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Ismét bajnokok a környei labdarúgó hölgyek
Már egy döntetlen is elegendő lett volna 
a Fejér Megyei Női Labdarúgó Bajnokság-
ban szereplő Környe SE számára az utolsó 
fordulóban a bajnoki cím megszerzésé-
hez, ám a környei hölgyek nem „dőltek 
hátra”. Raffai Sándor edző csapata pon-
tosan tizenkétszer rezgette meg a Tác 
hálóját, míg az ellenfélnek nem sikerült 
gólt szereznie. 

A 2011/12 és 2012/13-as évad után 
tehát ismét bezsebelték a bajnoki 
címet a környei focista lányok, 

pedig a szezon nagyon nem így indult…
Raffai Sándor fél év kihagyás után vissza-

tért az együtteshez, és bár a felek nagyon 
jól ismerték egymást, kellett némi idő a 
megfelelő összecsiszolódáshoz, az igazi 
egymásra találáshoz.

Az ősz folyamán a lányok az ötödik he-
lyen is álltak a Csetény, Tatabánya, Komá-
rom és Baracs mögött, de ekkor sem adták 
fel: nem törtek meg, hanem keményen 
dolgoztak tovább, bár egyre kevesebben 
hittek a kitűzött cél elérésében. Később 
azonban összeszedték magukat, és az 
őszi szezon végére a 3. helyre tornázták fel 
magukat. Télen is csak a szokásos két hetes 
pihenőt tartották meg, ezt leszámítva folya-
matosan edzettek: amikor az időjárás nem 
engedte, akkor az iskola tornatermében, 
a lépcsőin, majd amint tehették, irány a 

pálya, hogy a jól megszokott környezetben 
készüljenek a bajnokságra. 

A tavaszi szezonra Hetzmann Tímea köl-
tözés, míg Cserháti Anita sérülés és munka 
miatt csak „hébe-hóba” volt a csapattal, 
Szőke Édua elköszönt a gárdától, érkező ol-
dalon pedig Mosolics Alexandra szerepelt 
egyedüliként… 

A lányok azonban kitűzték a célt: valamit nyer-
ni KELL. Vagy a kupát, vagy a bajnokságot.  
A kupa hamar eldőlt, mert a szervezés furcsa-
ságának „köszönhetően” egyetlen vereség 
után rosszabb gólarány miatt nem jutottak 
tovább a csoportból… úgy, hogy az ellenfél 
nem jelent meg a találkozón, így 3-0-s győzel-
met írt jóvá a szövetség…

Díszoklevél az intézményvezetőnek
A KLIK Tatabányai Tankerületének Dísz-
oklevelét vehette át Pedagógusnap 
alkalmából Trézlné Staudinger Csilla, a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola igazgatója ered-
ményes intézményvezetői tevékenysége 
elismeréseként.

T rézlné Staudinger Csilla 1989 óta a 
Környei Általános Iskola magyar-tör-
ténelem szakos pedagógusa. 1999-

ben igazgatóhelyettesi megbízást kapott, 
2006 szeptemberétől átvette a művészeti 
tagozat vezetését, amely zene, színjáték, 
báb, grafikai és néptánc szakon működött.  

A művészeti iskola az ő irányítása alatt 
kiváló minősítést szerzett.

2010-től a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
igazgatója. Az intézmény két évvel később, 
2012-ben elnyerte az ÖKO iskola címet, 2013-
ban pedig Vöröskeresztes Bázisiskola lett. 

Sikeresen működött közre az iskolai játszótér 
létrejöttében, és nagy szerepe volt abban, 
hogy az intézmény pályázati támogatással 
8 interaktív táblával gyarapodott. Valameny-
nyi ötletével, javaslatával, intézményvezetői 
tevékenységével a diákok eredményes, 
sikeres iskolai munkáját segíti. Példaértékű a 
kapcsolata a község önkormányzatával és a 
jelenlegi iskolafenntartóval is.

Szakmai téren és vezetőként is folyama-
tosan képezi magát, több szaktárgyi, 
anyanyelvi, tanügyi igazgatási és gazda-
sági továbbképzésen vett részt, 2007-ben 
közoktatási vezető végzettséget szerzett. 

Az iskola mintaszerű irányítása, jogszerű 
működtetése, a színvonalas és eredményes 
pedagógiai munka feltételeinek megte-
remtése és biztosítása, a szaktárgyak ma-
gas színvonalú oktatása az intézményveze-
tői teendők általa biztosított lelkiismeretes, 
kiemelkedő szintű ellátásának köszönhető. 
Mindemellett – de egyáltalán nem utolsó 
sorban – kollégái és munkatársai iránti 
embersége is méltóvá teszi a díjra.
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Ismét bajnokok a környei labdarúgó 
hölgyek …folytatás az első oldalról

Maradt tehát a bajnokság, ahol tudták, 
csodát kell tenniük. És csodák márpedig 
vannak, főként, ha az ember sokat tesz érte, 
és igazán hisz benne.

Ezek a lányok hittek és tettek, és tavasszal 
minden mérkőzésüket megnyerték a baj-
nokságban, miközben egyetlen gólt sem 
kaptak. Ilyen előzmények után az utolsó 
fordulóban már egy döntetlen is elegendő 
lett volna a bajnoki címhez. Ők azonban 
nem rizikóztak, az első percben nekiestek 
az ellenfélnek. Hajtotta őket a kilátogató 
közel száz szurkoló, a nem mindennapi 
hangulat. A lányok, akik nagyon is tudnak, 
és szeretnek focizni, valami fergeteges 
tempót diktáltak: folyamatosan alakították 
ki a helyzeteket és egy tucat gólig meg 
sem álltak. 

Ezt követően pedig jött a jól megérde-
melt fieszta. Sajnos az ígéretek ellenére 
az érmeket nem kapták meg a lányok a 

mérkőzés után a szövetségtől, de ez sem 
szegte kedvüket, a gőzt sikeresen kiadták 
magukból… 

Raffai Sándor edző a mérkőzést követően 
így értékelt: fantasztikusak ezek a lányok, ez 
az ő diadaluk volt az első meccstől kezdve. 
Hittek magukban, és amikor én még kétel-
kedtem februárban, ők akkor is mondták, 
hogy majd figyeljek, mert megcsinálják.

Hát… megcsinálták! Csak a legfelsőbb 
fokon tudok beszélni róluk. Munka, család 
és minden más mellett, tisztán a sportért 
dolgoztak, megérdemelték a sikert. Kapott 
gól nélküli tavasz szerintem példátlan a 
labdarúgásban. Köszönjük mindenkinek, 
aki kicsit is hozzátett ehhez a sikerhez, aki 
segített minket, aki kilátogatott és támoga-
tott minket a mérkőzések alatt. Köszönjük az 
egyesületnek, hogy idén valóban mindent 
megkaptunk, köszönjük Mónikának a mun-
kásságát, és külön köszönjük Misi bácsinak 
a folyamatos segítségeket a hazai mérkő-
zéseinken. A lányoknak pedig gratulálok, 
és köszönöm, hogy az edzőjük lehetek. 

A bajnokcsapat tagjai:

Raffainé Békefi Alexandra  
- csapatkapitány

Terdik Tamara 
Keliger Lilla
Hribár Anett
Fábián Zina

Molnár Zsuzsanna
Zemplényi Zsófia

Cserháti Anita
Cserháti Renáta

Eignerné Schlapak Brigitta
Mohos Kitti

Pécsváradi Dorina
Mosolics Alexandra

Németh Zsófia
Balatoni Dóra
Belány Brigitta

Szőke Édua
Hetzmann Tímea

Búcsú a Kisfaludy nyakkendőtől 
2007 szeptemberében, a tanévnyitó 
ünnepélyen még megilletődve áll-
tak a nagyok gyűrűjűben az iskola 
udvarán, s talán nem is értették, mit 
is jelent majd számukra a következő 
nyolc évben a kisfaludy-s nyakken-
dő, melyet első alkalommal viseltek. 
S minden bizonnyal azt sem sejtették, 
milyen gyorsan elillan az akkor még 
hosszúnak tűnő nyolc esztendő. 

