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Elfogadták Környe költségvetését
A környebányai Erdei Iskolában fogadta 
el február 11-én este a település 2016-os 
évi költségvetését a környei képviselő-
testület. A rendhagyó helyszín aktuali-
tását az adta, hogy a napokban zárult 
le az intézményt két területen érintő, 
összességében több mint 17 millió forint 
értékű felújítás.

A z eltelt időszakban megújult 
a húsz esz tendeje működő 
környebányai Erdei  I sko la .  

A rekonstrukció jelentős, majdnem  
16 millió forintos értéket képviselő része 
a vizesblokk teljes felújítását jelentet-
te: a belső átépítés során falakat is 
áthelyeztek, akadálymentes mosdót, 
mellékhelységet is kialakítottak, hogy 
kerekesszékkel közlekedő csoportok is 
látogathassák az iskolát. Energetikai 
fejlesztésként a több mint 80 négyzet-
méteres alapterületű vizesblokkot az 
aljzat alatt, illetve az állmennyezet és a 
födém között is hőszigetelték, s új szellő-
zési rendszert építettek ki. Természete-
sen a padló és a falburkolat is megújult, 
kicserélték a régi nyílászárókat, bojlert, 
szanitereket, valamint a festés, mázolás 
sem maradt el.

Ezzel párhuzamosan 1,2 millió forint ér-
tékben a fűtési rendszert is felújították, 
valamennyi régi, öntöttvas radiátort 
korszerű lapradiátorokra cserélték és egy 
kondenzációs gázkazánt is vásároltak.  
Az intézmény egységes, esztétikus arcula-
ta érdekében valamennyi beltéri fa ajtót 
és fa falburkolatot azonos meleg színű 
festékkel mázolták le.

Ebben a megújult környezetben tartották 
csütörtök este testületi ülésüket a környei 

képviselők, akik elfogadták a falu idei évi 
költségvetési rendeletét. A falu büdzséjének 
bevételi előirányzatát 1 milliárd 622 millió-
ban, míg a kiadásit 1 milliárd 162 millióban 
határozták meg. Beruházásra majdnem 
189 milliót, felújításra 10 millióval kevesebbet 
terveztek, a tartalékkeret összege, amely 
tartalmazza a szülőföld programra lekötött, 
illetve a sportcsarnok építésére tartalékolt 
pénzösszeget, 460 millió forint.

Keresztmetszet a gazdag hagyatékból
„Hullámzó hegyek” címmel nyílt meg 
Krajcsirovits Henrik életmű kiállítása 
a Művelődési Házban. A tárlatnyitó 
rendezvényt a néhai művész felesége, 
Krajcsirovits Henrikné, és lánya is meg-
tisztelte jelenlétével. A kiállítás, amely a 
Vértes Agorája közreműködésével jött 
létre, március 11-éig látogatható hétköz-
napokon 10 és 17 óra között, hétvégén 
rendezvények ideje alatt.

A művész és családja kapcsán 
nem csupán az jut eszünkbe, 
hogy Tatabánya egyik kulturális 

„export” terméke ez a Krajcsirovits életmű, 
hanem arra is kell gondolnunk, hogy ezt 

meg kell mutatnunk – ismertette a meg-
nyitón a tárlat létrejöttének előzményeit 
Cserteg István, A Vértes Agorája térségi 
és közösségfejlesztő szakmai munkatár-
sa. Mint mondta, tavaly vetődött fel, hogy 
meg kellene mutatni a térség települése-
inek, hiszen mindenkinek van valamilyen 
érintettsége a művésszel, a családjával, 
a művész által vezetett szakkörrel, alko-
tásainak témáival. Így jutottunk arra a 
következtetésre Kövesdi Mónika művé-
szettörténésszel és Krajcsirovits Kingával, 
valamint édesanyjával, hogy az alkotá-
sokból „turnét” indítunk, melynek első 
állomása Vértesszőlős volt, most pedig 
örömünkre Környén mutathatjuk be a 

műveket – fogalmazott A Vértes Agorája 
munkatársa.

Ha erre a művészettörténeti jelentősé-
gű életműre gondolunk, ezeket a képe-
ket nézzük, akkor úgy kell értékelnünk, 
mint az egyik meghatározó életművet a 
megye képzőművészetének területén – 
ajánlotta az alkotásokat az érdeklődők 
figyelmébe Kövesdi Mónika művészet-
történész, aki tárlatvezetése során nem 
csupán a művész fél évszázados pá-
lyafutásának, alkotói tevékenységének, 
technikáinak, ábrázolásmódjának állo-
másait elevenítette fel, de a szemlélődő 
számára talán láthatatlan részletekre is 
felhívta a figyelmet.
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Elfogadták Környe költségvetését
…folytatás az első oldalról

A beruházások során szerepel – a többi 
között – egy önkormányzati csemetés 
kert kialakításához szükséges gépek, 
a háziorvosi és védőnői szolgálatnál a 
minimumfeltétel ellátásához szükséges 
eszközök, az erdei iskolánál konyhai 
berendezések, szárítógép és oktatási 
szemléltetőeszközök beszerzése. A böl-

csődénél a homokozó betakarásához 
szükséges eszköz megvásárlásának 
forrását biztosítja a költségvetés. Az isko-
lánál két interaktív tábla szett, tornatermi 
szivacsok, zsámolyok, tantermi bútorok 
és technikai berendezések vásárlására 
kerül sor. 

Útjavítást a Rózsa, a Hunyadi, a Nyugati 
utcában, a Rákóczi utca torkolatánál, 
Környebányán és Tagyospusztán ter-
veznek, valamint várhatóan elkészül a 

Tó parti sétány második üteme. A gyer-
mekorvosi rendelő teljes külső felújítása, 
valamint az iskolánál az eddig elmaradt 
nyílászárók és radiátorok cseréje valósul-
hat meg idén.

A sportpályán 40×60 méteres műfüves 
labdarúgópálya építését tervezik TAO tá-
mogatás igénybevételével, az MLSZ által 
megállapított, br. 68 millió forint értékben, 
melyhez az önkormányzat biztosítja a 
20,5 milliós önrészt. 

Csoki is bekerekezett a mulatságba
Majdnem egy órán keresztül sorjáztak a 
maskarás diákok február 6-án az iskola 
tornatermében a szülők és a zsűri előtt, 
s az ítészek ezúttal sem voltak könnyű 
helyzetben, legfőképpen azért sem, 
mert az egyéni jelmezesek java megil-
letődötten viharzott el az asztaluk előtt.

A mulatságot a 2.b meglepetés 
produkciója nyitotta egy vurstlis 
lánchinta formájában, melyet 

az eltelt napokban nem kis munkával 
állítottak össze a gyerekek, szülők, peda-
gógusok. Megérte viszont a fáradtság, 
hiszen forgó, pörgő előadásuk valóban 
karneváli hangulatot varázsolt a terem 
falai közé. 

A maskarások a változó világnak is 
tükröt tartottak, hiszen míg évekkel ezelőtt 
jellemzően a klasszikus mese- és filmhősök, 
erdei állatok elevenedtek meg a téltemető 
mulatság során, addig az utóbbi eszten-
dőkben, így idén is, némiképp apadt a 
királylányok, hercegnők, Piroskák, farka-
sok, nagymamák száma. Érkezett viszont 
illuminati, legoember, nindzsa, zöldszörny, 
csillagcsavar, mosógép, medúza, pom-
pom lány, Szörnyella de Frász, s még 
(Ízirájder öcsém, ízirájder!) Csoki is bekere-
kezett az Üvegtigrisből. A popcorn, télanyu 
és a Túró Rudi kóstolóval igyekezett elnyerni 
az ítészek kitüntetett figyelmét és kegyeit, a 
Lipton tea viszont nagylelkűen a közönség 
sorait ajándékozta meg ízletes filtereivel.

A zsűri hagyományosan külön értékelte 
az alsós és felsős produkciókat. A kicsik 
egyéni jelmezesei között a Lipton-teafil-
tert sorolta a legelső helyre, második lett 
a Mosógép, s harmadik a Hőlégballon. 
A csoportok közül a Szakács és a reg-
geli alapanyagai, azaz a bacon, tojás 
és toast kenyér végzett az élen, a Nagy 
hohoho horgászt a második, míg a Szul-
tánt a háremével és zord anyósával a 
harmadik helyre utasítva.

