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Pünkösdöt és a jubiláló partnerkapcsolatot  
ünnepeltük

Tavaly ősszel Steffenbergben, a pünkösdi 
hétvégén pedig Környén köszöntötték a 
két település tíz esztendős partnerkapcso-
latát, s erősítették meg annak folytatását. 
A németországi partnertelepülésről már 
csütörtökön megérkeztek a vendégek, az 
itt tartózkodásuk programjai közül kiemel-
kedett a Pünkösd vasárnapi, amikor része-
sei lehettek a már hagyományos környei 
ünnepi rendezvénynek, s Peter Pfingst 
és Beke László polgármesterek ellátták 
kézjegyükkel a tízéves partnerkapcsolat 
megerősítéséről szóló dokumentumot.

A Pünkösdi Vígasságok a Közösségi 
és Tájháznál vették kezdetüket, ahol 
Tirhold Kármen, a Német Nemzetisé-

gi Önkormányzat Környe elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket, majd a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyermekcsoport, a Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Szivárvány Tánc-
együttes műsorát követően a Schwowischi 
Buam muzsikájára és a vendégek bíztatása 
mellett döntötték ki a májfát az önkéntes 
tűzoltóság tagjai. Bár az erős szél alaposan 
megnehezítette a dolgukat, a színes szala-
gok között megbúvó borosüveg „ép bőrrel” 
megúszta a kalandot. 

Ünnepélyesen ígéretet teszünk arra, hogy 
a településeink között meglévő baráti kötő-
déseket továbbra is fenntartjuk és megerő-

sítjük. A jövőben is kiemelt feladatunknak 
tekintjük, hogy Steffenberg és Környe fiataljai 
között további szoros kapcsolatok épülhes-
senek ki, hiszen ezzel is hozzájárulunk az eu-
rópai szomszédság, a kölcsönös megértés, 
az összetartozás érzésének megerősítéséhez 
– ez azon a dokumentumon olvasható, 
melyet a kedvezőtlen időjárás miatt az 
általános iskola ünnepi díszbe öltöztetett 
tornatermében szentesített aláírásával Peter 
Pfingst és Beke László. A partnerkapcsolati 
megállapodást annak idején, 2005. július 

8-án Peter Pfingst, Steffenberg és Horváth 
Miklós, Környe polgármestere látta el kéz-
jegyével, a kezdeteket Paul-Heinz Petri, a 
Steffenbergi Partnerkapcsolati Egyesület 
volt elnöke így idézte fel: ebben az ötletben 
hangsúlyos rész vállalt a környei „Német 
Kórus” és a steffenbergi „Hagyományőrző” 
egyesület. Ők, és Horváth Miklós, Peter Pfingst 
polgármesterek, valamint néhány aktív 
polgár intenzív előkészítő munkájának kö-
szönhetően sikerült aztán ezt a partnerséget 
megvalósítani. 

Gutenberg nyomában – „Egy kiállítás margójára”
Úgy, ahogy a beharangozókban szerepelt, 
a május 6-ától egy hétig megtekinthető 
kiállítás darabjaival ugyan valóban nem 
mentünk vissza egészen Gutenbergig, de 
azért a gerincet az 1800-as végi évekből 
származó könyvek, bibliák és újságok 
alkották, amik már koruknál fogva is 
különlegesen nagy értéket képviseltek. 
Természetesen tulajdonosaiknak ennél 
jóval többet, sok-sok emléket.

A kiállításon megcsodálhatott kiad-
ványok nagyobb részét magán-
személyek  kölcsönözték. Nagy 

örömmel hallgattam, amikor azzal adták át 

„kincseiket”, hogy képzeld el: „ezek még az 
ük-, illetve a dédszüleimé voltak”.

A kiállított kiadványok közül talán a legér-
dekesebbek a bibliák voltak, mivel – az ak-
kori kor szokásának megfelelően – ezekbe 
jegyezték a családi eseményeket, úgymint: 
születés, halálozás, házasság. Ezek alapján 
végigkísérhetjük egy-egy család évszáza-
dos történetét. A szinte rongyosra olvasott 
mesekönyvek nagyon szép emlékeket idéz-
tek fel tulajdonosaikban és a látogatókban 
is, visszaidézte gyermekkorukat. A fiatalok 
pedig megismerhették, hogy mi nyújtott 
nagy- és dédszüleiknek szórakozást a Tv, a vi-
deók és DVD-k, az internet és az e-book előtt.

A korabeli újságok – az 1800-as évek vé-
giektől az 1970-es évek közepéig megje-
lentekből – egyedi és bekötött példányai 
között lapozgatva megismerkedhettek 
eleik szűkebb és tágabb környezetének 
eseményeivel, mindennapi életével.

A kiállított tárgyak egy részét az eltelt 
idő kissé megviselte, némelyik eléggé 
viharvert lett, így is látható volt az az igazi 
mívesség, igényesség, mely a korszak 
könyvkötészetét, könyvkiadását jellemez-
te. A borítók egy része bőrből, bársonyból, 
fémmel, gyönggyel kivarrottan, aranyozott 
felirattal készült. 
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Pünkösdöt és a jubiláló  
partnerkapcsolatot ünnepeltük
…folytatás az első oldalról

A testvérvárosi kapcsolat megalapítói egyre 
idősebbek lesznek, vagy már el is hunytak, 
ezért most a fiatalabb generáción a sor, 
hogy a partnerség továbbra is fennmarad-
jon az alapítók szellemében – fogalmazott 
Paul-Heinz Petri, majd kérésére a jelenlévők 
néma felállással tisztelegtek Horváth Miklós 
és Alfred Weitzel, a Steffenbergi Partner-
kapcsolati Egyesület egyik alapítójának 
emléke előtt. 

A gondolathoz csatlakozva Tirhold 
Kármen, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe elnöke úgy vélte, hogy a 
partnerkapcsolatot egy évtizede szilárd 
alapra helyezték, s az továbbra is bővíthető, 
további tartalommal tölthető meg, melyhez 
még több ember kívánnak aktivizálni. Ez 
a célunk és ebben az értelemben szeret-
nénk folytatni munkánkat! – hangsúlyozta 
az elnök.

A németországi delegációt a testvér-
városi kapcsolat 11. évében járva Peter 
Pfingst utóda, Gernot Wege, Steffenberg 
elöljárója, Paul-Heinz Petri, a szomszédos 
település, Gladenbach nyugalmazot t 
polgármestere Klaus-Dieter Knierim és 
felesége is elkísérte Környére, így a lekö-
szönő polgármester ünnepi beszédének 
kezdetén számukra is köszönetet mondott 
megtisztelő jelenlétükért. 

Partneri együttműködésünk célja, hogy 
az embereket egész Európa szerte és azon 
kívül is összehozzuk, elősegítsük közöttük a 
megértést, és közelebb hozzuk hozzájuk a 
demokráciát. Egymás megértésének és 
az egymás iránti érdeklődésnek az előse-
gítése, a tolerancia és a világ nyitottsága, 
ezek voltak és ma is ezek társadalmunk 
legfontosabb értékei. Ezek az értékek a 
sarokkövei európai-demokratikus önazo-
nosságunknak. Partneri együttműködési 
okmányunkban is benne van, hogy ezeket 
az értékeket tovább kell adni fiataljainknak. 
– hangzott el a németországi testvértele-
pülés polgármesterétől, aki a kölcsönös 
látogatások megritkulását sem elkendőzve 
arra kérte a német és magyar települések 
polgárait, hogy továbbra is közösen mun-

Kerekező vendégek

Gutenberg nyomában – „Egy kiállítás margójára”
…folytatás az első oldalról

Érdekesség, hogy egyes könyvekben 
(Pl.: az 1900-as évek elején készült Arany 
János balladáiban) az illusztrációkat 
egyedileg rajzolták és ragasztották be. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy az érdek-
lődők szívesen vették kezükbe a kiállítás 
darabjait, óvatosan forgatva az értékes 
lapokat. Jó volt hallgatni a megjegyzése-
ket a könyvekről, a hozzájuk fűződő saját 
élményekről. Köszönjük a látogatók pozi-
tív véleményeit, melyekből az is kiderült, 
hogy a KÖNYV örök érték és az is marad 
még sokáig.

Köszönjük azok közreműködését, akik 
értékes példányaikkal segítették, hogy 
minél érdekesebb, színvonalasabb le-
gyen a kiállítás. A teljesség igénye nélkül 
álljon itt néhány név azok közül, akik – a 
hagyatékok kivételével – kölcsönöztek: 
Kerecsényi Antal; Nikáné Vadász Erzsébet 
és Reményiné Vadász Gabriella; Vanya 
László és Vanyáné Kalocsai Mária; Sátor 
Magdolna; Ráczné Wiszt Vilma.

Hajmáné Kalocsai Éva, Községi Könyvtár

kálkodjanak ezen a baráti kap-
csolaton, vonjanak be minél több 
fiatalt, s töltsék meg élettel a part-
neri együttműködést. Kívánom 
mindannyiunknak, hogy a Környe 
és Steffenberg közötti partnerség 
az eljövendő években termékeny 
jövőt éljen meg. Számomra, tisz-
telt ünneplő vendégeink, ez az 
utolsó partnerségi rendezvény 
hivatalos funkciómban. Csaknem 
18 év után elhatároztam, hogy 
nem pályázom Steffenberg város 
polgármesteri tisztségére. Már 
megválasztották utódomat, aki 
szűk 3 héten belül el is foglalja pol-
gármesteri hivatalát. Meg vagyok 
arról győződve, hogy utódom is 
mindent meg fog tenni partneri kapcso-
lataink érdekében. Ebben a reményben 
kívánok magunknak szép ünnepet, és ter-
mékeny jövőt településeink barátságának 
– zárta gondolatait Steffenberg leköszönő 
polgármestere.

