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A marhanyak pörkölt lett a befutó
A kár azt is mondhatnánk, hogy kegyesek 
voltak az égiek a környei Családi Majális-
hoz, hiszen, ha nem is hétágra, de sütött a 
Nap, s korábban bármennyire is riogattak 
a felhők, az eső csak délután fél 4-kor 
kezdett rá, s ijesztette el a vendégeket a tó 
partjáról. A lángosevő verseny résztvevői 
még épp időben vágtak bele a megmé-
rettetésbe.

A már hagyományos főzőverseny 
nevezőit nem ret tentet ték el a 
korábban hallott meteorológiai 

előrejelzések, reggeltől 33 bográcsban 
rotyogtak az ételek, vagy pirultak a húsok 
grillrácson, sütőlapon. Egyáltalán nem volt 
tehát könnyű helyzetben Dr. Árendás József 
háziorvos, aki fél 10-től várt mindenkit tai 
chi tornára, de végül bőven akadtak, akik 
a szakember irányításával az ételillatok 
kavalkádjában is elvégezték a belső erőt és 
egyensúlyt, a test és tudat összehangolását 
fejlesztő, a tudat összpontosítására és a 
légzés irányítására alapuló gyakorlatokat.

A családi sportvetélkedőre hat formáció 
nevezett. Igaz, nem valamennyien a szó 
klasszikus értelmében vett családként telje-
sítették a Gubicza István által megálmodott 
feladatokat, lelkesedésben, kitartásban 
egyik csapatnál sem volt hiány: felnőttek, 
fiatalok, gyerekek egyaránt küzdöttek a 
gumikötéllel, teniszütővel, tornabottal, no 
meg az idővel a feladatok során, mígnem 
kialakult a négyes döntő résztvevőinek név-
sora, majd pedig a végső rangsor. A Pol-
gárőrök a hatodik helyen végeztek, előttük 
a Futó bajnokok, s negyedik lett az Odler 
család. Bár a Foci VB csapata a döntőbe 
negyedik legjobbként érkezett, az utolsó 
feladatok teljesítésével feltornázta magát 
a harmadik helyre. Ezüstérmes teljesítményt 

nyújtottak a Csillámpónik, akik kétszeresen 
is ünnepelhettek, hiszen az egyik „póni”, 
Budai Anita születésnaposként majáliso-
zott. A Kukások, azaz négy fiatalember 
elsőségéhez – mondhatni – kétség sem 
férhetett, magabiztosan, 7 ponttal húztak 
el a második helyezett csapattól.

A családi vetélkedést a Gyémánt Kempo 
SE Környe bemutatója követte. A gyakorla-
tokat, mozdulatokat, feladatokat ismertető 
Bognár Levente mester a bemutató során 
sajátos humorával igyekezett azt a tévhitet 
is eloszlatni, hogy a kezdő kempokáknak 
az első edzés során „vérüket isszák…”  Mint 
elhangzott, a kempo összetett harcművé-
szet és küzdősport. 

A véradókat köszöntötték Környén
28 jubiláló, köztük két hatvanszoros vér-
adót is köszöntöttek Környén, a Vöröske-
reszt helyi szervezetének ünnepségén, 
melyet Maklári Éva, a Vöröskereszt tatabá-
nyai alapszervezetének területi vezetője is 
megtisztelt jelenlétével.

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

Eisenbart Győzőné, a házigazdák elnöke 
elevenítette fel a nemzetközi szervezet 

1863-as megalapításának előzményeit, a 
solferinói csatát, amikor több ezer sebesült 
maradt szakszerű ellátás nélkül, s ezt látva 
egy svájci üzletember a szomszéd faluban 
toborzott segítő önkénteseket. Az elnök a 
segélyszervezet létrehozásának története 
mellett azt a hét alapelvet is kiemelte, ame-
lyek nélkül – meggyőződése szerint – meg-
szűnne a mozgalom. Ezek az emberiesség, 
pártatlanság, semlegesség, függetlenség, 
önkéntesség, egység és egyetemesség.
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A marhanyak pörkölt lett a befutó
…folytatás az első oldalról.

Alapja az utcai önvédelem, éppen ezért 
cél minden hatékony technika megisme-
rése, legyen az állóharc, azaz ütés, rúgás, 
dobásküzdelem, földharc, vagy fegyveres 
küzdelem. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
tradicionális értékekre, mint például a fe-
gyelemre, egymás tiszteletére, szeretetére 
és a kitartásra. Jelmondatuk: a legrosszabb 
helyzetben is nyújtsd a legjobb formád!

Ha nem is kimondva, és így megfogal-
mazva, de elképzelhető, hogy a főzőver-
seny több résztvevőjének is ez lehetett a 
mottója, hiszen volt, akinek a tűzifa haso-
gatásával gyűlt meg a baja, míg másnak 
épp a túlontúl lángoló tűzzel, megint más-
nak a bográcsba hulló falevelekkel. De 
természetesen valamennyien igyekeztek 
a legjobb formájukat hozni, s különböző 
„módszerekkel”, pálinka, sütemény kínálá-
sával meggyőzni az ítészeket arról, hogy az 
ő ételük a legízletesebb.  

A Végertné Nedermann Éva, Sági Já-
nosné, Geiszt Imréné, Tiba Sándor alkotta 
zsűri 13 órától 30 csapat 33 ételét kóstolta 
sorra. A legtöbben idén is vad-, birka-, mar-
hapörköltet, gulyást, paprikás burgonyát 
készítettek, de a kínálatban szerepelt kecs-

ke- és nyúlpörkölt, halász-
lé, valamint csokoládés, 
áfonyás vaddisznóragu, 
sőt, tócsi is.A gasztrotúra 
végén a tapasztalatokat 
Tiba Sándor úgy summáz-
ta, hogy összességében 
csínján bántak a csapa-
tok a fűszerekkel, igen 
visszafogott volt a pap-
rika- és zsírfelhasználás, 
bár olyan is akadt, akinek 
a kezében túlbillent a 
sószóró.

A zsűri különdíjjal ju-
talmazta a csécsény-
patonyiak sztrapacská-
ját, melyből mindenki 
kedvére falatozhatott, a Lunabetyár és a 
sógorok tiszai halászlevét, valamint a Gyula 
család meggylekvárral készített rókagom-
bás vaddisznópörköltjét. A főzőverseny 
harmadik legízletesebbjének a Kőszikla 
Borászat négy évszak lecsója bizonyult, míg 
a második helyezettnek járó ajándékot a 
Rendőrök vehették át, akik borjúragut ké-
szítettek burgonyagombóccal. A környei 
Családi Majális 2015. évi Vándor Fakanalát 
a Baráti Társaság hódította el marha-
nyak pörköltjével. Igaz, finom falatokban 

egyáltalán nem volt hiány, a közkedvelt 
lángosevő versenyre bőven akadt jelent-
kező. A fiatalok, gyerekek rendületlenül 
„küzdöttek” a falatokkal, végül a leggyor-
sabban Bagi Kevin gyűrte le. Második lett 
Bogár Dániel, harmadik pedig Benkő Lili. 
Bár időközben megérkezett az alapos égi 
áldás, az Idősek Otthona munkatársai a sá-
tor alatt nagyjából 600 lángost sütöttek ki, 
s gazdára is lelt valamennyi. Ez minden bi-
zonnyal annak tudható be, hogy a környei 
Családi Majális fokhagymás, tejfölös, sajtos 
lángosának nincs párja.

A véradókat köszöntötték Környén…
…folytatás az első oldalról.

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes 
véradás szervezésében, hiszen a biz tonságos hazai vér-
ellátáshoz évente több mint 430 ezer egység vérre van 
szükség. Ezt a mennyiséget évente közel félmillió önkéntes 
véradomány biztosítja – hangzott el beszédében, s köszö-
netét fejezte ki Kissné Ágoston Éva véradófelelős számára, 
aki nélkül – mint fogalmazott – nem lenne megyei szinten 
is kiemelkedő a környei donorok, a véradásokon rend-
szeresen, i l letve első alkalmasként megjelenők száma. 
A Német Nemzetiségi Dalkör műsorával színesített program 
során a véradófelelős a köszönetet és elismerést máris „to-

vábbította” azok részére, akik rendszeresen segítenek. Ezúttal 
28 jubiláló véradó neve hangzott el, köztük Benkő Péteré és 
Drachsler Sándoré, akik már hatvanszor, s Tkalcsits Ferencé 
és Tompos Józsefé, akik félszázszor nyújtották karjukat.

További jubiláló környei véradók:

40-szeres: Agárdi Zsolt, Csikós Péter, Moncz Istvánné, Szabó József-
né. 30-szoros: Oláh László, Szabó-Kovács Gábor. 25-szörös: Bec-
ker József, Czigle Tamás, Friedrich Gyula, Golda Gábor, Krupánszky 
Imre, Zajácz Jánosné. 20-szoros: Bagi János, Barta Gizella, Bíróné 
Mészáros Veronika, Tremmel Ákos, Varga Zsolt, Verőné Deák Éva. 
10-szeres: Börcsök Sándor, Eck Csabáné, Gáborné Soós Julianna, 
Hartman József, Papp Péter, Szilágyi István.

KÖRNYÉRE IS ELÉR  A TELEKOM MÉG GYORSABB 
INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE
2015 nyarán megkezdődik Környén is a Telekom nagyse-
bességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. 
Hamarosan már a környei Telekom előfizetők is élvez-
hetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden 
előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte 
440 000 háztartás számára válik elérhetővé a nagysebes-
ségű szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat több 
milliárd forintos beruházással segít elő. Ezzel mintegy 1500 
környei háztartás számára válik elérhetővé a szupergyors 
technológia. 

De mit jelent ez a környeiek számára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, a korábbi-
nál gyorsabb internetet; olyan érzést, mintha magasabb 
fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egy-
szerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóle-
töltést és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az 
emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják 
majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. Egyúttal új 
szolgáltatások is elérhetővé válnak, így például már itt is él-
vezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő 
funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető 

élő adás, a programozható 
és egy gombnyomással rög-
zíthető műsorok, a digitális 
műsorújság, a Videotéka, 
vagy a tévé képernyőjén 
elérhető változatos online 
alkalmazások. 

