minden verssor, minden rím, s minden 
dallam az élet legszebb érzését, az édes-
anya, s nagymama szeretetét fogalmazta 
meg május első vasárnapjának délután 
a környebányai Közösségi Házban, ahol 
Svétecz László, a szervező Környebányáért 
Alapítvány nevében köszöntötte az ünne-
pelteket.

A képviselő felidézte az elmúlt 
évszázad viharos eseményeit, 
amikor volt, hogy méltón, 

s volt, amikor kevésbé ünnepien 
köszöntötték Anyák napján az édes-
anyákat.  Sokat szenvedtek a hábo-
rúban, féltőn óvták az utódokat, a 
gyermekeket. Az ő gondoskodásuk 
nélkül ma nem lehetnénk itt – fogal-
mazott, azokról az édesanyákról is 
megemlékezve, akik már a temető-
ben pihennek…

A környebányai és irtáspusztai gyerekek, 
fiatalok láthatóan nagy szeretettel készültek, 
s bár néha kis izgalom is keveredett a versek, 
dalok előadásába, az anyukák és nagyma-
mák olyan büszkén, meghatódva követték 
a produkciókat, amilyennel csak egy anya 
követheti gyermeke lépteit. Eperjesi Krisztina 

és Nagy Mónika felkészítésében versekkel, 
énekekkel fogalmazták meg, mit jelent 
számukra édesanyjuk szeretete, gondos-
kodása, óvó, a legdrágább kincsük miatti 
aggódó tekintete. Bolemányi Magdolna, Bor-
sodi Istvánné, Bozó Kucskár Anikó és Horváth 
Marika népdalokkal, muzsikával köszöntötte 

az ünnepelteket, s emlékezett el nem 
múló szeretettel azokra, akiknek fáradt 
szívük már pihenni tért: virágot ültettem 
anyám sírhalmára, harmat nem is esett, 
hull a könnyem rája… 

A műsorok zárásaként érkezett el a 
pillanat, amikor a gyerekek egy-egy 
virággal fejezték ki mindazt, amit 
szavakkal elmondani talán nem is 
lehet: nincsen őrzőbb angyal az 
édesanyánál, éberebb csillag sincs 
szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás, 
amennyi sok lenne, amennyit az anya 
meg ne érdemelne…
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Tündéri gyereknap
Szélforgót, csillámporos díszeket, hurka-
pálca végén táncoló pillangót, gyöngy-
ékszereket készítettek a gyerkőcök május 
17-én a környei Művelődési Házban. 

N agy volt a sürgésforgás, hiszen egy 
héttel a hivatalos gyermeknap 
előtt kínáltak igazán mesés prog-

ramokat a legkisebbeknek a szervezők.  
A Vackor Bölcsőde és Óvoda munkatársai 
az idén is színes kézműves programokat 
állítottak össze a  gyerekeknek, akik lelke-
sen készítették – hol szülői segítséggel, hol 
teljesen önálló fantáziával – a szebbnél 
szebb alkotásokat. 

Az Agora Sárkovács Szakkör Jakab 
Erzsivel hatalmas agyagtömbbel érkezett 
Környére. A korongon tálkák, edénykék 
születtek Szandra segítségével. Az asztalnál 

pedig a díszítés és minden más gyúrható 
apróság készült. A bemutató foglalkozás 
nagy sikert aratott.

Hajmáné Kalocsai Éva a könyvtárban 
igazi klasszikus mesékkel várta a gyerme-
keket. A diavetítés azonban a szülőkből is 
előcsalta a nosztalgiázás kedvét és sorra 
kérték az emlékezetes meséket. Így Éva a 
gépbe fűzte és felolvasta az Öreg néne 
őzikéje történetét, mesélt a két bors ökröcs-
kéről, de a tücsök és a hangya tanulságos 
életére is sokan voltak kíváncsiak.