A házigazdák részéről Beke László a 
testvérkapcsolat alapköveinek letétemé-
nyesei, Alfred Weitzel és Horváth Miklós sze-
mélye mellett fontos mérföldkőként emelte 
ki az iskolák közötti cserediák kapcsolatot, 
melyet mára a települések közötti diákcse-
re vett át. Nagyon örülök, hogy a mostani 
alkalomra, amikor aláírásunkkal megerősít-
jük ezt a kapcsolatot, ilyen szép számmal 
jöttek el hozzánk barátaink. Remélem, ez 
a mostani néhány nap megerősítette az 
érzést, hogy amikor Környére jöttök, akkor 
hazajöttök, hozzánk – fogalmazott, s re-
ményét fejezte ki, hogy aki most először jár 
Környén, az is úgy érzi, hogy ide vissza kell 
térnie, mint ahogy a környeiek is ugyanígy 
éreznek Steffenbergben.

Beke László az önkormányzat és a falu 
egésze nevében fejezte ki köszönetét Pe-
ter Pfingst, Környe díszpolgára számára, 
aki mindvégig szívén viselte és támogatta 
a kapcsolatot, segítette, hogy az iskolás 
gyerekek, fiatalok között lévő cserediák-
kapcsolat folytatódhasson. Értékesnek és 
fontosnak tartotta, hogy a jövő generáci-
ója kölcsönösen megismerhesse egymást, 
megtapasztalhassa azt, hogy a köztünk 
lévő 1000 kilométeres távolság ellenére 

nagyon sok mindenben ugyanúgy gon-
dolkodunk, ugyanazok a dolgok okoznak 
számunkra örömet, vagy bánatot – hang-
zott el Környe polgármesterétől, s kívánt jó 
egészségben, boldogságban töltött hosszú 
nyugdíjas éveket Peter Pfingst számára fele-
sége Margret és szerető családja körében.  

A pünkösdi program nem szűkölködött 
vissza- és előretekintésben, hagyományőr-
ző produkciókban: az iskola tornatermében 
a Közösségi és Tájháznál fellépők mellett 
az Obereisenhauseni Hagyományőrző 
Csoport adott ízelítőt kávédaráló-polkával, 
takács- és üllőtánccal településük életéből, 
néptánc hagyományaikból, a 2013 szept-
emberében alakult Schwung tánccsoport 
pedig a környei sváb virtusból. 

Köszönetnyilvánításban is bővelkedett 
a rendezvény, hiszen az évtizedes partner-
kapcsolat nem jöhetett volna létre, s nem 
működhetett volna a „mozgatórugók” 
nélkül. Az ünnepi eseményen a Steffenberg 
– Környe évtizedes partnerkapcsolati 
együttműködéséért végzett értékteremtő 
tevékenységének köszönetnyilvánítása-
ként és elismeréséül oklevelet vehetett 
át Peter Pfingst, Paul-Heinz Petri, Adelheid 
und Dieter Meisner, Marlies und Erhard 
Kraft, a Brauchtumsgruppe Steffenberg, 
Menoniné Pillmann Teréz, Szőgyényi Zoltán 
és Szőgyényi Zoltánné, Fábián Józsefné, 
Stamler Dezsőné, a Környei Német Nem-
zetiségi Dalkör és a Környei Németek 
Baráti Köre. 

Jó ideje fontolgatta Marlies és Erhard 
Kraft, hogy egyszer kerekezve érkezik 
meg Környére Steffenbergből, s az idei 
jubileum alkalmából „neki is durálták 
magukat”. A 70 esztendős hölgy és 
78 éves férje így a partnertelepülésről 
induló autóbusz előtt 5 nappal ült nye-
regbe, s érkezett meg több mint ezer km 
kerekezés után május 12-én Környére.

V endéglátójukkal ,  Menoniné 
Pillmann Terézzel telefonon tar-
tották a kapcsolatot, így a régi 

barát innen „szurkolt”, amikor például azt 

olvasta egy üzenetben, hogy a magyar 
határ, Albertkázmérpuszta felé tartva 
igen erős szembeszéllel küzdenek. Ké-
sőbb azonban a házaspárt kárpótolta 
a Mosonmagyaróvárról induló, festői 
szépségű Duna menti kerékpárút, me-
lyen az éjszakai pihenők beiktatásával 
egészen Bábolnáig tekertek. Onnan 
szinte már csak egy „köpés” volt Környe 
Nagyigmánd, Kocs, Nagyparnakpuszta 
és Kömlőd érintésével, s hogy az utolsó ki-
lométerek is tartogassanak meglepetést, 

Beke László polgármester Kocsnál fogad-
ta őket, majd kísérte (természetesen két 
keréken) a párt községünkig.

Erhard Kraft életében a kerékpár nem-
csak, mint környezetbarát közlekedési, és 
az egészséges életmód eszköze játszott 
és játszik nagy szerepet, hiszen – mint 
mesélte – 2015-ig monocikli kerekezést 
tanított a helyi általános iskolában, és 
azzal is dicsekedhet, hogy 1957-ben mű-
vészi teremkerékpárban megszerezte a 
Német Ifjúsági Bajnok címet.
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Antikvár
A Községi Könyvtár régi 
könyvekből rendezett ki-
áll í tásával egy időben 
Antikvár is várta a könyv-
szeretőket a Művelődési 
Ház nagytermében. Nehéz 
lenne megbecsülni, hány 
könyv sorakozott az asz-
talokon új gazdára várva, 
találgatásokba sem érde-
mes bocsátkozni.

A „tükrös” néven is-
mert terembe lépőt 
amolyan „turkáló” 

fogadta, a könyvekhez 
mégis méltatlan szóhasz-
nálatot helyettesítettük az 
„Antikvár” elnevezéssel, amely valójában 
régi könyvek vásárát jelenti. Feltehetően 
ebből kiindulva kérdezték többen is, 
hogy „mennyi, az annyi?”

Ahogy azt előzetesen is meghirdettük, 
a ma már bőven húszas, harmincas 
éveikben járó, de tartalmuk értékéből mit 
sem veszítő könyveket – ponyvaregény, 

ismeretterjesztő, szépirodalom, irodalom, 
mese, kézimunka, szakkönyv – mind-mind 
díjtalanul vihették haza, akik bekukkan-
tottak az Antikvárra és bukkantak szá-
mukra kedves, esetleg régóta keresett 
kötetetekre.

Az Antikvár öt napos nyitva tartása 
alatt többen többször is fordultak, s erre 

buzdítottunk is mindenkit, hi-
szen ahogy ritkult az asztalo-
kon a könyvmennyiség, úgy 
„töltöttük” fel folyamatosan. 
Így könnyen előfordulhatott, 
hogy akinek a nyitó napon 
csak 1-2 könyv keltette fel 
érdeklődését, az később visz-
szatérve jó nagy „adaggal” 
távozott.

A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából januárban szer-
vezett jótékonysági tékavá-
sárt követő májusi díjtalan 
Antikvár és a régi könyvek-
ből összeállított kiállítás ta-
pasztalatai alapján jóleső 
érzés csatlakozni Hajmáné 

Kalocsai Éva megállapításához: KÖNYV 
a környeiek számára is örök érték...

Az olvasást népszerűsítő szervezők, a 
Községi Könyvtár és a Művelődési Ház 
kollektívája ígéri, hogy a könyvbarát 
környeiek a későbbiekben is számíthat-
nak hasonló programokra! 

Salamon Gyöngyi

Tavaszköszöntő dalos találkozó
Kultúrát nem lehet örökölni.  
Az elődök kultúrája egy-ket-
tő re e lpáro log,  ha minden 
nemzedék újra, meg újra meg 
nem szerzi magának. – Kodály 
Zoltán gondolatával nyitotta 
meg Tirhold Kármen, a Német 
Nemzet iségi Önkormányzat 
Környe elnöke a Német Nem-
zetiségi Dalkör által szervezett 
Tavaszköszöntő dalos találkozót 
a Művelődési Házban. 

A programra ezúttal is olyan 
vendégek érkeztek Tata-
bányáról, Pilisvörösvárról, 

akikhez már hosszú ideje baráti 
szálak és a dalok közös szeretetet, 
a hagyományápolás elhivatott-
sága fűzi a környeieket.

A rendez vény t  Menoniné 
Pillmann Teréz, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Német Önkormányzat 
alelnöke is megtisztelte jelenlétével, s 
ünnepi beszédében a jelenlévők létszá-
mára utalva így fogalmazott: remélem, 
ez egyben azt is jelenti, hogy ilyen szép 
számmal vannak még megyénkben 
azok, akiknek fontos a nemzetiségi ha-
gyományok és népszokások, valamint a 
dalok és ünnepek megőrzése. A népszo-
kások megőrzésének szép példájaként 

lépett színpadra elsőként a következő 
nemzedék, a Környei Hagyományőrző 
Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, 
akik bájos műsora minden rendezvény 
üde, és az arcokra meghatott mosolyt 
csaló színfoltja. A délután során megőr-
zött és saját gyűjtésű dalokkal érkezett 
a Felsőgallai Énekkar, az Alsógallai Né-
met Nemzetiségi Dalkör, a Pilisvörösvári 
Kórus, majd a házigazda Környei Német 

Nemzetiségi Dalkör Goór Józsefné veze-
tésével: majdnem másfél órán keresztül 
szóltak a hol vidám és mulatós, hol pedig 
keserédes énekek.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe támogatásával megvalósult 
program hagyományosan fehér asztal 
mellett ízletes vendéglátással, közös 
nótázással és természetesen tánccal 
zárult. 