A felsősöknél a Bolond kalapos sze-
rezte meg az elsőséget, második lett 
a nemcsak jelmezt viselő, de produk-
cióval is készülő pantomim művész, s 

harmadik Csoki, a népszerű magyar 
vígjáték lúzere. 

A dobogós helyezést elérők hagyo-
mányosan egy-egy finom tortát fala-
tozhattak be a díjátadás után, s az első 
helyezettek egy-egy mozijegy vagy fürdő 
belépő között is választhattak a Szülői 
Munkaközösség jóvoltából.

Keresztmetszet a gazdag hagyatékból
…folytatás az első oldalról

Amikor hegyeket látunk az életműben, 
többféle stílusban, korszakban látjuk 
megfogalmazva, de mindig az otthont 
jelenti a Gerecse, a bányatáj. Nem vé-
letlen viseli a „Hullámzó hegyek” címet 
ez a kis keresztmetszet az életművéből, 
melyet bemutat a tárlat. A bánya, a 
bányászsors számos művészt inspirált, 
Krajcsirovits Henriket is. Tatabányán ez 
volt a természetes környezete, minden a 
bányáról szólt, mindent a bánya határo-
zott meg. Ő nagyon jól látta ennek a pisz-
kos, a szénporos, a veszélyes oldalát és 
a képein valóban hőssé vált a bányász 
– hangzott el a művészettörténésztől, 
amely a mester rendkívül gazdag hagya-
tékából már több válogatást állított össze 
témakörök, korszakok, technikák szerint. 
Kövesdi Mónika a megnyitóra látogatók-

nak és a tárlatot később megtekintőknek 
útravalóul így fogalmazott: nem kell túlsá-
gosan elvonatkoztatott mondanivalókat 
keresniük, helyette engedjenek utat az 
érzéseiknek, amikor a képeket nézik.

Köszönet a kiállítás megnyitóján való 
közreműködésért Maticsné Szabó 
Kovács Ágnesnek, valamint a Magyar 
Népdalkörnek, és vezetőjüknek, Bozó-
Kucskár Anikónak!

Két évtizede mesevetélkednek

Idén pontosan huszadik alkalommal 
csatlakozott a környei Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola a „7 mérföldes csizmában heted 
7 határon át” elnevezésű országos 
mesevetélkedőhöz, s a február 1-jei 
„házi” fordulón 12, második, harmadik, 
negyedik évfolyamos gyerekek alkotta 
csapatok versengtek a továbbjutásért 
a Művelődési Házban.

A kislányok, kisfiúk többsége me-
sésen felkészült az idei Országos 
Mesevetélkedő iskolai fordu-

lójára, a vetélkedés hagyományosan 
sok alsó tagozatos „kisfaludys” diákot 
mozgatott meg. Az előzetes, osztályszintű 
megmérettetés alapján az iskolai fordu-
lóba jutott csapatoknak ezúttal is hét 
feladattal kellett megbirkózniuk azért, 
hogy sikeresen pályázzanak a körzeti 

vetélkedőben való szereplést jelentő első 
öt hely valamelyikére.

A gyerekek Jankót kísérték hosszú útjára. 
A vándorlegény gyalogosan vágott neki 
az útnak, előbb a Duna-parton felsétált a 
Budai várba, majd a Tisza-parton vándo-
rolt, hogy megnézze Szegedet. Kalandos 
útja során bizony a gyerekek segítségére 
szorult, a diákok – mint a mesében – hét-
szer segíthettek, hogy végül szerencsésen 
megérkezzen Szegedre. A csapatok a 
különböző, játékos, humoros, mégis alapos 
felkészültséget igénylő feladatok során 
szorgalmasan gyűjtögették a mérföldeket, 
s az eredményhirdetésnél kiderült, hogy 
volt, amikor szinte egyetlen „lépés”, azaz 
fél pont választott el két gárdát egymástól.

Az iskolai fordulóból tehát öt együttes 
masírozhatott be 7 mérföldes csizmájá-
ban a mesevetélkedő körzeti fordulójá-
ba, melynek szintén Környe ad otthont 

február 29-én. 138,5 ponttal ötödikként 
jutott tovább a Mesevilág (3.b), 141,5 
ponttal negyedikként az Aranyászok 
(4.a), 143,5 ponttal harmadikként a Tál-
tosok (2.a), 145-el másodikként az Arany-
csapat (4.b), s 145,5 ponttal első helyen 
végzett a Boszi elnevezésű 2.b-s formáció. 
Az eredményhirdetéskor a boszik Láng 
Éva pedagógus és Hajmáné Kalocsai Éva 
szervező külön dicséretét is bezsebelhet-
ték, hiszen – mint elhangzott – igaz volt rá 
példa a 20 év alatt, de nagyon-nagyon 
régen, hogy másodikos csapat a nála 
idősebb környei lányokat, fiúkat is maga 
mögé utasítsa.     

Február 29-én tehát ismét hazai pá-
lyán, a Művelődési Házban vetélkedhet-
nek a diákok, akiknek délután 2 órától 
szurkolhatunk, hogy a körzeti forduló 
akadályait is ügyesen vegyék 7 mérföl-
des csizmáikkal.
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Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!

H osszú esztendők óta hagyomány, hogy a Vackor Óvo-
da és Bölcsőde apróságai hamvazószerdán zárják a 
farsangi időszakot, s a kiszebáb elégetésével űzik el a 

telet. Idén a rendkívül esős időjárás felülírta terveiket, ám, ami 
késett, nem múlt.  Hogy a gyerekek semmit se bízzanak a vélet-
lenre, hamvazószerda másnapján mindenféle zajkeltő eszközzel 
vonultak az óvoda udvarára, s skandálták a télűző rigmusokat: 
Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”, s hogy „Maskarások, bolondok, 
rázzátok a kolompot! Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”  

A telet jelképező kiszebáb lángra kapott, s amíg lassan hamuvá 
izzott, a kicsik doboltak, zörögtek, tapsoltak, zajongtak, az egyik 
kisfiú pedig egy igazi réztrombitát fújt, ahogy csak a tüdeje 
bírta. Egy másik apróság viszont kissé értetlenkedve tette fel 
a – valljuk be, egyébként igen logikus – kérdést: miért égetjük 
el a telet, amikor az évszakok jönnek-mennek? A válasz a népi 
hiedelemben keresendő, hiszen a kiszebáb égetése a babona 
szerint nem csak téltemető népszokás, de meg is szabadítja az 
embereket minden bajtól. 

Szabad a Téka! – hoztak, vittek, adakoztak
Első alkalommal rendezett Szabad 
a Téka! elnevezéssel jótékonysági 
könyv”vásárt” a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a környei Művelődési Ház 
és a Községi Könyvtár. A tékaprogram 
január 22-én nyitotta meg kapuit, s 
egész hétvégén várta az érdeklődőket, 
akik nemcsak vittek, de hoztak, s ado-
mányoztak is.

T izenkét asztalon, nagyjából ezer-
hétszáz, különböző témájú könyv, 
kiadvány sorakozott tematikusan 

elrendezve a Művelődési Ház nagyter-
mében új gazdákra várva a hétvégén.  
A könyvek jelentős részét Dr. Laub József 
(†), Környe díszpolgára hagyatékából 
ajánlot ta fel az örökös még tavaly 
májusban, s már akkor megszületett a 
könyvünnep gondolata: biztosan sokan 
örülnének, ha a szépirodalmi alkotások-
ból, ismeretterjesztő kiadványokból, re-
gényekből, úti- és szakácskönyvekből, az 
ifjúsági pöttyös és csíkos sorozatból díjta-
lanul válogathatnának, s ha úgy érzik, ők 
is jótékonykodhatnának. Később több fa-
lubeli is hasonló könyvfelajánlást tett, így 
a szervezők folyamatosan rendszerezték 
azokat, majd elérkezett a megvalósítás a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából. Volt, 
aki célirányosan, egy bizonyos könyvet 
keresett, majd maga is alig akart hinni 
a szemének, amikor rátalált. Akadtak, 
akik előrelátóan nagytáskával, kosárral 
érkeztek, mások az állukkal „rögzített” 

könyvoszloppal egyensú-
lyoztak, a gyerekek pedig 
egyszerűen csak szorítot-
ták magukhoz a vágyott 
könyveket. 

