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Hatan vehettek át elismerést
Jövőre lesz 20 esztendeje, hogy a 
Millecentenáriumi Emlékparkban, az 
1996-ban elkészített Árpád Emlékműnél 
tartja Környe Község Önkormányzata a 
Szent István király tiszteletére rendezett 
ünnepségét, melyet minden évben 
megtisztelnek jelenlétükkel a testvérte-
lepülés, Tardoskedd képviselői is.

A z eseményen Beke László pol-
gármester ünnepi beszédében 
– utalva a községi díjak későbbi 

átadására – így fogalmazott: ha kisebb 
mértékben is, de Szent Istvánhoz ha-
sonlóan a mindenkori díjazottak is azon 
dolgoztak, hogy településünk, és ezzel 
együtt országunk fejlettebb, erősebb 
lehessen. Az általuk végzett munka is hoz-
zájárul ahhoz, hogy Környe egy élhető 
település legyen, ahol van lehetőségük 
az itt élőknek, a letelepedni vágyóknak a 
fejlődésre, hogy Környe egy olyan falu le-
gyen, ahol a fiataljaink el tudják képzelni 
jövőjüket, ahová mindenki – aki akár csak 
vendégként is fordult meg nálunk – szíve-
sen tér vissza. Valahol ez az az érték, ami 
különlegessé tehet bennünket. Az, hogy 
hiszünk a közös gondolkodás és a közös 
munka erejében, s hogy az itt élőket nem 
csupán a lakcímkártyájukon található 
irányítószám köti össze, hanem az, hogy 
valódi és élő közösséget alkotnak, mely-
nek tervei, céljai vannak...

Az ünnepi gondolatok és a Német Nem-
zetiségi Dalkör műsora után a környei 
önkormányzat és testvértelepülése, 
Tardoskedd, a helyi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint a Környei Né-
metek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
képviselői helyezték el az emlékezés és 
kegyelet koszorúit az Árpád Emlékműnél, 
majd Bedy Sándor plébános szentelte 
meg az új kenyeret, amelyre Nagy Péter 
tiszteletes osztott áldást.

A környei önkormányzat évek óta 
az augusztus 20-ai, Szent István király 

tiszteletére rendezett ünnepségének 
keretében ismeri el azok tevékenységét, 
akik kiemelkedő teljesítményükkel, vagy 
áldozatvállalásukkal öregbítik a község 
hírnevét. A helyhatóság azzal, hogy 
a nemzeti ünnepen fejezi ki számukra 
köszönetét, kiemelten jelezni kívánja a 
közösség megbecsülését. Az idei ünne-
pen a képviselő-testület döntése alapján 
hatan vehettek át elismerő oklevelet és 
ajándéktárgyat Beke Lászlótól és Orlovits 
Tímea jegyzőtől.  

Intézmények – vezetők 
Mint ismert, a Vackor Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kisfaludy Mihály Általános Iskola intézményvezetőjének 
megbízatása nyáron lejárt.

A vezetői feladatok ellátására az iskola esetében két aspiráns nyújtotta be pályázatát, Menoni Gabriella és Szakálné 
Gaál Monika. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy határozott, hogy egyik pályázó kinevezését sem támogat-
ja az öt éves ciklus idejére. Mivel az intézmény nem működhet vezető nélkül, a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Tatabányai Tankerületének javaslatát elfogadva, a tárca egy esztendőre Szakálné Gaál Monikát bízta meg a 
vezetői teendőkkel.

A Vackor Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pozíciójának betöltésére Südiné Mózes Katalin nyújtotta be pályázatát.  
A képviselő-testület a szakértői véleményt is alaposan mérlegelve úgy döntött, hogy él a törvényben biztosított lehetőséggel, nem 
támogatja kinevezését, s a vezetői feladatok ellátásával a következő két évre továbbra is Nikáné Vadász Erzsébetet bízza meg. 
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Környe Község Önkormányzata a Környe 
Község Gazdasági Fejlődéséért Díjjal az 
AGC Glass Hungary Kft. tevékenységét 
ismerte el. A Környe Község Szolgálatá-
ért Díjat özv. Fábián Józsefné, a Peda-
gógiai Díjat Nikáné Vadász Erzsébet, a 
Közegészségügyi Díjat Halász-Becker 
Anita, a Környezetvédelmi Díjat Horti Ká-
rolyné vehette át. A Partnerkapcsolatok 
Díjával idén a döntéshozók a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesüle-
tét tüntették ki.

 
DÍJAZOTTAK: 

KÖRNYE KÖZSÉG GAZDASÁGI  
FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ  

– AGC GLASS HUNGARY KFT.

A japán központú 
AGC 2004 nyarán ala-
pította meg magyar-
országi üzemét, az 
AGC Glass Hungary 
Kft-t, amely a Tatabá-
nyai Ipari Park környei 
ré s zé n  ta l á l h a tó , 
2005-ben elnyerte a 
Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium „Legnagyobb 
Volumenű Zöldmezős Beruházás” díját.

Az AGC Glass Hungary Kft. autóipari 
beszállítóként személygépkocsikhoz 
gyárt oldal- és hátsóüveget, valamint 
napfénytetőt a világ legnagyobb autó-
gyárai számára. Az alábbi márkáknak 
szállítanak üveget: Fiat, Renault, Toyo-
ta, Peugeot, Citroen, Honda, Skoda, 
Mitsu¬bishi, Mercedes, Nissan, Volkswa-
gen, Suzuki, Opel, Ford, Iveco, BMW, Audi, 
Volvo, KIA, Porsche. 2010-ben az AGC 

tendert nyert a Mercedes oldalsó és hát-
só ablaküvegeinek szállítására, 2021-ig a 
társaság szállítja az üvegeket az addig 
készülő 26 féle Mercedes modellhez. 
Ez több millió üveget jelent a következő 
évtizedben, amelynek jelentős részét itt 
fogják gyártani.

2014-ben új gyártócsarnok létesült 
az AGC Hungary Kft-nél. A Környe köz-
igazgatási területén működő japán 
autóüveggyár 3 milliárd 552 millió forintos 
kapacitásbővítő beruházást valósított 
meg. A fejlesztés eredményeként meg-
valósult a 8 másodperces termelés, tehát 
minden 8. másodpercben elkészül egy 
új termék. A gyár továbbra is elkötelezett 
híve a fejlesztésnek, amit az is bizonyít, 
hogy a MIVISA melletti beépítetlen, kö-
zel 7 hektáros területet is megvásárolták 
a közelmúltban, hogy így biztosítsák a 
továbbfejlődés lehetőségét.

A cég gazdaságfejlesztő tevékeny-
sége mellett igen jelentős a társadalmi 
felelősségvállalás terén végzett mun-
kája. Ezt mutatja az a gondolkodás is, 
hogy a társaság letelepedésekor kö-
tött az önkormányzatokkal egy megál-
lapodást, ami szerint az iparűzési adó 
meghatározott részét az önkormányzat 
az AGC-vel egyeztetett célokra fogja 
fordítani. Ennek keretében létesültek 
játszóterek, az iskolában nyelvi labor, 
tankonyha, eszközfejlesztésre is sor 
került, valamint forrást biztosítot t a 
Közösségi és Tájház építéséhez. A te-
lepüléshez fűződő jó és együttműködő 
viszonyt bizonyítja az, hogy a körforga-
lom kialakításához a cég térítésmen-
tesen biztosított területet, így lehetett 
végrehajtani a fejlesztést. A díjat Gíber 
Mihály HR igazgató vette át.

KÖRNYE KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ  
– ÖZV. FÁBIÁN JÓZSEFNÉ

Özv. Fábián József-
né, Annus néni 1931-
ben Környén szüle-
tett egy tősgyökeres, 
népes család tag-
jaként. Ma már ke-
vesen mondhatják 
el magukról, hogy 
egész életük csak 
egy településhez kötődik, Annus néni 
igen. Öt éves korában elveszítette édes-
anyját, de később szerető pótanyukája 
sok-sok szeretettel vette körül és segítette, 
ahogy erejéből tellett. 

Annus néni tisztes szegénységben, 
de boldog gyermekként élte szorgos 
hétköznapjait. A II. világháború, a sok 
nélkülözés, a  meghurcoltatás a német 
identitás vállalása miatt, korán megke-
ményítette. A fiatal lány tele volt ambí-
cióval, tervekkel, de más munka nem 
lévén, cselédlányként kereste  kenyerét 
Budapesten. Bárhová vetette a sors min-
denhol becsülettel végezte munkáját.