Tavaly különdíjas lett, idén elnyerte  
a Vándor Fakanalat 

Tai chi, rendőrautó, tűzoltó „spricli”, totó, 
arcfestés, lufihajtogató bohóc, kempo 
bemutató világbajnokkal, lángos evő 
és főzőverseny, tánc, muzsika, tábortűz 
gitárzenével, vidám hangulat és kellemes 
napsütés – ezt kínálta a környei Családi 
Majális a tó partján április 30-án, s akik 
a program mellett voksoltak, minden bi-
zonnyal nem bánták meg, hogy a napot 
ott töltötték.

A reggeli órákban még gyérnek tűnt 
a tűzhelyek körül szorgoskodók 
száma, aztán szépen, fokozatosan 

benépesült a part.
A „megmozgatós” programok sorát a 

már évek óta hagyományos tai chi nyitot-
ta, ezúttal Kissné Ágoston Éva vezetésével.  
A kínai felfogás szerint születésekor minden-
kinek meggyújtanak egy gyertyát, ez az 
életenergia gyertyája.  Addig élünk, amíg 
ez ég. Ha önpusztító módon, két végén 
égetjük a gyertyánkat, hamarabb leég, de 
megfelelő életmóddal  lassíthatjuk is. Ennek 
egyik eszköze a tai chi, hiszen ezzel éppen 
életenergiát (Csít vagy Qi-t) gyűjtünk.  
A mára több mint 20 főt számláló csoport 
mindezt már tapasztalja is magán, ezért 
„toboroznak” folyamatosan a majálison 
is, hiszen várják és örömmel fogadják a 
csatlakozni vágyókat. Hétköznapokon fél 
8-tól Dr. Árendás József rendelőjének udva-
rán, kedden és csütörtökön délután hattól 
pedig a gyermekrendelő mögötti parkban 
gyűlnek össze, s gyűjtik az életenergiát. 

Lehet, hogy picit kevesebb életenergiá-
val érkeztek a felnőttek a tó partjára, hiszen 
a hagyományos családi megmozgatás hí-
vószavára kizárólag gyerekek jelentkeztek. 
Ők viszont hatalmas lelkesedéssel és elán-
nal vágtak bele a feladatok teljesítésébe, 
s a mezőny olyannyira kiegyensúlyozottnak 
bizonyult, hogy a végén a helyezetteket 
csupán 1-1 pont választotta el egymástól. 
A mocsárjárásban, gumikötél hajtás-

ban, labdavezetés-
ben, szökdelésben, 
s különböző ügyes-
ségi feladatokban a 
leggyorsabbnak és 
legkevesebb hibát 
vétőnek a Törpék bi-
zonyultak, második 
helyen végeztek a Vil-
lámok, harmadikon a 
Nyertesek, negyedi-
ken pedig a Pillangók.

A sportos megmoz-
gatás és szintén a to-
borzás jegyében tart 
minden esztendőben 
bemutatót a környei 
Gyémánt Kempo Sport Egyesület, melynek 
tagjai között Budai Anita személyében 
egy világbajnoknak is tapsolhattak a 
majális résztvevői. A Zen Bu Kan Kempo 
egy összetett harcművészeti ág, amely 
ötvözi az állóharc és a földharc elemeit, a 
tradicionális értékek fókuszban tartásával. 
Az edzéseken állóharc, földharc, dobások, 
formagyakorlatok, fegyveres formagyakor-
latok és utcai önvédelmi elemeket lehet 
elsajátítani. Környén 2013 óta van jelen a 
Gyémánt Kempo SE, ez idő alatt 21 területi 
győztest, 12 országos bajnokot és egy világ-
bajnokot sikerült Bognár Levente mesternek 
kinevelnie, de a világbajnok Budai Anita 
természetesen már Tatabányán is látogatta 
az egyesület edzéseit. Jelenleg harminc, 
20 gyerek és 10 felnőtt taggal működik 
az egyesület, amely minden mozogni és 
tanulni vágyót szeretettel vár az edzéseken, 
hétfőnként délután fél 5-től, szerdánként  
17 órától az általános iskolában. 

A kempo bemuta tó közben már  
22 különböző méretű bográcsban, kondér-
ban, tárcsán rotyogtak, sültek javában a 
különböző alapanyagokból készült ételek, 
melyek között – mint az eredményhirdetés 
során elhangzott – valamiért idén nagy 

népszerűségnek örvendett a bab különbö-
ző formációja. A Végertné Nedermann Éva, 
Tiba Sándor, Rácz Gábor alkotta zsűri ízlel-
hetett babgulyást papszelettel, csülökkel, 
és „natúr”, hagymás babot, babos csülkös 
pörköltet, káposztás csülkös babot, de a 
kínálatban szerepelt pacal, marhanyak 
pörkölt és grillkavalkád is. A gasztrotúra 
végén az ítészek egybehangzóan döntöt-
tek a helyezésekről: különdíjjal jutalmazták 
a Szulejmánok birkapörköltjét, a Go-Go 
konyha babgulyását, papszeletét, valamint 
Czirkos Attila menüjét, a csülkös-babos 
káposztát, sörben, hamuban sült csülköt. 
Harmadik helyen végeztek a Patonyi ba-
bok babos csülkös pörköltjükkel, második 
lett a Környei Polgárőrség burgundi babos 
oldalasa, s a Vándor Fakanalat a Friedrich 
formáció nyerte el vörösborral, rókagom-
bával, meggylekvárral készített vaddisznó 
pörköltje, melyet tavaly különdíjjal jutalma-
zott a zsűri, s melynek idei alapanyagát, a 
nagyjából 50-60 kilós vaddisznót maga a 
séf terítette le napokkal ezelőtt.

Téved, aki azt gondolja, hogy a tengernyi 
ételkínálat mellett nem jut még egy kis hely 
a pocakban az Idősek Klubja kollektívája 
által elkészített lángosnak. A lángos evő 
verseny, no meg maga az ízletes lángos, 
évről-évre töretlen népszerűségnek örvend: 
volt, aki mindkét „futamban” indult, volt, 
aki leleményesen nevezett, majd a rajtot 
követően egyszerűen kézbe vette a lángost 
és jóízűen befalatozta. A gyerekek java 
azonban megvívta gigászi küzdelmét a 
finomsággal, a leggyorsabbak pedig (hab 
a tortán), jutalomcsokoládét vehettek át.

A folytatásban vastapsos sikert aratott 
a Liget Line Dance Táncegyüttes műsora, 
s bár egy ideig úgy tűnt, hogy az őket 
követő Story Party Band muzsikájára töb-
ben bátortalanul inkább a tűzrakó helyek 
körül perdülnek táncra, azért idővel egyre 
többen merészkedtek a színpad elé, s 
ropták mindaddig, míg fel nem lobbant a 
tábortűz lángja, melyhez a Barta-Czirkos 
projekt – stílszerűen – hangulatos gitármu-
zsikával csalogatta a majális zárásaként 
a vendégeket.
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Hét aranyérmet tartottak itthon a diákok
Bár a hagyományos kistérségi tanulmányi 
versenyre 26-án került sor, valójában már 
22-én megkezdődött a Kisfaludy-napok, 
az általános iskola egykori tanítója, isko-
laigazgatója és névadója emléke előtt 
is tisztelgő rendezvénysorozat. Akkortól 
látható ugyanis a Művelődési Házban az 
a tárlat, amely a grafika tanszakos diákok 
műveiből ad ízelítőt. 

Á prilis 26-án a Kisfaludy-napok 8 in-
tézmény több, mint száz diákjának 
részvételével kistérségi tanulmányi 

versennyel foly tatódot t. Községünkbe 
Oroszlányból, Bokodról, Dadról, Kecskédről, 
Vértessomlóról, Bajról, Szákszendről érkeztek 
a diákok, hogy 7 tudományterületen mérjék 
össze tudásukat a különböző korosztályok-
ban egyénenként, illetve csapatot alkotva.  

A környei diákok 12 dobogós helyezést 
értek el, az aranyérmekből hetet tartottak 
itthon. 

A természetismeret feladatsort a hazaiak 
Kacz Gergő, Szabó Zsolt, Domina Máté, 
Tisch Ádám összeállítású gárdája oldotta 
meg a legkiválóbban. A legidősebbek 
rajzversenyét követően Varga Kíra vehette 
át az első helyezettnek szóló oklevelet, míg 
az 5-6. osztályosok között Németh Lilien a 
harmadik lett. Matematikából a hatodi-
kosoknál Szücs Kinga, az ötödikeseknél 
Karnuts Ferenc utasított mindenkit maga 
mögé, a negyedikesek között Mosberger 
Tamás a harmadik helyen végzett.

Magyar nyelvből csapatban Aknai-Mike 
Panna, Labossa Luca, Szántó Csongor és 
Végert Dominika, angolból Tóth Kíra, Füstös 
Bálint, Labossa Döme és Horváth Patrik nyúj-

tott aranyérmes teljesítményt, a németesek, 
Nitas Natália, Eigner Gergő, Lengyel Renáta 
és Pribéli Réka a második helyen végeztek. 
Szintén a második helyen zárt történelem-
ből a Hartmann Vivien, Hörömpöli Ádám és 
Tóth Hunor összeállítású trió.

Egyéniben a negyedikesek között ma-
gyarból a két legjobban teljesítő kisdiák 
környei volt, Szücs Anna az első helyen 
végzett, mögötte másodikként Fóthi Lora.

Gratulálunk a diákoknak és felkészítőik-
nek: Soltész Lászlónak, Magyarits Katalin-
nak, Menoniné Pillmann Teréznek, Trézlné 
Staudinger Csillának, Viskovics Andreának, 
Magyaróvári József Tamásnak, Burainé 
Murányi Magdolnának, Takácsné Eichhardt 
Emmának, Ráczné Wiszt Vilmának, Kollárné 
Paragi Évának, Kubicza Mihálynénak és 
Maticsné Szabó-Kovács Ágnesnek.