25 karácsonyi csomag! 
– Andor Ildikó, a Vöröske-
reszt környei alapszerveze-
te titkárának gondolatai az 
adományláda január 25-ei 
felbontását követően máris 
a körül forogtak, mennyivel 
több szerényebb körülmé-
nyek között élőnek tudnak 

decemberben élelmiszercsomagot 
összeállítani abból az 59 380 forintból, 
amely a Szabad a Téka! alatt gyűlt össze. 
A könyvünnepre érkezők természetesen 
önként, saját lehetőségeikhez mérten jó-
tékonykodtak, így a ládában a nagyobb 
címletű papírpénzek mellett barátsággal 
elfért az öt- és tízforintos is. 

Mivel a könyvünnepről nemcsak vit-
tek, de hoztak is, a hagyományteremtő 
szándékkal szervezett programnak biz-
tosan lesz folytatása, a szervezők szerint 
elképzelhető, hogy már májusban, egy 
tavaszi vegye-vigye vásárral egybeköt-
ve. Mindeközben a Művelődési Ház és 
a Könyvtár már a Költészet Napi „Vers 
mindenkinek” című rendezvény előké-
szítésén is dolgozik, így továbbra is várja 
a még jó állapotú könyveket, kiadványo-
kat, versesköteteket.

Félévzáró programok a Kisfaludy Általános Iskola 
és AMI néptánc tanszakán

A néptánc tanszak félévzáró program-
jainak „hivatalos” része a félévi csoport-
vizsgákkal, a legfiatalabbak esetében 
bemutató foglalkozásokkal kezdődött, 
majd január 22-én a hagyományos 
Táncos Családi Nappal zárult. 

T udom, sok időt venne igénybe, ha 
mind az öt tanulócsoport vizsgáját 
szeretné valaki végignézni. Viszont, 

aki erre vállalkozna, közvetlenül meg-
figyelhetné a különböző korcsoportok 
életkori sajátosságaiból adódó fejlesztési 
lehetőségeket 5 éves kortól 18 éves korig. 
Látná, „miből lesz a cserebogár”, azaz 
a kis aprók lelkes másolásából, olykor 
csetlő-botló lépéseiből eljutna a nagyob-
bak tudatos, koordinált mozgáskombi-
nációihoz a legidősebb, idén végzős 
továbbképzősök határtalan improvizáló 
képességének, komplex gyakorlati és 
elméleti tudásuk „megtapasztalásához”. 

A vizsgaanyag természetesen az előírt 
tantervhez igazodik, kiegészítve korszerű 
mozgásfejlesztő módszerekkel, melyet a 
bemutató órákon láthattak az érdeklődő 
szülők, rokonok, s örömteli, hogy a záró 
programon nemcsak művészeti tago-
zatos gyerekek vettek részt szüleikkel, 
hanem azok is, akik a választható, heti 
rendszerességgel tartott tánc és mozgás 
órák résztvevői.  

A néptánc tanszak diákjai közül 12-en 
idén végző továbbképzősök, sokan kö-

zülük egészen kiskoruktól, a kezdetektől 
táncolnak. Ők mindenképpen szép pél-
dát mutatnak az utánuk jövők számára, 
akiknek a létszáma sajnos csökkent, 
hiszen már az egészen kicsi elsős gye-
rekek óraszáma is nagy terhet jelent a 
számukra. Azok viszont, akik a kötelező 
elfoglaltságok mellett a néptáncot vá-
lasztották, lelkesen csetlenek, botlanak, 
s élvezik az eszközhasználatot. S bár ők 
az ugrókötelezésről még azt gondolják, 
hogy ugróiskola, valójában már a ké-
sőbbi tánclépések alapjait sajátítják el. 

A Családi Nap már nem a vizsgáról 
szólt, hanem a felhőtlen szórakozásról, 
az együttlétről, amikor apróktól a fel-
nőttekig együtt tölthetünk pár kellemes 
órát. A bütykölőben nemezelhettek, sző-
hettek, fűzhettek, szerencsefát, farsangi 
álarcokat, hűtő mágneseket készíthettek, 
gipszfigurákat festhettek a folyamatosan 
érkező táncosok, vendégek az iskola 
pedagógusainak segítségével, valamint 
megismerkedhettek a mandalával. 

Ezt követően Halmos Zsuzsa néptánc 
pedagógus népi játszóháza magával 
ragadta a játszókat, a nézőket is han-
gulatával. Ismert és kevésbé ismert 
játékok mellet t polgári táncokkal is 
megismerkedhettek a gyerekek, mind-
eközben bekapcsolódott a zenekar is a 
jelenlévők nagy örömére. Bottyán Ildikó 
vezetésével a KINCSŐ zenekar állandó 
vendége, aktív résztvevője a környei 

táncos rendezvényeknek. Felkészülnek 
a mindig változó zenei anyagokból, s a 
hagyományos ugrós, eszközös táncok 
alkalmával rutinosan húzzák a talpaláva-
lót. A táncházat Vastag Richárd néptánc 
pedagógus, a Népművészet Ifjú mestere, 
néprajzkutató vezette, a dunántúli ugrós 
táncok után bodrogközi csárdást tanított 
a nagyobbaknak s a végig kitartóan 
táncoló apróknak. 

Hagyomány, hogy a program mold-
vai táncházzal fejeződik be, melyet a 
táncok népszerűségének köszönhetően 
már tanítani sem kell: amint belekezd a 
zenekar az ismert dallamokba, azonnal 
kezdődik az „örömtánc” sorban, párban 
vagy körben. 

Mivel a vendégek ezúttal sem érkeztek 
üres kézzel, volt bőven eszem-iszom, senki 
sem távozott korgó gyomorral. Köszönet 
ezért a lelkes szülőknek, nagyszülőknek! 

Valamint köszönet Környe Község Ön-
kormányzatának a zenekar és a bütykölő 
költségének finanszírozásáért, mely segít-
séggel idén is a megszokott hangulatú 
és színvonalú Családi Nap várhatta a 
résztvevőket! 

A Szivárvány Táncegyesület prog-
ramjaink állandó anyagi támogatása, 
a szülők és barátok segítségével jöhet 
létre, hiszen a személyi jövedelemadójuk 
1 százalékának felajánlásával válik ez 
lehetővé. Köszönjük szépen! 

László Márta néptánc-pedagógus

VERS MINDENKINEK!

A Művelődési Ház és a Községi Könyv-
tár idén is rendhagyó, közös ünnep-
lésre hívja a falu apraját, nagyját a 
Magyar Költészet Napja alkalmából. 
Ha az Ön könyvespolcán található 
olyan verseskötet, melyet már kevés-
bé lapozgat, s szívesen felajánlaná, 
kérjük, hozza el március 30 -áig a 
Művelődési Házba, hétköznapokon 
10 és 17 óra között.Az így összegyűlt kö-
tetek április 11-én, a Magyar Költészet 
Napján 16 órától jótékonysági „vásár” 
keretében várnak majd új gazdáikra 
a Főtéren, ahol a szervezők idén is 
szavalásra, vershallgatásra buzdítják 
az érdeklődőket. 
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Sváb Kupa: mindkét korosztályban  
a Kecskéd szerezte meg

Január 9-én indult útjára a Sváb Kupa 
elnevezésű teremlabdarúgó torna 14. 
sorozata Várgesztesen, majd további 
három fordulóban rúgták a bőrt Kecs-
kéden, Környén, végül Vértessomlón 
szombat délelőttönként az utánpótlás, 
délutánonként az öregfiúk csapatai.

A kicsiknél a kecskédi, környei, 
vértessomlói gyerekek és a Vér-
tesi Erőmű versengett a kupáért, 

s szinte már a rajtnál borítékolni lehetett 
a Kecskéd győzelmét: a csapat 100 
százalékos teljesítményt nyújtva szerezte 
meg Várgesztesen a maximális 9 pontot, 
s a további fordulókban sem engedett 
senkit a dobogó legmagasabb fokának 
közelébe.