2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően megnyílik az 
út ahhoz, hogy a legújabb infokommunikációs megoldá-
sokra alapozva még magasabb minőségű szolgáltatások 
váljanak a környeiek számára is elérhetővé, valamint, a 
közösségi életet támogató környezet alakuljon ki.  Telekom 
szisztematikusan haladva építkezik, tervei szerint a helyi 
lakosok teljes körű tájékoztatást kapnak majd a vezeté-
kes hálózat kiépítése miatt zajló munkálatokról minden 
érintett helyen. 

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folyta-
tódik a 4G-s hálózat bővítése is, amely már most 80 száza-
lékos kültéri lakossági lefedéssel rendelkezik; a vezetékes 
és mobilhálózati  fejlesztések hozzájárulnak a Digitális Ma-
gyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu weboldalon olvasható.

„Bár volna rá szavam vagy hangjegyem”
Várnai Zseni „Csodák csodája” című verse 
hangzott el a környei Idősek Klubja tavasz-
köszöntő rendezvényének zárásaként áp-
rilis 20-án a Művelődési Házban Tárkányi 
Károlyné előadásában, aki mintha a költő 
gondolataival egyben summázta is volna 
az addigi produkciókat: …bár volna rá sza-
vam vagy hangjegyem, hogy éreztessem, 
ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy 
zenét, e tavaszi varázslat ihletét…

A környei Idősek Klubjának évszak-
köszöntő rendezvényei lassan 
három esztendős múltra tekintenek 

vissza, ilyenkor hagyományosan érkeznek 
a szomszédos Vértessomlóról is vendégek. 
A helyszín tekintetében viszont szakított az 
eltelt évek hagyományaival a hétfői prog-
ram, hiszen a szép korúakat a Művelődési 
Házba invitálták, ahol Halász-Becker Anita 
így köszöntötte a vendégeket: minden ta-
vasznak van egy kitüntetett napja, ami min-
den más tavaszi napnál fényesebb. Mikor a 
napsugár még csiklandósan játszik, amikor 
a szellők még huncutul fütyülnek, mikor a 
kikelet ritmusára még hevesebben ver a 
szív, mint más tavaszi reggelen… A szolgá-
latvezető azt kívánta, hogy legyen ez a nap 
az általuk „kitüntetett”… Percekkel később 
ez valóra is vált, s az is kiderült, miért a Műve-

lődési Házban köszöntik a tavaszt. Láng Éva 
és Odlerné Takács Zsuzsa felkészítésében 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai 
léptek színre, a díszlettel, s előadásukkal is 
tavaszt varázsolva a terembe, a szívekbe. 
Az 1.a osztály zenés mesejátékából a ven-
dégek megtudhatták, hogy a szívtelen 
csiga miért is kénytelen élete végéig a 
hátán cipelni a házát, a pár esztendővel 
idősebb színjátszók darabja pedig igazolta: 

a magát csúnyának tartott, ámde jószívű 
lány is lehet szép, csupán barátok kellenek 
az „átalakuláshoz”…

A színpadi produkciókat Sayah Hani 
francia dalokkal és Szántó Csongor mu-
sical énekes előadásával színesítet te, 
majd pedig következett a vendéglátás 
finomabbnál-finomabb sütemények soka-
ságát, limonádét, no meg kellemes baráti 
társaságot és beszélgetést kínálva.

A környei donorok két véradás között is segítettek
Ötvenhárman jelentek meg az idei év második környei véradá-
sán, szerdán a Művelődési Házban, s bár a januári részvételtől ez 
elmaradt, Kissné Ágoston Éva véradó felelős úgy véli, hogy nincs 
ok panaszra.

J anuárban ugyanis hetvenen érkeztek, amikor kétszeresen is 
irányított véradást tartottak és gyűjtöttek egy ifjú környei hölgy és 
egy idősebb, szintén helybéli férfi műtéti beavatkozásához vért, 

sikerrel. Később azonban kiderült, hogy az egyik műtéthez további vérre 
van szükség, így a véradó felelős „riasztotta” a megfelelő vércsoportú 
környei önkénteseket, akik közül heten vettek részt az újabb, irányított 
véradáson, s ők – mivel nem telt el a szükséges idő – ezúttal nem 
lehettek donorok. Az év második környei véradásán a szüleitől látott 
példát követve Vadas Dominik „debütált”. A fiatalember édesapjával 
érkezett első alkalommal, melyet a remények szerint még sok-sok tucat 
követ, s – a még további remények szerint – nem csupán az övé. Hiszen 
a Magyar Vöröskereszt honlapján is megtalálhatóak a közismert érvek: a véradók egészségesek, a véradók életmentők, a véradók 
hősök. A véradás egyben szűrővizsgálat is, így visszajelzést kapnak a donorok az egészségügyi állapotukról. A véradás igazi közösségi 
élmény, együtt még jobb segíteni. Egy véradással egy donor három beteg embernek segíthet! Környén legközelebb július 22-én lesz 
véradás, amikor ismét várják a visszatérő és elsőalkalmas donorokat.
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Dalos találkozó
A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem 
a láng továbbadása! –Morus Tamás, a XVI. 
század nagy államférfijának gondolatával 
nyitotta meg április 18-án Tirhold Kármen, 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye elnöke a Német 
Nemzetiségi Dalkör 
által szervezett Ta-
vaszköszöntő dalos 
találkozót a Műve-
lődési Házban. 

A z elnök azt is 
hozzátette: 
bár Morus 

Tamás több száz 
éve jegyezte le a 
mondatot, ma talán 
még igazabb, mint 
annak idején volt.

A láng tovább-
a d á s á n a k  g yö -
nyörű példájaként 
lépett a színpadra 
a Környei Hagyo-
mányőrző Német Nemzetiségi Gyermek-
csoport, akik szereplése minden rendez-
vény üde színfoltja és elragadtatott mosoly 

csal az arcokra. Egyben ők jelentik a jövőt, 
a folytatást, s a reményt, hogy a falubeli 
hagyományőrzők törekvései nem hiábava-
lóak. Szintén a jövő reménységeként vará-
zsolt el mindenkit harmonikamuzsikájával  

a kecskédi Molnár Alex, aki még csak nyolc 
esztendős, produkciójával máris vastapsra 
sarkallta a vendégeket.

A program során színre lépett a Szomódi 
vegyes kórus, melynek bár fő profilja a 
magyar népdalok éneklése, minden 
évben bővítik német dalaik repertoárját 
is. Gyönyörű dalokkal érkezett a Törökbá-

linti Hagyományőrző 
Svábkórus, a Vértestol-
nai Német Nemzetisé-
gi Dalkör, a házigazda 
Környei Német Nem-
zetiségi Dalkör Goór 
Józsefné vezetésével, 
s csendültek fel másfél 
órán keresztül a vidám 
és keserédes nóták 
szerelemről, elmúlás-
ról, emberi érzésekről.

A program hagyo-
mányosan fehér asztal 
mellett ízletes vendég-
látással, majd pedig a 
szintén elmaradhatat-
lan közös nótázással 
zárult. 

A rendezvényt a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környe, 
valamint a Környei Németek Baráti Köre és 
Kultúregyesülete támogatta.

Születésnapos hagyományőrző gyermekcsoport
A Környei Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Gyermekcsoport 15. születés-
napját ünneplő programon a valamikori 
csoportvezetők számára minden bizony-
nyal a köszönet azon percei voltak a 
legkedvesebbek, amikor a Művelődési 
Ház színpadára léptek, a gyerekek pedig 
a nézőtérről integettek: Szia Zsóka néni! 
Szia Gizi néni! Szia Niki néni!

A gyermekcsoport megalakításának 
első lépéseit Süli Lászlóné, Zsóka 
néni tette meg, mert fontosnak 

érezte, hogy a jövő felnőtteinek valódi 
képet adhasson az elődökről, azok életéről 
és a hagyományaikról. Annak idején még 
nem tudta, hogy sikerül-e megnyerni a 
szülőket, gyerekeket, majd az idő őt iga-
zolta. A gyerekcsoport munkáját segítette 
Wittmann Ferencné. Azok a gyerkőcök, 
akik akkortájt Zsóka és Gizi néni vezetésével 
táncoltak, ma már felnőtt emberek, az eltelt 
15 esztendőben majdnem 180 kisleány és 
kisfiú őrizte, elevenítette fel a hagyományos 
táncokat, mondókákat, játékokat. 

A csoport vezetését Zsóka néni vissza-
vonulása után először Hartmann Anna, 
majd Krállné Mózer Nikoletta vette át, 
jelenleg Könyvesné Beutl Anita terelgeti 

az apróságok lépteit. 
Tirhold Kármentől, a szer-
vező Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe 
elnökétől a születésnapi 
programon az is elhang-
zott: a gyerekek ruhája, 
amely régi hagyomá-
nyos környei viselet szerint 
készült, Tőberling Imréné 
keze munkáját dicséri. 

Ebben a viseletben 
léptek színre az ünnepelt 
apróságok, majd pedig 
következtek a táncos ha-
gyományőrző születés-
nap további fellépői, a Felsőgallai Tánccso-
port, a Vértessomlói Gyermek Tánccsoport, 
a Dunaszentmiklósi gyerekcsoport, a hazai 
Szivárvány Táncegyüttes, valamennyien 
learatva a vendégek elismerő vastapsát 
és begyűjtve szívből jövő mosolyát.   