Kisfaludy gála: játék, mese, vers, dal,  
tánc 150 percben

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola programjai

2016. június 10. (péntek) 17.00 – az intézmény végzős diákjainak ballagási ünnepsége
2016. június 24. (péntek) 17.00 – ünnepélyes tanévzáró

A „szusszanásnyi” szünettel együtt bő két 
és félórán át adtak ízelítőt az általános 
iskola apró és nagyobb diákjai abból, 
hogy a kötelező tananyag mellett mennyi 
játék-, vers-, mese-, dal- és táncszeretetet, 
no meg humort „szívnak” magukba az 
intézményben. A Kisfaludy napok prog-
ramsorozat keretében ismét fergeteges 
gála várta a szülőket, nagyszülőket, ér-
deklődőket.

R endhagyó tanítási nap volt április 
28-a az iskolások számára, akik a 
különböző helyszíneken nemcsak, 

hogy megismerkedhettek számukra még 
ismeretlen fogalmakkal, tényekkel, „világ-
gal”, de meg is tapasztalhatták azokat. 

Az alsó tagozatosoknál a rendőrautó és 
a különböző eszközök ezúttal is favoritnak 
bizonyultak, még kislányok is „rávetették” 
magukat a karabélyra, bilincsre, az utazó 
planetáriumban pedig újabb lebilincselő 
látvány, az égbolt csodái vártak minden 
diákot.

A Herman Ottó természetkutató mun-
kásságához kapcsolódó, bemutatókban, 
izgalmas kísérletekben bővelkedő program 
során a diákok rengeteg információval 
gazdagodhattak a madarakról, gombák-

ról, s a leendő háziasszonyoknak, ha jól 
figyeltek, évek múlva az sem jelent majd 
gondot, miként állapítsák meg feltörés 
nélkül, hogy megzápult-e egy tojás. De a 
gyerekek azt is kipróbálhatták, milyen lehet 
légyként létezni és hogyan lehet elkerülni 
közösen, hogy a pókhálón fennakadjanak. 
Az állomáson felirat is figyelmeztette a di-
ákokat: Vigyázz! Ezen a helyszínen veszély 
leselkedik rád!

A délelőtti megtapasztalások, átélések 
után a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület bemutatója előtt Popovics 
Milán épp az ellenkezőjére, arra hívta fel a 
gyerekek figyelmét, hogy a látottakat senki 
se próbálja ki otthon. A kézilabdapályán 
a diákok a konyhai tüzekből is „ízelítőt” 
kaptak, s ha a leendő háziasszonyok ismét 
figyelmesen követték az eseményeket, ak-
kor egy életre megjegyezték, hogy égő olaj 
nem oltható vízzel, sőt, attól még inkább 
felcsapnak a lángok. 

Délután az iskola épületének falán elhe-
lyezett emléktáblánál rótta le kegyeletét az 
önkormányzat képviseletében Takácsné 
Eichhardt Emma és Wittman Ferenc bizott-
sági tagok, Kisfaludy Mihály leszármazottai, 
Szakálné Gaál Monika igazgató és Molnár 
Viktória, a Szülői Munkaközösség részéről, 

majd az egybegyűltek az egykori iskola-
igazgató sírjánál helyezték el az emlékezés 
virágait.

Vági Erika, aki 18 esztendeje indította 
útjára a környei általános iskola „iskolana-
pok” programját, s készült évről-évre lázas 
izgalommal a gálaműsorra, tavaly átadta 
a stafétát. Idén már Maticsné Szabó-Kovács 
Ágnes „rendezgette, terelgette” hetek óta 
a műsor szálait, mígnem kialakult az a 
színes gombolyag, amely nagyjából 300 
anyuka, apuka, nagyszülő, testvér szívét 
szőtte körbe csütörtök este a Művelődési 
Ház színháztermében. A világot jelentő 
deszkákon elsőként vidám játszótéri jelenet 
elevenedett meg az 1.b előadásában, 
majd a vidámságot megőrizve versek, da-
lok érkeztek az 1.a osztályosoktól. Bottyán 
Zsófia zongora előadásával, a három éves 
kora óta balettező Nitas Natália pedig saját 
koreográfiájával varázsolta el a nézőket, s 
hasonló sikert aratott Kakukk Mihály, Lopez 
Vega Hamka Emma és Balaskó Patrik sza-
valata is. A 2.b az erdei kisállatok iskolai 
életéből adtak humoros ízelítőt, a 3.b pedig 
az elmaradhatatlan és fülbemászó csen-
gettyűzéssel ajándékozta meg a vendége-
ket. Zene nélkül – ezt a címet viselte a 4.a 
produkciója, s a gyerekek igazolták, hogy 
a ritmusra koreografált zörejek is lehetnek 
magukkal ragadók. Sőt, a diákok a szünet 
előtt a jelenlévőket is „hadra fogták”, így a 
surrogásokból, csettintésekből, dobbantá-
sokból nem akármilyen zápor kerekedett a 
színházteremben. 

A színjátszó körös diákok mesejátékának 
címadó szereplője, a süket király minden bi-
zonnyal nem sok mindent hallhatott az előző 
produkcióból, de a humoros szójátékokban 
és imádnivaló karakterekben bővelkedő 
mese végére ő is visszanyerte a hallását. Az 
énekkar idén a Valahol Európában című 
musical részleteivel hívta időutazásra, a II. 
világháború idejére a vendégeket, majd 
Szántó Csongor György ismét vidám vizekre 
evezett Romhányi József, az „Egy költői véná-
tól jól becsípett bolha önéletrajz-regényét ne-

kem mondta tollba” című versével.  
A néptánc tanszakos tanulók a 
gála zárásaként szinte beköltöztek 
egy hatalmas bőrönddel a szín-
padra, s ezúttal is „kirúgták a ház 
oldalát” bodrogközi játékukkal, 
táncukkal.

A gála részeként került sor a Kis-
faludy-díj és emléklapok átadá-
sára is. A díjat minden évben az 
a nyolcadikos diák nyerheti el, aki 
8 éven keresztül kimagasló tanul-
mányi és közösségi munkájával, a 
versenyeken elért eredményeivel 
öregbítette az iskola hírnevét, 
emléklapot olyan negyedik osz-
tályos tanuló kaphat, aki 4 éven 
keresztül kimagasló munkájával, 
szorgalmával, versenyeken elért 
eredményeivel állhat példaként társai előtt. 

Kisfaludy emléklapot két negyedik osz-
tályos tanuló, Lopez Vega Hamka Emma és 
Szücs Anna vehetett át.

Lopez Vega Hamka Emma az osztály 
egyik legjobb tanulója. Kitűnő vagy jeles 
bizonyítványában tantárgyi dícséretek 
sorakoznak. Élénk, vidám, érdeklődő ter-
mészet. Az osztály megbecsült, elfogadott 
tagja. Nyitottságából és a családi környe-
zetből adódóan nagyon tájékozott, tudja 
más szemszögből látni a világot, emberi 
dolgokat. Mosolygós, jó humorú gyermek. 
Munkái szépek, esztétikusak. Szeret játsza-
ni, és mert a versenyeket is annak tekinti, 
szeret versenyezni is. Szívesen dolgozik 
csapatban. Részt vett a Bolyai anyanyelvi 
csapatversenyen, a mesevetélkedőben, és 
a versmondó és szépolvasási versenyeken 
is, ahol szép eredményeket ért el. Ősszel a 

Váci Iskola versíró versenyén első helye-
zést ért el. Sokat sportol: úszik, fut, atletizál.  
A triatlon versenyeket is nagyon kedveli. 
Családjával rendszeresen részt vesznek 
az ún. geoláda kereső versenyeken. Szí-
vesen sportol a természetben is, ebben a 
hónapban bejutott a Tájfutó Diákolimpia 
Országos Döntőjébe. Sokat olvas és maga 
is ír. Heti rendszerességgel fogyasztja a 
könyveket, életéről naplót vezet. Jókedves, 
nyitottsága, a világhoz való viszonya, sok-
színűsége példaértékű.

Szücs Anna bizonyítványa 4 éve kitűnő, 
melyben számos tantárgyi dícséret is szere-
pel. Odaadó figyelem, okos észrevételek, 
értelmes hozzászólások, gyönyörű írásbeli 
munkák jellemzik. Szelíd kedvességével, 
segítőkészségével, tisztelettudásával kivív-
ta társai és tanítói elismerését. A kezdeti 
félszeg kislány mára céltudatos, határozott 

véleményt formáló, érvelni tudó 
személyiséggé forrta ki magát. 
Szereti a versenyeket, szívesen 
megméreti magát egyéni és 
csapatversenyeken is. A mese-
vetélkedős csapatával bejutott a 
megyei döntőbe. Minden évben 
indult a Kölcsey anyanyelvi, a 
Bolyai anyanyelvi s matema-
tika versenyen, a versmondó, 
szépolvasási és környezetvédelmi 
versenyeken, melyeken mindig 
szép eredményt ért el. Az egyéni 
levelezős versenyeken minden 
évben eljutott a döntőig. A mű-
vészeti iskola néptánc tanszakán 
tanul, rendszeresen fellép az isko-
lai és közösségi rendezvényeken. 