H uszonhét diák számára szó-
lalt meg utolsó alkalommal 
a csengőszó a környei Kisfa-

ludy Mihály Általános Iskola és Mű-
vészeti Iskolában. A ballagó fiatalok 
felszabadult mosollyal járták körbe 
még egyszer a jól ismert, s ezúttal 
virágoktól pompázó folyosókat, ter-
meket Viskovics Andrea és Magyarits 
Katalin osztályfőnökökkel, valamint 
dr. Szemetiné Horn Bernadett és 
Csóra Jánosné alsós tanítóikkal, ám 
a várva-várt percek örömébe a 
fájdalmas búcsúzás érzése is bele-
sajgott, hiszen az elköszönés szólt a 
nyakkendőnek, pedagógusaiknak, 
társaiknak, szeretett barátaiknak… S 
a könnyek bizony előtörtek… 

Ahogy Muhari Alex búcsúgon-
dolataiban is elhangzott, hiába jól 
ismertek az ilyenkor szokásos mondatok 
a távozásról, a nagybetűs életről, ezek 
a szavak most róluk szólnak, s most érzik 
csak igazán, hogy valóban új időszámítás 
kezdődik, bár ha másként nézik, folytatódik 
minden ugyanúgy, mint eddig, csak más 
helyszínen, más szereplőkkel: kötelezettsé-
gek ezután is lesznek. És ha valamit nem 
csinálunk meg, vagy rossz lesz a végered-
mény, azért ugyanúgy egyes jár. És igen: 
a szünetekben elcsat tant pofonok és 
hajhúzások is elkísérnek majd minket, csak 
épp nem az a benga fogja adni a másik 
osztályból, hanem sokszor mi magunknak… 
saját magunknak…

Az élet dal – énekeld. Az élet küzdelem 
– harcold meg. Az élet jutalom – érdemeld 

ki. Az élet élet – éljed! Kalkuttai Teréz anya 
gondolataival bocsátotta útjukra a diákokat 
Ráczné Wiszt Vilma igazgatóhelyettes, aki 
azokat az esztendőket is felidézte, amikor a 
most búcsúzó fiatalok még csak ismerked-
tek a számok és betűk birodalmával.  

Szép lassan kisgyermekből gondolkodó 
ifjú emberekké váltatok. Ez az időszak sok-
sok munkával telt, sikerekből és bizony ku-
darcokból is állt. A szép emlékeket ne feled-
jétek, a sikertelenségek pedig szolgáljanak 
tanulságképpen a jövőben, ugyanazokat 
a hibákat ne kövessétek el még egyszer – 
fogalmazott, emlékeztetve a diákokat arra, 
hogy ha segítségre szorulnának, örömüket, 
vagy bánatukat szeretnék valakivel megosz-
tani, szeretett iskolájuk ezután is várja őket. 

Hagyomány, hogy azok a végzős 
diákok, akik tanulmányi munká-
jukban, az iskola sportéletében 
kiemelkedő eredményt értek el, 
ballagáskor nevelőtestületi dicsé-
retet, jutalmat vehetnek át.

Szabó Karina nyolc éven át tartó 
kiemelkedő néptáncos munkájá-
ért, az iskolai és a falusi rendezvé-
nyeken való színvonalas szereplé-
seiért, jó tanulmányi eredményéért 
és kiemelkedő közösségi munká-
jáért részesült az elismerésben. 
Valakovics Dominik nyolc éven át 
tartó kiemelkedő tanulmányi mun-
kájával, példamutató, udvarias 
magatartásával, segítőkészségé-
vel, a tanulmányi versenyeken való 
sikeres részvételével vált érdemessé 
a dicséretre. Virga Réka Boglárká-
nak nyolc éven át nyújtott kitűnő ta-
nulmányi eredménye, a tanulmányi 
versenyeken való sikeres részvétele 
és az osztályközösségért végzett 
munkája elismeréseként gratulált 
a nevelőtestület nevében Trézlné 
Staudinger Csilla igazgató.

Közösségi munkájáért, segítő-
készségéért Lein Klaudia Brigitta és 
Vérten Vivien, jó tanulmányi ered-
ményéért, az osztályközösségben 

végzett kiemelkedő munkájáért, a német 
tanulmányi versenyeken elért eredménye-
iért Muhari Alex György, kitűnő tanulmányi 
munkájáért Varga Ágnes, az osztályközös-
ségért végzett munkájáért Bartus Eszter és 
Lengyel Vivien, kiemelkedő sporttevékeny-
ségéért Valakovics Dominik, Zsöllei Martin, 
Heszler Krisztián és Farkas Dániel vehetett 
át könyvjutalmat. 

A szülői közösségben végzett áldozatos 
munkája elismeréseként és köszönete-
ként Molnár Viktória, a munkaközösség 
elnökhelyettese emléklapot nyújtott át 
Farkas Évának, Lein Péternek, Vérten 
Lászlónak, Lengyelné Prekob Anitának, 
Vargáné Nagy Mariannak és Virgáné Eck 
Bernadettnek.

Mint a csendes eső
Évek óta hagyomány Környén, hogy 
Pedagógusnap alkalmából az önkor-
mányzat a szülői munkaközösségekkel 
közösen köszönti a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde, valamint a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kollektíváját, nyugalmazott és 
technikai munkatársait, egyszóval min-
denkit, aki a községben részt vesz az 
oktató, nevelő munkában. 

Í gy történt ez június 4-én is, s igaz a táj-
ház nagyterme szűkösnek bizonyult, a 
vendégeket a teraszon is gyönyörűen 

megterített asztalok várták egy-egy szál vi-
rággal, s egy-egy, erre az alkalomra külön-
leges ünneplőbe öltöztetett csokoládéval.

Miközben készülődtünk, arra gondol-
tam, milyen jó érzés pedagógusnak lenni, 
főként, amikor „szuper” eredményeket 
érnek el a diákok. Aztán továbbszőttem 

és rájöttem, hogy ennél még fontosabb 
dolgok is vannak. Az, hogy megtanul 
a gyermek a közösségben viselkedni, 
megtanul kommunikálni a másikkal, be-
szélni, kapcsolatot létesíteni az óvodában, 
később írni, olvasni az iskolában. Ezek, s 
hogy ezeket megkapják a gyermekeink, 
mindenki számára természetesek, pedig 
a felnőtté válásukig sok-sok ember peda-
gógusi, nevelői munkáján keresztül vezet 
az út – fogalmazta meg gondolatait Beke 

László polgármester, aki ezért, az olyannyi-
ra alapvetőnek tekintett feladatellátásért 
is köszönetet mondott.

Újra itt van a nagy csapat! – csilingelték 
a 2.b-s diákok Csóra Jánosné felkészítésé-
ben, míg az óvodások, iskolások nevében 
Varga Panna, Hujber Dorina, Szabó Karina 
és Sztancsik Márton verssel, szívhez szóló 
gondolatokkal köszöntött: a pedagógusi 
munkát a csendes esőhöz lehet hasonlí-
tani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig 
tart, áztatja a földben megbújó magokat. 
Azok magukba szívják a nedvességet, és 
később ezért aztán akár szárazság idején 
is képesek termőre fordulni… 

A program kötetlen beszélgetéssel, az 
egykori kollégákkal nosztalgiázó múltidé-
zéssel folytatódott, s az évek óta hagyo-
mányos csülkös vendéglátással, amely 
ezúttal is Pákozdi Ferenc alpolgármester 
keze nyomát, ízesítését dicsérte.

Óvodába indulok

E gy, kettő, három, négy, te kis cipő, hová mégy? Kip-kop, kopo-
gok, óvodába indulok… - mondókáztak a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde legkisebbjei tarisznyával a vállukon a május 27-ei 

ballagási ünnepségükön. Idén 18 bölcsis köszönt el a társaktól, s 
lesznek, akik egymástól is, hiszen nem mindenki ugyanabban az 
óvodai csoportban tölti majd szeptembertől a napjait. Így nem 
csupán új óvónénik, de új barátok is várnak majd az apróságokra, 
akik énekeltek, verseltek, mint a nagyok „ballagtak”, majd pedig 
kíváncsiskodtak a közös fotózás ideje alatt is: mi mindenre lehet jó a 
bölcsis jelükkel díszített fakanál, s mit rejthet rajta a pöttyös batyu? 
A tarisznya iránti érdeklődést végül finom falatok terelték el, hiszen 
az intézmény második bölcsődei ballagása is palacsintapartival 
zárult: kinek, kinek szája íze szerint barack- és szamócalekvárossal, 
mogyorókrémessel. 

Még a Nap is mosolygott

V alahol minden felnőttben ott rejtőzik a gyermek, s van, aki időnként szabadjára enge-
di. A környei gyermeknapon többen nem álltak ellen a kísértésnek, s gyermekeikkel, 
unokáikkal karöltve öltöttek bajuszt, küzdöttek meg a hatalmas dinoszaurusszal.  

De nem csak a Prézli Rézi élményfotózása utaztatta vissza a felnőtteket az időben a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde, valamint a Művelődési Ház közös rendezvényén, hanem a mesesarok 
is, ahol igazi „békebeli” dia mesefilmek várták a kicsiket, nagyokat.