Az 1947-es kitelepítés a  sváb lakosság 
70 százalék érintette Környén. Annus néni 
családját elkerülte ugyan, de mélyen 
megrendítette a német ajkúakkal történő 
bánásmód. A későbbiekben is büszkén 
vállalta német nemzetiségét és egész 
életében azért küzdött, hogy ápolja a né-
met nyelvet, a hagyományokat és mindig 
kivette részét a közösségi munkából.1952-
ben  férjhez ment az orosz hadifog-
ságból hazatérő Fábián Józsefhez.  
A családalapítás, az otthon megterem-
tése új lendületet adott a fiatal párnak.  
A házasságból négy gyermek  született, 

két fiú és két leány. Ami a legfájdalma-
sabb egy édesanyának, amit megélhet, 
hogy két fiúgyermekét már elveszítette.  
A gyermekek nevelése mellett részes föld-
művelést vállalt, majd 35 éven keresztül 
a Fácánkertben dolgozott. Munkája által 
nagy megbecsülést vívott ki magának. 
1972-ben részt vett sok más környeivel 
együtt a Pávakör megalakításában.  
A műsorokba bekerült néhány német dal 
éneklése is. Közben szorgalmasan gyűj-
tötte a német dalokat, népszokásokat, 
majd 1993-ban megalapította a Német 
Nemzetiségi Dalkört, fejlődésük azóta is 
töretlen. Sok nemzetközi és hazai szerep-
lés, a helyi ünnepségeken való részvétel 
Annus néni töretlen ambíciójának is 
köszönhető.

Környe és Steffenberg kapcsolata is a 
nevéhez fűződik. Személyes kapcsolatai, 
barátságos személyisége  nem csak 
formálissá tette ezt a kulturális együtt-
működést, amely ma is élő és értékes 
tartalommal megtöltött. Férje elvesztése 
után is aktívan tevékenykedik, vendége-
ket fogad, ápolja a kapcsolatokat. Az ő 
háza mindig nyitva van mindenki előtt. 
Gazdag életútja, tevékenysége köve-
tendő példa az utána jövő  és minden  
generáció előtt. Anyanyelvének meg-
őrzése, a sváb hagyományok ápolása, 
példamutatótó embersége elismerést 
érdemel és méltóvá teszi a Környe Község 
Szolgálatáért Díjra. 

PEDAGÓGIAI DÍJ  
– NIKÁNÉ VADÁSZ ERZSÉBET

Nikáné Vadász Er-
zsébet általános is-
kolai tanulmányait 
Környén foly tat ta, 
majd következett az 
oroszlányi gimnázi-
um, később a Sop-
roni Óvónőképző 
Főiskola, 2002-ben 
a fejlesztő óvodape-
dagógus végzet t-
ség megszerzése, 2003 novemberében 
pedig a pedagógus szakvizsga. 2000. 
augusztus 1-jén 25 éves óvodapedagó-
gusi, több éves helyettesi gyakorlat után 
érkezett a környei óvodába. Nem volt 
könnyű egy összeszokott közösségbe 
beilleszkedni és koordinálni hat, kétféle 
módszerrel dolgozó, két telephelyen 
működő csoportot. 

Az intézmény jogszerű működtetése, 
a színvonalas pedagógiai munka fel-
tételeinek megteremtése és biztosítása 
lelkiismeretes munkájának köszönhető. 
Sikerült hamar jó kapcsolatot kiépítenie a 
munkatársi közösséggel. Kollégái és mun-
katársai iránt közvetlen, emberséges. 
Szakmai tudásával, segítőkészségével a 
szülőknek és a gyerekeknek is segítségé-
re van, bátran fordulhatnak hozzá. 

11 arany fokozat a negyedik 
környei borversenyen
Az augusztus 20-ai ünnepséget követő gulyásparti során derült ki, hogy 
miként „vizsgáztak” a környei gazdák pincéinek kincsei az augusztus 15-
én, immáron negyedik alkalommal megrendezett Leshegyi Borversenyen. 

Az idei nemes megmérettetésen 19 fehér és 16 vörösbort ízleltek meg az ítészek, 
no meg maguk a gazdák, s mint augusztus 20-án Bella Sándor szervezőtől el-
hangzott, a tavalyi arany minősítések számát sikerült növelni, hiszen míg az előző 
esztendőben hét minta nyerte el, idén tizenegy: hat fehér és öt vörös. Pákozdi 
Ferenc két arany fokozatot is begyűjtött Zenit és Vegyes Vörös borával. Andor 
János szintén két arany minősítést szerzett Vegyes fehér és Kékfrankos nedűjé-
vel. A teljes mezőnyben a legmagasabb 19,37-es pontszámmal szerzett arany 
minősítést Bella Sándor Chardonnay bora. Somogyi Zoltán eredménye picit 
elmaradt a tavalyitól, amikor Nagyarany minősítést ért el Cabernet Chauvignon 
vörösborával. Idén mintája 19,27 pontot, arany fokozatot eredményezett. Szintén 
arany minősítést ért el Králl János (Cabernet Franc), Mikite György (Királylányka), 
Hafner József (Királylányka), Gubicza István (Vegyes fehér) és Kerecsényi József 
(Vegyes Vörös). A negyedik környei borverseny részletes eredményei 
a www.kornye.hu oldalon tekinthetőek meg.

A nevelőtestülettel karöltve minden év-
ben színvonalas előadásokat és szakmai 
napokat szervezett, melyeken a szülők, 
illetve a szomszédos települések peda-
gógusai is részt vettek. 

A 15 éves vezetői munkája során szá-
mos továbbképzésen vett részt. Eszközfej-
lesztés céljából több sikeres pályázatot 
nyújtott be. A ma már közhasznúként 
működő Környe Óvodás Gyermekeiért 
Alapítvány létrehozásában is nagy szere-
pet vállalt. Kezdeményezésére 2004-ben 
az óvoda felvette a Vackor nevet, amit 
egy – mára hagyománnyá vált – gála-
műsorral tettek ünnepélyessé. Neki kö-
szönhető, hogy az óvodában szakképzett 
fejlesztőpedagógus dolgozik, 2007-től 
integrálhatják, és szakképzett pedagó-
gusokkal láthatják el a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket.

Az óvoda új épületének megnyitása 
az intézmény szerkezetátalakításával 
is együtt járt, hiszen két bölcsődei cso-
port tal bővült, ezek dokumentumait 
szakszerűen elkészítette. Az eddig kétfelé 
tagolt óvodai közösséget eggyé kellett 
alakítani, mindebben jó emberismerete, 
pozitív hozzáállása segítette.

Munkáját növelte a főzőkonyha óvo-
dához csatolása. Megbirkózott ezzel a 
feladattal is és jó munkatársi kapcsolatot 
alakított ki az ott dolgozókkal. 

Jó közösségi ember, munkatársait mo-
tiválva aktívan részt vállal a falu rendez-
vényeiben. Énekel a kamarakórusban, 
megszervezi a gyereknapi játékokat, 
adventi szöszmötölőt.

Vezetése alatt az intézmény elnyerte 
a Madárbarát és a Zöld Óvoda címet. 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ  
– HALÁSZ-BECKER ANITA

Halász-Becker Anita 
az általános  iskolát 
Környén végezte  és  
az i t teni indí t tatás 
megalapozta, hogy  
nagyszerű ember vált 
belőle. A szülőföldhöz 
való kötődés it t ma-
rasztalta ezen a tájon.

A tanulmányait a Tatabányai Vass 
László Egészségügyi Szakközép Iskola 
és Gimnáziumban folytatta, ahol az 
érettségivel együtt általános ápoló és 
asszisztensi szakmát szerzett.

Első munkahelye a   Tatabányai Szent 
Borbála Kórház volt, ahol megismerke-
dett az egészségügy szép hivatásával 
és annak rögös útjaival. Eddigi életét  
az emberi humánum, az embertársai 
segítése és a szakma szeretete aranyozta 
be. 2000-től szeretett  falujában, Környén, 
mint körzeti ápolónő  helyezkedett el, 
mellette házi ápolást is végzett, a bete-
gek megelégedésére. Munka mellett a  
Pécsi Tudományi Egyetemen diplomás 
ápolói képzettséget szerzett 2008-ban. 
Az, hogy saját falujában dolgozhatott 
tovább, számára nagyon felemelő érzés 
volt, hisz ismerősök gyógyulásában segít-
hetett. A betegektől kapott kedves szava-
kat, mosolyokat ma is a szívében őrzi, sze-
mélyisége, egyszerűsége közismerté tette 
a faluban. 2008-ban házasságot kötött 
Halász Lászlóval, akivel végleg Környéhez 
kötötték életüket. 2009-ben megszületett 
kisfiúk, útját boldogan terelgetik. Kis ideig 
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a  Tatai Árpád házi Szent Erzsébet Kardi-
ológiai Osztályon dolgozott, ahol tovább 
gyarapította szakmai tudását.