Kisfaludy-díj elismerésben 
Hartmann Vivien részesült. Az örökké 
mosolygós végzős diák vidám, lelkes, 
optimista, szavatartó, kiegyensúlyozott 
személyiség. Az osztály szíve-motorja, társa-
ival segítőkész, együtt érző. A felnőttekkel 
tisztelettudó, barátságos, készséges, meg-
bízható. Szorgalma és lelkesedése a tan-
órákon és a szabadidős tevékenységekben 
egyaránt megfigyelhető. Tanulmányaiban 
alapos, kitartó, céltudatos. Rendszeresen 
tanul, készül az órákra. Tudása lényegre 
törő, rendszerezett, ezért sok-sok jó verseny-
eredményt tudhat magáénak. Szívesen 
versenyez csapatban és egyénileg is. A 8 
év alatt sok versenyen szerepelt, melyeken 
szép eredményeket ért el: Bolyai anyanyelvi 
és matematikai, Kölcsey anyanyelvi, infor-
matikai, alapműveleti, angol és helyesírási 
verseny, ezek mind jelzik útját és széles 
érdeklődését.   
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25. Föld Napja
Faültetéssel, tavaszi nagytakarítással, 
túrákkal és számos más „zöld” program-
mal ünnepelték áprilisban országszerte a 
Föld Napját, melyet idén huszonhatodik 
alkalommal rendeztek meg Magyaror-
szágon. Környe pontosan negyedszázada 
csatlakozott a kezdeményezéshez, a Föld 
Napját hagyományosan a legkisebbek 
köszöntötték ünnepi műsorral a Művelő-
dési Házban. 

A Vackor Óvoda és Bölcsőde Csiga-
biga nagycsopor tosai tavasz-
köszöntő játékos, verses csokrot 

nyújtott át a zsúfolásig megtelt teremben 
megjelent vendégeknek, akiket a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola négy másodikos diákja, Kószás 
Viktor, Tirhold Inez, Bokodi Szilvia és Zsöllei 
Barna olyan versekkel ajándékozott meg, 
melyeket maguk választottak ki legked-
vesebb élőlényükről. Így kedves strófák 
hangzottak el a lóról, a bidres-bodros 
bárányról, két kis fókáról, s a kaktuszról, 
amely a sivatagig futott.  

Ezt követően elevenedett meg a 2.b 
színtársulatának előadásában a zsibongó 
állatiskola fordulatokban, humorban bő-
velkedő napja, s aratott méltán vastapsos 
sikert. A Föld Napja alkalmából rendezett 
eseményen Svétecz László képviselő 
mindkét intézmény számára köszönetét és 
elismerését fejezte ki, hiszen a Madárbarát 

Óvoda a Zöld Óvoda címmel is dicseked-
het, az iskola pedig másodszor is elnyerte 
az Ökoiskola tanúsítványt. 

Jó érzéssel gondolhatunk a címekre, 
de még inkább azokra a programokra, 
melyek megvalósítását elismerték a dön-
téshozók, s melyek megalapozzák a két 
intézményben a környezettudatos neve-
lést, hogy a gyermekekből egyszer majd a 
környezetét szerető, tisztelő és megbecsülő 
felnőttek váljanak. Köszönet mindezért a 
pedagógusoknak, óvodapedagógusok-
nak – fogalmazott a képviselő. Szólt az 
önkormányzat azon fejlesztéseiről, melyet 

a környezetvédelem és energiatakarékos-
ság jegyében hajtott végre, s kiemelte az 
önkormányzati dolgozók, a környezet tiszta-
ságának megőrzéséért folytatott munkáját, 
hiszen sokat tesznek azért, hogy Környe 
folyamatosan a szép, rendezett, virágos 
„arcával” köszönthesse az ideérkezőt. 

Azon magánszemélyek, civil szervezetek 
számára is köszönetét fejezte ki, akik önte-
vékenyen vagy valamilyen programhoz 
csatlakozva segítik megóvni a környezetet, 
akik – ahogy fogalmazott – azonosulnak a 
gondolattal:  „A földet nem apáinktól örö-
költük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”

A megye nyolcadik legjobbja lett az Aranycsapat
A Bábolnai Általános Iskolában 
rendezték meg a huszadik „7mér-
földes csizmában heted7 határon 
át” Országos Mesevetélkedő 
megyei döntőjét, amely a meg-
szokottnál nehezebb feladatok 
elé állította a csapatok. A tovább-
jutás reményében 11 együttes 
„húzott csizmát”, köztük a környei 
Aranycsapat is.

A terület i  vetélkedőkből 
11 csapat, 4 esztergomi,  
2 tatabányai, valamint 1-1 

komáromi, nagyigmándi, környei, 
szomódi, tatai jutott be a megyei 
szintű megmérettetésre. Közülük 
csak a győztes léphetett tovább 
az országos döntőbe, mely idén 
egy szlovákiai településen lesz, két napig 
tart és egy „Rétes Fesztivál” részesei is 
lehetnek a gyerekek.

A feladatok közül hat írásbeli volt. 
Sorrendben először képeket kellett hár-
masával összeállítani, felragasztani a 
feladatlapra, majd felírni a mese címét. 
Ebből ötöt kellett eltalálni. A második fel-
adatnál „színes”, harmadszorra „számos” 
dolgokat kellett a mesékből összegyűjteni. 

A negyedik feladat szinte hagyományos-
nak volt tekinthető, mivel csak párosítani 
kellet t dolgokat személyekhez. Ezután 
jött a megszokott „Igaz-Hamis” játék, ami 
végre kicsit kiszabadította a csapatokat a 
megfeszített koncentrációból. A hatodik 
feladat tette leginkább próbára a gyere-
keket, mert akik nem tudták helyesen ér-
telmezni, azok elvéreztek, mivel azt kellett 
leírni, hogy „Ki, kivel, milyen jótéteményt 

tett”. A versengést a hagyomá-
nyos „Keresztrejtvény” zárta.

Az értékelés ideje alatti szünet-
ben elhangzott vélemények szerint 
az első négy és a hatodik feladat 
a szokásosnál nehezebbre sike-
redett, s ezt megerősítette a zsűri 
elnöke is, amikor értékelésében 
kiemelte: „a feladatsor az elmúlt 
húsz év legnehezebbike volt, ezért 
különös dicséret illeti a csapatokat 
az elért eredményekért”. Utalt arra, 
hogy ugyan a továbbjutó győztes 
eredménye kiemelkedett, hiszen a 
nagyigmándiak 20 ponttal előzték 
meg a mezőnyt, a többiek sem szé-
gyenkezhetnek, mert az elérhető 
pontok 80 százalékát megszerez-
ték, s igen szoros volt a verseny: a 

második és a két nyolcadik helyezett között 
mindössze 10 pontos volt a különbség.

A környei Aranycsapat holtversenyben 
a nyolcadik helyen végzett, azaz, idén 
megyei szinten ők bizonyultak a jubiláló 
mesevetélkedő nyolcadik legjobbjának. 
Gratulálunk a 4.b-s csapat tagjainak, 
Szücs Annának, Szász Alexandrának, Tóth 
Szabolcsnak és Auer Zsombornak, valamint 
felkészítőjüknek, Kubicza Mihálynénak.

Zöld volt, kicsi és sáros…: championt hozott  
a konyhára

332 minta részvételével rendezték 
meg Gyulán a Magánfőzők és 
Bérfőzetők Országos Párlatver-
senyét, amelyről három környei 
gazda három bronz, egy ezüst 
és egy araminősítéssel tért haza.  
A legfényesebben csillogó okleve-
let Haász József champion díjjal is 
megkoronázta.

E gy évtizede vesz részt rendsze-
resen a Gyulai Pálinkafesztivá-
lon a Méri János, aki a nívós 

gasztro megmérettetésről rendre 
szép eredményekkel ér haza, ezüst és bronz 
minősítéseinek száma mára pontosan tízre 
rúg. A sikerein felbuzdulva és egyáltalán 
nem utolsó sorban bíztatására, már több 
környei nevezett a rangos versenyre, így 
idén sem egyedül vágott neki a Gyulára 
vezető útnak. A tavalyi „társ”, Török Mihály 
mellett debütáló nevezőként kísérte el 
Haász József, aki először hét éve kóstolt 
bele a pálinkafőzésbe, s ízlelte meg saját 
maga párlatát. 

A pálinkafesztivál zsűrije a párlatok négy 
tulajdonságát osztályozta. Ezek a tisztaság, 
az aroma/karakter, a szájérzet és az utóér-
zet/harmónia voltak. Minden tulajdonságra 

5-5 pontot adtak, 14 ponttól bronz, 16-17 
pontért ezüst, 18 ponttól pedig aranyérem 
járt. A párlatverseny eredményhirdetésén 
19 aranyérmet, 56 ezüstérmet és 105 bronz-
érmet osztottak ki a bírálók, és 10 champion 
is gazdára talált.

A környei trió szépen gyarapította az 
érmes minősítések számát, Török Mihály 
Vérlázító meggypálinkája egy bronzzal, 
Méri János két bronzzal (Fűszeres zöld-
dió – vadászkeserű és sárgabarack) és 
egy ezüsttel (Irsai Olivér – Környe kincse). 
Az „újonc” Haász József „rávert” meste-
rére, hiszen Golden Delicious párlatával 
nemcsak, hogy aranyminősítést ért el, de 

kategóriájában a champion díjat is 
elhódította, ami azt jelenti, hogy az 
aranyérmes gazdák közül ő érte el a 
legmagasabb pontszámot.