Az ünnepelteket, a csoport eddigi veze-
tőit, s egyáltalán nem utolsó sorban a szülő-
ket Beke László polgármester is köszöntötte, 
s fejezte ki köszönetét mindazok számára, 
akik nem sajnálták a fáradtságot, és vál-
lalták a vele járó munkát, hogy Környén 
is megalakuljon, később pedig fennma-

radjon egy olyan nemzetiségi 
csoport, ahol már óvodás kor-
tól elkezdhetnek ismerkedni 
a gyermekek a nemzetiségi 
szokásokkal, hagyományokkal, 
és tehessék az egykori ősök 
anyanyelvén. Mindez csak úgy 
tudott ilyen magas színvonalon 
működni, hogy a feladatot nem 
munka-, hanem hivatásszerűen, 
lélekből végezték a vezetők 
– fogalmazott, majd a szülők 
odaadó gondoskodásáér t 

mondott köszönetet, melyet gyermekei-
kért, de rajtuk keresztül az egész községért 
végeznek, vállalva az ünnepnapok és 
hétvégék elfoglaltságait is. A polgármester 
a szülők elhivatott döntéséért is köszönetet 
mondott, amelyet akkor hoznak, amikor 
gyermeküket beíratják a hagyományőrző 
csoportba, s amellyel jelzik: számukra is fon-
tos az értékek megőrzése, a hagyományok 
ápolása és továbbörökítése a következő 
nemzedékek számára. Az ünnepeltek felé 
fordulva így folytatta: nem is tudjátok, hogy 
amikor játszotok, táncoltok, énekeltek, 
mennyi mindent adtok nekünk felnőttek-
nek, környeieknek: jelenleg ti vagytok az 
egyik legnagyobb garancia arra, hogy a 
német nemzetiségi szokások településün-
kön továbbéljenek.

Azt, hogy nem csupán Környén, de 
szűkebb környezetünkben is él a hagyo-
mányőrzés, hogy a remények szerint mindig 
érkeznek vezetők és gyerekek, a színpadi 
záró közös örömtánc jelezte több mint száz 
résztvevővel, akik még az ünnepi tortából 
való falatozás után is örömmel pörögtek-
forogtak a születésnapi táncházban. 

Mi van ma, mi van ma? Édesanyák napja

A világ legtöbb országában 
májusban, hazánkban an-
nak is az első vasárnapján 

ünnepeljük Anyák Napját. Nem 
volt ez másképp Környebányán 
sem, ahol 25 éves hagyományt 
folytatva idén is ünnepi műsorral 
készültek a gyerekek, fiatalok édes-
anyjuk, nagymamájuk tiszteletére. 
Elsőként Svétecz László képviselő 
üdvözölte a megjelenteket, majd 
elmondta, hogy Magyarországon 
1925 óta ünneplik az Anyák Napját. 
Ha visszatekintünk a történelembe, 
láthatjuk, hogy mindig az anyukák, 
nagymamák és dédmamák voltak 
azok, akik a családot összetartották. En-
nek akkor volt igazán nagy jelentősége, 
amikor a család az esetleges háborúk 

következtében férfitagok nélkül maradt. 
A képviselő hozzátette, hogy ugyanilyen 
tiszteletet, illetve köszönetet érdemelnek 

a teremben jelenlévő édesanyák, 
nagymamák is, amiért becsületben, 
tisztességesen felnevelték gyerme-
keiket. A köszöntő gondolatok után 
citerajáték következett, majd az ap-
róságok ünnepi műsora, melyet Bozó 
Kucskár Anikó tanított be. A nevelő 
elmondta, hogy ilyenkor májusban 
nem csak az édesanyákat, de a 
szeretetet, a szerelmet is ünnepeljük. 
Ennek jegyében egy kis pünkösdi 
hangulatot is csempésztek a szín-
padra a szereplők. A versek, táncok 
és énekek után a gyerekek átadták 
a jelenlévőknek a szeretetüket szim-
bolizáló virágokat, majd zárásként 

Horváth Mária rövid operett előadásával 
gondoskodott az emelkedett hangulat 
fenntartásáról.

Föld Napja
Faültetéssel, tavaszi nagytakarítással, 
túrákkal és számos más „zöld” program-
mal ünnepelték szerdán országszerte a 
Föld Napját, melyet idén huszonötödik 
alkalommal rendeztek meg Magyarorszá-
gon. A Környe-zetünk Jövőjéért Alapítvány 
majdnem negyedszázada csatlakozott 
a kezdeményezéshez, így ezen a napon 
Környén huszonnegyedik alkalommal 
rendezték meg a „Ki mondta, hogy nem 
tudod megváltoztatni a világot?” mottót 
is viselő ünnepséget. 

A Művelődési Házban hagyományo-
san a gyerekeké volt a főszerep, 
a Vackor Óvoda és Bölcsőde 

Ficánka vegyes csoportja az Erdei pocso-
lya, míg a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 1.b osztálya a 
Szeleburdi nyulacska című mesejátékkal 
csalogatta a képzeletbeli természetbe 
a vendégeket, s adott ízelítőt az állatok 
sokszínűségéből, sebezhetőségéből, sze-
rethetőségéből.

A megjelenteket Pákozdi Ferenc alpol-
gármester, a Környe-zetünk Jövőjéért Ala-
pítvány elnöke köszöntötte, kiemelve, hogy 
Környén már 24 éve hívják fel a figyelmet 
ezen a napon is a környezet védelmére. 
Tennivaló akad bőven, ezt jelzik azok az 
akciók is, melyeket ilyentájt szerveznek.  
A jövő generációk iránti felelősség napja-
inkban a világ sok országában kerül előtér-
be, ami azt mutatja, hogy a környezetünk 

állapotáért, a Föld jövőjéért felelősséget 
érzők kritikus tömege előbb-utóbb elég 
lesz a sürgető változások keresztül viteléhez 
– fogalmazott az elnök, aki a „Húsmen-
tes hétfő” kezdeményezésére is felhívta  
a figyelmet. Mint elhangzott, a nemzetközi 
húsmentes hétfő mozgalom – amelyhez 
már több mint 30 ország, köztük Magyar-
ország is csatlakozott – felhívást tett közzé, 
hogy legyen húsmentes a Föld napja, 
mert heti egy nap hús nélkül ajándék a 
szívnek és a Földnek. Felhívásukban arra 
bíztatják a Föld népességét, hogy heten-
te legalább egyszer legyen húsmentes 
a napunk, és kezdjük ezt április 22-én,  

a 45. Föld napján. A legújabb kutatások 
szerint a haszonállatok tartása felel a glo-
bális üvegházgáz-kibocsátás 14,5 százalé-
káért. Húsfogyasztásunk csökkentésének 
– még ha az csak egyetlen egy nap egy 
héten – rendkívül nagy a környezeti hatása. 
Heti egy vegán nappal vízfogyasztásunkat, 
üvegházgáz-kibocsátásunkat és fosszilis 
energiafüggésünket egyaránt jelentősen 
csökkenthetjük – ismertette a felhívást az 
elnök, majd következett az ünnepi műsor 
a gyerekek, azon korosztály előadásában, 
akik már környezettudatos szemléletben 
nevelkednek, s a remények szerint a környe-
zetüket óvó felnőttekké is válnak.
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diák nyerheti el, aki nemcsak a 
tanulmányi eredményével, hanem 
a közösségért végzett munkájával 
is példamutató társai számára, em-
léklapot negyedik osztályos tanuló 
kaphat. 

Kisfaludy emléklapot két negyedik 
osztályos tanuló, Varga Ádám és 
Bottyán Zsófia vehetett át.

Varga Ádám kedves, érzelmileg 
kiegyensúlyozot t, a felnőt tekkel 
szemben tisztelettudó, illedelmes. 
Társaival a kapcsolata harmonikus, 
a közösség aktív tagja. Szeret a 
társaival együtt tevékenykedni, a 
csapatversenyek lelkes résztvevője. 
Szívesen ír meséket, rövid történe-
teket. Dramatizálásnál örömmel, 
felszabadultan játssza el a ráosztott 
szerepeket. Kedvenc időtöltése 
képregények készítése, aktívan vesz 
részt közös alkotások létrehozásában. 
Magatartása, szorgalma példás. 
Tanulmányi eredménye jeles, meg-
mutatkozik benne a tanulás iránti 
lelkesedése, tudásvágya. Az előző 
és a jelenlegi tanévben számos 
tanulmányi versenyen vett részt, 
így a Bolyai matematika levelezős 
verseny városi fordulóján, a Kölcsey 
anyanyelvi levelezős versenyen, 
a Bolyai matematika és a Bolyai 
anyanyelvi csapatverseny városi 
fordulóján, az Országos meseve-
télkedő kistérségi fordulóján és az 
iskolai szavalóversenyen.

 Bottyán Zsófiát első osztályos 
korától példás magatar tás és 
szorgalom jellemzi. Kedves, se-
gítőkész, osztály társai bármikor 
számíthatnak rá. Társaival nagyon 
jó kapcsolatot ápol, szívesen veszik 
őt körül  jókat beszélgetnek, kacag-
nak. Ötletes, kreatív, gyakorlatias, 
céltudatos, határozott, kitartó. Egyik 
kedvenc tantárgya az olvasás. 
Mi sem bizonyítja jobban, mint 
a számtalan oklevél és helyezés 

iskolai, városi, területi Szépolvasási 
és Prózamondó versenyekről. Csa-
patával az Országos Mesevetélke-
dő megyei fordulóján 4. helyezést 
ér tek el. Számtalan tanulmányi 
versenyen vett részt, idén a Bolyai 
levelezős matematika verseny 
területi döntőjén 4. helyezett lett. 
Nemcsak olvasni szeret, hanem 
énekelni is, az énekkar lelkes tagja.  
5 éve zongorázik a tatabányai Erkel 
Ferenc Zeneiskolában. Csodálatos 
zongorajátékát a tavalyi karácso-
nyi műsorban is hallhattuk. Néhány 
hónapja balettozni is jár.