A gyermeknapi programokon száz-
húsznál is több gyerkőc vett részt, bár a 
Művelődési Ház vezetőjével, Schweininger 
Ilonával nem vállalkoztunk a pontos számo-
lásra, nagy volt a mozgolódás, mindenki 
megtalálta a neki tetsző programokat és 
a helyszín barátkozásra, fogócskázásra is 

kitűnő alkalmat kínált. A Hókirálynő mese-
színpad mindeközben előadásra készült. 
Az időjárást megtréfálva a „Tavasztündér 
mosolya” című zenés mesejátékot adták 
elő, sok kislány nagy örömére, akik be is 
öltöztek a tündéri jelmezekbe. Csillogó 
szemekkel, büszkén mutatták egymásnak 
a testfestésen varázsolt mintákat. 

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

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

vezesd okosan a lányt, a fiút.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta három kisleánnyal 
és két kisfiúval gyarapodott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük  
a falu legkisebb lakóit, 

Varga Attila és Méhes Mária  
kislányát Viktóriát,

Jáger Attila és Szabó Krisztina  
kisfiát Zétényt,

Wolh István és Kőrösi Kinga  
kisfiát Dominikot, 

Fülöp Róbert és Kovács Krisztina  
kislányát Daniellát, valamint

Papesch Ádám és Falusi Alexandra  
kislányát Alexa Hannát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 
Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

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 
Pittich Sándorné (1929. 05. 04.) 

Szommer Jánosné (1929. 05. 04.)
80 esztendős 

Szalai  Mártonné (1934. 05. 02.) 
Szőllősy Ferenc (1934. 05. 19.)

75 esztendős 
Horváth István (1939. 05. 04.) 
Fülöp Sándorné (1939. 05.14.) 
Varga Márton (1939. 05. 26.)

70 esztendős 
Törös Gézáné (1944. 05. 02.) 
Kiss Mihály (1944. 05. 05.) 

Paragi Andrásné (1944. 05. 07.) 
Hegyi Sándorné (1944. 05. 27.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Elsősegélynyújtás gyermekünknek
Április végén jöttek össze első al-
kalommal a környei Művelődési 
Házban Jenei Zita kezdeményezé-
sére a kismamaklub tagjai, hogy 
hétfőnként 17 órától véleményt, 
tapasztalatot cseréljenek például a 
váradósságról, az újszülött gondo-
zásáról, szoptatásról, a csecsemő 
fejlődéséről, gyerekbetegségekről. 
Május 19-én Németh Tamás men-
tőtiszt arról tartott előadást, mit kell 
tenni a leggyakoribb gyermekkori 
balesetek esetén. 

B ármikor találkozhatunk olyan 
helyzetekkel, mikor elsősegélyt kell 
nyújtanunk. Főként kisgyerekeknél 

fordulhat ez elő gyakran, hiszen mindent 
a szájukba vesznek, megkóstolnak, fé-
lelemérzet nélkül másznak fel bárhová. 
Ráadásul itt a nyár, a gyerekek szeretnek 
pancsolni, ami szintén nem veszélytelen. 
Persze legjobb a megelőzés, de anyaként 
tudom, hogy bármennyire is figyelünk 
gyermekünkre, sajnos időnként előfordul-
nak balesetek. Ilyenkor a legfontosabb, 

hogy próbáljunk nyugodtak maradni 
és gyorsan cselekedni. Ha felkészülünk 
ezekre a vészhelyzetekre, sokat tehetünk 
addig is, amíg megérkezik a szakszerű 
segítségnyújtás.

Ebben volt a Kismamaklub tagjainak se-
gítségére Németh Tamás mentőtiszt május 
19-én, akitől megtudhattuk, mit kell tenni 
a leggyakoribb gyermekkori balesetek 
esetén. Szó volt – a többi között – különbö-
ző mérgezésekről, esésekről, fulladásról, 

félrenyelésről. Emellett ambu babyn 
gyakorolhattuk a csecsemő újra-
élesztést. Bízom benne, hogy a meg-
szerzett tudás használatára nem lesz 
szükség, de az biztos, hogy aki ott volt 
a találkozón, ha a sors úgy hozza, mer 
majd cselekedni, s ez a legfontosabb.

A terveim szerint a közeljövőben 
még megismételjük ezt az előadást, 
mert ez olyan tudás, amivel szó szerint 
életet menthetünk.