Nem okozott tehát különösebb megle-
petést, hogy a vértessomlói záráson sem 
akadt legyőzője, így magabiztosan hódí-
tották el a kupát. A vértessomlói gyerekek 
is – mondhatni – bebetonozták magukat 
a második helyre, hiszen minden fordulót, 
s ezzel együtt a teljes sorozatot is ezüstér-
mes pozícióban zárták 17 ponttal.

Korántsem volt viszont „eldöntött” a 
bronzérem sorsa, a négy játéknapon hol 
a Vértesi Erőmű, hol pedig a Környe vere-
kedte magát a harmadik helyre, s az utol-
só fordulót is mindkét csapat 5-5 ponttal 
várta. Nagy volt a tatabányai öröm tehát, 
amikor az erőmű gárdája 2-0-s győzelmet 

aratott a Környe felett február 6-án, s ez-
zel 3 pontot szerzett, csakhogy a rivális is 
„megugrott” a Vértessomló ellen, s a 2-1 

arányú győzelmével szintén 3 pontot zse-
belt be. Így a két 8 pontos csapat között 
a gólarány döntött, mégpedig a Vértesi 
Erőmű javára, tehát ők szerezték meg a 
kupa harmadik helyét.

A felnőtteknél az első fordulóban ren-
desen megbotlott a kupát évek óta őrző 
Kecskéd, s akkor csupán a harmadik 
helyre tornázta fel magát, a következő 
hetekben azonban ismét magára talált. 
Ennek ellenére hiányoztak a csapat 
számára az elején meg nem szerzett győ-
zelmek, hiszen az utolsó mérkőzéseknek 
a Kecskéd 18, a Környe 15, a Vértessomló 
13, a Várgesztes pedig a negyedik hely 
magabiztos tudatában 10 ponttal futott 
neki. Az első három hely tekintetében 
tehát elméletileg többféle variáció is 
létezett, csakhogy a Kecskéd valamennyi 
együttest alaposan „kitömte”, a Környét 
például a „tizenakárhány-háromra”.  
A környeiek a Vértessomlótól is vereséget 
szenvedtek 4-3 arányban, a Várgesztest 
viszont felülmúlták, így megőrizték a 
végső tabellán a második helyet, s a 
házigazdáknak meg kellett elégedniük a 
harmadikkal.  A Kecskéd tehát sokadszor-
ra is megszerezte a vándorkupát, amit 
sikerükben bízva, el sem vittek az utolsó 
fordulóra, hiszen az – egy szurkolójuk 
megfogalmazása szerint – bizony náluk 
fog megrozsdásodni. 

Farsang Kupa huszonötödször

M agabiztosan futhattak neki a 25. Farsang 
Kupára érkező csapatok február 13-án a 
mérkőzéseknek az általános iskola tornater-

mében, hiszen nem volt kérdés, hogy mindannyian 
dobogós helyezést érnek el. Ebben az időszakban 
szinte lépten-nyomon teremlabdarúgó kupákba 
„botlanak” a focisták, így Török Mihály szervező sze-
rint egyáltalán nem meglepő és okot sem ad bosz-
szankodásra, aggódásra, hogy idén is csak hárman 
neveztek a negyedszázados múltú megmérettetésre. 
A szurkolói ováció és tömeg hiánya azonban nem 
nyomta rá bélyegét a meccsek hangulatára, a Vas-
híd, a Kiss Ház és a Halszem – ha már jutott rá idő 
– két fordulóban hat mérkőzésen küzdött a kupáért, 
melyet végül a Vashíd gárdája hódított el. A hét 
pontot begyűjtő, s ezzel kupagyőztesé váló csapattól 
egyetlen ponttal maradt el a Halszem, tőle pedig 
kettővel a Kiss Ház. A legjobb kapusnak járó kupát 
a Vashíd csapatából Iváncsik István nyerte el, míg a 
gólkirályi címet Szappanos Attila (Halszem) szerezte 
meg kilenc találattal.

Idén is jól sikerült a tollasbál
Turbánként kötötte a fejére a kendőt 
Fábián Józsefné, Annus néni február 
14-én délután, s úgy érkezett a Közös-
ségi és Tájházba, ahol a tavalyi sikeren 
felbuzdulva idén is tollfosztást, tollasbált 
szervezett a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe.

A nnus néni a többi fiatalabb, 
idősebb hölggyel, gyerekekkel 
együtt szorgosan tépkedte a 

tollakat, s közben jóízűen adomázva ele-
venítette fel azt az időszakot, amikor még 
ez volt a téli esték mindennapos elfog-
laltsága: amikor annyi idős lettem, hogy 
én is mehettem tollat fosztani, ugyanígy 

kötöttem magamra a kendőt, mert nem 
akartam öregasszonynak tűnni. Rendsze-
rint este 6 óra körül kezdtük, járt a kezünk, 
s közben ment a tretyete, a pletykálkodás, 
viccelődés, a férfiak, fiúk meg mindenféle 
csintalanságot vittek végbe. Ha volt a 
házban eladósorban lévő leány, vagy fiú, 
akkor összegyűjtötték a csumát, s elszórták 
az udvarlójának a házáig a járdán, így 
reggel lehetett látni, hogy ki, kinek udvarol. 
A fosztás utolsó napján volt hagyomány, 
hogy a fiúk fogtak egy verebet, elrejtették 
a toll alatt, majd ráijesztettek és minden 
csupa toll lett. Környén az is előfordult, 
hogy a férfiak fosztás ideje alatt szét-
szedték a szekeret, feladogatták a pajta 

tetejére, ahol összeszerelték és megrakták 
trágyával, de arra is volt példa, hogy éjjel 
kicserélték a cégéres kerítéskapukat, így 
reggel a kovácsé áll a pék háza előtt.

Megannyi kedves emlék, melyek fel-
idézésére kiváló alkalom a hagyományt 
felelevenítő kezdeményezés, amellyel 
tavaly Tirhold Kármen elnök régi álma 
vált valóra. Így az is biztos, hogy jövőre is 
lesz folytatás. Ezúttal a hölgyek, gyerekek, 
a második környei Feder-ball résztvevői 
két kispárnára való tollat fosztottak ki.  
A pihék előbb angin-ba kerülnek, majd 
díszes párnahuzatba, s a novemberi Már-
ton napi bálon tombolanyereményként 
találnak majd új gazdára.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Így volt szép, így volt jó!

Avagy 90 év pár sorban…
Józsi bácsi 1926. január 31-én vasárnap 
látta meg a napvilágot a Ballabás 
család másodszülöttjeként Környén, 
pontosabban Tagyoson.  Születése óta 
eltelt 90 év alatt 32872 nap telt el, ami 
4969 hétnek felel meg, és a szíve 3313.5 
milliószor dobbant. A Tiszán Szegednél 
2357.3 milliárd köbméter, a Dunán Bu-
dapestnél 6674.3 milliárd köbméter víz 
folyt át. Elgondolkodtatóan beszédes 
számok ezek egy hosszú élet párhuza-
maként.

N ehezen nyílt meg, nem a szavak 
embere, inkább a tetteké. Jóma-
gam több mint 50 éve ismerem, 

ennek ellenére kellett azért egy pici 
udvarlás, hogy segítségével visszarepül-
jünk az emlékek szárnyán a múltba, és 
felidézzük élete fontosabb állomásait. 

Ahogy hallgattam Őt, egyre inkább 
átéltem azt a kort, amiből talán nekünk 
60 körülieknek még jutott valamennyi, 
de a most felnövekvő nemzedéknek már 
meg kell magyarázni sokszor a szavak 
jelentését is.

Józsi bácsi gyerekkora boldogságban, 
az akkori időkhöz viszonyítva szerényen, 
de szeretetben telt. Édesapja parádés 
kocsis volt az uraságnál, édesanyja 
pedig mosott, takarított, tette a dolgát 
ugyanott, közben helyt állt a család ellá-
tásában is.  Művelték a földet, nevelték a 
gyerekeket, akik orgonasípként 1924-ben, 
26-ban és 28-ban születtek; egy lány, egy 
fiú egy lány. 

Tagyoson nem lévén iskola, már kora 
reggel gyülekeztek az Anda házban a 
gyerekek, ahol a meleg rendliben várta 
őket télen a sült krumpli, amit a zsebükbe 
gyömöszöltek, és azt szorongatták a hosz-
szú úton a környei iskoláig, hogy a kezük 
ne fázzon. Bizony volt, amikor a hidegen 
felülkerekedett az éhség és a pincesor-
hoz érve valahogy eltűnt a krumpli a 
kilométerekkel együtt… Iskolatáskát nem 
kellett cipelni, mert csak a palatábla volt 
a taneszköz, amit az oldalvást magukra 
dobott tarisznyába rejtettek.