2012-ben visszakerült Környére, ahol a 
mai napig is az Idősek Klubjában dolgo-
zik, mint nappali ellátásvezető. A szociális 
munka nem áll messze az egészségügy-
től. Többségében olyan korosztálynak 
nyújtanak segítséget, akik megfáradtak 
és  szükségük van valamilyen ápolás-
ra, esetleg támogatásra, segítségre. 
Anita  felismerte, hogy az idősödő kor 
nem elsősorban betegség, hanem a 
szeretetnélküliség, a magányosság, a 
nehéz szociális körülmények, teszik elvi-
selhetetlenné életüket. Ő és munkatársai 
nagy odaadással, alázattal, végzik a 
napi munkájukat. Színes programokat 
szerveznek, minden ünnepről megem-
lékeznek.  Kinyitották az idősek otthona 
kapuját és más intézményekkel közösen 
együttműködnek a rászorultak  érdeké-
ben. Igazi csapatmunka az övék. Anita 
vezetésével  töretlen  és magas szintű 
községünkben az idősgondozás. Tartal-
masabbá váltak a szürke hétköznapok. 
Nagyban hozzájárul Környe község szo-
ciális biztonságának továbberősítéshez, 
továbbfejlesztéséhez. Kedvelt, szeretett 
ember a lakosság körében, munkájára 
nagy  szükség van. Embersége, szoci-
ális érzékenysége, nagyfokú szakmai 
hozzáértése méltán váltott ki elismerést 
környezete körében, s tet te méltóvá 
Környe Község Közegészségügyi Díjára.

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ  
– HORTI KÁROLYNÉ

Horti Károlyné 1990 
óta a környei általá-
nos iskola tanítója, 
tanára. 1999-ig alsó 
tagozatban taní -
tott, utána technika 
tantárgyra oktat ta 
a felső tagozatos 
lányokat. Szombat-

helyen másoddiplomaként elvégezte 
a technika szakot. Pedagógiai képessé-
geit és szakmai tudását mindig az iskola 
érdekeinek megfelelően kamatoztatja, 
bármilyen területen legyen is szükség 
munkájára. A művészeti tagozat vezetése 
mellett munkája során nagy energiát 
fordít arra, hogy gyerekeink, fiataljaink 
környezettudatosan éljenek.

2011-ben az E-On pályázatán az orszá-
gos fordulóban a környei csapat részben 
az ő vezetésével második helyezést 
ért el. Ennek eredményeként például 
137 könyvvel bővült az iskolai könyvtár 
könyvállománya. A tavalyi esztendőben 
szintén ő volt az egyik vezetője a környei 
csapatnak, akik a GreenDependent 
Intézet által meghirdetett Energia Közös-
ségek versenyében indultak. A környei 
energiavadászok és klíma-koordinátorok 
az országos verseny második helyezé-
séért járó ajándékot vehették át. Idén 
ugyanennek a versenynek az országos 
döntőjén a 4. helyezést érte el a környei 
csapat. Az ő kezdeményezése alapján 
és irányításával pályázott az iskola az 
ÖKO-iskola címre, melyet 2012 júniusá-
ban nyert el az intézmény, a cím meg-
hosszabbítására az idei esztendőben 
ismét pályázatot nyújtottak be. Ennek a 
programnak a keretében valósult már 
meg – a többi között – a tóparton látható 
gyógynövénykert is, amely üdítő látvá-
nya mellett számos hasznos információt 
ad a tóparton sétálóknak.

PARTNERKAPCSOLATOK DÍJA  
– KÖRNYEI NÉMETEK BARÁTI KÖRE  

ÉS KULTÚREGYESÜLETE

A Környei Néme-
tek Baráti Köre és 
Kultúregyesülete 
1994. december 
15 - é n  a l a k u l t 
meg 48 fővel az-
zal a céllal, hogy 
a német hagyo-

mányokat megőrizze és ápolja. Fenn-
állásának 20 éves jubileumát tavaly 
ünnepelte, a tagság létszáma jelenleg 
69, az alapító tagok közül 11-en jelenleg 
is a kör tagjai. 

Az egyesület segítségével rendezték 
be a hagyományoknak megfelelően 
a tájházat, s mentették meg a régi gaz-
dasági berendezések jó részét az utókor 
számára.

A Baráti Kör elnevezés a valóságban 
is megmutatkozik, hiszen a kötelező köz-
gyűlésen kívül az egyesület tagsága több 
alkalommal is találkozik baráti összejö-
veteleken, az évenként megszervezett 
kirándulásokon.

Részt vesznek a községben rendezett 
ünnepségeken, s azokat támogatják. 
Jó kapcsolatot ápolnak a falu önkor-
mányzatával és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal.

A szervezet 1998 óta rendszeres há-
zigazdája a „Pünkösdi vigasságok” 
elnevezésű zenés, műsoros májfa -
döntéseknek. A farsangi időszakot 
is mindig együtt ünneplik a környei 
németek, s ők hívták életre 2004-ben 
a Már ton napi dalos - találkozót is , 
amely kiemelkedik a Baráti Kör ren-
dezvényei közül, s amelyhez minden 
évben anyagi segítséget nyújt a köz-
ség önkormányzata.

Az egyesület sikeres, baráti kapcso-
latot tart fenn az osztrák SAUTANZ-MUSI 
zenekarral, ők már 12 éve visszatérő sze-
replői a Márton napnak. A burgerlandi 
vendégek szállásáról, ellátásáról a 
Baráti Kör gondoskodik.

A szervezet a község hagyományőr-
zésének egyik alapköve, nélkülük nem 
lenne olyan színes a falu kulturális éle-
te. A jövőben is céljuk az önkormány-
zatokkal való szoros együttműködés 
és a fiatalabb generációk bevonása 
a múltunk értékeinek megóvásába.  
A Par tnerkapcsolatok Dí ját Wéber 
István elnök és Kerecsényi József el-
nökhelyettes vette át.

Mazsorettek, versek, dalok, citeramuzsika 
Környebányán

1991, a Hősi Emlékmű elkészülte 
óta Környebányán az ünnepségeik, 
megemlékezéseik kezdetét harang-
szó jelzi, ám augusztus 19-én már a 
harangszó felcsendülése előtt a Ta-
tabányai Bányász Mazsorett Csoport 
menettánca adta mindenki tudtára, 
hogy hamarosan kezdődik az ünnepi 
esemény. Szent István és az új kenyér 
ünnepére nem csupán helyből és Kör-
nyéről érkeztek vendégek, de hagyo-
mányosan Vértessomló és Várgesztes 
nyugdíjas bányászainak képviselői is 
megtisztelték a rendezvényt.

S vétecz László önkormányzati kép-
viselő köszöntőjében elhangzott: 
az idei esztendő több szempont-

ból is ünnepi a környebányaiak számá-
ra, hiszen 20 éves jubileumát ünnepli az 
Erdei Iskola, 15 éves a Millenniumi Park, 
a Hősi Emlékművet övező téren pedig 
24. alkalommal tisztelegnek Szent Ist-
ván előtt. Mint mondta, sajnos sokan 
már nem lehetnek velük azok közül, 
akik annak idején tevékenyen részt 
vettek a tér, a környezet kialakításában, 
így az ő emlékük előtt is fejet hajtott.

Az idei esztendőben is szorgos kezek 
dolgoztak azért, hogy ez a kis tér méltó, 
ünnepi díszbe öltözhessen. Ez, a teremtő 
munka is segít, erősít minket abban az 
érzésben, hogy a közösen végrehajtott 
feladat teszi szebbé, értékesebbé ha-
zánkat, szülőföldünket. Hiszen a folya-
matos építkezés, munkavégzés alakítja 

az általunk lakott tájat virágzó vidékké 
– kapcsolódott a képviselő gondolata-
ihoz ünnepi beszédében Beke László. 
A polgármester a környebányaiak 
összefogása, segítő értékteremtése 
kapcsán így fogalmazott: Szent István 
királyunk életével arra is tanított minket, 
hogy legfőképpen saját magunkban, 
az általunk elvégzett munkában bíz-
hatunk. Ez lehet az, amely garanciát 
nyújt arra, hogy országunk a legnehe-
zebb történelmi idők viharait is túlélve 
fennmaradhatott. Kívánom, hogy ez a 
gondolat és ez a szellemiség a jövőben 
is erősen legyen jelen itt Környebányán 
és tegye még erősebbé, még szebbé 
ezt a településrészt.

A múltat idéző és a jelent is méltató 
gondolatok után környebányai gye-
rekek, fiatalok, felnőttek nyújtották 
át az ünnep tiszteletére összeállított 
csokrukat versekből, dalokból, Bozó 
Kucskár Anikó felkészítésében és 
Bolemányi Magdolna citeramuzsiká-
jával színesítve, majd a jelenlévők 
a Hősi Emlékműnél helyezték el a 
kegyelet virágait.