A Kisfaludy-díj elismerést idén 
Varga Ágnes vehette át Trézlné 
Staudinger Csi l la  igazgatótól .  
A végzős diák már alsó tagoza-
tos korában felhív ta magára a 
figyelmet nyugodtságával, kitartó 
szorgalmával, példamutató ma-
gatartásával. Tanulmányai mellett 
szívesen vállalt gyűjtőmunkákat, 
plusz feladatokat. Minden évben 
jó eredménnyel vett részt a Kölcsey 
magyar és a Bolyai matematika 
versenyeken. Felső tagozatosként is 
kiemelkedő maradt a tanulmányi 
eredménye, minden tantárgyból a 
tőle telhető maximumot nyújtotta. 
Ez azt jelenti, hogy bizonyítványá-
ba több tantárgyból, összesen 15 
alkalommal került kitűnő osztályzat 
a tantárgyak neve mellé.

Kiváló csapatjátékos. A kistér-
ségi versenyeken minden évben 
részt vett különböző tantárgyakból, 
csapatának előkelő helyezéseivel 
gyarapítot ta az iskola hírnevét.  
A műveltségi versenyeken osztálya 
jórészt neki köszönhette az első és 
második helyet. Osztálytársaival 
rendkívül segítőkész, a közösségért, 
és társai érdekében mindig kész a 
szabadidejéből áldozni. Nyugodtsá-
gáért, érett gondolataiért osztálya 
bölcsének is nevezhető. 

A gála életre hívója átadta a stafétát
Vági Erika 17 esztendeje indította útjára 
a környei általános iskola „iskolanapok” 
programját, amely az eltelt években a 
pedagógus kollégák összefogásának 
köszönhetően különböző helyszínekkel 
és eseményekkel színesítve többnapos 
rendezvénysorozattá bővült, s miután az 
intézmény 2001-ben felvette Kisfaludy 
Mihály egykori tanító, iskolaigazgató 
nevét, akkortól a „Kisfaludy-napok” 
elnevezést viseli.

A rendezvénysorozat keretében 
idén is kiállítás nyílt az iskola 
grafika tanszakos tanulóinak 

alkotásaiból, 20-án kistérségi tanulmányi 
versenyen adott számot tudásáról 11 kör-
nyékbeli intézmény 127 diákja, sportoltak 
is a „kisfaludysok” és rendhagyó tanítási 
nap is várta őket. 

A záró nap délutánján az iskola épü-
letének falán elhelyezett emléktáblánál 
rótta le kegyeletét Pákozdi Ferenc alpol-
gármester, dr. Beke Ernő képviselő, Kisfa-
ludy Mihály leszármazottai, a Klébelsberg 
Intézményfenntartó Központ részéről 
Seres Mónika és Szalóczy Zoltán, Trézlné 
Staudinger Csilla igazgató és Farkas Éva, 
a Szülői Munkaközösség elnöke, valamint 
a Diákönkormányzat képviseletében 
Valakovics Dominik és Virga Réka, majd 
az egybegyűltek az egykori iskolaigaz-
gató sírjánál helyezték el az emlékezés 
virágait.

A program este a Művelődési Ház 
zsúfolásig megtelt színháztermében 
folytatódott a hagyományos gálamű-
sorral, amely 17. esztendeje csillogtatja 
meg a tehetségeket, a diákok és a pe-
dagógusok együttmunkálkodásának 

gyümölcseként pedig évről évre egyre 
több „csillogó” tanuló lép színre. A sort 
ezúttal is Csóra Jánosné csengettyűs 
diákjai nyitották, a 2.b osztály Csóra 
Miklós hangszerelésében a „Csodálatos 
Mary” című dallal ajándékozták meg a 
vendégeket. 

Nagy izgalommal készültek a gálára, 
majd arattak hatalmas sikert az 1.a di-
ákjai, akik Láng Éva és Staudinger Ágota 
rendezésében a Szívtelen csiga című 
mesejátékot adták elő, s hasonló siker-
rel mutatkoztak be versekkel, dalokkal, 
zongorajátékkal igen tehetséges diákok: 
Somhegyi Kata, Bottyán Zsófia, Riesing 
Csongor, Sayah Hani és Szántó Csongor, 
aki épp a gálát megelőző napon a me-
gyei prózamondó versenyen második 
helyezést ért el.

A folytatásban is mesejátékkal örven-
deztették meg a gyerekek a szülőket, 
nagyszülőket. Az 1.b a Föld Napján már 
bemutatkozott a darabbal, s a Goór Bri-
gitta által írt Szeleburdi nyulacska akkor 
olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy 
Gondek Katalin felkészítő úgy határozott: 
a nagy színpadra is erdőt varázsolnak, az 
arcokra pedig mosolyt…

A 3.a diákjai a bennük rejlő tehetség 
keresése során zeneértéssel, zenéléssel is 
foglalkoznak, így Maticsné Szabó-Kovács 
Ágnes zongorakíséretében és felkészíté-
sében három, komolyabb és vidámabb, 
könnyebb és nehezebb gyerekdallal 
színesítették a gálát, egyben május első 
vasárnapjára is gondolva, köszöntötték 
az édesanyákat.

Idén alakult meg az iskola színjátszó-
kör kezdő másodikosokból és harmadi-
kosokból, illetve azokból az 5.a-s diákok 

„magjából”, akik korábban négy éven 
keresztül már játszottak együtt, s meg-
ízlelhették annak örömét. A tehetséges 
fiatalok, Láng Éva és Odlerné Takács 
Zsuzsa felkészítésében „A csúnya lány” 
című mesejátékkal léptek színre, s a gála 
repertoárjából a tánc sem hiányozhatott, 
amely ezúttal zajos, duhaj, felcsíki for-
májában jelent meg a művészeti iskola 
legidősebb táncosainak előadásában. 
A produkcióval a fiatalok a regionális Ki? 
Mit? Tud?-on ezüst minősítést szereztek.  

Az eltelt években nem lépett mikro-
fonhoz, s ezért talán sok szülő számára 
valóban indokolt volt Vági Erika, a prog-
ram életre hívójának bemutatkozása, aki 
a gála végéhez közeledve osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel: 17 évvel ezelőtt 
megszületett egy igény. Az, hogy kell egy 
csapat. Így jött létre az első gálaest. Mára 
ez már az iskolanapok záró programja. 
Nagyon szerettem ezt a feladatot: össze-
fogni a műsorszámokat, kerek egésszé 
formálni. Ami a legörömtelibb, hogy a 17 év 
alatt hagyomány teremtődött, s ami még 
örömtelibb, hogy soha nem volt kötelező. 
Ezen a színpadon olyan gyerekek, kollégák 
léptek fel, akik önként, örömmel vállalták. A 
gála felnőtt korú lett, s én meghoztam egy 
döntést: a feladatot átadom másoknak.

Vági Erika a stafétát átvevőknek, az 
utána következőknek az Abraham Hicks 
mondataiban való hitet kívánta: Légy 
boldog a pillanatban. S ez a boldogság el 
fog téged vezetni egy belső inspirációhoz, 
egy belső erőhöz. S ezzel az erővel leszel 
képes megváltoztatni a fizikális világot… 

Az esemény részeként került sor a Kis-
faludy-díj és emléklapok átadására is. 
A díjat minden évben az a nyolcadikos 

Nyolc érmet tartottak itthon a környei diákok
A házigazdákkal együtt 11 általános iskola diákjai vetélkedtek 
a környei általános iskolában a Kisfaludy-napok keretén belül 
rendezett, hosszú évek óta hagyományos kistérségi tanulmányi 
versenyen. 

K özségünk intézményébe ezúttal 127 tanuló érkezett kísérőik-
kel Tatabányáról, Oroszlányból, Bajról, Tardosról, Kecskédről, 
Bokodról, Dadról, Szákszendről és Vértessomlóról, hogy hét 

tudományterületen bizonyítsák felkészültségüket.
A hazaiak ezúttal nyolc érmes helyezést tartottak itthon, köztük 

négy aranyat. Az 5-6. évfolyamos diákok között rajzból az első 
helyen végzett Kocsis Anna, a hatodikos kis matematikusok leg-
jobbjának Kaszap Nagy Sára (felkészítő: Sárköziné Kovács Mária), 
míg az ötödikeseknél Szücs Kinga (felkészítő: Kollárné Paragi Éva) 
bizonyult. A csapatok angol nyelvi vetélkedőjét a Füstös Bálint, 

Varga Panna, Horváth Patrik, Virga Réka összeállítású együttes 
nyerte meg, őket Viskovics Andrea és Magyaróvári József Tamás 
készítette fel a versenyre.

Ezüstérmes teljesítményt nyújtott természetismeretből csapatban 
Tóth Hunor, Lóczi Boglárka, Varga Ágnes és Breczk Zsófia Pulayné 
Fekete Magdolna és Sárköziné Kovács Mária felkészítésében, 
valamint szintén a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott 
a matematika feladatok megoldása után a hetedik osztályos 
Hartmann Vivien (felkészítő: Kollárné Paragi Éva). Az egy esztendő-
vel idősebb korosztály matematikai versengésében a harmadik 
helyen végzett Törös Hajnalka (felkészítő Benczikné Benkő Edit), szin-
tén a harmadik legjobbként zárta a történelmi csapatvetélkedőt 
a Köpe Krisztián, Tkalcsits Daniella, Valakovics Dominik trió, akiket 
Takácsné Eichhardt Emma, Trézlné Staudinger Csilla és Magyarits 
Katalin készített fel.
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Volt, aki nem berzenkedett a boától
Az alsós diákokat japán zsinórfonás, le-
pénysütés, hüllőbemutató, ismerkedés a 
tojással, mézzel, szappannal, a felsősöket 
pedig öko-programok várták a Kisfalu-
dy-napok rendhagyó tanítási napján. A 
fiúk és lányok láthatóan igen élvezték a 
forgószínpadszerű foglalkozásokat, elő-
adásokat, s nem csupán azért, mert ezút-
tal nem fenyegette őket a dolgozatírás, 
felelés veszélye.