Tagyos és Környe között a szántóföl-
dön keresztül sem kicsi a távolság, és 
menni kellett esőben, hóban, sárban, 
hőségben minden tanítási nap. Sokszor 
előbb értek be az iskolába, mint a falusi 
gyerekek. Nem volt hiányzás, csak ami-
kor nagyon nagy volt a baj. Útközben, 
ha tehették karikát hajtottak, amikor 
meg hatalmasra dagadt a határban a 
téli dunna, akkor a legnagyobb ment 
elől, hogy tapossa az utat a hóban a 
kicsiknek. Sokszor elázott a cipő, de 

hát a nap végére, mire visszafordultak 
újra, meg is száradt, feltéve persze, ha 
volt szén a duruzsoló vaskályhában.  A 
gumicsizmát, váltócipőt nem ismerték, 
talán senkinek sem volt ilyen. Grósz 
bácsi a Kis utcában elkészítette, vagy 
éppen megjavította, ha kellett a már 
elnyűtt lábbeliket. Délután háromkor 
indultak vissza Tagyosra, sokszor már 
úton érte őket a szürkület.  A magával 
ragadó emlékek felidézése közben fény 
derült gyerekcsínyekre is, ami visszaem-
lékezve jópofaság, de akkor, ott nem 
volt olyan veszélytelen, ahogy mesélte 
Józsi bácsi; mint minden gyerek, őket is 
vonzotta a befagyott tó, csúszkáltak a 
jégen, nagyon mást nem lehetett vele 
kezdeni, a korcsolya, egyéb sporteszköz 
ismeretlen volt. De hiába a nagy hideg, 
a vastagra hízott jég, volt veszélye a 
csúszkálásnak. Akkoriban a vermekbe 
a tóból szállították a jeget lovas szekér-
rel az uraságnak, hogy aztán nyaranta 
hűtse az ételt, italt. Bizony az önfeledt 
csúszkálásnak majdnem tragédia lett a 
vége, mert Józsi bácsi nem vette észre 
a tátongó lyukat és a jég alá csúszott. 
A vele játszó pajtása lélekjelenlétének, 
a környebányai Ötvös Jancsinak volt 
köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj, 
hiszen a nadrágszíját odadobva ki tudta 
húzni őt a jég fogságából. 

Az iskola befejeztével a fiúknak köte-
lező volt leventefoglalkozásokra járni, 
ahol amolyan kiképzéseken ismerkedtek 
a sporttal, játszva erősödtek. Közben 
elvitték inasnak Tatára, asztalost akar-
tak faragni belőle, de megszökött, nem 

tetszett a fa afféle világa, inkább beállt 
napszámosnak. Kapáltak, szántottak, 
vettettek. Szabó Laci bácsi vezette a 
lovakat, persze hogyan másképp, mint 
mezítláb, Józsi bácsi irányította az ekét, 
jól jött a pár pengő kereset. Persze a 
család mindig előteremtette az asztalra 
valót, állatokat neveltek, serénykedtek a 
földeken, a gyerekeknek természetesen 
mindenbe be kellett segíteni.  Még a mai 
napig üzemképes az a bicó, amit egy 
malacért vett a harminca évek végén 
Józsi bácsi.

Aztán a felhőtlen gyerekkor egy csa-
pásra véget ért, amikor összegyűjtötték 
a fiatal fiúgyerekeket egy napon, és 
meg sem álltak Komáromig, ahol so-
kadmagukkal vártak arra, hogy tovább 
vigyék őket Németországba, annak is 
majdnem legészakibb részére. Német 
egyenruhába bujtatták mindannyiukat, 
fát vágtak, kiképzést kaptak. Józsi bácsi 
gépágyús lett, ahogy mondja, de sajnos 
lövést kapott, ami után Regensburgba 
került kórházba. Komoly veszélyben volt 
az élete, súlyos állapotba került, amit ta-
lán ott gyerekként fel sem fogott. Annyira 
dagadt volt a lába, hogy a benyomott 
lyukak adták az ötletet, hogy gombos 
játékot játszanak rajta betegtársaival… 
Talán így lehetett kibírni, ilyen humorral 
azt a sok szörnyűséget, amit gyerekfejjel 
éltek át. Később amerikai fogságba 
került, ahol egy idő után szétosztottak 
születési év szerint mindenkit. Az 1926-ban 
születettek már katonakötelesek voltak, 
nekik tovább kellett menni a háborúba, 
de Józsi bácsi fifikája megmentette a 

sorskövetkező, nehéz feladatától, ugyanis 
egy tollal átírta a 26-ot 28-ra a papírján, 
így került haza. Itthon még sokáig kísértet-
te őket a borzalom, amiről nem tehettek, 
hogy megtörtént velük, hiszen rajtuk kívül 
állók döntése miatt kerültek Németor-
szágba, de ennek következményei még 
jó ideig visszaköszöntek.  

Lassan-lassan rendeződött az élet. 
Kíváncsi természetének köszönhetően 
mindig a gépek között sündörgött az 
uradalomban. Megtanult traktort vezet-
ni, és az első körmös traktorral sokszor 
messze döcögött, hiszen nagy volt a 
határ, sok földet kellett birtokba venni, 
hogy legyen búza a kenyérhez, és az 
állatoknak eleség.

1952-ben vette feleségül a 18 éves 
csinos lányt, Fekete Irént, aki a testvé-
reivel szegődött a távoli alföldről erre 
a vidékre munkát keresni. Vagy talán 
a sors vezérelte, hogy megtalálja Józsi 
bácsit. Házasságukból két lányuk szüle-
tett, Gabriella és Éva, akik 3 fiú unokával 
ajándékozták meg őket, és az egyik 
unoka révén már egy kislány boldog 
dédnagypapája.

A házasság után évekig a szülőkkel 
éltek együtt, de közben már készültek 
az új fészek építésére itt Környén a Jókai 
utcában. Akkor még hol volt az aszfal-
tos út? Mint gazdasági dolgozó, sokszor 
segítette ki az utcabelieket, traktorral 

kihúzva a sárból, kátyúból a szenes autót, 
az építőanyagot szállító járműveket. Az is 
előfordult, nem lévén fuvar, lovaskocsi, 
hogy biciklivel kellett Tatára tekerni az 
építkezéshez szükséges anyagokért és 
megpakolva gyalog vissza Környére. 
Aztán elkészült a családi ház, amit az 
évek hosszú sora alatt maga csinosított, 
bővített.

A mai világban már ritkaságszámba 
megy, hogy valaki élete folyamán csak 
egy munkahelyen dolgozzon. Nos, Józsi 
bácsi büszke lehet erre, hiszen az Állami 
Gazdaságba kezdte munkáját, mint 
traktoros, kombájnos, majd géplakatos, 
aztán innen is ment nyugdíjba 42 évnyi 
munka után. Szerette a szakmáját, sok 
újítása volt, amikor elromlott valami, vagy 
nem volt alkatrész, mindig kiötlött ezt-azt, 
a háztartásban is az általa készített kés 
működik a legjobban a mai technikai 
csodákkal ellátott világban. 

Nem jártak nyaralni, de a hévízi üdü-
lések mindig emlékezetesek maradnak, 
mint ahogy repülőn sem ült, csak nevetve 
mondta, hogy ez így nem pontosan igaz, 
mert a németeknél a repülőket egyik 
helyről a másikra vezetve csak ült rajta, 
de a szárazföldön gurulva.

Egy szívbetegség felfedezése kapcsán 
mondta neki a néhai László doktor, hogy 
ötven éves koránál tovább nem fog élni. 
„Jól rácáfoltam”, mosolyogott huncutul. 