Az ünnepség a húsz esztendős Erdei 
Iskolában folytatódott, ahol az ifjú ma-
zsorett hölgyek táncos produkcióikkal, 
Szilbereki Katalin és Horváth Marika 
népszerű slágerekkel, dalokkal szóra-
koztatta a nagyérdeműt, este pedig 
Balaskó István húzta a talpalávalót.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola hírei
Gólya-nap – A leendő első osztályosok névsora és tanítóik neve megtekinthető az iskola bejáratánál. A kis elsősök 
számára augusztus 28-án, pénteken 15.00 és 17.00 óra között Gólya-napot tartanak a kis épületben, ahol kötetlen for-
mában ismerkedhetnek meg tanítóikkal. A szervezők kérik a kedves szülőket, hogy gyermekeik számára a részvételhez 
biztosítsanak váltócipőt.

Évnyitó – Az intézmény évnyitó ünnepsége augusztus 31-én, hétfőn 17.00 órakor kezdődik. Az iskola a bejáró tanulók 
részére a szokásokhoz híven buszt biztosít.

Tankönyvosztás – szülői értekezlet – Tankönyvosztás az első tanítási napon, szeptember 1-jén, kedden lesz 
a tavalyi menetrend szerint. Az első évfolyamos tanulók szüleit szeptember 1-én várják szülői értekezletre, amely 17.00 
órakor kezdődik. 
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Igaz mese egy meseíróról…
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy kislány, akit kicsi korától fogva sok-
sok könyv vett körül, így már nagyon 
korán, még az iskolakezdés előtt meg-
tanult olvasni. 

A későbbiekben is mindig meg-
határozó része maradt minden-
napjainak az olvasás. Bár a szülei 

elváltak, a filmrendező, forgatókönyvíró 
papa génjeiből bizton örökölt valamit. Az 
irodalom szeretete arra sarkallta, hogy a 
középiskola után, amikor elindult szeren-
csét próbálni, meg se álljon Szegedig, 
ahol a József Attila Tudományegyetem 
magyar-angol szakán szerzett középis-
kolai tanári diplomát. Miután végzett, 
előbb Tatabányán a Dolgozók Gimnázi-
umában dolgozott pár évig, aztán Orosz-
lányon, a Lengyel József Gimnáziumban 
kezdte oktatni a gyerekeket az angol 
nyelv szépségére, hogy a nyelvtudás bir-
tokában kitáruljon a diákok előtt a világ. 

Az egykori kislány időközben férjhez 
ment, és két szép, okos lánya született. 
Boldogan éltek, míg egy nap egy rutin-
vizsgálat után nem közölték vele a rossz 
hírt, súlyos betegség – mellrák - támadta 
meg szervezetét. „Mesehősünk” valóban 
hősiesen jutott túl ezeken a nehéz időkön, 
de optimista beállítottsága, a család sze-
retete mind-mind hozzásegítette ahhoz, 
hogy meggyógyulhasson. Akkor a saját 
történtéből levonta a következtetést, 
és azóta is mindenkinek hirdeti a meg-
előzés, a vizsgálatokon való rendszeres 
részvétel fontosságát.

Volt még valami, ami szintén gyógy-
terápiaként hatott, és előmozdította a 
gyógyulását, nevezetesen az angol nyel-
vű regények fordítása magyarra.  Elhatá-
rozta, hogy nem a betegség fog központi 
helyet elfoglalni az életében, hanem 
leköti magát valami mással, mégpedig 
a szerencsének és a saját tudásának 
köszönhetően olyan dologgal, ami telje-

sen kikapcsolja, eltereli a figyelmét. Így is 
történt; ha valamelyik könyvesboltban a 
polcokon böngészünk, számos könyvvel 
találkozhatunk, melyeknek belső borítói 
hirdetik, hogy Palásthy Ágnes ültette át 
magyar nyelvre.

Ágnes örömét lelte abban is, hogy meg-
leste a madarak, állatok viselkedését, 
bogarak jövés-menését; utánaolvasott, 
távcsővel figyelgette őket. Csak idő 
kérdése volt, hogy mikor találkozik az iro-
dalom, az írás, és az állatok szeretete egy 
saját maga által írt könyv formájában.

Pontosan emlékszik arra a napra, ami-
kor első meséjét megírta, egy katicabo-
gárról, aki megunta a pöttyeit. Azóta is 
írja madárról, bogárról, sünről, mókusról 
a meséket úgy, hogy azok tanulságos, 
de ne kioktató történetek legyenek a 
kicsiknek, és szeressék őket meseolvasás 
közben a szülők, nagyszülők is. Hitvallása, 
hogy Isten teremtménye minden élőlény, 
legyen az hangya, vagy akár egy polos-
ka. Talán ezért is tudja olyan szeretettel 
megformálni szereplőit a mesékben

Az első évben 21 állatmese született, 
belőlük válogatott ki a Könyvmolyképző 
Kiadó egy kötetnyit, és megszületett 
az Elrabolták a siklót című mesekönyv.  
A kiadvány 17 igen-igen kedves mesét 
tartalmaz, csodás illusztrációkkal. Nincs 
benne erőszak, a történetek szívmelen-
getőek, humorosak, a gyerekek életének 

mindennapi történéseit jelenítik meg 
állatszereplőkkel előadva.

Ágnes legnagyobb örömére az Ünnepi 
Könyvhéten a budapesti Vörösmarty 
téren dedikálhatta az érdeklődőknek a 
művét.  Sok szép pillanatot élt már meg 
életében, ez mindenképpen az egyike 
volt azoknak. és majd leendő unokáinak 
is biztosan boldogan elmeséli egyszer. 

Az Erdei Tisztásról szóló következő 
mesekönyv is már a megjelenésre vár. 
Bizonyára még rengeteg történet követi 
ezt gyerekeknek és felnőtteknek, az én 
mesém hősétől. 

Kis falunk pedig igazán büszke lehet 
a „mi meseírónkra”, aki megvalósította 
az álmát, és tette ezt úgy, hogy család, 
munka mellett sokszínűen, kreatívan éli 
mindennapjait.  

Ágnes története csodálatos példája 
a szorgalomnak, optimizmusnak, az 
ember- és állatszeretetnek, a nagy küz-
delmeknek. Aki már próbálkozott írással, 
tudja, hogy kiírni magunkból bármit igazi 
terápia az élet bajai ellen. 

Az igaz mesémnek Palásthy Ágnesről itt 
van vége, de nem végérvényesen, mert 
biztos vagyok benne, hogy hallunk még 
róla újabb kötetek megjelenésekor, az 
általa angolból fordított romantikus regé-
nyekből, és talán egy amolyan író-olvasó 
találkozón is itt a faluban, ahol találkoz-
hat a kicsikkel, olvasóközönségével egy 
dedikálással egybekötött beszélgetős, 
meseolvasós játék keretében. 

Ui:
Ez nem a reklám helye, de az érdeklő-

dőknek elmondhatjuk, hogy Ágnes me-
sekönyve kapható az Alexandra és a Libri 
könyvesboltban Tatabányán, megrendel-
hető az interneten (akár az Ágnes Mesél 
Facebook oldalról egy kattintással), és 
olvashatjuk a szórakoztató történeteket 
az Ágnes által írt blogon is (agnesmesel.
blogspot.com). 

Varga Katalin

Megérkeztünk!Születésnaposok

A 90 esztendős Annus nénit köszöntötték

„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 tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Czettisch Józsefné (augusztus 01.) 

Rácz Istvánné (augusztus 12.)
85 esztendős

Nagy István (augusztus 18.)
80 esztendős

Magyar Lászlóné (augusztus 31.)
75 esztendős

Salamon Ernőné (augusztus 08.) 
Hartmann Ernőné (augusztus 11.) 
Takács Jánosné (augusztus 20.) 

Bernhardt György (augusztus 25.) 
Wittman Józsefné (augusztus 25.) 

Illés Zoltán (augusztus 28.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta öt kisgyermek 
érkezése aranyozta be környei szülők, nagyszülők életét. 

Sok szeretettel köszöntjük:

Czinczki Zsigmond és Janyik Margit  
kislányát Maját,

Mátyók Miklós és Eisenbart Elvira  
kislányát Zsófiát,

Ambrus Attila és Fülöp Mária  
kisfiát Attilát,

Kiss Marcel és dr. Sipos Noémi  
kisfiát Vincét, 

Rabi Gyula és Magos Jennifer  
kislányát Léna Petrát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Véradás: végül szépre sikeredett a részvétel 
Januárban 70-en, áprilisban 53-an vettek részt Környén szervezett önkéntes véradáson, 
így július 22-én, a hatalmas kánikulában megjelentek létszáma végül szépnek mondható.