Töretlen népszerűségnek örvendett az arcfestés is, hiszen a gyerkőcök, fiatalok pillanatok alatt 
válhattak álmaik hercegnőjévé, csodaszép pillangóvá, bájos macivá, vagy hátborzongató rém-
alakká. Természetesen a kézműves asztalokhoz készített padok sem maradtak üresen, a kicsik az 
óvodapedagógusok segítségével szélforgókat, szalvéta- és ceruzatartókat, katicás fejpántot, s meg-
annyi apró emléket készíthettek a nutellás, lekváros lepények evése előtt, után, de volt, aki közben is. 

Az idei gyermeknap új helyszínnel is bővült, hiszen tavaly őszre elnyerte végső formáját az óvoda játszóudvara, így a gyerkőcök vígan 
nyargaltak, fogócskáztak, csúszdáztak, kúsztak, másztak, bújócskáztak, egyszóval élvezték a változatos játszószereket, a ragyogó szép 
időt, s egyáltalán nem utolsó sorban a napot, melynek valamennyi programja csak róluk szólt.   
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Idén is elmaradt a vesszőzés, ám idén is ott a de…
Bár Szent Orbán napja előtt és 
után is nagyon esős idő volt, 
május 25-én gyönyörűen sütött a 
Nap, ezért ma elmarad a vessző-
zés és borral vendégeljük meg – 
fogalmazott Bella Sándor gazda 
az idei ünnepségen a környei 
Les-hegyen, mielőtt borral ön-
tözte a szentnek állított szobrot. 

A gazda azonban társai 
nevében egy kérést is 
tolmácsolt: az év hátralé-

vő idejében is végezze a dolgát 
a szent, hiszen tavaly ilyenkor 
ugyanilyen bő termés ígérkezett, ám év-
közben mintha kevés figyelemmel fordult 
volna a szőlőtőkék felé, s végül nem teljesült 
be a remélt terméshozam. 

Környén 1996, a Glász József által fara-
gott szobor elkészülte óta szervezi meg 
minden esztendőben a Les-hegyi Szőlős-
gazdák, valamint Környe Község Képvise-
lő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága az Orbán napi 
ünnepséget a Les-hegyen, vasárnap tehát 
éppen huszadik alkalommal gyűltek össze 
a gazdák, vendégek, hogy Orbán napját 
és a szentet köszöntsék.

A szobor felállításában annak idején 
Szántó László is segédkezett és nem múl-
hatott el nélküle az Orbán napi program. 
Tavaly ő öntözte meg a szobrot, vörösbort 
kóstoltatott Orbánnal. Idén azonban már 
nem lehetett a közösség tagja, az esemény 
kezdetén rá emlékeztek néma főhajtással 
a résztvevők.

Az ünnepség folytatásaként nagy sikert 
aratott a Német Nemzetiségi Hagyomány-
őrző Gyerekcsoport bájos produkciója, s 
az általános iskola néptánc tagozatának 
diákjai, akik új, a „Hová lett a kecske?” 
címet viselő mezőföldi koreográfiájuk rö-

vidített, „hegyi” változatát adták 
elő Alapi Krisztián és Soós Lili 
Zsófi szólótáncával, Szücs Anna 
mesélésével, Törös Ottó „megle-
petés szereplésével” színesítve. 
A Német Nemzetiségi Dalkör stíl-
szerűen bordalokkal is emelte a 
program hangulatát, majd Bella 
Sándor a szobor megöntözése 
előtt Szabó Lászlót, a legidősebb, 
92 esztendős Les-hegyi gazdát 
köszöntötte. Laci bácsi az egyike 
azoknak, akiknek a keze munká-
ja nyomán olyanná vált a Les-
hegy, amilyennek ma is ismerik 

a környeiek, az odalátogatók.  
A rendezvényt a megszokott vendéglá-

tás követte pogácsával, s természetesen 
pincehideg, zamatos Les-hegyi borral, s 
az elmaradhatatlan vidám hangulattal 
a gyönyörű, szőlőtőkékkel övezett kör-
nyezetben.

A környei Orbán napi rendezvényt 2012 
óta a pincék kincseinek minősítése is szí-
nesíti. Idén a borversenyre a Nemzetiségi 
és Sörfesztivált megelőző, tehát július első 
hétvégéjén kerül sor, a program részletei-
ről a szervezők a későbbiekben értesítik a 
gazdákat és érdeklődőket.

Csillogott a Csillag és a Csillámpénz
Idén ötödik alkalommal hirdette meg a 
Bank a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi 
vetélkedőt, mely során az általános isko-
lás diákok korosztályuknak, tudásuknak 
megfelelő szintű, a mindennapi pénzügye-
ket érintő játékos feladatokat kapnak.  
A középdöntőbe, melyet két online forduló 
előzött meg, két környei csapat is bevere-
kedte magát.

É vről évre egyre nagyobb az ér-
deklődés pedagógusok és diákok 
részéről is a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! 

pénzügyi vetélkedő iránt. Mindezt jelzi, 
hogy idén másfélszer többen jelentkez-
tek, mint tavaly, összesen 272 település 
435 iskolájából 1667 csapat küldte el az 
online fordulók feladatainak megoldását, 
vagyis több mint 6800 kisdiák mérte össze 
pénzügyi tudását országszerte.

Az alsósoknak – a többi között – adott 
pénzügyi kifejezések felhasználásával 
kel let t képregény t rajzolniuk , i l letve 
plakátot tervezniük, míg a felsősök árfo-
lyamtáblázatot készítettek. A két online 
forduló után a zsűri által kiválasztott 160 
legjobb csapat nyolc régióban küzdött 

meg egymással a döntőbe jutásér t.  
A Győrben, Fejér, Győr-Moson-Sopron és 
Komárom-Esztergom megye 5-5 legjobb 
csapatának részvételével rendezet t 
középdöntőben két környei formáció is 
csillogó teljesítményt nyújtva képviselte a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskolát, illetve 
szűkebb hazánkat. 

A 6.b osztály Csillámpénz elnevezé-
sű csapata – Reichnach Lilla, Lengyel 

Renáta, Benkő Lili és Kaszap Nagy Sára 
– Sárköziné Kovács Mária felkészítésével 
II. helyezést ért el. Staudinger Ágota csil-
lagai, az 1.a-s Bognár Lilla, Budai-Kurcz 
Eszter, Kaszap Nagy Emma, Kakuk Mihály 
és Sayah Hani a 4. helyen végzett, amely 
szintén kiváló eredmény, hiszen az apró-
ságok nem csupán saját, hanem a náluk 
egy évvel idősebb korosztályú diákokkal 
közösen versengtek.

Pünkösdi vígasságok
Olyan még nem volt, hogy a rossz idő-
járás miatt elmaradt volna a pünkösdi 
vigadalom és a májfa kidöntése Környén 
– mondogatták az idősebbek május 24-én 
délután, hiszen a korábbi napok esőzése 
okozott némi aggodalmat a szervezők 
körében. 

V égül a bizakodók jóslata vált valóra: 
a Nap felülkerekedett a felhőkön, 
s igazán kellemes időben kezdőd-

hetett meg a mulatság a Közösségi és 
Tájháznál.

Évtizedekkel ezelőtt talán megszámlálni 
is nehéz lehetett, hány májusfát állítottak 
Környén az éj leple alatt a csoportokba ve-
rődött fiúk a lányos házaknál. A májusfa, a 
természet megújhodásának a szimbóluma 
az udvarlási szándékot jelezte, s egyben 
szerelmi ajándékként is szolgált, az ifjú höl-
gyek pedig, akiknek otthona előtt május 
elsején szalagokkal feldíszített májfa állt, 
büszkén dicsekedhettek a falubelieknek.

Ma már a kisebb településeken is elvétve 
látni szerelmes fiúk által állított májfákat, 
a hagyományt Környén jó ideje a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ápolja, amely 
pünkösd vasárnapján a Környei Németek 
Baráti Köre és Kultúregyesületével karöltve 
vígasságokra csalogatta a falubelieket.

A hagyományos „menetrenddel” szakít-
va ezúttal elsőként a Közösségi és Tájháznál 

danolták, táncolták ki a májfát, majd indult 
a zenés felvonulás a főtérre, amely teljesen 
benépesült a pünkösdi vígasságok hírére.

Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell 
állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák 
előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, 
imádkozni a bő termésért, gyermekáldá-
sért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni 
ötvenedik nap – köszöntötte a mulatságba 
érkezőket Tirhold Kármen, a nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke, s ajánlotta figyelmükbe 

a fellépő Német Nemzetiségi Dalkör, Ha-
gyományőrző Gyermekcsoport, Szivárvány 
Tánccsoport és Schwung Tanzgruppe 
produkcióit, melyek ezúttal is ízelítőt adtak 
a környeiek generációkon átívelő hagyo-
mányőrzéséből.