A míg a tankonyhában az egyik alsós 
osztály már a saját maguk készí-
tette és kedvük szerint különböző 

magokkal ízesített lepényt majszolta, ad-
dig egy másik teremben egy tradicionális 
japán kézműves technikával, a zsinórfonás 
modernebb változatával ismerkedtek a fia-
talok. Egy újabb helyszínen a vértessomlói 
származású Kerling Alajos és megannyi 
strucc-, liba-, kacsa-, fácán-, fürj-, tyúktojás, 
no meg a fogászati rendelőkben haszná-
latos eszközök várták a gyerekeket, ám 
ezúttal semmi okuk nem volt aggodalom-
ra, hiszen a fúrókkal, köszörűkkel törékeny 
tojáscsodákat készített a férfi.

Nagyjából négyezer éve találták ki és 
akkor még „trutyi” volt. Elkészítése veszélyes 
folyamat, két összetevője a zsír és a lúg, s 
hogy még mi kerülhet bele, annak csupán 
a képzeletünk szabhat határt – ezeket, 
a szappannal kapcsolatos tudnivalókat, 
érdekességeket ismét egy másik tanterem-
ben hallhatták a diákok, kicsivel „odébb” 
pedig igazi méhraj dongott, de természe-
tesen üvegfal mögött, hogy senkinek se 
essen bántódása. A gyerekek bepillantást 
nyerhet tek a mézkészítés rejtelmeibe, 
megtudhatták, mit is jelent a fiasítás, miről 
ismerhető fel az anya, mitől változik a méz-
keret színe, s nemcsak a méz különböző 

fajtáit, de a virágport is 
megízlelhették.

A fejlesztő teremben 
páran már kissé idegen-
kedve ismerkedtek az 
akváriumok különböző 
„lakóival”, merthogy ott 
hüllőbemutató szóra-
koztatta a gyerekeket, 
akik között azért igen-
csak bátor lányok, fiúk is 
akadtak, s másodpercnyi 
gondolkodás nélkül vet-
ték kézbe és simogatták 
a szivárványos boát.

A felsősök mindeköz-
ben a szelektív hulladékgyűjtéssel, annak 
fontosságával és szerepével ismerkedtek, 
s ha már hulladék, akkor a Nő Klub jó-
voltából abból is ízelítőt kaptak, hogy a 
kidobásra ítéltetett „holmikból”, például 
kávésdobozból, harisnyából, újságpapír-
ból, fenyőtoboz pikkelyekből kitartással, 
kézügyességgel milyen csodaszép dísztár-
gyak varázsolhatóak. Az milyen jó! Ennek mi 
van a belsejében? Ez hány rózsából van? 
És ez mennyi ideig készült? – záporoztak 
a kérdések, mielőtt maguk a gyerekek is 
belevágtak volna a hulladék ilyen típusú 
hasznosításába. 

Kevésbé örömteli témaként, annál 
inkább a környezettudatos életre való 
nevelés jegyében hallhattak a nagyob-
bak a vízszennyezésről, annak formáiról 
és magyarországi esetekről. S hogy a víz 
és annak hiánya mennyire létkérdés az 
emberiség számára azt az elhangzott 
ijesztő adatok jelzik: a víztől eredő be-
tegségek évente 5 millió ember halálát 
okozzák, nagyjából 1,1 milliárd embernek 
nincs biztonságos ivóvize, 2 milliárdnak 

pedig biztonságos tisztálkodási lehető-
sége. Az édesvízkészleteknek nemcsak a 
mennyisége csökken világszerte, hanem 
a minőségük is romlik, hiszen sok édesvíz-
rendszer mindinkább szennyezetté válik 
az emberi, mezőgazdasági és ipari kibo-
csátások miatt.

A felső tagozatosok negyedik témakör-
ként a gombákkal kapcsolatos ismereteiket 
alapozhatták meg, vagy szélesíthették, 
attól függően, ki, mennyire járatos a kér-
désben. Az biztos, hogy az a gyerek, aki 
ősszel megette az iskola udvarán talált 
gombát, rossz döntést hozott, de szeren-
csére komolyabb következmények nélkül, 
gyomormosással „megúszta” a falatozást. 
Az ő példája sarkallta a pedagógusokat 
arra, hogy a rendhagyó tanítási nap kere-
tén belül erről is halljanak a diákok, hiszen 
tavasszal is többféle gomba is megtalál-
ható kertes házak, intézmények udvarán. 
Ezek között mérgező és nem ehető fajták 
is lehetnek, tehát fontos a tanulók körében 
is a gombákról szóló ismeretek bővítése, a 
kellő óvatosság kialakítása.

60 éve búcsúztak el az Alma Matertől
De jó, hogy eljöttél! Olyan rég láttalak! Te 
vagy az Éva? Na, találd ki! Nem, a Marika! 
– üdvözölték egymást és „ismerkedtek” 
egymással május 10-én azok az egyko-
ri osztálytársak, akik 1955 júniusában 
köszöntek el végzős diákként a környei 
általános iskolától. 

B allagásuk nem volt, tablókép sem 
készült hatvan esztendeje, a közö-
sen eltöltött évek emlékeit azonban 

igyekeztek megőrizni, hiszen ötévente 
rendszeresen tartottak osztálytalálkozót, 
még ha akadt is közöttük olyan „diák”, 
Rácz János, aki fiatalon elhagyta az orszá-
got, s most, a 60 éves találkozóra látogatott 

el először. Annak idején többen keresték a 
boldogulásukat, boldogságukat a messzi 
távolban, így Schlepp József is Amerikából 
érkezett, Both Emese pedig Svájcból, aki 
a falut így jellemezte: Környe egy álom…

Elszaladt ez a hatvan év, s mindannyiuk 
számára bőven hordozott magában vál-
tozást, örömet, boldogságot, s fájdalmat is. 
Vanya Zsuzsa szervező valamennyiük szere-
tetteljes jelenlétét megköszönve azokról az 
egykori pedagógusokról, társakról is szólt, 
akik már nem lehetnek közöttük… legfá-
jóbb Rehoregh Ernő hiánya, hiszen ahogy 
évtizedek óta, ezt az osztálytalálkozót is 
közösen kezdtük el szervezni. De már nem 
lehet itt. Május 7-én kísértük utolsó útjára… 

emlékezett, s a gyertyák lángjai könnyes 
tekintetekben tükröződtek vissza…

Dr. Papp Istvánné Tóth Rózsika, valamikori 
tanítójuk így, sok-sok évtized távlatából meg-
osztott velük egy titkot: miattuk lett pedagó-
gus, nem hivatástudatból. Ahogy mesélte, 
a diploma megszerzését követően máris 
Környén kezdett tanítani, s nagyon megsze-
rette a diákjait, s eldöntötte, marad a pályán. 
Éreztem, hogy már nem recseg alattam a 
katedra – fogalmazott, s a további eszten-
dőkre Dsida Jenő sorait idézte útravalóul 
az egykori szeretett tanítványok számára: 
Szálljon bár el sok évtized fölötted, Érjen bár 
bánat, tépdeső vihar, Szíved maradjon érző, 
fásulatlan, Lelked maradjon mindig fiatal!

Országos Ózdi Hegyi Futóverseny 
Valamennyi környei induló pontot szerzett

Ózdon rendezték meg május harmadik hétvégéjén a Hegyi Diákversenyek 
zárórendezvényét, döntőjét, melyre az ország több pontjáról, Siklóstól 
kezdve, Hajdúböszörményen keresztül Salgótarjánig érkeztek a diákver-
senyzők, s természetesen a környei tanulók sem hiányozhattak.

A megmérettetésen az ország 36 iskolának diákjai vettek részt, amely 
a nevezési számok növekedése mellett kiváló színvonalú versenyt is 
eredményezett. A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti iskolát hat sportoló képviselte, ők korábban valamennyien 
megszerezték a megyei Diákolimpia első hat helyezésének egyikét, ezzel 
pedig a jogot, hogy részt vehessenek az első Országos Hegyi Futóversenyen, 
melyet a Bíben-völgyben rendeztek meg. A két legfiatalabb korcsoport 
versenyzőire, így a környei indulókra is 1 kilométeres futás várt kijelölt pá-
lyaszakaszon, 60 méteres szintkülönbséggel, s községünk sporttehetségei 
remek eredményeket értek el.

Korosztályában ezüstérmet vehetett át Szemeti Zétény, Labossa Luca pedig 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel az eredményhirdetéskor. Adamek 
Lili negyedikként, Lopez Vega Hamka Emma és Bíró Viktória ötödikként ért 
célba, s Kerecsényi Ákos is a még pontot érő hatodik helyen végzett. Gra-
tulálunk a szép sikerekhez!

A gyereket Demeterné Slezák Éva és Hörömpöli Tiborné kísérte el a verseny-
re, s ezúton köszönik az önkormányzat, illetve az iskolai alapítvány segítségét, 
támogatását, mellyel lehetővé tették, hogy a diákok részt vehessenek az 
ózdi megmérettetésen.

176 csapat közül a negyedik legjobb lett a Mesefalók
Április 22-én hagyományosan 
Bábolnán rendezték meg a „7 
mérföldes csizmában heted 7 
határon át” elnevezésű orszá-
gos mesevetélkedő megyei 
döntőjét, melyen Környét és a 
Kisfaludy Mihály Általános Isko-
la és Művészeti Iskolát a 4.b-s 
Mesefalók csapata képviselte, 
miután márciusban ők bizo-
nyultak a területi tudáspróba 
legjobbjainak.

A megyei döntőben sze-
replő 12 csapat hét 
érdekesebbnél érde-

kesebb feladatot oldott meg: 
villámkérdésekre válaszoltak villámgyor-
san, igaz-hamis állítások, keresztrejtvény, s 
a manók által szétdarabolt, az egyik mese 

szereplőjére vonatkozó mondatok összeállí-
tása is várt rájuk. Sőt, rejtjelek alapján kellett 
eljutniuk szereplőkhöz, s még hasonló „rej-

télyes” feladatok színesítették a 
megyei megmérettetést.

A csapatok többsége való-
ban 7 mérföldes csizmákban 
lépkedett a végső győzelem 
felé, de közülük csak egy nyerte 
el a bebocsátást az országos 
döntőbe. Ennek a csapatnak 
a nagyigmándi Pápai József Ál-
talános Iskola 4. osztályosaiból 
álló alakulat bizonyult.