A következő kismamaklubos prog-
ramra június 2-án 17 órától várjuk a 
kismamákat, kispapákat, s valameny-
nyi érdeklődőt a környei Művelődési 

Házban. Akkor Dr. Niczinger László tart 
előadást a gyermekkori balesetekről és 
azok megelőzéséről.

Figyelem! A Baba-Mama klub már 
heti két alkalommal, keddenként 16 és 
szerdánként 10 órától vár a Művelődési 
Házban minden csatlakozót, hogy ők is 
megtapasztalják, milyen jó egy ilyen 
közösséghez tartozni.

Jenei Zita 

Pogácsa Fesztivál

H agyományteremtő szándékkal rendeztük meg 
Környebányán az első Pogácsa Fesztivált május 
17-én. A programra heten neveztek, így a zsűrinek 

nem volt könnyű dolga a különleges pogácsák kóstolá-
sa közben. Színvonalas műsort adtak a tatabányai Éltes 
Mátyás Iskola diákjai.  Fehér László egy verset szavalt, 
Kánai Gézáné ismertette a pogácsa történetét. Megle-
petésvendég a televízióból jól ismert Sramli Kings volt. 
Környebányán örömmel fogadták a kezdeményezést és 
várják a folytatást.

Bokros Ildikó

Föld Napja 
Egy esztendővel ezelőtt, szintén a Föld 
Napja alkalmából tartott ünnepségen 
jelentette be Pákozdi Ferenc, a Környe-
zetünk Jövőjéért Alapítvány elnöke, hogy 
400 ezer forinttal járulnak hozzá a környei 
tó és környezete élővilágát bemutató tá-
jékoztató táblák elkészíttetéséhez. 

A z önkormányzat és az alapítvány 
együt tműködésében már el is 
készültek a civil szervezetek által 

összeállított tartalommal, ám a megte-
kintésük, a közös tóparti séta az eső miatt 
elmaradt az idei ünnepségen.

A Föld Napja alkalmából szervezett 
programon a Művelődési Házban hagyo-
mányosan a gyerekeké volt a főszerep, a 
nagycsoportos óvodások, s az általános 
iskola 2.b osztálya mutatta be ünnepi mű-
sorát. A megjelenteket Pákozdi Ferenc, a 
Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány elnöke 
köszöntötte, hangsúlyozva, hogy Környén 
már 23 éve hívják fel a figyelmet ezen a 
napon is a környezet védelmére. 

A Föld Napi megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy az emberiség és az egyes 
ember is mérlegelje, kíméletesen bánik-e 
környezetével, s mit tesz azért, hogy a termé-
szet, s benne az ember egészségesebben 
éljen. De nem csak ünnepelni kell a Föld 

Napját, sokkal inkább úgy 
kell viselkednünk, úgy kell 
élnünk valamennyi napon, 
hogy szűkebb és tágabb 
környezetünkben óvjuk a 
növényeket, fákat, madara-
kat, állatokat – fogalmazott 
az elnök, zárásként kiemel-
ve: legfontosabb, hogy ne 
csak beszéljünk ezekről a 
kérdésekről, hanem tette-
inkkel, életvitelünkkel mu-
tassunk példát.

A köszöntőt követően 
azon korosztály, a gyerekek 
ünnepi műsora következett, akik már kör-
nyezettudatos szemléletben nevelkednek, 
s a remények szerint a környezetüket óvó 
felnőttekké is válnak. Erre a nagycsopor-
tos óvodások versekből, körjátékokból, 
dalokból összeállított csokrukban József 
Attila alkotásával ígéretet is tettek: Kertész 
leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mással, csak a beojtott 
virággal...

Gondek Katalin másodikos diákjai elő-
adásában kedves, szerethető állatként 
jelent meg vissza-visszatérően a ravaszdi 
róka, végül pedig növény- és állatfelisme-
rő, a környezet védelméhez kapcsolódó 

kérdésekből összeállított társasjátékban 
mérték össze tudásukat a fiúk és lányok, 
versengve, hogy ki jut el előbb a célba, 
azaz, a gyönyörű zöld és tiszta természetbe. 