A rekkenő hőségben 42-en vették az irányt a Közösségi és Tájház felé, köztük első 
alkalmas véradóként Demeterné Slezák Éva, vele együtt idén már hat debütálót 
köszönthettek a szervezők. Andor Ildikó, a Vöröskereszt környei alapszervezetének 

titkára a délután fél 1-es „kapunyitást” követő második óra végén picit csalódottan futotta át 
az addig érkező donorok névsorát, melyen akkor még csupán 15 név szerepelt. Mint ismert, 
az év legmelegebb időszakában a nyaralások miatt kevesebben adnak vért, mint máskor, 
pedig ugyanúgy szükség volt rá. Ezért is aggódott a titkár, de a legnagyobb hőség idejére 
eső, nagyjából egy órás „pauzát” követően „beindultak” a donorok: a lista a körülményekhez és a nyári időszakhoz mérten szépen 
gyarapodott, olyannyira, hogy a szakemberek a tervezettnél negyedórával később mondtak köszönetet az utolsó donornak. 
Környén legközelebb október 27-én lesz véradás, amikor ismét várják a visszatérő és elsőalkalmas véradókat.

Tiszteld Atyádat és Anyádat, hogy jó 
dolgod és hosszú életed legyen e Föl-
dön! – szól a tanítás. 

A nnus néni jól figyelt – megjegyez-
te, biztosan jól gyakorolta, s a 
hosszú élet megadatott neki és 

nővérének, s az az öröm is, hogy szerettei 
körében ünnepelheti 90. születésnapját 
– ezek a gondolatok is elhangzottak 
augusztus 12-én Karnuts Anna otthoná-
ban, ahol családja, szerettei, s az önkor-
mányzat részéről dr. Beke Ernő képviselő 
és Popovicsné Erdei Ilona köszöntötte 

a szépkorú Annus nénit születésnapja 
alkalmából.

Karnuts Anna 1925. augusztus 12-én Kör-
nyén született, s az eltelt 90 esztendő sem 
szakította el szülőfalujától. 1947. december 
1-jén kötötte össze élete szálát Rácz István-
nal, otthonuk az egy Által-ér melletti ház 
lett, ahová örömükre 1948-ban megérkezett 
első gyermekük Mariska, aki még ma is 
édesanyjával tölti életét. 1951 decemberé-
nek nevezetes napján, szilveszterkor született 
fiúk, István. 1953-54-ben költöztek a jelenlegi 
családi fészekbe, ahol ma is éli szorgalmas 
mindennapjait. A sors 1971. október 8-án 

elszólította mellőle szeretett férjét, az elhiva-
tott bányászként dolgozó Pista bácsit, aki a 
munkából hazafelé tartva közlekedési bal-
eset áldozata lett. Annus néni erős akarattal 
viselte a fájdalmat, támaszként számíthatott 
gyermekeire, s ma már unokái, dédunokái 
is megszépítik, bearanyozzák életét.

A 90 esztendős ünnepelt még ma is 
süt, főz, finom süteményeket és tortákat 
készít, erejéhez mérten gondozza kertjét, 
s a remények szerint a még előtte álló 
esztendőket is erőben, egészségben, s 
legfőképpen örömben, boldogságban 
tölti szerettei körében.
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Vissza- és előretekintés: labdarúgás
A Környe Sportegyesület felnőtt labda-
rúgó csapata sajnos hosszú idő után 
búcsúzott a megyei első osztálytól. 
Az elmúlt évek hanyatlását nem sike-
rült egy év alatt rendbe tenni, ennek 
következménye volt a tavalyi gyenge 
szezon.

E zen a nyáron azonban a mostani 
elnökség hatására elkezdődött 
ismét valami mocorogni a férfi 

labdarúgás vonalán is.
Sok év után visszatért a klubhoz Sely-

mes Attila, hogy vezetőedzőként minél 
hamarabb visszajuttassa a garnitúrát 
a megyei élvonalba.

Ehhez sikerült több ízig-vérig környei 
focistát visszacsábítani a csapatba, 
mint Pankotai Csabát, Pankotai Zolit, 
Zelenai Eriket, Gulyás Tamást, Erdelics 
Eriket, Kerecsényi Balázst, Müller Viktort, 
Fábián Ricsit, Szemeti Csabát, Békefi 
Bencét, Soós Janit. Rajtuk kívül is van-
nak még érkezők, olyanok is, akik régen 
már szintén szerepeltek a csapatban, 
mint például Mohácsi Ricsi és Erdős 
Csaba. Szakosztályvezetőként Mészá-
ros István dolgozik tovább. 

Az ifjúsági csapat élére Friedel Bélát 
nevezte ki a vezetőség, ő folyamatosan 
várja az új játékosokat a csapatába, hi-
szen az előző évek alatt sajnos nagyon 

megcsappant ennek a korosztálynak 
a létszáma.

Az U16 és U14 es csapatokat Mészáros 
István vette át, míg a Bozsikban szerep-
lő U13, U11, U9 ás U7-es korosztályokat 
továbbra is Raffainé Békefi Alexandra 
irányítja, így végre a szülők is örülhet-
nek, hogy ezen a szinten is állandósulni 
látszik végre valami. 

Mindegyik korosztályba várjuk mind 
a helyi, mind a közeli települések fiatal-
jait, hisz egyre szebb a sportpálya, így 
egy kulturált környezetben, jól felkészült 
képesített edzői stáb gondoskodása 
mellet t van folyamatos sportolási 
mozgási lehetőség a számítógépek, 
XBOXok, okostelefonok világában…

Az öregfiú csapatunk a következő 
szezonban is indul a bajnokságban, 
hozzájuk is bármikor lehet csatlakozni. 
Edzések hétfőnként este vannak a 
pályán, csapatvezető: Aradi László, 
csapatkapitány: Békefi István.

A női utánpótlás csapat számára 
idén már rendes keresztpályás baj-
nokságot írt ki a labdarúgó szövetség. 
A korosztály idősödött, U15 helyett már 
U17es lesz a bajnoki kiírás. Raffainé 
Békefi Alexandra edző és csapata vár-
ja a labdarúgás iránt érdeklődő lányo-
kat szerdán és pénteken 17.00 órától a 
pályán. Céljuk idén a női felnőtt csapat 

méltó utánpótlá-
saként a dobo-
gón végezni.

A női felnőt t 
csapatnál foly-
tatódik az állan-
dóság, Raf fai 
Sándor tavalyi 
szezont befeje-
ző csapatából 
NINCSEN távozó, 
és ez idáig úgy tűnik 2-3 érkező lehet. 
A lányok a tavalyi Fejér megyei regio-
nális bajnokság megnyerése után úgy 
döntöttek megmérettetnek, és egy 
erősebb bajnokságba neveztek be, a 
Pest Megyei Női Labdarúgó Bajnokság-
ban indulnak. Mivel teljesen ismeretlen 
a mezőny, így a cél a bajnokság első 
felében végezni, a többi meg már hab 
lehet a tortán.

Tisch Gábor szavait idézve, szeret-
nénk, ha a környeiek ismét magukénak 
éreznék a klubot, a helyi csapatokat, 
ezért történtek ezek a szemléletváltá-
sok, ezért próbálta meg a vezetőség 
elsősorban a környeieket visszacsábí-
tani. Szeretnénk, ha ismét megtelne 
a pálya környéke a mérkőzéseken, 
legyen az egy női bajnoki, vagy egy 
megye II-es derbi.

Raffai Sándor

Toborzó
A Környe SE Labdarúgó Szakosztálya utánpótlás játékosokat keres több 
korosztályba. Ha szeretnél versenyszerűen, csapatban focizni, vagy csak 
próbára tennéd magad, akkor jelentkezz bátran! A szakosztály minden 1999. 
január 1. és 2010. december 31. között született lányok és fiúk jelentkezését 
várja. Érdeklődni Békefi Alexandránál lehet a bekefiszasza@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 06 20 564 4031-es telefonszámon, illetve személyesen 
a labdarúgópályán kedden, csütörtökön 16 és 18, szerdán, pénteken 17 és 
18 óra között. 

forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat

3 2015.08.30 17:00 DAD KSE - KÖRNYE SE

4 2015.09.06 16:00 KÖRNYE SE - SÜTTŐI SC

5 2015.09.13 16:00 GYERMELY - SZOMOR LE - KÖRNYE SE

6 2015.09.20 16:00 KÖRNYE SE - KOCS KSE

7 2015.09.27 16:00 BAKONYSÁRKÁNYI SE - KÖRNYE SE

8 2015.10.04 15:00 KÖRNYE SE - TARDOSI FC

9 2015.10.11 15:00 PILISCSÉVI SE - KÖRNYE SE

10 2015.10.18 14:00 KÖRNYE SE - Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesület

11 2015.10.25 14:00 TÁTI SE - KÖRNYE SE

12 2015.11.01 13:30 NAGYIGMÁNDI KSK - KÖRNYE SE

13 2015.11.08 13:30 KÖRNYE SE - MOCSA KSE

14 2015.11.15 13:30 KOPPÁNYMONOSTORI SE - KÖRNYE SE

15 2015.11.22 13:00 KÖRNYE SE - ÁSZÁR KSE

16 2016.02.28 14:00 KÖRNYE SE - VÁRGESZTESI SFE

17 2016.03.06 14:30 VÉRTESI ERŐMŰ SE - KÖRNYE SE

18 2016.03.13 14:30 KÖRNYE SE - DAD KSE

19 2016.03.20 15:00 SÜTTŐI SC - KÖRNYE SE

20 2016.03.27 15:00 KÖRNYE SE - GYERMELY - SZOMOR LE

21 2016.04.03 16:00 KOCS KSE - KÖRNYE SE

22 2016.04.10 16:00 KÖRNYE SE - BAKONYSÁRKÁNYI SE

23 2016.04.17 16:00 TARDOSI FC - KÖRNYE SE

24 2016.04.24 16:00 KÖRNYE SE - PILISCSÉVI SE

25 2016.04.30 17:00 Bokod-Erőmű Labdarúgó Egyesület - KÖRNYE SE

26 2016.05.08 17:00 KÖRNYE SE - TÁTI SE

27 2016.05.15 17:00 KÖRNYE SE - NAGYIGMÁNDI KSK

28 2016.05.22 17:00 MOCSA KSE - KÖRNYE SE

29 2016.05.29 17:00 KÖRNYE SE - KOPPÁNYMONOSTORI SE

30 2016.06.05 17:00 ÁSZÁR KSE - KÖRNYE SE

forduló dátum idő hazai csapat - vendég csapat

2 2015.08.31 18:00 KÖRNYE SE - WATI-KECSKÉD

3 2015.09.07 17:30 VÉRTESSZŐLŐSI SE - KÖRNYE SE

4 2015.09.14 17:30 KÖRNYE SE - VÉRTESSOMLÓI KSK

5 2015.09.21 17:00 OBSK OROSZLÁNY - KÖRNYE SE

6 2015.09.28 17:00 KÖRNYE SE - LÁBATLANI ESE

7 2015.10.05 16:30 CSOLNOKI SZSE - KÖRNYE SE

8 2015.10.12 16:30 KÖRNYE SE - TATABÁNYAI SPORT CLUB

9 2015.10.19 16:30 MOCSA KSE - KÖRNYE SE

10 2016.03.31 16:30 KÖRNYE SE - VÉRTESI ERŐMŰ SE

12 2016.04.11 16:30 KÖRNYE SE - GYERMELY - SZOMOR LE

13 2016.04.18 16:30 WATI-KECSKÉD - KÖRNYE SE

14 2016.04.25 17:00 KÖRNYE SE - VÉRTESSZŐLŐSI SE

15 2016.05.02 17:00 VÉRTESSOMLÓI KSK - KÖRNYE SE

16 2016.05.09 17:00 KÖRNYE SE - OBSK OROSZLÁNY

17 2016.05.19 17:00 LÁBATLANI ESE - KÖRNYE SE

18 2016.05.23 17:00 KÖRNYE SE - CSOLNOKI SZSE

19 2016.05.30 17:00 TATABÁNYAI SPORT CLUB - KÖRNYE SE

20 2016.06.06 18:00 KÖRNYE SE - MOCSA KSE

21 2016.06.13 18:00 VÉRTESI ERŐMŰ SE - KÖRNYE SE

Közérdekű információk

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fo-
gadóóráját szeptember 7-én, hétfőn 
tartja 17 és 18 óra között a Polgármes-
teri Hivatal képviselői szobájában.  
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, 
akik segítséget, vagy tájékoztatást sze-
retnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Augusztus végéig zárva tartanak  
a falugazdász irodák

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
értesíti a gazdálkodókat, hogy a falu-
gazdász irodái augusztus 31-éig zárva 
tartanak. Kérik, hogy a gazdálkodók 
az ügyfélfogadási szünet ideje alatt 
közvetlenül a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Megyei Igazgatóságához for-
duljanak, amely Tatán, a Zsigmond ud-
varban (Ady E. u. 13.) található. E-mail: 
komaromesztergom@nak.hu, telefon: 
34/587-132, fax: 34/587-133.

A kamara arról is tájékoztatja az 
érintetteket, hogy a mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal a falugazdász 
irodák zárva tartásának időszakában 
nem küldi ki az egységes kérelemhez 
kapcsolódó adategyeztetésre felszólító 
leveleket, illetőleg a Vidékfejlesztési 
Programhoz kapcsolódó új intézke-
dések is csak 2015. szeptember 1-jét 
követően kerülnek meghirdetésre.

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

A felnőtt bajnokság sorsolása:

Az öregfiúk bajnokság sorsolása:
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A Művelődési Házban működő csoportok, klubok, foglalkozások
NŐ KLUB  

– CSÜTÖRÖKÖNKÉNT 16 ÓRÁTÓL 

A környei Nő Klub 2011-ben alakult. Olyan 
hölgyeket várt, akik egyedül maradtak, 
nyugdíjba mentek és tartozni szerettek 
volna egy közösséghez. Terveik között sze-
repelt a szerényebb körülmények között élő 
nyugdíjasok, gyermekek, családok segíté-
se. Ügyes kezük alól szép és ötletes mun-
kák kerültek ki, aminek eladásából meg 
tudták, meg tudják terveiket valósítani. 
Kreatív kézműveskedésük és a jótékonysági 
vállalásaik mellett jut idő az ünneplésre, 
színházlátogatásra is. Csütörtökönként 16 
és 18 óra között az olvasóteremben várják 
az érdeklődőket, azokat, akik szeretnének 
közösségben tevékenykedni, s kézimun-
katudásukat másoknak is megmutatnák. 
Azokat a fiatalokat is szeretettel várják, 
akik szeretnének megtanulni kézimunkázni, 
s fantáziadús, ötletes dolgokat készíteni.  
A klub vezetője Németh Lajosné, cím: 
Bajcsy-Zs. u. 12., telefon: 473-565 

PILATES – SZERDÁNKÉNT 18.15-TŐL   

A pilates gyógy és alakformáló torna egy-
ben. Lassú, kontrollált mozgás, nyújtásokkal, 
amely légzéstechnikával van összekötve. 
Intenzíven formálja a testet, különösen a 
has és farizmokat. Külön gerincgyakorla-
tokkal is találkozunk, mely az egész hátat, 
derekat erősíti, ezzel a karbantartással 
megszűntethetjük fájdalmainkat. Minden 
korosztálynak javasolt. Például gyermekek-
nek gerincferdülés esetén, idősebbeknek 
pedig, hogy a testüket fiatalossá, ruga-
nyossá tegyék. Vezető: Csiszár Anita, 
telefon: 06 20 326 5288 

RINGATÓ FOGLALKOZÁS – szeptember 
8-ától KEDDENKÉNT 10 ÓRÁTÓL

A Ringató családi művészeti nevelési prog-
ram. Fontos a zenei élménynyújtás, hogy a 
résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a 
közös játék és éneklés örömét. A szülők min-
tát kapnak arról, hogy hogyan kezdődhet a 
családban a zenei nevelés. A Ringató nem 
műsor, nem valamiféle előadás! Közösen 
- a résztvevő felnőttekkel - hozzák létre a 
foglalkozás élményét. A résztvevők megis-
merhetik annak igazát, hogy az énekszó, a 
közös ölbeli játék valóban a kicsinyek „lelki 
tápláléka” kell, hogy legyen. A tanítás nem 
a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. 
A gyerekek semmiféle feladatot nem 
kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem 
kötelező csinálniuk semmit. Ha akarnak, ját-
szanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy 
tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek. 
A foglalkozásokat Solti Emese vezeti.