Ehhez biztosan kellett a szerető, nyugodt 
család, a Mama hiányának elviselése 
úgy, hogy lányai, vejei, unokái szerető, 
óvó, féltő gondoskodását élvezheti, és 
nem utolsósorban a saját életszeretete, 
hiszen a mai napig meg van a menet-
rendje: délelőtt a ház körüli munkálkodás, 
napi látogatás a szemben élő nővéréhez, 
Margit nénihez, aki 92 éves, és jó testvér-
ként segíti őt is, amiben tudja. Többször 
látják vendégül a dunaalmási húgot is, 
ilyenkor együtt idézi fel a régmúlt történé-
seit a három testvér. Az sem okoz gondot 
neki, hogy ebéd után elmosogassa az 
edényeket a család után, vagy elpakol-
jon a szárítóról, besegítsen a háztartási 
munkákba, hogy megkapálgassa a ve-
teményest, hogy fúrjon-faragjon.  Mindig 
naprakész az ország dolgaiban, követi az 
eseményeket a tévén keresztül, és olvasni 
is nagyon szeret.

Kilencven évet pár sorban beletö-
möríteni nagyon nehéz, bízom benne, 
hogy Józsi bácsi életútja példaértékű a 
mai fiatalságnak, hogy egy küzdelmes, 
szerény élet is lehet boldog, hiszen a 
legfontosabb az, hogy pozitívan álljunk 
mindenhez.

Drága Józsi bácsi, kívánom, hogy a sok 
évvel ezelőtti doktori jóslatra továbbra is 
cáfoljon rá, és duplázza meg azt. Nagyon 
jó egészséget, örömteli boldog életet!

Varga Kató (ahogy Ő szólít sok éve engem)

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

95 esztendős
Géber Józsefné, született Richtech Mária  

(február 6.)
80 esztendős

Stumpf Ferencé, született Auer Valéria  
(február 18.)

Tóth Imréné, született Beck Teréz (február 21.)
75 esztendős

Bódi Istvánné,  született Horváth Mária Anna  
(február 18.)
70 esztendős

Gábor István (február 7.)
Hegedűs Mihály (február 20.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kisfiúval 
gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Horváth György és Jurida Gabriella  
kisfiát Györgyöt

és
Koncz Adrián és Benczik Evelin  

kisfiát Noelt.

A kisfiúknak és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei 
számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik 
a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt 
pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig 
veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, 
s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró 
körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig 
nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a programban megha-
tározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás 
nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!
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Tudod mit jelent sáfárnak lenni?
Erre a kérdésre kerestük a választ február 
13-án a Tatai Református Egyházmegye 
idei Presbiteri Konferenciáján, amelyet 
a Környe-Oroszlányi Református Misz-
sziói Társegyházközség szervezhetett 
meg. Gyülekezeteink az egyházmegye 
területén a legkisebb létszámú gyüle-
kezetek közé sorolhatók, mégis nagy 
megerősítés és mondhatni ajándék 
volt számunkra az, hogy egy ilyen nagy 
létszámú – közel 250 fős – találkozót 
rendezhettünk meg Környén. 

M egerősítés volt, mert a hónapok 
óta tartó munka során napon-
ként megtapasztalhattuk a 

Mindenható Isten gondviselését, azt, 
hogy a tenyerén hordozott bennünket. 
Ajándék volt, mert a közös feladat, a 
készülődés még közelebb hozta egy-
máshoz gyülekezeteink tagjait és megél-
hettük, hogy mit jelent a sok előkészület, 
a hirtelen támadt próbák közepette is 
keresztyén embernek lenni, mit jelent egy 
alkalomért közösen imádkozni egy szívvel 
és egy lélekkel Isten elé menni. 

Én hiszem, hogy ezt tapasztalhatták 
meg a több mint harminc református 
gyülekezetből érkező gyülekezeti tagok, 
presbiterek, gondnokok és lelkipásztorok.

Az eseményen a konferálás szolgá-
latát a gyülekezet teológusa Bogyó 
Zsófia végezte, aki elsőként Ft. Köntös 
László Egyházkerületi főjegyző urat 
kérte fel, hogy igei szolgálatával kezdje 
el a konferenciát. Főjegyző úr az első 
Korinthusi levél negyedik részének első 
három verse alapján arról tett bizony-
ságot, hogy koránt sincsen egyszerű 
feladata mindazoknak, akikre az Isten 
a sáfárság szolgálatát bízta. Hiszen 
nekünk nem valami nyilvánvalóról, 
kikutathatóról, vagy tudományosan bi-
zonyítható valóságról kell bizonyságot 
tennünk, hanem éppen ellenkezőleg, 
a megfoghatatlanról, pontosabban, 
a felfoghatatlanról, Isten titkairól kell 
szólnunk. Segítségünkre szolgál, hogy 
Isten mindnyájunk számára nyilván-
valóvá tet te ezt a titkot, méghozzá, 
hogy mennyire szeret bennünket, az 
Ő Egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. 
Ennek az igazságnak a hirdetésében 
hűségesen ki kell tartanunk, bárki bár-
mit is mondjon.

Főtiszteletű úr szolgálatát követően, 
a gyülekezet nevében Nt. Nagy Péter 
lelkipásztor és Bacher Józsefné gond-
nokasszony köszöntötte a megjelenteket. 
Gondolataik afelől erősíthettek meg 
mindnyájunkat, hogy a gyülekezetek 
izgalommal, mégis nagy szeretettel és 
örömmel készültek a résztvevők foga-
dására. 

Ezután Környe Község Önkormányzata 
nevében Beke László polgármester úr 
köszöntötte a vendégeket. Köszöntőjében 
rávilágított arra, hogy a község épülése és 
szépülése, mind- mind azt mutatja, hogy 
a benne élők jól sáfárkodnak a rájuk 
bízottakkal. Ehhez pedig nagy segítség 
az az összefogás, ami az önkormányzat 
és a település gyülekezetei, lelkipásztorai 
között tapasztalható. Köszönetmondással 
hozzá kell tennünk mindezekhez, hogy ez 
a konferencia sem valósulhatott volna 
meg Környe Község Önkormányzatának 
és polgármesterének, önzetlen és segítő-
kész támogatása nélkül. 

Végezetül pedig az egyházmegye 
elnöksége nevében Gyimóthy Géza 
egyházmegyei főgondnok üdvözölte a 
megjelenteket, mindnyájunkat intve arra, 
hogy ne feledkezzünk meg soha arról, 
hogy a termőföldhöz hasonlóan, gyü-
lekezeteinket is folyamatosan gondozni 
és ápolni kell.

A köszöntések elhangzása után, Ft. 
Dr. Márkus Mihály nyugalmazott püspök 
úr tartotta meg előadását. A II. Helvét 
Hitvallás 450 éves jubileumán arra figyel-
meztetett, hogy ezt a vallási iratot ma is 
illik lelkesen olvasnunk és tanulmányoz-
nunk, mert sok aktualitásra, talán még 
számunkra ismeretlen igazságra világít 
rá és jelenti ki nyilvánvalóan, mint is jelent 
református keresztyén embernek lenni és 
az egyház szolgálatában tisztán, hűség-
gel megállni.

Az előadások sorában némi pihenő 
következett, amikor meghallgathattuk a 
Környei Német Nemzetiségi Dalkör által 
összeállított dalcsokrot, amelyből a 25. 
zsoltár eléneklése – amellyel a dalkör 
külön erre az alkalomra készült – különös-

képpen meghatotta és szíven érintette a 
jelenlévőket.

A Dalkör szolgálatát követően a Pá-
pai Református Teológiai Akadémia 
rektorának, Dr. Vladár Gábor előadását 
hallgathattuk meg. Az előadás során 
rektor úr kiemelte, hogy a szolgálati lehe-
tőségeink megragadásában soha sem 
befolyásolhatnak bennünket az éppen 
aktuális politikai viszonyok és hatalmak. 
A gyülekezeten, az egyházon, egy-egy 
közösségen belül mindnyájunknak meg 
kell ragadnia a lehetőséget arra, hogy 
szolgáljon mások felé és ezzel mindenkor 
Isten irántunk való szeretetéről és jóságá-
ról tegyen bizonyságot. 

Az előadást követően ismét Környe 
község életébe tekinthettünk be, amikor 
meghallgathattuk a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde Kamarakórusának lelkeket 
felüdítő és mindnyájunkat vidámsággal 
eltöltő énekkari szolgálatát.     