Bár a tervekben szerepelt, az eső miatt 
elmaradt a tóparton felállított tájékoztató 
táblák képletes felavatása. A tó és környe-
zete élővilágát bemutató öt tájékoztató 
tábla civil szervezetek szakmai segítségé-
vel, az önkormányzat és a  Környe-zetünk 
Jövőjéért Alapítvány együttműködésében 
készült el, az emlősökkel, hüllőkkel és két-
éltűekkel, madarakkal, növényekkel és  
a tóra jellemző halfajokkal ismerteti meg a 
sétálót, kirándulót.
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Kerékpáros ügyességi verseny

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
május 31-én, szombaton 9 órától kerékpáros 
ügyességi versenyre hívják és várják korra 
és nemre való tekintet nélkül a vállalkozó 
kedvűeket! Nevezni a verseny helyszínén, 
az általános iskola hátsó sportudvarán 
lehet saját kerékpárral.

BORVERSENY!

Idén május 31-én, szombaton 9 órától ren-
dezik meg a Les-hegyen Környe harmadik 
borversenyét. A mintákat előző nap, má-
jus 30-án 15 és 19 óra között lehet leadni 
az Orbán szobor mellett lévő pincéknél.  
A borminták leadásának és a borverseny 
szabályai a www.kornye.hu internetes 
oldalon tekinthetők meg. A nyertes borok 
tulajdonosai oklevélben, díjazásban ré-
szesülnek, melyeket a június 1-jei Orbán 
napi ünnepség keretében vehetnek át. 
Bővebb információ Bella Sándortól kérhe-
tő a 06 20 9220 654-es telefonszámon. Jó 
bort, jó egészséget kívánnak a Les-hegyi 
Szőlősgazdák!

ORBÁN NAP

A Les-hegyi Szőlősgazdák, valamint Környe 
Község Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbsé-
gi Bizottsága idén is megszervezi a már 
hagyományos Orbán napi ünnepséget 
a Les-hegyen található Orbán Szobornál. 
A rendezvény június 1-jén, vasárnap 17 
órakor kezdődik. A résztvevők a megnyitó 
után ezúttal is borral köszöntik az Orbán 
Szobrot, majd a Német Nemzetiségi Gyer-
mekcsoport, a Szivárvány Táncegyüttes, a 
Német Nemzetiségi Dalkör műsora, s végül 
a hagyományos pogácsás borkóstolás kö-
vetkezik. A szervezők sok szeretettel várják 
a környeieket az Orbán napi programra! 

PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye június 8-án, vasárnap rendezi meg a 
már hagyományos májfadöntést, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel meghív.

•	 Zenés	felvonulás	a	„Dobbantók”	 
 dobcsapattal és a Mányi „Eber”  
 zenekarral a Közösségi és Tájházhoz  
•	 Májfadöntés	és	műsor,	majd	 

 pünkösdi batyus-bál a  
 Közösségi és Tájházban

Fellépők:

•	 Dobbantók	 
 – dobzenekar Tatabányáról
•		Környei	Német	Nemzetiségi	 

 Hagyományőrző Gyermekcsoport
•		Környei	Német	Nemzetiségi	Dalkör
•		Bányász	Táncegyüttes
•		Szivárvány	Táncegyüttes

•	 A	bálon	a	zenét	 
 a Mányi Eber Kapelle szolgáltatja.

Belépődíj nincs!

Mindenkit szeretettel vár  
a Német Nemzetiségi  

Önkormányzat Környe!Felnőtt a Szivárvány!

A 20 éves Szivárvány Táncegyüttes 
mindenkit sok szeretettel hív és vár a 
május 31-én 17 órakor kezdődő gála-
műsorára a környei Művelődési Házba. 
A jubileumi műsorban fellépnek az 
együttes alapítói, „öregtáncosai” és 
tagjai, bemutatkoznak az általános 
iskola néptánc szakos tanulói, óvodás 
csoportjai. Muzsikál a tatai Kincső, 
valamint Balaskó István és zenekara.