A községünk mesefalói, Ak-
nai-Mike Panna, Bottyán Zsófia, 
Karnuts Ferenc és Nitas Natália 
Demeterné Slezák Éva felkészí-
tésében az előkelő 4. helyet 
szerezte meg, amely a megyé-

ben elindult 176 csapat számát tekintve 
igen rangos és dicséretes. Gratulálunk a 
diákoknak és felkészítőjüknek!
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158 ezer forint a plébánia felújításához
Május 17-én már harmadik alkalommal érkezett a Háromkirályok Ala-
pítvány felkérésére Környére a tarjáni Show-her zenekar, amely ezúttal 
is nagy sikerrel adott szabadtéri koncertet a Főtéren. 

M űsorukat a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti iskola énekkaros és táncos diákjainak előadása is szí-
nesítette, így a ragyogó napsütésben emlékezetes élménynek 

lehettek részesei mindazok, akik részt vettek a plébániaház felújításának 
támogatására meghirdetett jótékonysági rendezvényen.

Az 1746 körüli évekből származó, majd 1818-ban jelentősen átépített 
műemléket 1841 és 44 között, egy tűzvészt követően építették újjá, majd 
1924-ben kis épülettel kiegészítették. A plébánia felújítása nagyjából 35 
milliós költségvetéssel valósulhat meg, az önkormányzat 9 millió forintot 
különített el a célra, míg az egyház kétmilliót. A május 17-ei jótékonysági 
koncerten 158 ezer forint gyűlt össze, így az alapítvány jelenleg 5 millió 900 
ezer forintos tőkével rendelkezik a rekonstrukcióhoz. Az alapítvány ezúton köszöni valamennyi adományozó nagylelkűségét és külön 
köszönetét fejezi ki a Faforg-Span Kft-nek, a Bernhardt Bútor Kft-nek, a Metaker Kft-nek és  Reichnach Györgynek a vendéglátáshoz 
nyújtott támogatásért. A Háromkirályok Alapítvány továbbra is kéri, hogy adományaikkal támogassák a plébániaház felújítását. A felaján-
lásokat átutalással is lehet teljesíteni a 63300013-11000561-es számlaszámra, vagy személyesen a Környe-Bokod Takarékszövetkezetnél.

Az iskolaérettség feltételei
Négyrészes cikksorozatban szeretném 
közzé adni gondolataimat a témával 
kapcsolatban. Tanulmányaim és sok 
éves tapasztalatom összegzése, amivel 
segíteni szeretném a szülőket a gyerme-
keik iskolakezdésében.

3. Az iskolaképesség

K ülönböző adottságokkal szüle-
tünk, amikből kibontakoznak 
képességeink. A sok gyakorlás 

során bizonyos területek készségszintté 
fejlődnek. Szakkönyvek szerint mit is je-
lentenek a következő kifejezések:

„•ADOTTSÁGOK: egy képesség veleszü-
letett alapja, olyan lehetőség, mely a ter-
mészetes fejlődés, a nevelő befolyások és 
a gyakorlás hatására válik képességgé.

•KÉPESSÉG: az egyén pszichikus tulaj-
donsága, ami valamilyen tevékenység 
gyakorlása révén fejlődik ki, és a tevé-
kenység végzésében nyilvánul meg.

•KÉSZSÉG: a cselekvés és a tevékeny-
ség automatizált eleme, amely a tudat 
közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál.”

Természetes fejlődés, amikor élet-
korának megfelelő inger gazdag, de 
nem túlingerelt környezeti hatások érik 
a gyermeket. Nevelő befolyások azok, 
amiket a szerető, gondoskodó család, 
tudatosan felkészült bölcsőde, óvoda, is-
kola gyakorol a gyermekre. Gyakorláson 
( az óvodában ) a játékot értem. Spontán 
vagy valaki által kezdeményezett játék-
helyzetek, fejlesztő játékok újra és újra 
játszását. Ha motivált, örömmel végzi, 
akkor a legeredményesebb.

Vegyük számba, mik is azok a képes-
ségek, amikre az írás, olvasás, számolás 
elsajátításához leginkább szüksége van 
az iskolát kezdő kisgyermeknek.

A reprodukáló képességen alapul 
az oktatás. Azt jelenti, hogy amit a pe-
dagógus mond, mutat, ír a teljesség 
igénye nélkül a gyerek le tudja utánozni. 
A táblára írtakat a füzetbe másolni, a 
minta szerint betűkre bontani egy szót. Az 
óvodában a tükrös játékban utánozni kell 
a látott mozgást. A régi „Mesterségem 
címere” című játékban a cselekvések 
imitálásából kellett felismerni a tevé-
kenységet, foglalkozást. Síkból térbe kell 
reprodukálni a LEGO autót. 

A soralkotás képességét gyakorolják, 
amikor gyöngyöt fűznek, sormintával dí-
szítik a képkeretet. Az iskolában a betűket 
kell sorba rendezni, a számokat kell nö-
vekvő vagy csökkenő sorrendbe állítani, 
a páros számokat felsorolni.

A sorakoztatáshoz szükséges a térirá-
nyok felismerése, és a balról jobbra 
haladás ismerete. A gyerekek először 

önmagukhoz képest tudnak irányokat 
megkülönböztetni, megnevezni. A térbeli 
elhelyezkedés megtapasztalása után 
próbálkozhatunk a síkban eligazodni, 
felismerni és megnevezni. Felismerni és 
megnevezni az irányokat. A tábla segít 
a térből a síkba eljutni. Az iskolában kö-
vetni kell a tanár néni utasításait: a könyv 
jobb oldalán...; a harmadik sorban…; a 
második oszlopban…stb.

A szem-kéz koordináció fejlettségét 
igényli a kis vonalközökbe,négyzetrácsba 
írás. Sok játék alkalmas ennek gyakorlá-
sára. A fűzés, pötyi jellegű játékok, színe-
zés, vágás, célba dobás, labdapattog-
tatás, konstruáló játékok.

Az alak-háttér megkülönbözte-
tése fejleszthető a szabadban is. Kirán-
dulások, séták során a mozgalmas tájra 
tekintve különféle dolgokat kerestetünk 
meg a távolba nézve. Hol látod a fenyő-
fát? A szobában a polcon keresd meg 
a kék autót! A színes mesekönyvben ki 
találja meg először a cicát?

A konstanciákat (állandóságok fel-
ismerése), a különböző tulajdonságok, 
színek,forma, nagyság szerinti csoportok 
alkotása, játékválogatás során alapoz-
hatjuk meg. Ebbe a kosárba csak az 
autókat tegyétek! Mindenki keressen 
egy piros játékot! Az iskolában meg kell 
tanulni, hogy a nyomtatott kicsi betű 
azonos az írott kicsivel, a nyomtatott és 
írott naggyal. Ugyan úgy kell kiolvasni. 
Az 5 alma mennyisége egyenlő az 5 
elefánttal, az 5-ös számmal.

A gestalt látás a rész és egész viszo-
nyát jelenti. A puzzlék nagyon kedvelt 
és jó játékok ennek a képességnek az 
erősítésére. Otthon is készíthető képeslap, 
vagy naptár képeinek feldarabolásával. 
Először kevesebb darabra, majd aprób-
bakra lehet vágni. Az első osztályos a 
betűkből rak össze szavakat, a szavakból 
mondatokat.

Az azonosságok, különbözősé-
gek felismerése hamarabb kialakul, mint 
annak megfogalmazása. Ha egy kisebb 
és egy nagyobb csoki darabot kínálunk 
fel, könnyedén felismerik, melyikkel jár-
nak jobban. Kedvelt feladat, amiben a 
két kép különbségeit kell megkeresni. Két 
különböző tárgy azonosságainak felis-
merése nehezebb játék. Az iskolásnak 
látnia kell a „b” és „d” közötti apró elté-
rést, a „kapát” és „kabát” hangzásbeli 
különbségét.

Az emlékezetet az óvodában a sok 
mondókával, verssel a gyermek számá-
ra játékosan edzésben tartanak az óvó 
nénik. A „papagáj” játék, a „szókígyó”, 
„szólánc”, „mi változott meg”, a „párkere-
ső memória” és még számtalan izgalmas 
tevékenység segíti az emlékezet különbö-

ző területeinek a fejlődését. Az iskolásnak 
sok mindent meg kell jegyezni, meg kell 
tanulni, emlékezni kell a leckére.

A beszédkészség kialakulása cse-
csemőkorban kezdődik, amikor minden 
tevékenységet, amit a babával végzünk, 
meg is nevezünk. A szóbeli mesélést 10-
12 éves korig javaslom. Az inger gazdag 
környezet, a beszélgetések szükségesek 
a beszéd észlelése, megértése, és az 
iskolában az értő olvasás elsajátítása 
érdekében. Ha szükséges, logopédus 
segítségét kell kérni.

A kézügyességet fejleszti minden 
kézzel végzett tevékenység. A kukorica-
morzsolástól a rajzolásig, a borsófejtéstől 
a színezésig. A gyurmázás, papírtépés, 
homokgombóc gyúrása izgalmas já-
tékok. A „talicskázás”, mászókán lógás, 
váll és karkörzések is a finommotorika 
fejlődését szolgálják.

A gondolkodási műveletek is 
hatékonyan fejlődnek a mesehallgatás, 
beszélgetések, különféle játékok, élet-
helyzetek során. A problémás helyzetek, 
mikor neki kell megtalálni a megoldást, 
szintén fejlesztő hatású. Képsorozatok sor-
ba rendezésével időrendi kapcsolatokat, 
ok-okozati viszonyokat láthatnak át.

A különböző részképességek szépen 
kifejlődnek a 3-6 éves korosztály játék-
szereit alkalmazva. Részképesség zavar 
alakulhat ki, ha nem volt alkalma eleget 
játszani, érzékszervi fogyatékosság áll 
fenn, vagy idegrendszeri éretlenség van 
a háttérben.