A konferencia zárásaként, a hirdetése-
ket és az ebédmeghívást követően, Máté 
László esperes úr köszöntötte a konferen-
ciát és bocsájtotta el az egybegyűlteket 
Isten áldásával. 

Én pedig a Környe-Oroszlányi Refor-
mátus Gyülekezet nevében szeretettel 
köszönöm meg mindazoknak, akik se-
gítségükkel, jelenlétükkel, bárminemű 
szolgálatukkal azon voltak, hogy mind-
nyájan megtaláljuk a választ a kérdésre: 
TUDOD-E MIT JELENT SÁFÁRNAK LENNI? 
Teljes szívünkből kívánjuk, hogy Isten 
mutasson rá mindnyájunk életében arra 
az értékre, amellyel Isten dicsőségére 
szolgálhatunk családunk, munkatársa-
ink, gyülekezeteink, közösségeink, anya-
szentegyházunk életében.

Nagy Péterné

Környére látogatott az opera nagykövete
Anyukámnak, apukám-
nak, a testvéremnek, 
a mamának és ma-
gamnak – szorongatott 
február 5-én a Művelő-
dési Házban egy kisfiú 
öt papírlapot, rajtuk 
Pitti Katalin, az opera 
nagykövetének dedi-
kálásával. Bár a rend-
hagyó énekórán részt-
vevő diákok jelentős 
része minden bizonnyal 
még nem sokat, vagy 
egyáltalán nem hallott 
az Liszt Ferenc Díjas 
Érdemes művészről, a 
rendhagyó találkozás 
után sejthették, hogy 
ő egy nagyon híres néni, aki nagyon 
szépen tud énekelni.

P itti Katalin a Magyar Állami Opera-
ház pályázatán nyerte el AZ OPE-
RA NAGYKÖVETE címet, melynek 

birtokában általános iskolások szívéhez 
szeretné közelebb vinni a műfajt. A cím 
elnyerése óta több nagyjából másfélszáz 
iskolába látogatott el, február elején  
a környei diákokhoz, akiket a Művelődési 
Ház nagytermében egy igazi öltöző-
asztal is várt jelmezekkel, kellékekkel.  
A művésznőt a házigazdák részéről  

a szép énekhangjáról is ismert Szakálné 
Gaál Monika iskolaigazgató köszöntötte, 
s a diákoknak elárulta, hogy ő akkor fertő-
ződött meg, amikor nagyjából annyi idős 
lehetett, mint ők, s a televízióban látta 
Pitti Katalint énekelni Sybill szerepében. 

Az operaénekes a majd kétórás inter-
aktív előadás során mindent megtett 
azért, hogy a diákokat is megfertőzze ars 
poétikájának, Hamvas Béla sorainak szel-
lemében, amely így szól: a tanítás pedig 
szent kötelesség, mert „...amit szerzel, amit 
elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg! 
Szabad vagy a kövektől az étherig, de jajj 

neked, ha magadnak 
tartod meg!”

A művésznő elsősor-
ban saját szerepeiből, 
felvételeiből nyújtott át 
válogatást, melyeken 
keresztül  a tanulók be-
pillantást nyerhettek az 
opera világába Mozart 
Allelujájával indítva, a 
Traviata pezsgőáriájá-
val zárva, s a Tavaszi szél 
vizet áraszt című népdal 
is elhangzott egy közös 
éneklés során.

A művésznő szenve-
délyesen, szeretettől át-
itatva mesélt a zenéről, 
pályafutásáról, sikereiről, 

szerepeiről, s a sors furcsa játékáról is, 
hiszen esztendőkkel ezelőtt az is meg-
esett vele, hogy nagymamája kedvenc 
dalát, a Kék nefelejcset Tokióban hallotta 
viszont egy japán hegedűművész elő-
adásában. Személyes életútját érintve 
elmesélte, hogy édesapja annak idején 
nem támogatta operaénekesi terveit, ő 
viszont eldöntötte, hogy bizonyít, s azért 
is híres énekessé válik. A diákokat is arra 
buzdította, hogy bármilyen tehetség la-
kozik bennük, azt aknázzák ki, higgyenek 
az álmaikban, magukban, s valósítsák 
meg terveiket.

Női szeszély
10 dkg zsírt 4 tojássárgájával 
habosra keverünk, 2 dl langyos 
tejben kevés cukorral 2 dkg 
élesztőt felfuttatunk, 35 dkg 
liszttel fakanállal kikeverjük, 
zsírozott tepsibe öntjük és kelni 
hagyjuk, majd félig megsütjük. 
Még forrón lekvárral megkenjük.  
5 tojásfehérjét 20-25 dkg cu-
korral kemény habbá verünk, 
a tésztára kenjük és a sütőbe 
visszatéve takaréklángon kész-
re sütjük.

Köszönet Golda Andrásnénak,  
aki édesanyja régi receptjét osztotta meg velünk. 

Kedves Olvasó, Kedves Környeiek!
 

Továbbra is várjuk a sváb süteményes recepteket, hiszen  
terveinkben szerepel egy kiadvány megjelentetése. 

Tirhold Kármen e-mail: nemetnemzetiseg@kornye.hu,  
telefon: 06 70 3891308

Ketten debütáltak az év 
első környei véradásán

B ár Prekob Anita és Jakobi Zsolt személyében két elsőal-
kalmas donor is érkezett az idei év első Környén tartott 
véradására, a megjelentek száma összességében elma-

radt az egy évvel ezelőttitől. A Vöröskereszt felhívására tavaly 
ilyenkor pontosan hetvenen nyújtották karjukat a Művelődési 
Házban, ezúttal ötvenöten. Kissné Ágoston Éva véradófelelős 
hosszú évek tapasztalatai alapján nem furcsállja és nem kevesli 
a létszámot, hiszen – mint elmondta – mindig is hullámzó, kiszá-
míthatatlan volt, hányan érkeznek, a fő, hogy az évi összesítés 
ne apadjon. A rendszeres véradókat és azokat is, akik még 
csak fontolgatják a véradás lehetőségét, idén – mint minden 
évben – még három alkalommal várja a Vöröskereszt a környei 
Művelődési Házban. A véradások időpontjait könnyű megje-
gyezni, ugyanis áprilisban, júliusban és októberben is a hó 27. 
napján lesz 12.30 és 17.30 között.
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Tavaszváró egészségdélután
Díjtalanul látogatható tavaszváró egészségdélutánt szervez a Művelődési Ház március 4-én (péntek) 14 és 18 óra között. 
A Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya (volt ANTSZ) munkatársainak részvételével 
az érdeklődőket testtömeg mérés, BMI mérés, izom százalék testzsír százalék, hasi zsír és alapanyagcsere kalkuláció, 
vérnyomás-mérés, 2-es típusú diabetes kockázatértékelő kérdőív, táplálkozási tanácsadás, vércukor és koleszterinszint 
mérés várja. A lelki felfrissülésre és megtisztulásra vágyók a délután folyamán Járóka Ferencnéhez, Loncihoz is fordulhat-
nak. Ízelítő a spiritiszta „repertoárjából”: radioesztézián, reflexológián alapuló állapotfelmérés, auramérés, auratisztítás, 
energiaszint mérés, energia feltöltés, csakratisztítás, beállítás.

Tavaszváró egészségdélután március 4-én 14.00 és 18.00 óra között a Művelődési Házban!  

Valamennyi szűrés és szolgáltatás DÍJTALANUL vehető igénybe! 

A szervezők mindenkit szeretettel várnak a Művelődési Házban! 

Március 18.  

(péntek)  

15.00 óra

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye és a Művelődési Ház közös húsvétváró 
kézműveskedésre invitálja a gyerekeket, szü-
lőket, nagyszülőket március 18-án (péntek) 
délután 3 órától. A résztvevők közösen ké-
szíthetik el az ünnep díszeit, hímes tojásokat, 
dekoratív asztaldíszeket, s még számos szép 
húsvéti kelléket.

HÚSVÉTVÁRÓ 
KÉZMŰVESKEDÉS
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Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
tisztelettel meghívja községünk polgárait 

Nemzeti ünnepünk, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója, március 15-e  

alkalmából megrendezésre kerülő helyi ünnepségünkre. 
 