Amikor a váratlan sikerről beszél-
gettünk, két lényeges momentum 
kiemelését kérte. Az egyik, hogy Méri 
Jánosnak háromszoros köszönettel 
tartozik, mivel annak idején az ő 
javaslatára „cserélte le” megszokott 
pálinkafőzdéjét, ő javasolta, hogy 
45 fokosra főzesse, s amikor később 
megízlelte, azonnal azt mondta, 
hogy annak a gyulai fesztiválon a 

helye. A másik, amit hangsúlyozott Haász 
József, hogy a produktum, így az elismerés 
is Czigle Tamással közös, hiszen közösen 
vásárolták az almát, közösen dolgoztak 
vele, közösen cefrézték, közösen főzették, 
s hogy az oklevélre az ő neve került, az 
csak azon múlt, hogy ő nevezett. S ha már 
az alapanyagról, az almáról esett szó.  
Az eredményhirdetéskor elhangzott, hogy 
egy Irsai Olivérnek is dicsőség a champion 
díj, hát még az almának. Pedig – idézte fel 
az „aranyos” gazda – amikor annak idején 
400 kilométert utaztak a szabolcsi almáért, 
első pillantásra nem sok reményt fűzött a 
gyümölcshöz, hiszen zöld volt, kicsi és sáros…

Sejtelmesség, álomszerűség, ritkán borzongás
„Teremtő erő” címmel nyílt Talabér Angeli-
ka, művésznevén Géli, és lánya, Ludrik An-
gelika festményeiből kiállítás a Művelődé-
si Házban. A két alkotó összesen majdnem 
hetven művén keresztül mutatja be saját 
világát, s azt, ők milyennek látják a világot. 
A művész a kiállításra kedves gesztusként 
egy, a falu templomát ábrázoló, „Környei 
látkép” címet viselő festményt is alkotott.

V árgesztesen élek, ott is nőttem fel. 
Mióta eszemet tudom, a gyönyö-
rűséges táj nagy szerepet játszik az 

életemben. Mindig is szerettem a csodás 
erdőket, mezőket. Csodálattal töltött el a 
természet sokszínűsége – így vall önmagáról 
Talabér Angelika festőművész, akinek képe-
iben is visszaköszön a természet szeretete, 
sokszínűsége. Talán ezért is viseli a tárlat a 
„Teremtő erő” címet, s azért is, mert Géli, akit 
sokszor nem kímélt a sors, pozitív gondolatai-
val minduntalan a jó és szép megteremtésére 
törekszik, alkotásaival pedig életszemlélete 
átadására: érhet bárkit elviselhetetlennek 
tűnő nehézség és fájdalom, mégsem szabad 
feladni a reményt. Mindig hinni kell abban, 
hogy van kiút. Festményeimmel szeretem az 
én szemszögemből megmutatni azt, ahogy 
én látom a dolgokat. Hogy a sokszor jelen-
téktelennek tűnő tájban is sok szépség lehet, 
csak észre kell azt venni. 

Lánya, Ludrik Angeli-
ka 1998-ban született. 
Édesanyját váratlan, 
örömteli meglepetés-
ként érte, hogy kedvet 
kapott az alkotáshoz 
és ecsetet ragadott. 
Még csak pár hónap-
ja kötött barátságot a 
vászonnal és ecsettel, 
de már látható, hogy 
nagyon különleges 
a színvilága és látás-
módja. Míg az édes-
anya már hatodik al-
kalommal varázsolja 
el műveivel kiállításának megtekintőit, 
Angelika számára Környe bemutatkozói-
nak első állomása, s bár még csak most 
bontogatja szárnyait, festményei előre 
vetítik, hogy ezek a szárnyak egykor milyen 
magasra repítik majd.

Képeiben, személyiségében sejtelmes-
ség, álomszerűség, ritkán borzongás van. 
Korábban csak saját örömére festet t, 
lehetőséget látott abban, hogy öröme oszt-
ható. Ez is emberi nagyságának példája. 
Amatőr, autodidakta módon, mester nélkül 
jut előbbre – hangzott el a megnyitó során 
Rising Károlynétól. Várgesztes polgármeste-
re kiemelte: már a képek címei is jellemzik 

Gélit, a harmóniáját, lágyságát: Őszi lan-
kák, a nap mosolyában, Bíborpalástban, 
Híd a boldogság felé… Édesanyja mellett 
egy újabb művész született: Ludrik Angelika. 
Más életkor, más generáció, egy újabb 
bátor alkotó. Ami közös bennük: mindket-
tejükből a harmónia árad, csak kicsit más-
ként – fogalmazott a polgármester, aki a 
két alkotó műveit várgesztesi büszkeséggel 
ajánlotta és ajánlja mindenki figyelmébe.

Géli vadvirágos, bodzafaillatú világában 
május 27-éig barangolhatnak a látogatha-
tók a Művelődési Házban hétköznapokon 
10 és 17 óra között, hétvégeken rendezvé-
nyek ideje alatt.    



10 11
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Élet az élet után

V alóban 21 grammot „nyom” a lélek? Létezik az alagút és olyan 
fényesség, melynek a Nap „nyomába sem érhet”? Létezik a 
halálközeli élmény, vagy mindez „csak” kémia? Ha kémia, ak-

kor a „visszatérők” kortól, nemtől, faji hovatartozástól, iskolázottságtól, 
származástól, vallástól függetlenül miért számolnak be „kísértetiesen” 
hasonló élményekről? A többi között ezekre a kérdésekre is „választ” 
kaphattak mindazok, akik április 14-én ellátogattak a Művelődési Ház-
ba R. Kárpáti Péter „Élet az élet után” című, filmvetítéssel egybekötött 
előadására, melyre a Községi Könyvtár invitálta az érdeklődőket. Miért 
indokolt a „válasz” szó idézőjelbe tétele? Mert a bő két és fél órás előadást 
követően valószínűleg mindenki másként fogalmazta meg: a kétkedők 
talán megerősítették szkepticizmusukat, talán elbizonytalanodtak, azok 
pedig, akik hitték, netán át is élték, talán ugyanolyan megerősítést, eset-
leg elbizonytalanodást éltek át. Hiszen R. Kárpáti Péter előadás, film- és 
kötetsorozatának nem célja a halál utáni bárminemű létezés tagadása, 
igazolása, megkérdőjelezése, misztifikálása. Az előadás azért jött létre, hogy a lehető legtárgyszerűbben mutassa be mindazt, amit a 
halálközeli élmények jelenségköréről a XXI. század elején tudni lehet.

Szemét a téma, de beszélnünk kell róla...
A Környei Hírhozó hasábjain és a község 
internetes oldalán is olvashatták, hogy 
egy kormányrendelet végrehajtásaként 
országszerte, így Környén is megszűnnek, 
megszűntek a családi házas övezetekben 
a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, kivéve 
a vegyes üvegek gyűjtésére szolgálókat. 
Ha a mondást vesszük alapul, akkor en-
nek a pudingnak a próbája ez idáig nem 
sikeredett túl fényesre...

A vonatkozó, és az önkormányzatok 
számára kötelezően végrehajtan-
dó kormányrendelet szellemében 

intézkedett a környei akkor, amikor április 
végén a megadott határidőre elszállíttat-
ta a falu négy pontján található szelektív 
szigetről a papíros és PET-palackos konté-
nereket. Erről, és a papír, valamint műanyag 
hulladék elhelyezésének tilalmáról nem 
csupán az újságban és a honlapon, de 
a helyszíneken jól láthatóan kihelyezett 
tájékoztatókon keresztül is értesítette a 
lakosságot. 

A kormányrendelet végrehajtásának 
tapasztalatai május elejétől: a faluban 
élők többsége értetlenkedik, hová tűntek 
a konténerek, és az önkormányzatot teszi 
felelőssé. A gyűjtőszigeteken a megmaradt 
üveges konténerek mellett egyre-másra 
gyűlik a szemét. Sokan a kommunális hul-
ladéktól is ezeken a helyeken szabadulnak 
meg, de a szeméthalomban az összetört 
műanyag széktől a festékes vödörig min-
den fellelhető. 

Mindezek lakó, élhetőnek tartott KÖRNYE-
zetünkben, s csak bízhatunk benne, hogy 
nem környeiektől... ha igen, akkor van miért 
szégyenkeznünk.

Kedves Környeiek!

Ezúton szeretném ismét hangsúlyozni, 
hogy a szelektív szigetek meg-
szüntetéséről nem a község ön-
kormányzata döntött, ő végrehajtott 
egy kormányrendeletet, melynek he-
lyességét, vagy elhibázottságát a jövő 
mutatja meg. Addig azonban, amíg a 
kormányrendelet hatályos, kérjük, hogy 
saját életminőségünk megőrzése, kör-
nyezetünk rendben tartása érdekében 
mindenki tartsa be a hulladék-elhelyezé-
si szabályokat, ne váljanak a falu egyes 
részei ,  ahol gyermekeink , unokáink 
élnek, szemétdombbá, hiszen mindenki 
számára biztosított a házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtés.  

Arról is tájékoztatom Önöket, hogy a falu 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatójával 
folytatott közös jogértelmezés alapján a 
Béke lakótelepi szigetre vissza lettek szál-
lítva a konténerek, miután nem minősül 
családi házas övezetnek. Kérjük azonban, 
hogy csak a tömblakásokban élők vegyék 
igénybe ezeket a konténereket, hiszen az 
ürítésük gyakorisága a korábbiakhoz ké-
pest nem növekszik. 

A falu hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési 
napon szállítja el az átlátszó zsákokban 
kihelyezett műanyag, fém és papír hul-
ladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi 
korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési napon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban.

Környén legközelebb június 21-én 
lesz házhoz menő szelektív gyűjtés, 
a második félév időpontjairól a 
szolgáltatótól kapott információk 
alapján folyamatosan tájékoztatjuk 
a környeieket a Környei Hírhozón 
keresztül és a falu internetes oldalán.   

Gyűjtési útmutató:

A papírt áttetsző zsákban vagy kötegelve, 
tisztán, laposra hajtogatva kell kihelyezni. 
Gyűjthető kartondoboz, hullámpapír, élel-
miszerek és kozmetikai cikkek papírdobo-
zai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, 
prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv 
stb.