„A döntéseinkben, nem pedig a 
képességeinkben mutatkozik meg, 

hogy kik is vagyunk valójában.” 

J. K. Rowling

Folytatás következő: 

4. Mit tehetek én mint szülő?
Eddig megjelent: 

1. A tanulás öröm
2. Az iskolaérettség

Vanyáné Kalocsai Mária

fejlesztőpedagógus

Tisztelt Környeiek!

A hónap elején a Polgármesteri Hivatal  
munkatársai kézbesítették az állandó lakosok  

számára a Környe Kártyát, illetve  
– amennyiben a címzettek  

nem tartózkodtak otthon – az értesítőt.

Sajnos sokan a mai napig nem vették át  
a kedvezménykártyát, ezért őket kérjük,  

szíveskedjenek befáradni a Polgármesteri Hivatalba,  
hogy átadhassuk részükre.

Köszönettel:
Beke László polgármester

Környei érmek a Pálinka Világ Kupáról: két ezüst, két bronz
2006 óta vesz részt különböző gasztro-
kulturális megmérettetéseken, így a 
gyulai pálinkafesztiválon is a környei 
Méri János, hogy bizonyítsa: házi pá-
linkái a szakavatatottak érzékszervi 
próbáját is kiállják. A kitartás meghoz-
ta eredményét: az idei, immáron XVI. 
fesztiválon és IV. Pálinka Világkupán 
újabb érmes minősítéseket szerzett, így 
ma már 6 ezüst és 4 bronz értékeléssel 
dicsekedhet. 

H azánk mellett öt országból (Ör-
ményországból, Romániából, 
Szerbiából, Abháziából, Szlová-

kiából) 511 minta érkezett be az idei, IV. 
Pálinka Világ Kupára, melyen egy 21 
tagú zsűri értékelte a párlatokat. Méri 
János a rangos rendezvényen eddig 

évről-évre sikerrel szerepelt mintáival, 
s idén két barátját, Török Mihályt és 
Lengyel Róbertet is bíztatta: vegyenek 
részt a minősítésen, hiszen a hozzáértő, 
szakavatott ítészek értékelését, tanácsait 
megfogadva még ízletesebb pálinkák 
készíthetők. A IV. Pálinka Világkupa 
győztese a tuzséri pálinka-manufak-
túra jonatánalma-pálinkája lett, de a 
környei „trió” és annak debütáló tagjai 
is ragyogóan szerepeltek. Méri János az 
eddig begyűjtött nyolc érmét az Ágyas 
cigánymeggy – a Lányok kedvence 
párlatával egy bronz, míg a Környe 
kincse – Irsai Olivér pálinkájával ezüst 
minősítéssel gyarapította. Lengyel Ró-
bert Irsai Olivér párlatát az ítészek ezüst, 
Török Mihály Vérlázító meggypálinkáját 
bronzminősítéssel jutalmazták.

Gyermeknapi  
programkavalkád  

május 30-án 
14 és 17 óra között 

a Vackor Óvoda és Bölcsőde  
játszóudvarán  

és a Művelődési Házban.
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Megérkeztünk!Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

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

75 esztendős
Stamler Dezső (május 12.)
Seres Jánosné (május 21.)

70 esztendős
Dihen Lászlóné (május 9.)
Erdei József (május 12.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. 
Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút.”

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

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Handl Gábor és Dr. Ács Andrea  
kisfiát Dánielt,

Selmeci Zsolt és Vida Andrea  
kisfiát Zsombort,

Barta László és Kiss Gyöngyi  
kislányát Boglárka Erzsébetet.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

Két lélek – két ember 
Egy dal, egy vers, egy mosoly – ezzel a 
mottóval várja a Környebányáért Alapít-
vány szervezésében és támogatásával 
megvalósuló programsorozat júniusig a 
helyieket a Közösségi Házban, ahol az első 
rendezvény vendégeként Lepsényi Bálint, 
36 esztendős mozgássérült fiatalember 
versei hangoztak el április 30-án. 

A megjelenteket Bozó Kucskár Anikó 
köszöntötte, s nem csak, mint házi-
gazda, hanem mint a verselő Bálint 

másfél évtizedes barátja. Annak idején a 
rehabilitációs gyermekotthonban ismer-
kedtek meg, ahol Anikó tanított. Az ő révén 
érkezett a fiatal férfi Mórról Környebányára, 
élete második író-olvasó találkozójára, 
amelyről – mint fogalmazott – maga is 
nehezen hitte el, hogy megvalósult.

Bálint, bár 2013 decemberében megje-
lent egy, a 35. születésnapja apropóján 35 
verset tartalmazó füzete, nem tartja magát 
költőnek, inkább verset nagyon szerető 
embernek. 

Az idejét pontosan nem tudja felidézni, 
talán tíz esztendeje lehetett, amikor egy 
régi ismerőse verset írt az akkori párjához, 
s ő úgy érezte, neki is ki kell próbálnia. 

Eleinte csak szerelmes versek születtek 
kedveséhez, aztán szélesedett a paletta, 
s 2013 decemberétől az akkorra elkészült 
35 vers száma mára további 18-al gyara-
podott. De nem csak „számát” tekintve 
gazdagodott a gyűjtemény. Bár továbbra is 
kedvenc témája a szerelem, hiszen – vallja 
– akinek olyan múzsája van, mint neki, an-
nak „követelmény” a szerelmes versek írása, 

további élmények, érzések fogalmazódnak 
meg alkotásaiban: szeretett szülővárosáról, 
a kutyájáról, barátságról, elfogadásról. 
Arról, hogy a fogyatékkal élők is képesek 
olyan mértékűt alkotni és „letenni” a kultúra 
asztalára, mint az egészségesek. Merthogy 
a nyitott hátgerinccel született Bálint úgy 
érzi, sajnos ma még ezt is bizonyítaniuk kell, 
„sokan hitetlenkedve néznek, amikor egy 
kerekesszékben ülő fiatal, vagy idősebb 
ember előáll egy verssel, amit saját maga 
alkotott, s felteszik a kérdést: ezt ő írta?”

Arról, hogy ki is, milyen is ő valójában, 
Lepsényi Bálint a „Két lélek” című versében 
így vall:

Amikor magam vagyok, elgondolkodom,
Egyedül megoldani ezt se tudom,  

az se tudom.
Életem vékony hártya, tünékeny buborék,

Nem vagyok más, csak egy nyomorék.

Az élet így oly nehéz.
Ám ha utánam nyúl egy kéz,

Lelkem ébredezni kezd, megrázza magát,
S máris útra kész.

A színpad már egy egész más világ,
Itt kinyílok, akár egy virág!

Itt szavak hátán szárnyalok!
Ilyenkor érzem, én is ember vagyok.

Gondolatok szárnya repít,
A vers szeretete hevít.

Akkor reám tapad minden fül és szem,
S ezt nem magamért, hidd el, ÉRTED teszem.

Anyám nő volt, apám férfi, én vagyok a 
produktumuk. Beregszászon születtem, 

a mindenáron Kelet-Európává lefokozott 
Közép-Európában. Azt mondják, valaha 
magyarok voltunk. Ma ukrán vagyok… 
Mindent ember ártatlanul születik a világra, 
csak később nevelnek belőle embert. Hát 
én is így jártam. – ezt már Korhely Lengyel 
János vallja önmagáról. 

A történész, író, újságíró a programsoro-
zat második vendégeként érkezett május 
17-én Környebányára, s természetesen nem 
egyedül. Hozta magával a gondolatait, 
megzenésített verseit, aforizmáit, írásait, 
sajátos szarkasztikus humorát: „Egyetlen 
pozitív tulajdonságom, hogy élek, bár 
némelyek ezt is a hátrányomra írják… A re-
mény hal meg utoljára, teteme kint szárad 
a napon, mert nincs, aki elkaparja…” 

Dalban, versben, mosolyban tehát ezút-
tal sem volt hiány, dalra, versre, mosolyra 
vágyókban talán kissé igen. De, ahogy Len-
gyel János is, jegyzi egy kötete hátoldalán, 
„Akinek nem ingere, ne hányja magára!”

A sorozat harmadik vendége június 
második felében Gyenes Klára, Cserhát 
Irodalmi Díjas költő lesz a környebányai 
Közösségi Házban. 

Sokan a tópartot választották
Nem kísérte túlzott érdeklődés a Környei 
Horgászegyesület vasárnapi közgyűlését, 
a 170 felnőtt tagból 9 óráig csupán 67-en 
jelentek meg, így a határozatképtelen-
séget megállapító Török Mihály elnök 
kihirdette a közgyűlés ismételt összehí-
vását 9.15-re.

A létszám természetesen nem gyara-
podott 15 perc alatt, a szabályozás 
értelmében azonban már nem volt 

probléma a napirendek megtárgyalása 
és határozatok hozatala. Az elnök azt sem 
titkolta: sokan épp a tó partján horgásznak, 
ezért jövőre a közgyűlés napjára horgászati 
tilalmat fognak elrendelni.

Az elnöki beszámoló ezúttal is részletesen 
kitért a tavalyi eredmények, események, 
adatok ismertetésére, melyekből kiderült, 
hogy a létszámuk is átlagosan alakult: 
2014-ben 157 felnőtt, ebből 17 jogfenntartó 
horgásza volt a szervezetnek, s 46 gyermek 
horgásza. A környeiek fogási eredményei 
továbbra is messze kimagaslóak, tavaly 
az egy főre jutó átlag 48,28 kg volt, amely 
minden bizonnyal az évek óta magas szín-
vonalon biztosított telepítésnek köszönhető. 
Az elmúlt esztendőben az egyesület több 
mint 5,5 milliót fordított halvásárlásra. A leg-
méretesebb, 4 kilós harcsát Goldschmidt 
János fogta ki, s ugyanennyit nyomott az a 
csuka is, amelyeik Hartman Ákos horgára 
akadt. A legnagyobb, 16 kilós amurral Tufár 
Pap János küzdött meg, s Berényi Tibor is 
dicsekedhet egy 8 kilós süllővel – hangzott 
el a közgyűlésen. 