Megemlékezésünk időpontja: 
 

 
 
 

 
AZ ÜNNEPI MŰSOR PROGRAMJA: 

 
17:00  Ökumenikus istentisztelet a Környei Római Katolikus 

Templomban 
 
17:30  Ünnepi program a Művelődési Házban: 
 

 köszöntőt mond Beke László polgármester 
 a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjainak műsora 

 
A műsor után gyertyás átvonulást követően koszorúzás a Kegyeleti 
Parkban. 

 
A megemlékező eseményekre  

szeretettel várjuk községünk lakosságát! 
 

Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
 
 

Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted 2016.

Gyalogtúra
Időpont: 

2016. március 12. (szombat)
A túra hagyományos útvonala: Környe – Környebá-
nya (4,5 km) – Vitány-vár (8,3 km) – Szarvas kút (9,8 
km) – Mátyás kút (11,3 km) – Vértessomló (17,3 km) – 
Környe (21,9 km). Gyülekező az iskola parkolójában 
8.45-től. Indulás: 9.00. Várható visszaérkezés: 16.00.

Előzetes jelentkezés, érdeklődés a  
30/9853839-es telefonszámon Gubicza Istvánnál.

Minden mozogni vágyót és természetszeretőt várunk!

Nőnapi 
 Retro party 

március 12-én szombaton  
20.00 órától 

a 

 
 
 

Szökőkút Büfében! 
Környei Művelődési Ház 

 

 
Szeretettel várunk minden kedves mulatni vágyó 

vendéget! 
 
Belépőjegy ára: 1000Ft/fő 
Asztalfoglalás: 
06-34-478-578 
06-30-754-6354 

Kismamaklub
Kismamaklub indul március 2-án a Művelődési 
Házban. Jenei Zita minden leendő anyukát sok 
szeretettel vár szerdánként délután fél 5-től az olva-
sóteremben 5 héten át. Az első találkozás témája 
a várandósság és a magzat fejlődése. Később 
szó lesz a szülésről, a felmerülő kérdésekre a ta-
tabányai kórház szülésznője válaszol majd. Egyéb 
témák: szülés utáni változások, újszülött ellátása, 
csecsemő gondozása és táplálása, szoptatás, vé-
dőoltások, csecsemő fejlődése, továbbá várható 
előadás a gyermekbetegségekről, gyermekkori 
balesetekről, elsősegélynyújtásról. 

A Kismamaklubba minden leendő  
anyukát sok szeretettel vár Jenei Zita!  

(jeneizita@gmail.com)

       

       2016. március 9. (szerda) 19 óra

Jegyek február 22-étől 
vásárolhatók hétköznapokon 

10.00 és 17.00 óra között 
1000 Ft-os áron, 

KÖRNYE KÁRTYÁVAL 
500 Ft-ért.

Művelődési Ház – Környe, Alkotmány u. 1. (telefon: 34 473-091).

Programok



Közérdekű információk

Iskola – hírek, programok

Február 17-én rendezték meg Tatabányán, a kertvárosi Bá-
nyász Művelődési Házban a Bolyai Levelezős matematika 
verseny eredményhirdetését és díjátadó ünnepségét. Erre az 
eseményre azokat a tanulókat és felkészítő tanáraikat várták, 
akik évfolyamukon az első három helyezés valamelyikét elérték. 
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lából két tanuló is részt vehetett a díjátadón: a 6. évfolyamon 
3. helyezést elért Szántó Csongor, valamint a 8. évfolyamon 
2. helyezést elért Hartmann Vivien. Gratulálunk a diákoknak, 
valamint felkészítő tanáruknak, Kollárné Paragi Évának!

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola végzős diákjai a továbbtanulásuk sorrendjét március 
16-án és 17-én módosíthatják. 

Az intézmény március 22-én nyílt napot tart a leendő első 
osztályos gyerekek részére.

A tavaszi szünet március 24-étől április 1-jéig tart, a szünet 
előtti utolsó  tanítási nap március 23-a (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap április 4-e (hétfő).

Közmeghallgatás  
és falugyűlés

Környe Község Önkormányzatának, valamint a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe képviselő-testülete értesíti a 
lakosságot, hogy március 7-én hétfőn, 16 órától a Polgármesteri 
Hivatalban közmeghallgatást (nemzetiségi közmeghallgatás: 
1. sz. terem, önkormányzati közmeghallgatás: Horváth Miklós 
terem), 17 órától a Művelődési Házban falugyűlést tart, melyre 
tisztelettel várja az érdeklődőket. A falugyűlésen tájékoztató 
hangzik el a tavalyi évben elvégzett feladatokról, az idei ter-
vekről, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnöke is beszámol az elmúlt esztendőben végzett munkáról.

Gombász szakkör

Gombász szakkör indítását tervezi a környei Művelődési Házban 
Fél Attila gomba-szakellenőr. A márciustól májusig és szeptem-
bertől novemberig tartó szakkör tagjai minden második kedden 
találkoznak majd a Művelődési Házban, ahol ismeretterjesztő 
előadások várják az érdeklődőket, de a programban jó han-
gulatú kirándulások, gombásztúrák is szerepelnek, és egy kis 
gasztronómia is. Ízelítő az előadások tartalmából: gomba-
határozás, amit tudni kell előadása a kucsmagombákról, a 
papsapkagombákról, a gyógyhatású gombákról.

Részvételi díj: 2×3000 Ft. Jelentkezni március 13-áig lehet a 
gombasztanfolyam@gmail.com e-mail címen, illetve a 06 20 
561 0267-es telefonszámon.

Változik az I. sz. rendelőben  
a rendelési idő

Március 23-ától változik az I. sz. Háziorvosi Rendelőben (Belo-
iannisz u., telefon: (473-064). Dr. Bublovics Péter rendelési ideje. 
A háziorvos rendelési ideje március 23-ától. Szentgyörgypuszta: 
hétfő 08.00– 09.00. Környe: hétfő 09.00–12.30, kedd 13.00–17.00, 
szerda 08.00–12.00, csütörtök 13.00–17.00, péntek 08.00–12.00.

Változás  
a gyermekorvosi rendelésben

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos március közepén tovább-
képzésen vesz részt, emiatt Dr. Pluhár Szilvia tart rendelést 16-án 
9 és 11, 17-én 12 és 14, valamint 18-án 11 és 13 óra között.

Felhívás

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás – amelynek Környe 
is tagja – legutóbbi ülésén TDM szervezet létrehozásáról fo-
gadtak el határozatot az érintett önkormányzatok. 

A Turisztikai Desztináció a helyi, turisztikai értékeket felkutató 
és a látogatókat vonzó falusi turisztikai lehetőségeket ötvözi 
a megnyíló pályázati lehetőségekkel. Ebben a szervezetben 
kínál aktív részvételi lehetőséget a település falusi turizmusban 
lehetőséget látó vállalkozói rétegének a Tatabányai Többcélú 
Kistérségi Társulás. Az önkormányzatok, döntésük alapján, a 
pályázati lehetőségek, és a közös turisztikai érdekvédelem 
kihasználása érdekében önálló nonprofit kft.-t kívánnak lét-
rehozni. A Nonprofit kft. tulajdonosi körének kialakítása, és 
az információk átadása érdekében hívjuk és várjuk a helyi 
érdekelteket Fórumra.

Helyszín: Környe, Művelődési Ház. Időpont: 2016. március 1.  
17.00 óra. A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás felkéré-
sére, az előkészületek szakmai támogatását a Vértes Agorája 
végzi. Részvételi szándékát kérjük, jelezze a feher.peter@
avertesagoraja.hu e-mail címen.

 
 

         Hosszútávra, biztos jövedelemmel! 
 
 

                                           MÓR-ra 
            keresünk partnercégünk folyamatosan bővülő 
                           csapatába munkatársakat:                                                                                                                                                              
 

                 OPERÁTOR 

               GÉPKEZELŐ 

                                                                                                                                                                                       
Tájékoztató  és Tesztírás: 

2016. március 11. péntek 
         13:00 óra 

 Helyszín: 
                Környe – Művelődési Ház 
                    2851 Környe, Alkotmány u. 1. 
 
 

 
HUMÁNIUS KFT.  Székesfehérvár, Ady Endre u. 13.  
22/319-029,   20/ 997-0997,   20/ 333-0789,   20/ 911-5005 
 

                                                                                  (nyilv. szám: 4322-2-3/2004) 

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