A műsort és a májfadöntést idén is Pün-
kösdi batyus-bál követte a főtéren, ahol 
a talpalávalóról, s a vendégek szórakoz-
tatásáról a Schwowischi Buam zenekar 
gondoskodott. Szívből jövő tánc

Ha a táncunkat nézed, a szívünk szavait 
hallod – ezzel a mottóval lépett színpad-
ra a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola közel száz 
néptánc tanszakos diákja május 29-én a 
Művelődési Házban, s a szavak minden bi-
zonnyal még sokáig ott visszhangoznak a 
vendégek kedves emlékei között, hiszen a 
kicsik és nagyok úgy táncoltak, játszottak, 
ahogy csak tiszta szívből, szeretetből lehet.

C setlő, botló lábacskák, örömtől, 
vagy épp a „hatalmas színpad” 
okozta megszeppenéstől csillogó 

szemek jellemezték a legapróbbak, az 
óvodások játékát, majd az idő teltével, 
az idősebbek érkeztével ügyesedtek a 
mozdulatok, váltak egyre kiforrottabbá, 
s vált magával ragadóvá a tánc. Az a 

valami, ami szavakkal nehezen megfo-
galmazható… Anyaga az emberi test, de 
eredője mindig az emberi lélek, és mindig 
az emberi lélek felé tart…

A Kincső zenekar vérpezsdítő muzsiká-
jára a vendégek ütemes lábdobbanása-
inak és tapsának kíséretében rábaközi, 
bodrogközi, kalocsai, mezőségi táncokat 
roptak a diákok, a Szivárvány felújított 
száma, a „Ha megfogom az ördögöt” 
felcsíki koreográfia pedig ezúttal is ferge-
teges sikert aratott, mondhatni, a fiatalok 
majdnem kirúgták a ház oldalát...

A program során László Márta táncpe-
dagógus ajándékkal kedveskedett azok-
nak a táncosoknak, akik csoportjukban 
kiemelkedő munkát végeztek, illetve szóló 
szerepet is vállaltak. Ők Papp Flóra, Kádár-
Wiszt Zoé, Sztancsik Márton, Szilbereki 

Máté, Soós Lili Zsófi, Tóth Fazekas Balázs, 
Szücs Anna, Budai-Kurcz Eszter, Nagy Lilla, 
Szemeti Zétény, Labossa Luca, Krupánszky 
Gergely és Barta Nóra. Az óvodás csoport 
munkájához nyújtott segítségért Fűzvöl-
gyi Szandi, Budavári Kinga, Mucsi Réka 
és Zemplényi Orsolya számára fejezte ki 
köszönetét, a 4-5-6. osztályos Hétszínvirág 
csoport tagjai pedig a legtöbb fellépés 
vállalásáért vehették át a Szülői Munka-
közösség ajándékát.

László Márta és Keltai Gábor egész éves 
munkáját a majd két órás rendezvény 
végéhez közeledve az iskola nevében 
Horti Károlyné köszönte meg, aki – utalva 
a program mottójára – így fogalmazott: 
nem csak, hogy hallottuk a szívük szavait, 
de ma este minden gyermek át is adta 
nekünk a szívét. 
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Rendületlenül gyűjti az érmeket az úszótehetség
A hazai megmérettetések során az idei 
esztendőben eddig 17 érmet gyűjtött be 
a környei Bublovics István, a Tatabányai 
Vízmű Sport Egyesület úszó szakosztályá-
nak fiatal, tehetséges sportolója.

A 2006-os születésű István június első 
hétvégéjén Ausztriában, nemzetkö-
zi színtéren állt rajtkőre, majd az 50 

méteres pillangó után a dobogó második 
fokára. A háromnapos Vienna Int. Long 
Course Championships úszóversenyre  
12 országból érkeztek a sportolók, s a környei 
versenyző saját korosztályában valamennyi 
számában mindenkit maga mögé utasított, 
ám a 2005-2006-os születésű gyerekeket 
közösen értékelték, így az idősebbek között 
„meg kellett elégednie” 200 m vegyesen a 
negyedik, 50 m mellen az ötödik, 100 és 200 
méter gyorson a hatodik helyezéssel.

István az eddigi honi versenyek egyikéről 
sem tért haza érem nélkül, sőt. A sort febru-
árban a Nyugat-Dunántúli Régiós verseny I. 
fordulója nyitotta Szombathelyen, ahol  200 
méter vegyesen szerzett aranyérmet, melyet 
megtoldott még három ezüsttel a 200 m 

gyors, 50 m pillangó és 200 m vegyes váltó 
számok után, valamint egy bronzzal 200 m 
mellen. Áprilisban a Komárom-Esztergom 
Megyei Körverseny II. fordulójában, Doro-
gon 50 m pillangóban, 50 m gyorson és 100 
m vegyesben ő érte el a legjobb időt, 50 
m mellen ezüstérmes teljesítményt nyújtott.

Május közepén ismét Szombathelyen, 
a Nyugat-Dunántúli Régiós verseny II. 
fordulójában folytatta az éremgyűjtést, 
akkor 200 m vegyesen arannyal, 100 m 
pillangón ezüsttel, 200 m mellen és 200 
m gyorson bronzéremmel gyarapította a 
gyűjteményét. Az előző hónap végén a 
Komárom-Esztergom Megyei Körverseny 
III. fordulójában, Komáromban 50 m pillan-
gón szerzett aranyérmet, 200 m gyorson, 
200 m mellen és a 200 m vegyes váltóban 
pedig ezüstöt. 

Gratulálunk a csillogó eredményekhez!

Másodszor köszöntötték közösen a nyarat
Nagyjából száz vendég érkezett a környei 
Idősek Klubjába május végén a kistérségi 
társuláshoz tartozó otthonokból, klubok-
ból, Tatabányáról, Tarjánból, Vértessző-
lősről és Vértessomlóról. A szép korúak 
kistérségi közös nyárköszöntő program-
jának alapjait tavaly tették le Környén, 
s mint pénteken elhangzott, akkor kicsit 
aggódtak a siker miatt.

A rendezvény végül messze túlszár-
nyalta a reményeket, olyannyira, 
hogy a második találkozóra már 

nem csupán közös, hanem egyéni produk-
ciókkal is készültek, így majdnem két órán 
keresztül énekeltek, táncoltak, adomáztak, 
s adtak elő vidám, színes történeteket a 
vendégek, akiket a környei Vackor Óvoda 
és Bölcsőde nagycsoportosai is megaján-
dékoztak műsorukkal.

Az eseményt – melyet Schmidt Csaba 
Tatabánya, Marx Ernő Tarján, Igó István Vér-
tessomló, Beke László, a házigazda Környe 
polgármestere és Mecsei Ilona, a Tatabá-
nya Járási Egyesített Szociális Intézmények 
igazgatója is megtisztelt jelenlétével – Ha-
lász-Becker Anita szolgálatvezető ezekkel 
a gondolatokkal nyitotta meg: minden 
kis viaszgyertya megtanít bennünket arra, 
hogy érdemes egy kis fényért, melegért 

tövig égni. Mert a kis 
dolgok fénye az, amely 
széppé, meleggé teszi 
az életet.

Beke László polgár-
mester köszöntőjében 
nem titkolta, hogy ami-
kor a falu belépett az 
ESZI-be, bizony kétsé-
gek is felmerültek. Az 
ilyen, közös találkozók 
azonban egy új hoza-
dékot igazolnak, hiszen 
a klubok egymás között 
is programokat szerveznek, baráti szálak 
szövődnek. Mint elmondta, a környei 
önkormányzat épp ezeket az értékeket 
felismerve évek óta támogatja és plusz 
forrást biztosít ezekhez a rendezvények-
hez. Élő és működő a térségi intézmény, 
amiért köszönet a vezetésének is, hiszen 
hiába is szeretné bármelyik otthon, klub ezt 
megvalósítani, önmagában egyedül nem 
tudná. S ehhez kell, hogy ne csak Környén 
gondolják így – fogalmazott.

Ahogy én körbenézek, itt idősek nincse-
nek, csak olyanok, akik kicsit régebb óta 
fiatalok – üdvözölte a vendégeket Schmidt 
Csaba, s köszönetét fejezte ki a házigazda 
Környe Község Önkormányzata számára.  

Tatabánya polgármestere a nagyobb kö-
zösség összefogásának erejét, fontosságát 
emelte ki. Mint mondta, kiemelt felada-
tuknak tartják, hogy a kistérségben lévő 
szolgáltatásokat össze tudják hangolni, s 
úgy tudják megszervezni, hogy az érintettek 
számára a legközelebb elérhető legyen 
mindegyik szolgáltatástípus, amelyre szük-
ségük lehet. Mind a város, mind a járásban 
található valamennyi település vezetésé-
nek az a célja, hogy az idősek számára 
biztosítsa a mindennapok ügyintézéséhez, 
adott esetben a mindennapi élethez szük-
séges szolgáltatásokat, segítséget, azokon 
túl is, amit a család tud vállalni – hangzott 
el a beszédében. 