Közeledik Zoé Napja
Tóth Zoéval a Környei Hírhozó februári 
számában ismerkedhettek meg olvasóink, 
amikor – a többi között – ezeket a sorokat 
is olvashatták:  

A nya és Apa kigondolta, hogy szer-
veznek nekem egy jótékonysági 
napot, ahová, ha sok jó ember el-

jön, 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 családi lenne, 
ahol kicsi és nagy jól érezné magát. Mint 
egy család.

Anya és Apa beszélt a Polgármester 
bácsival és Ő azonnal mellénk állt. Megen-
gedte, hogy ez a nap a környei Művelődési 
Házban legyen június 7-én.

Tóth Zoé 2009. december 3-án, a terhes-
ség 28 hetében jött világra lepényleválás 
miatt. Amikor járni kezdett, láthatóvá vált, 
hogy nem teszi le a sarkát. Három éves volt, 
mikor először kimondták, hogy ún. IPC-s. 

(Az infantilis cerebrális parézis az izmok 
tónusszabályozásának zavarát jelenti. Álta-
lában a szülés körül kialakuló oxigénhiány 
által az agy mozgatókérgében létrejött 
károsodás okozza, így koraszülések után is 
jelentkezhet.) 

Zoé jelenleg egy botox programban vesz 
részt, ami nagyon sokat segít, de minden 
harmadik hónapban gipszet kell hordania. 
Ha minden a tervek szerint alakul, jövő 
májusban megműtik az Achillesét. Heti 
négy alkalommal jár gyógytornára, kétszer 

gyógylovaglásra, egyszer úszni. A terápiák 
az eltelt másfél év alatt jelentősen megter-
helték a család kiadásait, ezért született 
meg a gondolat: legyen „Egy nap egy 
mosolyért, egy nap Zoé-ért!”

Ez a jótékonysági nap június 7-én 13 és 
20 óra között a számtalan felajánlásnak, 
támogatónak köszönhetően igazán színes 
programokkal vár mindenkit a környei Mű-
velődési Házban. 

Műsor ad a Szivárvány Táncegyüttes, a 
Német Nemzetiségi Gyermek Tánccsoport, a 
Vértesszőlősi Mazsorett Csoport, Kovács Zsuzs-
ka Amya hastánc, Zoltán Erika D. S. - Óbudai 
Csoport, Méhész László opera-, operett- és 
nótaénekes, a Black Time Hip- Hop Táncis-
kola, Csiszár Anita zumbás csapata, a Pan-
theon Zenekar, Balaskó István és zenekara.

A gyerekeket hajfonatkészítés, lufi haj-
togató bohóclány, szöszmötölő, lovas ko-
csikázás, csillámtetoválás, arcfestés várja, 
s mindenkit tombola, amely kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt remek nyereménye-
ket tartogat. A támogatói jegy 500 forint, a 
gyermekek számára díjtalan a részvétel.

ProgramokTáncoltak, versenyeztek
Immáron két évtizede rophatják a környei 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola diákjai a néptáncot 
készségtantárgyi oktatás keretei között. 
A húsz év alatt számos diák szerette meg 
a mozgást, ismerkedett meg a táncos 
gyökerekkel. 

M ájus közepén az iskola jelenlegi 
kisdiákjai a már hagyományos-
nak nevezhető háziversenyen 

csillogtathatták meg tudásukat. Az évfolya-
mok versenyén a két legfiatalabb korosz-
tály közül az osztályszinten jól teljesítő gyer-
mekek vehettek részt, valamint mindazon 
művészeti iskolások, akik szerették volna 
meg-méretni magukat a szintén „házi zsűri” 
gárda tagja előtt, amelyet a középiskolás 
táncosok alkottak. A környei iskolában kö-
zel 10 esztendeje új modulrendszerű okta-
tásmódszertant „teszteltek” tanórai keretek 
között az országban elsőként az intézmény 
1–2. osztályos néptáncos tanulói, s ez jelen-
leg is hatékonyan működik. Tapasztalhat-
ták mindazok, akik ellátogattak a László 
Márta néptánc-pedagógus által szervezett 
háziversenyre A „kötelező” táncanyag me-
zőföldi ugrós, eszközös táncok voltak – a 
szólótáncverseny résztvevői rövid improvi-
zációval, szabadtánccal mutatkozhattak 
be egymás és a közönség előtt. Mivel a 
többfordulós verseny második részében is 
egyformán jól teljesítették a gyer-mekek a 
feladatot, egy-egy népdal eléneklésére is 
vállalkozniuk kellett, hogy megkönnyítsék 
az ítészek döntését. Akadtak olyan verseny-
zők, fiúk, lányok egyaránt, akik önszorga-