A műanyag- és fémhulladékot tisz-
tán, laposra taposva, áttetsző zsákban kell 
kihelyezni. Gyűjthető színes és víztiszta PET –
palack, kupak (üdítős, ásványvizes) kozme-
tikai és tisztítószerek flakonjai (pl. samponos, 
öblítős, mosogatószeres) reklámszatyor, 
nylonzacskó, csomagolófólia (zsugor, 
strech) TETRA-PACK dobozok (tejes, üdítős) 
alumínium italos doboz, alufólia, fém kon-
zerves doboz. A szelektív gyűjtőzsákba 
NEM helyezhető joghurtos, tejfölös, 
margarinos doboz vagy szennyezett 
műanyag és fém hulladék.

A falu szépségének, gondozottságának 
megőrzésében és együttműködésükben 
bízva:

Beke László polgármester

„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:

80 esztendős
Hartmann Andrásné sz. Geiszt Gizella (május 4.)

Geiszt Ferenc (május 4.)
75 esztendős

Borbély Miklósné sz. Németh Erzsébet (május 5.)
Gilicze Józsefné sz. Horváth Lídia (május 14.)            

70 esztendős
Beckl Györgyné sz. Bugár Irén (május 2.)

Fazekas János (május 13.)

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, 

Hajma Péter és Zsédely Veronika  
kislányát Dorka Veronikát,

Szücs Sándor és Móricz Melinda  
kisfiát Dávidot,

Iván Attila és Jenei Zita  
kisfiát Attilát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Viselet Napja Környén

Idén első alkalommal csatlakoztak a 
környei táncosok a Magyar és Nemzeti-
ségi Viselet Napjához. A művészeti iskola 
néptánc pedagógusa, László Márta kez-
deményezésére már napokkal korábban 
lelkesen készültek a kisdiákok: a ruha-
tárban szabadon „garázdálkodhattak”, 
viseleteket pakoltak, próbáltak.

A lányok már jó előre beüzemelték 
a pörgős szoknyákat, a fiúk pedig 
próbáltatták az árvalányhajjal, 

színes szalagokkal feldíszített kalapokat, 

mindezek mellett plakátokat rajzoltak, szí-
neztek.  A felhívás népszerűségét tükrözi, 
hogy az iskola diákjaiból harmincan, a 
pedagógusok közül hatan viseltek „népi 
ruhadarabot” április 25-én a tanítás alatt.  
A tantestület többi tagja pedig lelkesen 
feltűzte a hímzett szalagot jelzésként, hogy 
támogatják hagyományainkat, a népi 
kultúrát. A nap rendhagyóan kezdődött: 
volt, aki már otthonról viseletbe öltözve 
érkezett, volt, aki az iskola tánctermében 
öltözött át a becsöngetés előtt. Ezután be-
ültek társaik közé az iskolapadba, s izgatot-

tan várták, mikor mehetnek ki a faluba egy 
sétára és az óvodába. A Vackor Óvoda és 
Bölcsőde csoportjaiban tartott népi divat-
bemutatónak nagy sikere volt: az aprók és 
óvónőik őszintén csodálták, milyen gyö-
nyörű helyi és magyarországi viseletekben 
jártak régen az emberek. A viselet napja 
alkalmából kiállítást is rögtönzött a nap 
szervezője, amely több napig volt látha-
tó az iskola tánctermében, s a folyosón.  
A nap sikerét megtapasztalva László 
Márta egészen biztos benne, hogy jövőre 
is lesz folytatása a kezdeményezésnek. 
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Ragyogó formában a Mátra Kupán Budai Anita  
– már gyógyul a sérülése

Megőrizte a portugáliai Világbajnoksá-
gon mutatott ragyogó formáját Budai 
Anita, a környei Gyémánt Kempo Sport 
Egyesület fiatal sportolója. Az ifjú hölgy 
legutóbb Gyöngyösön, a Mátra Kempo 
Kupa korosztályos bajnokságon, világbaj-
noki pontgyűjtő versenyen hat aranyérmet 
szerzett, s ő lett az OB legeredményesebb 
versenyzője is.

M ajdnem 150 ifi és junior gyermek 
közel 340 számban méret te 
meg magát a Mátra Kempo 

Kupa korosztályos bajnokságon, ahol 
Budai Anita formagyakorlatban, fegyve-
res formagyakorlatban, önvédelemben, 

„C” viadalban, Stop Semi Contact-ban 
és földharcban sem talált legyőzőre, 
s szerzet t hat aranyérmet. Anita ezzel 
az OB legeredményesebb versenyzője 
címet és az azzal járó hatalmas kupát is 
elhódította. Mint Bognár Leventétől, a te-
hetséges sportoló mesterétől megtudtuk, 
már jócskán bebiztosították a jövő évi VB 
szereplést is, hiszen az eddig gyűjtött pon-
tok alapján már csak egy nagyon-nagy 
pechsorozat, vagy esetleg egy hosszan 
tartó sérülés veheti el Anitától a 2017-es 
VB kerettagságát. 

Úgy tűnik, nem szerencsés, ha a mester 
sérülést emleget, hiszen a Mátra Kupát 
követően Anita kulcscsonttörést szenvedett 

edzés közben. Egy nehéz dobást gyakorolt 
partnerével és a földet érés nem sikerült jól. 
A gyógyulási idő kb. 6 hét, utána folytathat-
ja az edzéseket, addig azonban szigorúan 
kímélni kell. „Szerencsés” volt viszont az 
„időzítés”, hiszen Anitának a legközelebbi 
versenye október elején lesz, és a sérülés 
nem befolyásolja a nyári edzőtáboros 
részvételét sem.

Közben az egyesület többi tagja is 
remekelt Pécsen. A Gyerek Országos 
Bajnokságot Varga Levente 2 aranyérem-
mel, Budai Levente 1 arany-, 1 ezüst- és 2 
bronzéremmel, Adamek Lili 1 arany és 2 
bronzéremmel, Tóth Hunor ötödik helye-
zéssel zárta.

Portré egy törékeny, ámde harcos világbajnok 
amazonról

„Mindig hinned kell önmagadban! Én sze-
rencsés vagyok, mert eddigi életemben 
tudtam hinni saját magamban. Ennek 
köszönhetem, hogy most itt tartok…”  olvas-
ható a világbajnok Budai Anita közösségi 
oldalán.

N ehéz dolog egy szűk közösségben 
a helyi lapba írni. Nehéz azért, mert 
szinte mindenki ismer mindenkit, és 

hála ennek, a visszajelzés is hamarabb célt 
ér, ami legyen az negatív 
vagy pozitív, mindig értékes. 
Mivel születése óta ismerem 
Anitát, ezen írás főszereplő-
jét, igyekszem elfogulatlan 
lenni. Tanúja voltam első 
lépéseinek, az elmúlt közel 
13 év alatt a felcseperedé-
sének, hiszen a „kisszomszé-
dom”. Az elfogulatlanság 
gyakorlása kétszeresen is 
igaznak kell, hogy legyen, 
mer t a mestere, Bognár 
Levente László pedig csa-
ládtag; lányom társa, kis 
unokám édesapja. 

Mint írtam, jelen voltam 
Ancsika első botladozó lé-
péseinél, mely már akkor 
valami olyan elementáris 
akaraterőt sugárzott belőle, 
hogy igazán lenyűgözött. 
Lehetett vagy 8 hónapos, amikor már 
próbálkozott a járással. A vékonyka kislány 
esett, kelt, megtett két lépést és orra bukott 
minduntalan, de akkor is újrakezdte. Felállt, 
továbbindult, nem adta fel, és lassan-las-
san a két lépésből mindig eggyel több 
lett, ami aztán biztos járássá fejlődött. Már 
akkor látszott rajta, hogy igen nagy harcos. 

Pár évvel később nyúlánk termete lehető-
vé tette, hogy sok sportba belekóstoljon. 
Nagyon hamar megtanult úszni, biciklizni, 
lovagolni, síelni, ami szintén remekül megy 
neki. Keresgélte a sportágakat, hogy vajon 
melyik az, ami számára megfelelő lenne. 
Kis ideig még a fociba is beleszerelmese-
dett, de hamar rá kellett jönnie, hogy nagy 
a sérülésveszély, és egy csapatsportban 
nem igazán csillogtathatja meg úgy a 
tehetségét, mint amikor csak és kizárólag 

önmagára, a saját erejére kell hagyatkoz-
nia. A sors úgy hozta, hogy tudomására 
jutott, hogy Tatabányán van egy lehető-
ség, ahol megismerheti a harcművészet 
egyik ágát, a Zen Bu Kan Kempot. Nádszál 
vékony, erőtlen, ám annál elszántabb 
kislányként itta a mestertől ellesett mozdu-
latokat, alig 9 évesen kezdett azonosulni a 

kempo világával. Első időkben ugyan sírt, 
tiltakozott, hogy nem akar „harcos” lenni, 
nem szeretne versenyekre menni, de lassan 
megtetszett neki az edzések hangulata 
és megszerette ezt a sokrétű, változatos 
sportot. A szülők önzetlenül hozták-vitték 
őket edzésre, mert Anita mellé betársult az 
akkor 6 éves kisöccse, Levente is, sőt később 
még az édesapa is elkezdte az edzéseket, 
hogy együtt próbálják ki magukat, kössék 
le szabadidejüket, felesleges energiájukat. 

Nem kellett sok idő, hogy 
Anita ráérezzen az ízére, és 
ezen a sportágon keresztül 
megtanulja a viselkedés 
azon formáját, amit csak egy 
harcművészeti sporton ke-
resztül lehet megtanulni, az 
egymásra figyelést, a másik 
iránti tiszteletet, a fegyelmet 
annak ellenére, hogy egy 
kívülálló azt gondolhatja, 
hogy ez egy durva formája 
a testedzésnek.