Május Montenegróban
Akik rendszeres útitársai Kerecsényi 
Józsefnek és rajta keresztül a Neszebár-
Travel Utazási Irodának, azok az elmúlt 
másfél év alatt megismerhették Kassát, 
majd Svájcot, tavaly májusban Párizst és 
a Loire-völgye csodálatos történelmi em-
lékhelyeit, később a napsütötte Toszkánát, 
azt követően, adventkor Lengyelországot, 
az elmúlt hónapban pedig Montenegrót.

A környei utazók továbbra is kitar-
tóak, és rendületlenül kíváncsiak 
a világra, s vallják Szent Ágoston 

gondolatait: a világ egy könyv, és aki nem 
utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el.

Május közepén pontosan negyvenöten 
vették a kora hajnali órákban az irányt Eszé-
ken keresztül Szarajevóba, másnap pedig 

tovább az egykori fontos kikötővárosba, 
Dubrovnikba, a mára színészek, híres embe-
rek nyaralóhelyére. Esteledett, mire a környei 
csapat megérkezett Montenegróba, melyet  
a kirándulás harmadik napján fedeztek fel, s a 
programból természetesen nem maradhatott 
ki a világörökség részét képező Kotori-öböl, 
az Adriai-tenger déli részének legnagyobb 
természetes öble, a legdélebben fekvő euró-
pai fjord. A legenda szerint 809-ben egy hajó 
erre szállította a 3. századi Szent Tripum vértanú 
testét. A vihar elől az öbölbe menekültek.  
A helyi lakosok tanácsára otthagyták a szent 
földi maradványait, akik védőszentjükként és 
megváltójukként tisztelték a relikviát. Tisztele-
tére építették a Szt. Tripun román katedrálist, 
amely a mai napig a Földközi-tenger egyik 
legszebb középkori épülete. 

A kirándulókat a negyedik délután már 
Szarajevóban érte, ahol azt a kis gya-
loghidat is felkeresték, melyen 1914-ben 
meggyilkolták Ferenc Ferdinándot. A csa-
pat útját nem csak a megszokott vidám 
hangulat, hanem végig remek időjárás 
is kísérte. Bár a hazaútra érkezett egy kis 
eső, nem hagyhatták ki a magyarok által 
egyik legismertebb boszniai települést, 
Jajce-t, amely a lenyűgöző 30 méter ma-
gas vízeséséről ismert, a vízesést Csontvári 
is megfestette egykoron.

A világ könyvének következő lapján a 
környeiek számára egy háromnapos dél-
csehországi kirándulás szerepel, érintve 
– a többi között – a  Vranov nad Dyjiben 
található várkastélyt, a Cervena Lhota-t és 
a husziták fellegvárát.

Akarni és tudni segíteni
Dr. Árendás Józsefnek van/volt (?) egy 
„álma”: hogy létrehozza a segítés falu-
ját, ahol minden negyedik ember, azaz 
családonként legalább egy ismerje az 
újraélesztés alapjait, legfontosabb szabá-
lyait. Azért, hogy Környén idővel, ha a sors 
úgy hozza, legalább ezer ember akarjon 
és tudjon segíteni – természetesen külön-
külön, más-más helyszínen, más-más 
időpontban: legyen az otthon, munkahely, 
közterület, intézmény, „kocsma”... 

D e legalább egy ember legyen ott 
az adott időben és helyszínen, aki 
tudja, mi a teendő. S ez az ember 

akarjon és tudjon is segíteni…
A háziorvos ennek érdekében első alka-

lommal 2013 áprilisában tartott újraélesztési 
tanfolyamot, s a június 16-ai, immáron har-
madik előadásán a Művelődési Házban 
sajnálkozva állapítot ta meg, hogy az 
„álma” egyre távolodik, az elérésére egyre 
kevesebb lehetőséget lát, hiszen a három 
előadás résztvevőinek száma összességé-
ben talán százra, ha tehető…

Hazánkban évente 26 ezer, azaz naponta 
70 embert ér hirtelen keringésleállás, hirte-
len szívhalál. Többségük életét veszíti, holott 
sokan megmenthetőek lennének. A riasztó 
adatokkal csupán tizenöten szembesültek 
16-án, amikor az újraélesztés alapjainak 
gyakorlati alkalmazására, a defibrillátor 
használatának megismerésére is lehető-
ségük nyílt a résztvevőknek.  

Eszméletvizsgálatkor fontos, hogy az 
eszméletlen, vagy annak tűnő embert 
hangosan szólítsuk meg, tegyük fel a „Mi 
történt? Segíthetek?” kérdéseket, s közben 
erélyesen rázzuk meg a vállát. Ha nem 
tapasztalunk reakciót, akkor szintén han-
gosan kérjük a környéken lévő emberek 

segítségét is, közben a fej hátrahajtásával 
és az áll előreemelésével szabadítsuk fel 
a légutakat, s legfeljebb tíz másodperc 
alatt állapítsuk meg, hogy normális-e a 
légzése. Mert ha nem az, vagy egyáltalán 
nem lélegzik, akkor minden pillanat számít, 
hiszen az agyi vérkeringés megszűnése 
után 4-5 perc áll csak rendelkezésre az 
újraélesztésre…

A háziorvos pár tévhitet is eloszlatott. 
Nem kell tartani például a bordatöréstől, 
hiszen – ahogy fogalmazott – inkább törjön 
el két borda, de a beteg életben marad, s 
az sem jelent súlyos problémát, ha valaki 
valamilyen ok miatt nem szeretné vállalni 
a szájon át a befúvásos lélegeztetést, orron 
keresztül is tökéletesen megfelelő. De még 
el is maradhat, hiszen a legfontosabb a 
mellkaskompresszió, amely akkor jó mi-
nőségű, ha percenként 100-120-szor, 5-6 
centiméter mélyen, teljes felengedéssel és 
egyenletesen hajtjuk végre. 

Dr. Árendás József előadása végén sum-
mázott, s azt kérte a jelenlévőktől, hogy 
a legfontosabb üzeneteket vigyék haza. 

Ezek java azok számára, akik nem vettek 
részt a programon, semmit sem üzen, ezért 
csak a legutolsót idézzük: akarj segíteni! 
S még egy idézet a háziorvos előadásá-
nak kezdetén elhangzott gondolatokból: 
minderről ne akkor beszéljünk, amikor már 
elvesztettünk valakit… 

Csupán emlékeztetőül: 2013 februárjá-
ban Vértessomlón, a Sváb Kupa teremlab-
darúgó torna záró fordulójában élesztettek 
sikeresen újra egy környei fiatalembert.  
Az életmentés az ottani iskolában elhelye-
zett defibrillátor mellett annak is köszön-
hető volt, hogy többen pontosan tudták, 
mit kell tenniük: hogyan kell lélegeztetni, 
mellkaskompressziót alkalmazni, majd 
kezelni az életmentő készüléket a mentők 
megérkezéséig.

Környén négy modern hordozható 
defibrillátor is található: kettő a háziorvo-
soknál, egy a gyermekorvosi rendelőben 
érhető el vészhelyzet esetén, egy pedig 
környei vállalkozások összefogásának 
köszönhetően az egykori mezőgazdasági 
kombinát portáján.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Szeretet, megértés: mindennek ez a titka
Ünnepélyesen kijelentjük, hogy az 1955. 
május  28-án megkötött házasságunkat 
az igen szó kimondásával megerősítjük. 
Egymásnak továbbra is hűséges házas-
társai, életünk végéig gyámolítói mara-
dunk – erősítette meg a környebányai 
Fogarasi István és Tamtam Mária a 60 
évvel ezelőtt tett házastársi esküt család-
tagjaik, szeretteik körében.

M ariska néni családja Bakony-
bánkról 1947-ben érkezet t 
Környebányára, annak a hat-

ajtós sorháznak az egyik végébe, ame-
lyiknek a másik szélső lakásában István 
is lakott. Szerelem szövődött, Mariska néni 
alig töltötte be a 17-et, kedvese pedig 
25 esztendős volt, amikor elhatározták, 
hogy életútjukat összekötik, s Környén 
kimondták a boldogító igent.

Nehéz évek következtek, boldogságból, 
borús napokból is bőven jutott. Mariska 
néni a síkvölgyi szanatóriumban dolgozott 
a konyhán, Pista bácsi 1981-es nyugdíjba 
vonulásáig bányászként kereste a kenyér-
re valót. A nehéz, emberfeletti munka 
megviselte egészségét, az eltelt években 
szív- és gyomorműtéten is átesett.