Az elnök köszönetet mondott mindazok 
számára, akik részt vettek a törpeharcsák 
varsázásában, összesen 2420 kilónyit 
szedtek ki a varsákból igen komoly 

munkát végezve. Az 
elnökség ezér t arról 
határozott, hogy elis-
merve a nem kis telje-
sítményüket, Berényi 
T ibor t, Bar ta At t i lát, 
Hartmann Zoltánt, Gol-
da Ferencet, Hartman 
Ákost az idei évre men-
tesí t i a tagdí jf izetés 
alól, Budaházi János 
pedig hat havi men-
tességben részesül.

Nagyjából június kö-
zepén indulnak azok 
a munkálatok, ame-
lyeket már nagyon régóta tervezünk, 
ám a kellő anyagiak híján eddig nem 
valósulhat tak meg. Az önkormányzat 
azonban vállalta a 10 milliós fejlesztés 
finanszírozását, így idén elkészül a hátsó 
zsilip és a halrács – jelentette be az elnök, 
megköszönve a helyhatóság segítség-
nyújtását, egyben a munkálatok idejére 
a horgászok türelmét kérve, hiszen – mint 
mondta – minden bizonnyal időnként lej-
jebb kell majd engedni a vízszintet. 

A folytatásban a jelenlévők hallhattak az 
elmúlt év gazdálkodásáról, a beszámoló 
végeztével Tirhold József bejelentette, hogy 
a jövőben nem kívánja ellátni a gazdasági 
vezetői teendőket, ám hangsúlyozta, hogy 
döntésében személyes gondjai játszanak 
szerepet. A pénzügyi ellenőrzésekről, 
fegyelmi vétségekről is tájékozódhattak 
a közgyűlésen résztvevők, majd határoz-
tak az idei évi tagsági díjakról, amely a 
felnőttek esetében 39 000, ifjúsági korosz-
tályban 19 500, gyermekeknek 2000 forint.  
A korábbiakhoz képest változás, hogy nem 

csupán környeiek léphetnek be új tagként 
az egyesületbe, ám azok a felnőttek és ifjú-
sági korúak, akik nem rendelkeznek Környe 
Kártyával, a falubeliek számára meghatá-
rozott összeg kétszeresének megfizetésével 
válhatnak taggá.

Tisztújítást is tartottak vasárnap a horgá-
szok. A jelenlévők voksai alapján az elnök-
séget továbbra is Barta Attila, Berényi Tibor, 
Dr. Beke Ernő, Hartman Ákos, Hartmann 
Zoltán, Pákozdi Ferenc és Török Mihály alkot-
ja, a grémium a megválasztását követően 
pedig arról határozott, hogy a következő  
5 éves ciklusban is az eddigi elnök irányítsa 
a testület és az egyesület munkáját. A társa-
dalmi munkák vezetésével Barta Attilát és 
Hartmann Zoltánt bízták meg, az ellenőrzési 
feladatokat Berényi Tibor felügyeli, a gaz-
dasági vezető Dr. Beke Ernő, a titkár Pákozdi 
Ferenc, a tógazda pedig Hartman Ákos.

A felügyelő bizottság tagjai Hoffart Fe-
renc, Papp Ferenc és Sipos András, míg a 
fegyelmié Csáki Csaba, Golda Ferenc és 
Erl Zoltán.

Foci az összetartozás jegyében

M ásodik alkalommal rendezték 
meg április 25-én az „Összetarto-
zás” nevet viselő kispályás focitor-

nát egy ditrói, egy környei és egy fővárosi 
focicsapat részvételével, melynek a tavalyi 
környei helyszínt követően idén a Hargita 
megyei Gyergyóditró volt a házigazdája. 

A résztvevők Puskás Elemér polgármester 
köszöntője után csaptak össze, a kispályás 
focitorna elsőségét a fővárosi csapat 
szerezte meg. Másodikként végeztek a 
házigazda ditróiak, míg a szerény, mégis 
dobogós helyezést jelentő harmadik helye-
zést a környeiek szerezték meg. Községünk 
csapata a focitornát követően így értékelt: 
a házigazdák nagyon kitettek magukért, így 
a kint eltöltött hétvége nagyon jó hangulat-
ban telt el. Külön köszönetünket fejezzük ki 
a ditrói szervezőknek és mindenkinek, akik 
felejthetetlenné tették a kint eltöltött pár na-
pot a csapatok számára. Kíváncsian várjuk 
a jövő évi Budapesti találkozót.
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Programok Közérdekű információk

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját június 1-jén, hétfőn tartja 17 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatal képviselői 
szobájában. A képviselőhöz mindazok 
fordulhatnak, akik segítséget, vagy tájé-
koztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához. 

Pályázati felhívás német  
nyelvvizsgát szerzők részére

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe pályázatot í r ki azon tanulói 
jogviszonnyal rendelkező fiatalok szá-

 

Nyári napközis tábor Környén, 
a Művelődési Házban 

Időpont: 
2015 .  j ú l i u s  1 3 -17  ( h é t f ő - p é n t e k )  
2015 .  j ú l i u s  2 0 -24  ( h é t f ő - p é n t e k )  

 

Tervezett program: 

 uszoda/strand 
 kézműves foglalkozás 
 mese délelőtt 
 kirándulás 
 filmvetítések 
 stb. 

naponta 7:30-tól 16:00 óráig 

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

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

Jelentkezni 

személyesen lehet a Művelődési Házban. 

Jelentkezés, illetve a részvételi díj befizetésének határideje: 

2015 .  jú l ius  06.  (hé t fő )  16:00  

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

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola  

programjai

• 2015. május 29. (péntek) 17.00 – a 
néptánc tanszakos tanulók évzáró műsora 
a Művelődési Házban
• 2015. június 12. (péntek) 17.00 – az 
intézmény végzős diákjainak ballagási 
ünnepsége
• 2015. június 19. (péntek) 17.00 – ün-
nepélyes tanévzáró

Kerékpáros ügyességi verseny

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
június 20-án, szombaton 10 órától 
kerékpáros ügyességi versenyre hívják és 
várják korra és nemre való tekintet nélkül 
a vállalkozó kedvűeket! Nevezni a verseny 
helyszínén, az általános iskola hátsó sport-
udvarán lehet saját kerékpárral.

Újraélesztési előadás

Az újraélesztés legfontosabb alapjait ismer-
tető beszélgetős, gyakorlati alkalmazást is 
tartalmazó előadásra várja az érdeklődőket 
június 16-án, kedden 14 órától a környei 
Művelődési Házban Dr. Árendás József. 
A háziorvos előadásának résztvevői a laiku-
sok számára a hirtelen szívhalállal kapcso-
latos legfontosabb és alapvető életmentési 
tudnivalókkal ismerkedhetnek meg, hogy 
ha úgy hozza a sors, akkor akarjanak és 
tudjanak is segíteni. Dr. Árendás József a 
díjtalanul látogatható programra minden 
érdeklődőt szeretettel hív és vár!      

Hamupipőke

A Csáky Mária vezette Silhouette együttes 
legújabb mese-balett előadása tekinthető 
meg június 6-án, szombaton 18 órá-
tól a környei Művelődési Házban. 
Belépőjegy 1 000, Környe Kártyával 500 Ft, 
jegyvásárlás hétköznaponként 13 és 17 óra 
között (telefon: 473-091).  A silhouettesek 
az édesanyját elveszítő félárva történetét 
táncolják el a tánc sajátos nyelvén. A szín-
padon óvodástól a 19 éves középiskolás 
korú táncosokig mesélik, táncolják el a tör-
ténetet, miközben több színváltás történik. 
Megelevenedik például az erdő is, ahol 
tündérektől kapja meg csodaszép ruháját 
a kis árva lány, hogy eljuthasson a bálba.

Kineziológiáról,  
stresszoldásról

Kineziológia, stresszoldás témakörben 
tart előadást Méri Judit – okleveles 
kineziológus – június 8-án, hétfőn 
18 órától a környei Művelődési Ház 
nagytermében. Az előadáson – a többi 
között – szó lesz a kineziológia eredetéről, 
módszerének felépítéséről és alkalmazá-
sáról, a stresszről és annak fokozatairól. 
Természetesen arról is, hogy milyen prob-
lémák esetén alkalmazható nagy haté-
konysággal ez a módszer. Ízelítőként csak 
néhányat megemlítve: tanulási nehézsé-
gek, diszlexia, alvászavar, párkapcsolati 
nehézségek, memória problémák, stb.  
A díjtalanul látogatható előadás részt-
vevői egyszerű és bárki által könnyen 
végezhető stresszoldó technikákat, gya-

korlatokat is megismerhetnek. Méri Judit 
okleveles kineziológus szeretet tel vár 
minden kedves érdeklődőt, mindazokat, 
akik kíváncsiak és nyitottak az alternatív 
módszerek felé. 

Szőlőoltási  
bemutató

A Bánhidai Turul Kertbarát Kör 2015. június 
6-án szombaton 9 óra 30 perckor szőlő 
oltási bemutatót tart Környén a Leshegyen.  
A bemutatót Dr. Sz. Nagy László nyugal-
mazott egyetemi  tanár tartja. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket. Érdeklődni lehet a 
30/2137-310 telefonszámon.

Wéber István,  

a Kertbarát Kör elnöke
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mára, akik államilag elismert középfokú 
,,c’’ típusú német nyelvvizsgát tesznek.   
A pályázatra azok az állandó környei 
lakosok jelentkezhetnek, akik tanulói 
jogviszonnyal rendelkeznek, az idei év-
ben tették, teszik le a nyelvvizsgájukat, 
valamint 2015. október 31-ig az eredeti 
bizonyítványukat bemutatják, ill. annak 
fénymásolatát leadják az önkormány-
zatnak. Azokat, akik valamennyi feltétel-
nek megfelelnek, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe pénzjutalomban 
részesíti.

Bővebb információ Tirhold Kármen 
elnöktől kérhető a 06 70 389 1308-as 

telefonszámon.