SZABAIDŐ KLUB

A környei Szabadidő Klub az év elején 
alakult. A község társalogni, sétálni, kirán-
dulni vágyó lakosait fogta és fogja össze 
Fazekas Marika klubvezető. Hamar kiderült, 
hogy szép érdeklődés mutatkozik a nyug-
díjasok és a nyugdíj előtt állók részéről is, 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

A Községi Könyvtár szeptember elsejétől 
a szokásos nyitva tartási rend szerint láto-
gatható: hétfőn, szerdán, csütörtökön és 
pénteken 16 – 18, keddenként 13 – 16 óráig.
Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros, 
telefon: 06 20 4435-723

BABA-MAMA KLUB  
– KEDDENKÉNT 16 ÓRÁTÓL 

A klub – az elmúlt évekhez hasonlóan – a 
nyári szünetet követően szeptember 1-jétől 
ismét hívja a kisgyerekes családokat a Mű-
velődési Ház olvasótermébe, ahol rengeteg 
játék és könyv várja a kicsiket. A találkozók 
a szülőknek remek lehetőséget teremtenek 
arra, hogy megosszák egymással problé-
máikat, tapasztalataikat, és persze új embe-
rekkel ismerkedjenek meg. Emellett idén is 
sok program vár a klub tagjaira: közös kirán-
dulások, szülinapozás és persze a gyerekek 
kedvencei a Mikulás buli, Farsangi bál és a 
Húsvéti tojáskeresésről sem feledkezhetünk 
meg. Jenei Zita klubvezető mindenkit 
szeretettel vár! E-mail: jeneizita@
gmail.com, telefon: 06 30 397 2400

CUKORBETEGEK KLUBJA – MINDEN HÓ 
MÁSODIK SZERDÁJÁN 16 ÓRÁTÓL

A környei Cukorbetegek Klubja 1996-óta 
havonta egyszer tartja összejöveteleit. Az 
összejövetelek célja a betegséggel kapcso-
latos lehető legtöbb ismeret megszerzése, 
a cukorbetegek öngondozásra tanítása 
meghívott előadók által. A találkozókon a 
cukorbetegeken kívül szívesen látják a hoz-
zátartozókat is, hiszen betegségük az egész 
családot érinti. A klub tagjai szeretnék, ha mi-
nél többen látogatnák az összejöveteleket, 
hiszen ezzel saját egészségük megőrzését 
szolgálják. Érdeklődni, jelentkezni személye-
sen a klubfoglalkozások alkalmával, vagy 
a hneteri@freemail.hu e-mail címen lehet. 
Klubvezető: Handlné Wiszt Terézia

DANCETRAINING  
– SZERDÁNKÉNT 17.10-TŐL 

A DanceTraining a táncosok tréningje 
olyanoknak, akik nem akarnak/tudnak 
táncolni, táncórákra járni, nincs tehetségük, 
se kedvük koreográfiákat tanulni, viszont 
szeretnék megismerni azt az edzésmód-
szert, mellyel olyan alakjuk lehet, mint egy 
táncosnak. Amennyiben az alábbi állítások 
közül akár 1 is igaz rád, akkor mindenkép-
pen ajánlom számodra a DanceTraining® 
edzését! • már unod az eddigi edzéseidet 
• monotonná váltak számodra a különbö-
ző aerobic-órák • szeretnél végre lefogyni 
• szeretnél nőies izomzatot, feszes, karcsú 
testet • szereted a legújabb, bulis zenéket 
• szeretnél rugalmasabb, hajlékonyabb 
lenni • jobb mozgásra vágysz, de a tánc-

hoz nincs tehetséged • imádsz táncolni, 
és szeretnéd fejleszteni a mozgáskoordi-
nációdat • öregnek érzed magad, hogy 
tánciskolába járj • botlábad és botfüled 
van, de szereted a zenét és a mozgást • 
szeretnéd úgy érezni magad edzés közben, 
mint egy valódi táncos • nem neked való 
a koreográfia tanulás. Vezető: dr. Verő 
Nikoletta, telefon: 06 30 850 5671

GERINCJÓGA  
– SZERDÁNKÉNT (SZEPTEMBER 7-ÉTŐL 

HÉTFŐNKÉNT IS) 18 ÓRÁTÓL

A gerincjóga modern mozgásrendszer, 
amely a jóga speciális testhelyzeteit 
használja a fizikai test és az idegrendszer 
egészségének helyreállítására biztonsá-
gos, az anatómiai alapmozgásokra épülő 
gyakorlatsorokkal. Kezdő szinten elsődleges 
szerepe a prevenció, az egészségmeg-
őrzés, de csoportos mozgásterápiaként, 
amely a teljes fizikumot szisztematikusan 
fejleszti, kiegészíti és hatékonyan támogat-
ja az egyéni gyógyító eljárásokat. Stabil, 
izolált, és biztonságos mozgásterápia, mely 
bármely korban elkezdhető. Változtass 
azon, hogy fáj a hátad, feszült vagy, nem 
érzed jól magad a bőrödben! A gerincjóga 
olyan mozgásrendszer, amely segít egész-
ségessé, edzetté és kiegyensúlyozottá 
válnod! Vezető: Imre Zsuzsa, e-mail: 
imzsuzsa1976@gmail.com, telefon: 
06 70 654 4769

HANGFÜRDŐ – MINDEN HÓNAP  
UTOLSÓ HÉTFŐJÉN 18 ÓRÁTÓL

A hangfürdő egy olyan zenei utazás, 
amikor harmonikus csengő bongó tálak, 
gongok és más egzotikus hangszerek 
összhangzásából egy kis ihlettel olyan 
biztonságos tér jön létre, amiben mindenki 
megnyílik önmaga előtt és találkozhat 
saját valódi rezgésével, tudatosságával. A 
hangszerek mélyebb tudatállapotba segí-
tik a hallgatót, hogy felülemelkedhessen 
a hétköznapi gondolat kavalkádján, és 
elhagyva az elme irányítását a szív terébe 
helyezkedhessen. Lazítás, pihenés, elenge-
dés, ringatózás, regeneráció, gyógyulás, 
befogadás, feltöltődés, egyensúly. Mindez 
élvezetes élményként, könnyedén történik, 
csak el kell jönni és választott legkényelme-
sebb pozícióban (ülve vagy fekve lazulni) 
hallgatni és beengedni minden érzékszer-
vünkön keresztül a hangokat. Ekkor beindul-
nak a saját öngyógyító mechanizmusok, 
amik pontosan a megfelelő sorrendben 
segítenek elengedni, harmonizálni, begyó-
gyítani a sebeket, elengedni a félelmeket, 
szorongásokat. A hangok segítenek meg-
könnyebbülni a testi, szellemi és érzelmi 
salakanyagoktól, helyükre pedig beépül-
het, kiterjedhet az illető saját szeretetesz-
szenciája, hogy egyre inkább önmaga 
lehessen, megnövekedett önbizalommal, 

stabilitással, és ősbizalommal. Vezető: 
Imre Zsuzsa, e-mail: imzsuzsa1976@
gmail.com, telefon: 06 70 654 4769

KIRNEN SCHWUNG TANZGRUPPE  
– KEDDENKÉNT 18.00 ÓRÁTÓL  

A Kirnen Schwung Tanzgruppe 2013 
szeptemberében alakult. Elsősorban saját 
maguk szórakoztatására, másrészt a sváb, 
német táncok szeretete miatt. Foglalko-
zások során ,,cepedlizni" (aprópolka), ke-
ringőzni, poklázni is tanulnak, a táncokat 
koreográfus tanítja be. A csapat együtt 
jár a környékbeli bálokba, igazi összetartó 
csapat kovácsolódott belőlük. Ha csak 
mozogni szeretnél, vagy egy kitartó és 
lelkes csapathoz szeretnél tartozni akkor 
ne habozz, szeretettel várunk! Érdeklődni 
Eck Csabáné Marikánál lehet a 06 30 
9013050-es, vagy Tirhold Kármennél 
a 06 70 3891308-as telefonszámon.

NÉMET NEMZETISÉGI DALKÖR  
– CSÜTÖRÖKÖNKÉNT 17 ÓRÁTÓL  

A KÖZÖSSÉGI ÉS TÁJHÁZBAN

A Környei Német Nemzetiségi Dalkör 1993-
ban alakult azzal a céllal, hogy megőrizzék 
a szép régi környei népdalokat, ápolják a 
nemzetiségi hagyományokat és tovább-
adják a fiataloknak. A minősítéseken két 
alkalommal értek el ezüst és négyszer 
arany minősítést. Az eltelt évek alatt éne-
keltek Ausztriában és Németországban 
is. A német dalokat éneklő vegyes kórus 
vezetője Goór Józsefné, aki harmonikán 
kíséri a dalosokat. A dalkör vezetője: 
Goór Józsefné Zsuzsa, telefon: 06 
30 209 7440

így egyre többen csat-
lakoztak. A klub eddig 
több városba szerve-
zett kirándulást, múze-
umlátogatást, szalon-
nasütéssel egybekötött 
sétát a tó körül, részt 
vet tek egészségügyi 
előadáson és szűrésen, 
testmozgásként pedig 
Pilates tornát tartottak. 
A kirándulásaikon ez 
idáig összességében 
több mint kétszázan 
vet tek rész t. A klub 
tagjai a nyári szünetet 
követően szeptember 
7-én 15 órakor találkoz-
nak ismét. A terveik sze-
rint idén ellátogatnak a 
Parlamentbe, Majkra, 
Tatára, az év végén pe-
dig Adventi vásárra, s 
ismét indul a Pilates tor-
na is. Minden érdek-
lődőt szeretettel vár 
a klub életre hívója 
és vezetője, Faze-
kas Marika. Telefon: 
06 20 256 4732