A gyakran gondokkal terhelt minden-
napjaikat ragyogta be négy fiúk érkezése, 

akik hét unokával és három dédunokával 
ajándékozták meg a gyémántlakodal-
mas házaspárt. A nagy család – örömükre 
– húsvétkor és karácsonykor rendszeresen 
összegyűlik Környebányán, s szeretetteljes 
jelenlétükkel melengetik a szívüket.

A 600 négyszögölös telkük konyhakert-
jét ma is gondozzák, baromfit is tartanak, 

hiszen – ahogy Mariska néni mondja – ez 
az élet, mozogni, mozogni kell. Arra a 
kérdésre pedig, hogy mi lehet a hosszú 
házasság titka, így felel: a sok szenvedés 
mellett közösen kell elviselni minden gon-
dot és bánatot. Ehhez szeretet és megér-
tés kell. Mindennek ez a titka.

(Fotó: Képex Fotóstúdió)

Nagymama lekvárja és csatni is készül majd
Ha Kiprich Zsolt tervei valóra válnak, a 
jövő esztendőben már sorra kerülnek ki 
környei gyártóüzeméből a hagyományos 
ízvilág szerint készített „nagymama lek-
várjai” és az újragondolt variációk is. Sőt, 
csatnikkal, szószokkal, aszalványokkal, 
szárított termékekkel is szeretne betörni a 
piacra, ahol – véleménye szerint – bőven 
akad ezen a területen betöltetlen űr. 

A jelenleg 30 milliós összértéknél tartó 
beruházáshoz 17,6 millió forintos 
támogatást nyert el Kiprich Zsolt a 

Darányi Ignác Terv forrásaiból, a gépeket 
és a termékeket a környei Közösségi és 
Tájházban mutatta be az érdeklődőknek, 
vendégeknek.

Az eszközpark tartalmaz egy darálásra 
is használható gyümölcsmosót, amely ter-
melési kapacitása óránkénti 3 tonna gyü-
mölcs. A magozó a belehelyezett tárcsától 
függően málnát, ribizlit, barackot, szilvát, 
egyszóval mindent képes magozni, szintén 
3 tonnát óránként. A két lekvárfőző üst egy-
szerre 200 liter lekvár készítésére alkalmas, 
míg a palackozó súlyra és térfogatra is 
tud tölteni. A gépek között természetesen 
található a pasztörizáláshoz kád, valamint 
aszaló és szárítószekrény, amely napjában 
100 kiló aszalvány előállítására alkalmas. 

A vendéglátó-, és szállodaipar területén 
több mint 15 év tapasztalattal rendelkező, a 
gasztronómia legújabb trendjeit napi szin-
ten követő férfit – ahogy elmondta – három 
érzés, hatás indította el az úton.

Nagymamám kamrájában mindig volt 
bőven lekvár és azt láttam, hogy hosszú 
éveket, akár évtizedeket is áll a polcon, 
hiszen minden évjáratnak más a felhasz-
nálása: az egyik buktát sütni jó, a másik 
tésztához, a harmadik máshoz. Aztán volt 
egy negatív tapasztalatom. Kiderült, hogy 

azok a levárok, 
amiket gyárak-
ban készítenek, 
semmi másból 
nem állnak, csak 
almából. Kérdez-
tem, az eperből, 
hogy lesz eper? 
Elmesélték, hogy 
színezék, aroma 
és egy kis mag-
őrlemény, hogy 
úgy tűnjön, mint-
ha… Gondoltam, 
ennél tisztessége-
sebben is lehet... 
A harmadik szál 
pedig a szállodásoktól, vendéglátósoktól 
érkezett, akik jó minőségű helyi termékek 
híján inkább külföldről szerzik be a regge-
lihez, vagy ételekhez való alapanyagokat. 
– sorolta a férfi a projektismertetőn.

Ő már a feldolgozandó termékeket is 
helyi, környékbeli kistermelőktől, gyűjtők-
től szeretné majd átvenni, s az üvegeken 
feltüntetni, hogy kitől érkezett, s hogy a 
gyümölcsfajtán belül melyik az a típus, 
amiből például a baracklekvárt készült. 
Alapvetően hagyományos termékeket, 
barack-, szilvalekvárt szeretne gyártani, 
melyekben semmi más ízesítés nincs, 
mint a gyümölcs, illetve újhullámosabb, 
ízvilágában kicsit eltérőeket, mint példá-
ul a rozmaringos málnalekvárt, lime-al, 
fahéjjal ízesített cseresznyelekvárt. Az ízek 
újragondolásában Kis Zoltán, a televízió-
ból sokak által Döme-ként ismert mester-
szakács, séf, oktató lesz a segítségére, aki 
alapvetően szintén a hagyományos ízek, 
a nagymama lekvárjának kedvelője, de 
a különlegességek kikísérletezése is közel 
áll hozzá. Számtalan országban megfor-

dult az eltelt évek során, és az Indiából 
származó különböző csatnik, fűszeres, 
lekvárszerű készítmények nagyon felkel-
tették az érdeklődését. A készítésükhöz 
rengeteg különleges gyümölcsöt lehet 
felhasználni, a fűszerezési variációk le-
hetősége pedig gyakorlatilag végtelen, 
ezért felvállalta Zsolt oldalán, hogy ilyen 
jellegű kísérleteket végeznek majd, hogy 
minél ízletesebb termékeket és szélesebb 
palettát alakítsanak ki a meglévő hagyo-
mányos ízek mellett.

Tervekben, gépekben, gasztronómiai 
kísérletezős kedvben és szakértelemben 
tehát nincs hiány, a gyártóüzem létre-
hozása azonban újabb feladat. Mint 
Kiprich Zsolt elmondta, a megfelelő hely 
felépítése, átalakítása még előttük áll, 
de szeretnék, ha Környén valósulna meg. 
Idén a technológia maximális tesztelése 
érdekében próbafőzések lesznek, meg-
kezdődnek a gyümölcs- és zöldségterme-
lőkkel a szerződéskötések, jövőre pedig 
– ha minden jól halad – elkészülhet az 
üzem és kezdődhet a gyártás.

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

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

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

90 esztendős
Szing Antal (június 02.)

85 esztendős
László Lajosné (június 27.)

75 esztendős
Menoni Imréné (június 01.) 

Moharos György (június 05.) 
Szöllősi Ferencné (június 08.)  

Andor János (június 10.)
70 esztendős

Árva Ferenc (június 03.) 
Papp Miklós (június 16.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„S ti mind, élő és halott anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  
vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

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

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Urbán László és Zajácz Enikő  
kislányát Krisztina Sztellát, 

Virga Zoltán és Gazdag Nikoletta  
kisfiát Dominik Józsefet,

Dodonka Ferenc és Fojtyik Anita  
kislányát Fannit,

Novák Zoltán és Padányi Judit kisfiát Zoltánt.
Szüleiknek és az apróságoknak hosszú,  

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

Számítógépes tanfolyam 
Hatékony, modulonként is elvégezhető számítógépes tanfolyam indul a környei Művelődési Házban! Töltse hasznosan, 
tanulással a nyarat! Munkába álláshoz ma már nélkülözhetetlen a számítógép használata, mi felkészítjük a felvételire! 
Teljesen kezdő szintről is bátran lehet jelentkezni!

100 tanórás ECDL Start tanfolyamok indulnak, választhatóan délelőtti, vagy délutáni kezdéssel, június 29-től.  
A teljes tanfolyamra jelentkezőknek a képzés ára 15%-os kedvezménnyel 67.000 Ft. 

Jelentkezni modulonként is lehet:

Számítógépes alapismeretek – 16 óra – 12.640 Ft – modul indulása: június 29. (délelőtt és délután is végezhető)
Szövegszerkesztés – 32 óra – 25.280 Ft – a modul indulása: délelőtti tanfolyam július 6., délutáni július 28.
Táblázatkezelés – 32 óra – 25.280 Ft – a modul indulása: délutáni tanfolyam július 6., délelőtti július 24.
Online alapismeretek – 20 óra – 15.800 Ft – a modul indulása: délelőtti tanfolyam augusztus 7., délutáni augusztus 11.

Tanuljon a 15 éves felnőttképzési gyakorlattal rendelkező környei oktatóval, Varga Emmával! 

Jelentkezni legkésőbb a modulok kezdése előtt 3 nappal lehet. Telefon: + 36 30 3747288, e-mail: oktatas@hatekonyiskola.hu  
további információk a www.hatekonyiskola.hu oldalon.
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Az iskolaérettség feltételei
Négyrészes cikksorozatban szeretném 
közzé adni gondolataimat a témával 
kapcsolatban. Tanulmányaim és sok éves 
tapasztalatom összegzése, amivel segí-
teni szeretném a szülőket a gyermekeik 
iskolakezdésében.