lomból elénekelték ked-
venc „nótájukat”, amíg 
a zsűri tanácskozott. Az 
első osz tályos lányok 
közül Troll Viktória végzett 
az első helyen, máso-
dik let t Végh Viktória, 
harmadik pedig Váradi 
Kira. A fiúknál az ítészek 
Matics Gergely Zoltánt 
sorolták az élre, második 
helyre Törös Ottót, míg a 
harmadikra Makai Bá-
lintot. Az egy évvel idő-
sebbek mezőnyében a 
lányoknál Soós Lili nyerte 
meg a versenyt, mögötte 
végzett Pokornyi Veronika, a harmadik he-
lyezésen pedig Szücs Anna és Fóthy Lora 
osztozott. A fiúknál Prekop Géza bizonyult a 
legügyesebbnek, a második Andor János 

lett, a harmadik Lengyel Gergő. A 3-4-5. 
évfolyam versenyében az ifjú hölgyeknél 
idén is Nagy Lillát sorolta az első helyre a 
zsűri, a második helyen Labossa Luca, a 
harmadikon Krupánszki Ramóna és Szücs 
Kinga végzett. A fiúknál első lett Labossa 
Döme, második Szántó Csongor, harma-
dik Végh Adrián és Auer Róbert. 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. 
Köszönet a zsűri tagjainak, Barta Nórának, 
Budavári Kingának, Fűzvölgyi Alexandrá-
nak, Pisch Tündének a közreműködésért. 
Gratulálunk a díjazottaknak, akik május 
31-én, a Szivárvány Táncegyüttes 20. jubi-
leumi műsorán vehetik át megérdemelt 
ajándékaikat!

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola programjai

MŰVÉSZETI BEIRATKOZÁS!

A művészeti tagozat 2014/15-ös tanévére a 
következő időpontokban lehet beiratkozni:
2014. május 30. péntek 8.00–11.00
2014. június 2. hétfő 8.00–11.00
2014. június 3. kedd 12.00–16.30
2014. június 4. szerda 8.00 –13.00
2014. június 5. csütörtök 11.00–16.30
2014. június 12. csütörtök 11.00–16.30
Június 16–20 között minden nap
8.00 -13.00 között
               
Választható tanszakok:
Óvoda:	 •	néptánc	 
 (középső-, és nagycsoportos)          
Iskola:		 •	néptánc	•	grafika	 
	 •	báb	•	színjáték
A beiratkozás feltétele:
•	 A	szülő	által	aláírt,	 
 kitöltött iratkozási lap.
•		A	térítési	díj	befizetése.

A térítési díjak a következők:
•	Új	beiratkozó	esetén:
	 előképzőben:				6400	Ft/tanév
	 alapfokon:					12	800	Ft/tanév
•	Korábban	beiratkozott	tanulók:
	 előképző	2:					5	900	Ft/tanév
	 alapfok:									11	800	Ft/tanév

Lehetőség	van	a	térítési	díj	két	részletben	való	
befizetésére:	az	elsőt	a	beiratkozáskor,	a	má-
sodikat	félévkor,	a	megadott	időpontokban.
Azon gyermekek számára, akik rendszeres 

gyermekvédelmi támogatást kapnak, a mű-
vészetoktatás ingyenes, kérjük, hogy ennek 
igazolására az önkormányzati határozatot 
hozzák magukkal.
A	művészeti	 tagozat	működésére	az	 iskolai	
házirend	 érvényes.	 Az	 iskola	 pedagógiai	
programja alapján a beiratkozás egy tanévre 
szól. Kiiratkozni	indokolt	esetben,	a	szülő 
írásbeli kérésére, félévkor lehet.