TURUL MÉHÉSZ  
EGYESÜLET – MINDEN 

HÓNAP MÁSODIK 
PÉNTEKÉN 18 ÓRÁTÓL 

Az egyesület megalakulása a 1970 évekre 
nyúlik vissza. Már akkor is a szakma sze-
retete és annak tovább adása volt a fő 
céljuk, a méhészek tudásának fejlesztése 
és az összetartozás erősítése. Később a 
tatabányai méhészklubhoz csatlakozott a 
kis csapat, s 2001-ben ismét az önállósodást 
választotta és Somhegyi János vezetésével 
megalakult a Környe és vidéke méhész 
klub. Somhegyi Jánosnak köszönhetően a 
klubélet egyre jobban felerősödött, egyre 
több taggal bővült a csapat, és az ősök 
eszméjéhez hűen a szakma szeretetét, az 
összetartozást erősítette. 2009-ben megyei 
szintre fejlődtek és megalapították a Turul 
Méhész Egyesületet, tagjainak száma 212 
fő. Az egyesületen belül klubok működnek 
Komárom, Tatabánya-Környe, Esztergom 
településeken, a helyi klubvezetők irányítá-
sával az év 10 hónapjában havi rendsze-
rességgel klubgyűlések, klubfoglalkozások 
vannak, melyeken az aktuális események, 
majd a szakmai kérdések megbeszélése 
a legfontosabb. A klub további célja a 
kezdő méhészek felkarolása, a tagok 
szaktudásának folyamatos fejlesztése, az 
Európai Uniós céltámogatások szakszerű 
felhasználása, a méz és a méhek által 
megtermelt egészséges élelmiszerek az 
emberre gyakorolt hatásainak ismeretének 
fejlesztése, terjesztése, ezért szakmai elő-
adásokat, bemutató méhészetek látoga-
tását is szerveznek. Az egyesület szeretettel 
vár minden új méhészt, egyben ezúton is 
köszöni Somhegyi Jánosnak a hosszú éve-
ken keresztül kitartó csapatépítő munkáját. 

Egyszer volt szerelem
zenés komédia

HeMo Musical Stúdió  
– Silhouette Balett

Koreográfus: Csáky Mária
Rendező: Hegyi Mónika

2015. szeptember 12.  
(szombat) 18 óra
Környe – Művelődési Ház

Belépőjegy ára: 1000 Ft 
KÖRNYE KÁRTYÁVAL 500 Ft.

Jegyek augusztus 27-étől  
vásárolhatók hétköznapokon  

10-17 óráig a Művelődési Házban.  
Telefon: 473-091

Az új vezetés bízik benne, hogy az ő munká-
jukat is támogatja, segíti, ötleteivel és rész-
vételével. Kapcsolat: Simonné Venter 
Éva, telefon: 06 20 4129192, e-mail: 
simonmeheszetkornye@gmail.com

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 17 ÓRÁTÓL:  
X-PLOR TÁNCCSOPORT

A tánccsoport 1998-ban alakult a Jászai 
Mari kihelyezett tagozataként Eisenbart 
Elvira vezetésével a környei Művelődési 
Házban. Ebből a formációból 2 évvel ez-
előtt kivált és ma már Környe helyi csoport-
jaként folytatja tevékenységét, jelenleg két 
korcsoporttal, az egyik a 8-14 éves gyerekek 
részére, illetve 14-től a felnőtt korosztályig. 
A csapat járt a németországi Steffenberg 
városában, Szlovákiában Dunamocson és 
Tardoskedden. Kétszer részt vett a Magyar 
Táncsportok Szövetségének keretein belül 
versenyen is, ahol az egyik évben a felnőtt 
korosztály az aranyérmet is megkaparintot-
ta. Az év kiemelkedő jelentőségű fellépése 
a környei Nemzetiségi és Sörfesztivál, ahol a 
legújabb koreográfiák bemutatása a cél. 
Minden év novemberében egy Táncgála 
kerül megrendezésre helyi tánccsoportok 
közreműködésével. A csoport jelenleg 
15 fővel rendelkezik és vezetője dr. Verő 
Nikoletta. Az X-plor folyamatosan várja a 
táncolni vágyó fiatalokat és felnőtteket, 
akár fellépési lehetőséggel is. A csoport 
profilja a show tánc. Telefon: 06 30 
850 5671 • www.facebook.com/X-
plortanccsoport



Programok

Kitelepítési megemlékezés

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe augusztus 29-én, szombaton 
tartja a kitelepítés 68. évfordulójára 
rendezett megemlékezését, amely 17 
órakor szentmisével kezdődik a ka-
tolikus templomban, majd 18 órakor 
a vasútállomás melletti Kitelepítési 
Emlékműnél folytatódik koszorúzással. 
19 órától hagyományőrző kulturális 
programra várják a vendégeket a 
Közösségi és Tájházban, ahol a környei 
Német Nemzetiségi Gyermekcsoport 
és a Német Nemzetiségi Dalkör ad 
műsort. Később együtt idézik fel az 
egykoron énekelt régi sváb énekeket. A 
megemlékezésre, az azt követő baráti 
koccintásra és beszélgetésre mindenkit 
szeretettel vár a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe.

Gyermek  
horgászverseny

Gombaismerő tanfolyam

Alapfokú gombaismerő tanfolyam indul 
szeptember 16-án a környei Művelődési 
Házban Fél Attila gomba-szakellenőr 
vezetésével.

A 35 órás tanfolyam 4×2,5 óra elméleti, 
valamint 5×5 óra gyakorlati oktatásból 
áll. A résztvevők több mint 100 őszi gom-
bafajjal és azok élőhelyeivel ismerked-
hetnek meg. Az elméleti oktatások szer-
dánként 17 órakor kezdődnek. A terep-
gyakorlatokra várhatóan szombatonként 
kerül sor, az időpontokat és a helyszínt 
előzetes egyeztetés alapján jelöli ki a 
tanfolyamvezető. A tanfolyam díja 12.600 
Ft.  Érdeklődni és jelentkezni szeptember 
10 -éig lehet a gombasztanfolyam@
gmail.com e-mail címen, vagy a 06 20 
5610267-es telefonszámon.

A tanfolyam elméleti oktatásának 
tematikája: 2015. 09. 16. Ismerkedés, szer-
vezet- és rendszertan, vetítéssel 2015. 09. 

23. Szervezet- és rendszertan, vetítéssel 
2015. 09. 30. Gombaismeret vetítéssel  
(Csigagombák, Nedűgombák, Nyirok-
gombák, Pénzecskegombák, Szegfű-
gombák, Tölcsérgombák, Pereszkék, 
Fülőkék, Tuskógombák, Galócák, Őzláb-
gombák, Harmatgombák, Csiperkék) 
2015. 10. 07. Gombaismeret, filmvetítés  
(Pókhálósgombák, Tintagombák, Por-
hanyósgombák, Bocskorosgombák, 
Csengettyűgombák, Nyálkásgombák, 
Susulykák, Döggombák, Tinórúak, Vargá-
nyák, Galambgombák, Tejelőgombák, 
Pöfetegfélék) Aki részt vett már az őszi 
és tavaszi képzésen is – és ismételni sze-
retne – az féláron vehet részt a további 
tanfolyamokon.

A Környei Horgász Egyesület horgász-
versenyt hirdet gyermek tagjai részére 
szeptember 12-én, szombaton. Nevezni 
a helyszínen lehet 7 órától. Helysorso-
lás 07.00–07.50-ig, etetés 07.50-től, a 
verseny 8 órakor kezdődik és 11-ig tart, 
horgászni 1 bottal 1 horoggal felszerelt 
úszós készséggel lehet. Díjazásban az 
első 5 összsúlyban legtöbbet fogó ver-
senyző részesül, s a FISCH Kft. jóvoltából 
valamennyi nevező kap ajándékot.  
A versenyre a gyerekek mellett az 
érdeklődőket, családtagokat is hívja, 
várja az egyesület vezetősége. 

Lovaglás és íjászat a sportpályán

Szeptember 12-én, szombaton újabb 
állomásához érkezik a Mozdítsd meg 
„KÖRNYE”zeted programsorozat. Ki-
lenc órától kicsiket és nagyokat egy-
aránt várnak a szervezők a környei 
sportpályánál, ahol lehetőség nyílik 
lovaglásra, s a vállalkozó kedvűek azt 
is kipróbálhatják, milyen ügyesen bán-
nak az íjjal. Aki teheti, látogasson el a 
sportpályára, ahol délig díjmentesen 
várják a programok az érdeklődőket! 
Bővebb információ előzetesen 06 30 
985 3839-es telefonszámon kérhető 
Gubicza Istvántól. www.gombasztanfolyam.webnode.hu