4. Mit tehetek én, mint szülő?

A z első és legfontosabb, hogy sze-
retem és elfogadom olyannak, 
amilyennek született. Ha kislány, 

akkor nem nevelek belőle fiút. Ha gön-
dör a haja, nem akarom kiegyenesíteni. 
Ha nagy a mozgásigénye, biztosítom a 
mozgási lehetőségeket. Ha lassú, nem 
szeret versenyezni, nem nevelek belőle 
versenysportolót. 

Fontos, hogy ismerjem, és értelmezzem 
gyermekem szeretetnyelvét. Ha a szeretet 
tankja a testi érintéstől telik elsődlegesen, 
akkor megölelem, kezet rázok vele (vagy 
a mai divat szerint, összecsapjuk tenyerein-
ket), megveregetem a vállát. Ha a dicsérő 
szavak motiválják, akkor minden arra 
érdemes cselekedetét elismerem. Ha az 
ajándékok a fontosak számára, akkor apró 
dolgokkal jutalmazom, általam készített 
apróságokkal, egy szép kaviccsal, amit az 
utamon találtam. Ha a szívességekből érzi 
szeretetemet, akkor én készítek neki tízórait, 
felvarrom a nyuszi leszakadt fülét. Ha a 
minőségi idő számára a legfontosabb, 
akkor minden napra szervezek közös prog-
ramot, együtt elvégezhető házimunkát. Az 
elsődleges szeretet nyelve mellett odafi-
gyelek a többire is. (Ross Campbell-Gary 
Chapman:Gyerekekre hangolva)

Az elfogadás és szeretet nem egyenlő 
azzal, hogy mindig mindent megengedek 
neki, azt csinál amit akar. Hogy az iskolá-
ban, később a társadalomban jól beil-
leszkedjen, jól érezze magát és őt is elfo-
gadják, ahhoz már egész kicsi kortól meg 
kell tanítani az írott és íratlan szabályokra, 
illendő viselkedésre. Első helyen a példa-
mutatással, de szükséges a magyarázat, 
beszélgetés is. Sokszor előfordul, hogy a 
gyerek tudja hogy rosszalkodott, de nem 
tudja mi volt az a rossz. Tudatosítsuk benne, 
akkor el tudja kerülni legközelebb. Nem 
könnyű mindig elfogadtatni, amit kérünk 
tőle. Előfordul sírás, hiszti, de ha követke-
zetesek vagyunk, akkor megtanulja mi 
az, amiben dönthet, választhat, mi az, ami 
kötelező érvényű, ha tetszik, ha nem. Egy 
család, egy óvodai, iskolai közösség, a 
társadalom csak a szabályok betartásával 
működhet jól hosszútávon. Amikor egy 
baráti társaság elkezd játszani, érdemes 
megbeszélni a játékszabályokat. 

Ha együtt ÉLEK a gyermekemmel, sok 
ismerethez, tapasztalathoz juttathatom 
anélkül, hogy ez külön időt igényelne. 
Séták utazás közben a környező táj ér-
dekességeire, szépségeire hívhatom fel 

a figyelmét. A vacsorakészítés közben 
megszámolhatjuk hány tányért kell előven-
ni, melyik alapanyag a több, kevesebb. 
Szeletelhet, kenyeret kenhet, hámozhat, 
amiktől ügyesedik a keze, és nő az önbizal-
ma. Az esti mese felolvasásakor a történet 
jellege szerint megbeszélhetjük milyen 
érzéseket váltott ki belőle. Mi a helyes és 
helytelen viselkedés. Melyik az a szó vagy 
kifejezés, amit nem értett. Egy születésnap-
ra készülve megemlíthetjük az ünnepelt 
tulajdonságait, mit szeret, minek örülne.

Amikor első osztályos lesz gyermekem, az 
első helyre teszem az iskolát. Nagy feladat 
ez az év a gyermek számára. Ezektől az 
élményektől függ a tanuláshoz, önképzés-
hez való viszonya, bizalma. Minden nap 
érdeklődöm mi történt az iskolában, milyen 
új dolgot tanultak. Ha nem sikerült valami, 
fekete pontot kapott, akkor megbeszéljük 
mit hibázott és tanulunk a hibákból, hogy 
legközelebb jobban sikerüljön. Ha piros 
ponttal, ötössel érkezik, azt is érdemes 
megbeszélni, így tudatosítani a helyes 
utat. Ha konfliktus helyzetbe keveredett a 
gyerekekkel, vagy sérült igazságérzete a 
pedagógus dorgálása miatt, azt is meg 
kell beszélni. Meg kell tanítani, hogy kell 
illedelmesen elmondani a társának, vagy 
a felnőttnek, ha másként történt az eset. 
Hogyan kell elfogadni a büntetést úgy, 
hogy előre vigyen, és ne az önbecsülése 
sérüljön. Tévedni szabad! A hibák arra 
jók, hogy tanuljunk belőle! Mindig 
a cselekedet a rossz, soha nem a 
gyerek maga!

A jó szellemi, egészséges lelki működés-
hez a test helyes táplálása is szükséges. Az 
idegrendszer fejlődéséhez tiszta vízre van 
szüksége. A kisgyermeknek egész nap 
legyen lehetősége vizet inni. Ha rostban 
gazdag, változatos, jó minőségű reggelit 
eszik, tízóraira elég a gyümölcs. Különösen, 
ha délben várja a finom és tápláló ebéd. 
A fehér lisztből, cukorból készült péksüte-
ményeket gyorsan lebontja a szervezet. 11 
óra körül nyugtalanná válhat, ami akadá-
lyozza a tanulásban, gyengül a figyelme. 
Az oxigénellátás érdekében minden nap 
szükség van a szabad levegőn mozgásra, 
játékra, szaladgálásra. Az éjszakai alvás 
segít a tanultak rögzítésében. Egy ked-
venc játék, sport, kirándulás megnyugtat, 
levezeti a feszültségeket, új élményekhez, 
tapasztalatokhoz juttat.

Összefoglalva, mit teszek én, mint szülő, 
ha kezdi az iskolát gyermekem?Jó, ha au-
gusztus utolsó napjaira időzítem a szabad-
ságomat, hogy otthonról, az iskolára han-
golódva menjünk az évnyitóra. Elkészítve 
a tanszereket, íróasztalt. Együtt lapozunk a 
könyvekbe, felkeltve az érdeklődését a sok 
érdekes tanulni való iránt. Biztosítom róla, 
hogy rám mindig számíthat, ha segítségre 
szorul. Együtt tanulok vele, ha szükséges, 
és lassan, fokozatosan (néhány év alatt) 

szoktatom hozzá az önálló tanuláshoz, 
felelősség vállaláshoz. Ha nem sikerül szé-
pen kerekíteni az o betűt, nem kritizálom, 
bíztatom: a következő szebb lesz. Eljárok a 
szülőértekezletre, fogadó órákra, hogy a 
pedagógusokkal együttműködve vezessük 
be az iskolai élet rejtelmeibe gyermekemet.

„Ha elölről kezdeném  
a gyereknevelést,

Fenyegetés helyett festegetésre  
használnám a kezemet.

Példálózás helyett példát mutatnék,
Nem siettetném a gyermeket,  

hanem hozzá sietnék.
Nem a nagyokost játszanám,  

hanem okosan játszanék.
Komolykodás helyett,  

komolyan venném a vidámságot.
Kirándulnék, sárkányt eregetnék,

Réten kószálnék, bámulnám  
a csillagokat.

A civakodás helyett a babusgatásra 
összpontosítanék.

Nem erőszakoskodnék a gyerekkel,  
hanem a lelkét erősíteném.

Előbb az önbizalmát építeném,  
azután a házamat.

Kevesebbet beszélnék a hatalom  
szeretetéről,

És többet a szeretet hatalmáról!”

Diane Loomans

Eddig megjelent: 

1. A tanulás öröm
2. Az iskolaérettség
3. Az iskolaképesség

További információk:  
www.tanulasinehezsegek.hu

Vanyáné Kalocsai Mária

fejlesztőpedagógus

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

Környén a Művelődési Házban 2013. szeptember 17-e óta kéthetente várja a meg-
változott munkaképességgel és/vagy fogyatékkal élő álláskeresőket a Szt. Cirill 
és Method Alapítvány foglalkozási tanácsadója, köszönhetően a község Polgár-
mesteri Hivatalának. 