2014. június 13.  
(péntek) 17 óra: 

A végzős diákok  
ballagási ünnepsége

2014. június 20.  
(péntek) 17 óra: 

Ünnepélyes tanévzáró

Művelődési Ház programajánló

Gobelin képek – kiállítás

Szedlák Béla gobelin képeiből nyílik kiállítás 
június 10-én, kedden 17 órakor a környei 
Művelődési Házban. Közreműködik a Ta-
tabányai Madrigál énekegyüttes, karnagy 
Saltzer Géza. A tárlat július 14-éig díjtalanul 
tekinthető meg a Művelődési Ház nyitva 
tartási idejében.

Június 14-én  
a Dumaszínház előadása  

Felméri Péterrel és Hajdú Balázzsal

Program:

•	 17	órakor	májfadöntés	és	 
 kultúrműsor a Polgármesteri Hivatal  
 parkolójában 

Június 28-án a Fourtissimo Együttes  
előadása 16.30-kor. 



Közérdekű információk

Szőlőoltási bemutató

Szőlőoltási gyakorlati bemutatót tart június 6-án 16 órakor a Les-he-
gyen Dr. Sz. Nagy László egyetemi tanár. A programmal kapcsolat-
ban további információ Wéber Istvántól kérhető a 30/213-7310-es 
telefonszámon.

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadóóráját június 2-án, hétfőn tart-
ja 17 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal képviselői szobájában.  
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájékoz-
tatást szeretnének kérni valamilyen problémájuk megoldásához. 

Védekezés a kullancsok ellen
Támadnak a kullancsok Mielőtt erdőbe- 
mezőbe kirándulásokat szervezünk vagy 
sétákat teszünk a szabadban, érdemes 
informálódni a kullancs által elszenvedhető 
betegségekről, a kullancscsípés megelő-
zéséről is.

 
Hol találkozhatok kullanccsal?

A közönséges kullancs hazánkban is gyakori. 
Legnagyobb számban az erdőkben (pl. gaz-
dag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben), 
valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnövény-
zetű területeken fordul elő. Itt a legkisebb 
a hő- és páratartalom-ingadozás (amely 
a kiszáradásra rendkívül érzékeny kullancs 
szempontjából kulcsfontosságú), valamint 
a legtöbb potenciális gazdaállat (különféle 
erdei emlősök, madarak) is it t található. 
Azonban városi környezetben is előfordul, kü-
lönösen az összefüggő növényzettel borított 
kisebb-nagyobb területeken, így parkokban 
és családi házak kertjeiben, a magas fűvel 

benőtt, elhanyagolt területeken és a telepü-
lések határában. A kertekbe a háziállatok, 
elsősorban a kutyák (macskák), különböző 
madarak és vadon élő kisemlősök révén kerül 
be. Elsősorban (április) – május – júniusban és 
szeptemberben aktív.

A kullancsok elleni védekezés

A kullancsok elleni legfontosabb védekezés 
módszer a bőrre juttatható kullancsriasztó 
szerek használata. Mindig a használati uta-
sítás szerint kell eljárni, ez tartalmazza azt is, 
hogy milyen gyakran (hány óránként) javasolt 
az adott készítmény ismételt alkalmazása. 
Kiemelten fontos a kullancs mielőbbi eltávo-
lítása. Tartsunk kullancsvizitet, azaz gondosan 
vizsgáljuk át a bőrfelületet, elsősorban a haj-
latokat és a deréktájékot, ahová a kullancsok 
előszeretettel fúrják be magukat. Az eltávolí-
táshoz legalkalmasabb egy vékony hegyű 
csipesz, mellyel egy határozott mozdulattal 
kihúzható a kullancs a bőrből. A gyógyszer-

tárakban speciális eszköz, kullancs-eltávolító 
kanál vagy kullancs-eltávolító csipesz is vá-
sárolható. Az eszközök jól használhatók, de 
nem elengedhetetlenül szükségesek. Szükség 
esetén akár két körmünk közé fogva, gyengén 
csavaró mozdulattal is kihúzható a kullancs.

 Tatabányai Járási Népegészségügyi Intézet

Forrás: www.oek.hu

Pedagógus-napi ajándékötlet
TÖKÉLETES AJÁNDÉK VIRÁG HELYETT/MELLETT!