A szolgáltatás nyújtása a TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0050 azonosító számú, „Veled, Érted!" 
nevű program keretében történik. A program több szempontból hátrányos helyzetű emberek 
hosszú távú nyílt munkaerő-piaci előmenetelét segíti elő. A szolgáltatás legfőbb célja, hogy 
az álláskeresők egyéni szükségleteikhez mérten, szakemberek segítsége mellett megtalálják 
számukra a legmegfelelőbb munkakört, ezáltal mind a munkavállalói, mind pedig a munkáltatói 
igények tartósan kiszolgálásra kerülnek. A munkaerő-piaci szolgáltatás egyik legfontosabb 
ismérve, hogy a megváltozott munkaképességű emberek képességeiknek és képzettségüknek 
megfelelően normál munkahelyen, egészséges kollégákkal dolgoznak. A cél a munkahelyi 
közösségbe való minél szélesebb körű integráció elősegítése. A munkahelyen elért integráció 
foka és az ügyfeleink élethelyzetének javulása mutatja szolgáltatásuk eredményességét. A cél 
ugyanis nemcsak a munka világába történő betagolás, hanem a közösségi integráció, vagyis 
a társadalom életében való aktív részvétel. A programba 2015 júniusáig 316 fő megváltozott 
munkaképességű álláskereső bevonására került sor Komárom-Esztergom megyében, 88 főt 
sikerült elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon, ebből 6 fő környei lakost. 126 munkáltatóval és 
109 civil, illetve állami partnerszervezettel történt kapcsolatfelvétel, nagyrészükkel jelenleg 
is aktív együttműködés zajlik.

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatással széleskörű támogatást kapnak azon munkáltatók 
is, akik foglalkoztatnak, illetve a jövőben tervezik a rehabilitációs munkatársak alkalmazását.

A szolgáltatás térítésmentes! 
Központi elérhetőség és bejelentkezés a 34/950-497 telefonszámon. Szt. Cirill és Method 

Alapítvány, Tatabánya, Stúdium tér 1.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.

Közérdekű információk

Településtisztasági felhívás

Környe Község Önkormányzata felhívja 
valamennyi környei lakos figyelmét, hogy a 
településtisztaság fenntartása érdekében 
gondoskodjon az ingatlan előtti közterület 
(járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedő teljes 
területének gondozásáról, a járdaszakasz 
melletti vagy az ingatlan előtti nyílt árok 
és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok és más hulladékok el-
távolításáról. Az ingatlan tulajdonosának, 
használójának kötelessége továbbá a 
területéről a gyalogjárda és az úttest fölé 
nyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése úgy, 
hogy azzal biztosítsa a gyalogos, illetve a 
közúti forgalom zavartalanságát. A kulturált 
településkörnyezet fenntartása minden 
környei érdeke és kötelessége.

Felhívás a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tagjai részére

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja 
az érintettek figyelmét, hogy a kamarai tag-
díj 2015. évi bevallásának határideje 2015. 
június 30-a. Az eddigi gyakorlatnak megfe-
lelően az önbevallás elektronikusan tehető 
meg. A kitöltésben a NAK falugazdász 
hálózata is segít, Környén Katona Mária, 
aki keddenként 13 és 16 óra között tart ügy-
félfogadást a Polgármesteri Hivatalban. 

Nyári változás  
a gyermekorvosi rendelésben 

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos július 27-
étől augusztus 7-ig szabadságát tölti, ezért 
július 27-e és 31-e között hétfőtől csütörtökig 
11-13, pénteken 9-11 óráig, augusztus 3-a 
és 7-e között hétfőn, kedden, csütörtökön 
és pénteken  10-11, szerdán 12-13 óráig lesz 
rendelés.

Köztisztviselők Napja  
– Semmelweis nap

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

Véradás

Idén harmadik alkalommal várja az önkén-
tes véradókat július 22-én, szerda délután 
fél 1 és fél hat között a Vöröskereszt. 
Figyelem, a véradás a Közösségi és 
Tájházban lesz! 

Adj vért, életet menthetsz! 

Légy mérvadó – légy véradó!

Motoros siklóernyősök országos találkozója és nemzeti 
verseny Kecskéd és Környe repülőterén
A nyár közepén motoros siklóernyők fogják megszínesíteni 
az eget körzetünkben. Megfelelő időjárás esetén 2015. 
július 9-12-ig a nemzeti bajnokság szervezőbizottsága 
LHKD repülőtéren rendezi meg éves versenyét, melynek 
az üzembentartó repülőklub szívesen ad otthont. Ez tíz 
versenyző részvételét jelenti, melyhez a kisegítők és isme-
rősök csatlakoznak, illetve több siklóernyős hobbipilóta 
érkezését várjuk a versenyen kívüli programokra.

Tavaly ez a rendezvény Dunaújvárosban kapott helyet, 
ahol külön kiemelték a nagyszámú színes repülő eget 
megfestő látványát. A siklóernyőzés a repülés legfiatalabb ága, ahol speciálisan erre a 
célra kifejlesztett ernyőszerkezettel az előrehaladási sebességet helyezik előtérbe, ezáltal 
távolságok berepülésére, önálló felszállásra alkalmasak a hagyományos ugró ejtőer-
nyőkkel szemben. Mivel az egyik legkönnyebben megvalósítható formája a repülésnek, 
rohamosan terjedt el az egész világon, így magyar sportrepülők körében is. 

A siklóernyők műselyem szerkezete nem kedveli a szeles, turbulens időjárást, ezért a 
programok inkább a délutáni, esti órákban kerülnek megrendezésre. Tartalék napok 
egy héttel később. A rendezők szívesen látják a kilátogató érdeklődőket, akiket kérünk a 
repülőtéren való mozgás rendjének betartására.

Oldtimer Aero Club

repülőtér üzembentartó

Program



A Nemzetiségi és sörfesztivál vAlAmeNNyi progrAmjA  
díjtAlANul látogAthAtó.  
A műsorváltoztatás jogát az önkormányzat fenntartja. 

Nemzetiségi 
és  

Sörfesztivál
2015.  

VII. 10. – VII. 12.
Ízelítő  

a programokból

Német nyelvű szentmise  
és kitelepítési megemlékezés

Környe Község Önkormányzata idén is megszervezi a 
Nemzetiségi és Sörfesztivál vasárnapján a hagyományos 
múltidéző német nyelvű szentmisét, amely július 12-én 11 
órakor kezdődik. A szentmisét a történelem viharai során 
kitelepített német ajkú elhunyt és élő magyarokért ajánlják 
fel, s mindazokért, akiket a sors messzire sodort szülő-
földjétől. A szentmisét Hajdu Ferenc provikárius, kanonok 
atya mutatja be, majd koszorúzás és megemlékezés lesz a 
templom melletti Kitelepítési Emlékoszlopoknál.
A megemlékező programokat térzene követi a Szent II. 
János Pál Pápa téren. Minden kedves hívőt szeretettel 
vár az önkormányzat és a Környei Római Katolikus Egy-
házközség, hogy közös imádsággal emlékezzenek meg a 
hazájukat elhagyni kényszerülő embertársakról. 

2015. július 10. (péNtek)

A sportpályán a sörsátorban
19.00  gravity Bong
20.00  Balaskó Csaba és zenekara
21.00  dirty slippers
22.00   karaoke posti-val – közben  
  sörivó- és sörhas szépségverseny 
  disco reggel öt óráig

2015. július 11. (szomBAt)

A sportpályán
9.00   Auerhammer jános ifjúsági 
  labdarúgó kupa

A tóparton
7.00   horgászverseny a környei horgász  
  egyesület tagjainak
12.00   gulyásparti 
12:00   kenuzás a környei tavon

A kézilabda pályán:
14.00-18.00 Arcfestés, henna
17.00    zen Bu kan kempo bemutató

A nagyszínpadon
15.00   vendégcsalogató:  
  schwowischi Buam
15.30    Ünnepélyes megnyitó
15.45    környei Német Nemzetiségi dalkör 
16.10  tardoskeddi rozmaring dalkör

17.00  v-teCh
17.40  máriahalmi  
  Német Nemzetiségi dalkör
18.00   szivárvány táncegyüttes

18.40  srAmli kiNgs
20.00  BACk ii BlACk és BArátAi:  
  gallus Nikolett, kovács áron

22.00  tűzijáték
22.10  utCABál  

  A szomori fiúkkAl

szombaton 13 és 20 óra között a tatai dotto 
kisvonat díjmentesen szállítja a fesztivál 
vendégeit a faluban.

2015. július 12. (vAsárNAp)
11.00 Ünnepi német nemzetiségi szentmise  
 a római katolikus templomban, utána  
 koszorúzás a kitelepítési emlékműnél,  
 térzene

A sportpályán
egész nap a tatabányai 4×4 terepjárós  
polgári védelmi és önkéntes tűzoltó  
egyesület légpárnás jármű bemutatója.

A nagyszínpadon
15.00  vendégcsalogató:  
  heimattöne kapelle
15.30   kerényi Béla református diakóniai  
  intézet lakóinak műsora
15.55  környei Népdalkör
16.30  he-mo musical studio
17.10  X-plore

17.50  szABó ádám
18.30  kováCs kAti
20.00   kowAlsky meg A vegA
22.30-tól B-tóth lászló  

  – NosztAlgiA Buli
A három nap műsorvezetője:  
posti és gazdag kriszta

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