TANÍTÓ NÉNIKNEK, ÓVÓ NÉNIKNEK
ajándékozz natúr szappancsomagot!

www.wellness-szappan.hu • 30 6026707
Kérd a csomagot és ingyen kiszállítjuk!

GRÁTISZ a csomaghoz: 
díszdoboz, névkártya, 
ajándékkártya!

A Levendula-csomag tartalma:
• Megérdemelt pihenés 

levendulaszappan (50 g)
• Ráncűző nyugalom testvaj (15 ml)

Határidő: 06.15.

Ár: 1470 Ft

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

Díjtalan jogsegítség – már majdnem 100 embernek Környén 
Jó lenne tudni, forduljak-e bírósághoz, ér-
demes-e jogi útra terelni az ügyet? – a töb-
bi között ilyen kérdések is felmerültek az 
eltelt közel 10 hónap alatt a Jogpont+Mini 
jogsegélyt nyújtó szolgálat ügyfélfogadá-
si idejében Környén. 

D r. Partali László, aki a hónap első 
négy szerdáján 8-10 óráig biztosítja 
a díjmentes tanácsadást a Polgár-

mesteri Hivatalban, a projektmenedzser 
W. Csoma Évával értékelte május 14-én az 
eddigi megyei tapasztalatokat. 

Alkalmanként több ezer forintos kiadás-
tól mentesülnek mindazok, akik élnek a 
Jogpont+Mini jogsegélyt nyújtó szolgálat 
biztosította lehetőségekkel a megyében Tát, 
Ács, Bábolna, Nyergesújfalu, Lábatlan mellett 
Környén is. Az Európai Uniós támogatással, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló program elsősorban a munka-
jog, társadalombiztosítás, társasági és cégjog, 

közigazgatási jog, családjog területein kínál 
eligazodást egészen az iratszerkesztésig, fon-
tos azonban tudni, hogy ügyvédi képviseletet 
nem biztosít – hangzott el a környei Művelő-
dési Házban azon a sajtótájékoztatón, melyen 
W. Csoma Éva projektmenedzser és dr. Partali 
László ügyvéd summázta az eddigi tapaszta-
latokat. Mint a projektmenedzser elmondta, 
a díjtalanul igénybe vehető jogi tanácsadás 
Környén is ez év november végéig várja 
az érdeklődőket, s eddig megyei szinten jól 
„vizsgázott”, hiszen már most elérték a projekt 
lezárultáig elvárt ügyszámot. 

Dr. Partali László minden hónap első négy 
szerdáján 8-10 óráig biztosítja a díjmentes 
tanácsadást a környei Polgármesteri Hi-
vatalban, ez idáig közel 100 ember fordult 
hozzá segítségért. Mint elmondta, a díjtalan 
segítés több esetben szolgálta a drága pe-
res eljárás megelőzését, hiszen az érdeklő-
dő arra volt kíváncsi, hogy vajon érdemes-e 
bíróságon keresni az igazát, vagy sem? De 

olyan is előfordult, hogy valaki többkilónyi 
irattal érkezett segítséget kérni.

Az ügyvéd úgy vélte, hogy a faluban 
hamar hírét vették a lehetőségnek, amit 
nem csupán az eddigi érdeklődők szá-
ma jelez, hanem az is, hogy a külterüle-
tekről, Irtáspusztáról, Tagyospusztáról és 
Környebányáról is érkeznek. 

Környén eddig a tanácsért fordulók fele 
családjogi kérdést tett fel az ügyvédnek, 
házassági vagyonjog, gyermektartás, 
szülőtartás, házasság felbontása kapcsán 
kérték a szakember segítségét, míg 40 szá-
zalékuk munkajogi témakörben, amely dr. 
Partali László szerint a nagyobb létszámú 
ipari parki foglalkoztatottságnak, s annak 
tudható be, hogy a vonatkozó hatályos 
törvényben sok új elem jelent meg.

A környei Polgármesteri Hivatalban tehát 
november 30-áig várja dr. Partali László az 
érdeklődőket minden hónap első négy 
szerdáján 8 és 10 óra között. 