Az elszántság, a kitartás, 
a rengeteg munka egyre 
több sikert hozott számára. 
A sok országos bajnokságról 
elhozott érem, kupa mind azt 
bizonyította, hogy igen ko-
molyan veszi a munkát a ta-
nulás mellett, és a siker nem 
csak az érmek, győzelmek 

számát gyarapította, hanem lassan-lassan 
a személyiségét is átformálta, s egy komoly, 
megfontolt, tisztelettudó fiatal vált belőle. 

Ahogy híre ment eredményeinek egyre 
több társa kezdett el érdeklődni, hogy ho-
gyan is lehet bekerülni az edzésekre, ekkor 
már a mestere is azon törte a fejét, miként 
tehetné egyszerűbbé a környei gyerekek 

Mindkét csapat dobogós helyezést ért el

Á prilis közepén rendezték meg Tatabányán 
a II. korcsoportos fiú és lány körzeti több-
próbás atlétika bajnokságot, amelyen a 

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola mindkét csapata dobogós helyezést 
ért el. Az atlétika bajnokság során a gyerekek tá-
volugrásban, 60m síkfutásban, kislabda hajításban 
és 4×100m váltófutásban mérték össze erejüket. A 
legjobb egyéni eredmények mellett a versenyzők 
összteljesítményei alapján a csapatokat is értékel-
ték, így vehették át a fiúk az ezüst, a lányok pedig 
a bronzérmet. Az ezüstérmes csapat tagjai Kacz 
Botond, Alapi Krisztián, Kohl Dániel, Balaskó Patrik és 
Auer Zsombor voltak, míg a bronzos lányformációt 
Lopez Vega Hamka Emma, Végh Viktória, Chnupa 
Vivien, Köpe Adrienn és Bencze Emese alkotta. 
A diákokat Demeterné Slezák Éva készítette fel a 
versenyre. 

számára, hogy hozzáférjenek helyben eh-
hez a sporthoz. Így született meg a döntés 
és megalakult a Környei Gyémánt Kempo 
SE, ezzel párhuzamosan pedig a lehetőség, 
hogy Környén történjenek az edzések, ne 
kelljen Tatabányára átfuvarozni a gyereke-
ket, hiszen ez a szülőknek is megterhelő volt. 

Anita tehetsége hamar kitűnt a társai kö-
zül, ami nyurga testalkatának is köszönhető, 
de a harcművészet világához a legelső és 
legfontosabb a kitartás és az elszántság, 
ami benne maximálisan megvolt. 

A legutóbbi országos bajnokságon 
szerzett négy arany és a két ezüstérem 
már előrevetítette, hogy komoly versenye-
ken is elindulhat, így került be a Magyar 
Kempo Válogatott ifjúsági csapatába és 
utazhatott ez év tavaszán Portugáliába a 
világbajnokságra. 

Egy 13 éves fiatalnak ez óriási lehető-
ség, siker, és tapasztalatszerzés egyben, 
mindamellett, hogy megismerhet más 
országot, a világverseny hangulatát, nem-
zetközi sportolókat. Anita, ahogy mesélte, 
feltűnően nyugodt volt a versenyek alatt. 
A háttérben persze támogatta Édesanyja, 
aki elkísérte az útra, a válogatott csapat-
társak és nem utolsósorban a technika 
segítségével nagyon sokan az interneten 
keresztül drukkoltak, bíztatták itthonról is. Ez 
az emlékezetes esemény nagyon-nagyon 
magasra repítette őt, hiszen hat számban 
elindulva 4 érmet szerezett, két ezüstöt, egy 
bronzot és a kitartása, fegyelmezettsége, 
akaratereje csodálatos jutalmául a leg-
fényesebb, a világbajnoki aranyérem is a 
nyakába került.

Ahogy beszélgettünk, sokszor nevetésre 
késztetett, hiszen lévén harcos amazon, 
nem igazán próbálkoznak a fiúk össze-
tűzni vele. Amikor új iskolát váltva elkerült 
Vértessomlóra, társainak elmesélte, hogy 
milyen sportot űz, akik csak néztek rá tág 
szemekkel, hogy mi is lehet az? Akár azt 
is mondhatta volna nekik, hogy a kempo 
egy főzőműsor… Fogalmuk nem volt róla, 
hogy miről beszél. Az érmeit mutogatva 

pedig megkérdőjelezték tudását, hiszen 
az akkori ropi vékonysága révén nem 
akarták elhinni, hogy egy harcos leány-
zóval állnak szembe. Miután Gubicza 
István tanár úr felkérte egy kis bemuta-
tóra Anitát, pár önként jelentkező, vállal-
kozó szellemű ellenfél leterítése után már 
ugyancsak nőtt a társai szemében, és ma 
már egyértelműen felnéznek rá. Nagy 
büszkeséggel mesélte, hogy a világbaj-
nokságról hazatérvén mennyi gratulációt 
kapott az iskolában a társaitól, nevelőitől. 
Az elért eredményeiről szóló cikkek, fény-
képek megtöltik az iskolai faliújságot. Sok-
sok elismerésben volt része az interneten 
keresztül, de az újság, a rádió is messze 
repítette sikereinek hírét. 

Bizony be kellett látnom, hogy a velem 
szemben ülő, és a kemporól, mint harcmű-
vészetről lelkesen mesélő leány már nem 
az kicsi lányka, akinek felcseperedését 
végigkövethettem, hanem egy megfontolt, 
komoly hölgy. Olyan szeretettel beszélt a 
kemporól, hogy bizton állíthatom, hosszú 
időre eljegyezte és elkötelezte magát ezzel 
a tiszteletet parancsoló sporttal. 

Jelenleg magasan vezeti az országos 
pontversenyt, ifjúsági világbajnok, de a di-
csőség nem szállt a fejébe. Racionálisan, 
felnőtteket meghazudtoló komolysággal 
sorolta célkitűzéseit; a fekete öv megszer-
zését, ami már egy nagy mérföldkő a 
kempo világában, és újra megcélozza a 
jövő évi világbajnokságra történő kijutást. 
Ahogy mondta, a fekete öves az a fehér 
öves, aki nem hagyta abba ennek a 
sportnak a gyakorlását… (hiszen a kezdő 
szín a ruhán a fehér öv, és sok-sok vizsga 
és színes öv megszerzése után következhet 
a legértékesebb, a fekete öv). De ez még 
odébb van, most szeretne jól tanulni, az 
elkövetkező versenyeken becsületesen 
hely tállni, segíteni a kisebbeknek az 
edzéseken, és később edzővé válni. Mes-
tere Bognár Levente büszke rá a kitartása 
miatt, és kell-e nagyobb elismerés egy 
tanítványnak, minthogy egy küzdelemben 

megdolgoztassa mesterét, és a mester-
nek pedig be kelljen ismernie tanítványa 
erejét, izomzatát, az okos gondolkodás-
módját az egymás elleni harcban. Jó 
volt meghallgatni élményeit a világbaj-
nokságról, a kemporól azért is, mert nagy 
általánosságban a mai gyerekekről úgy 
vélekedünk, hogy nem érdekli más őket 
csak a „kütyük világa” a céltalan jövés-
menés, a lányokat az idejekorán elkezdett 
sminkelés, a divat majmolása. És lám itt 
van egy példakép, aki tanulás mellett, 
kőkemény munka árán, - mert ne feledjük, 
a világbajnokságra való felkészülés hosszú 
hónapjai alatt heti 5-6 edzésen vett részt 
Anita egy-egy iskolai napot követően, ahol 
fizikai, erőnléti, technikai gyakorlatok sorát 
kellett sokszor unalomig ismételnie -, meg 
tudja cáfolni, hogy vannak értelmes célok 
az életben. Az edzésekre, versenyekre a 
szülők önfeláldozó odaadása révén jutott 
el sok száz kilométert utazva Budapest-
Székesfehérvár-Csákvár-Környe között, 
sok esetben este 10-11 órakor hazaérve és 
másnap reggel már az iskolapadba ülve, 
mintha misem történt volna. Anita végtele-
nül hálás szüleinek a támogatásért, amit 
időben és anyagiakban rááldoztak, tesó-
jának Leventének, aki 10 évesen a korosz-
tályában már szintén több aranyéremmel 
büszkélkedhet, hogy vele gyakorolhatott 
kitartóan otthon is, környei mesterének 
Bognár Leventének, a fehérvári, csákvári, 
budapesti mestereknek a felkészítésért, 
az önkormányzatnak, a Schlepp és Fülöp 
Kft-nek és Salamon Gyöngyinek a támoga-
tásért, tanárainak a megértésért. 

Az áldozatos munkának, a sok lemon-
dásnak csodás gyümölcse, megkoroná-
zása volt, és egy pillanat alatt elfelejtődött 
a sok szenvedés, kín, amikor a nyakába 
akasztották a világbajnoki aranyérmet.

Elszántsága, kitartása, a sportág iránti 
alázata és tisztelete bizonyára még sok 
szép sikert tartogat számára itthoni és a 
világversenyeken egyaránt. 

Varga Katalin

Fotó: Borsik-Budai Katalin
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Az eső ellenére sem lehet ok panaszra

J anuárban az előző évhez mérten 
kicsivel kevesebben vettek részt a 
Környén szervezett véradáson, ám 

a szervezők már akkor jelezték: a részvétel 
meglehetősen kiszámíthatatlan. Ezt iga-
zolta is április 28-a, amikor az igencsak 
zord, esős és szeles időjárás ellenére 55-
en, pontosan ugyanannyian adtak vért 
a Művelődési Házban, mint januárban. A 
donoroknál többen érkeztek, de különböző 
okok miatt páran nem adhattak vért, így 
egy fiatal hölgy sem, aki már régóta tervez-
te, hogy beáll az önkéntes véradók sorába. 
Ő végül betegsége miatt nem nyújthatta 
karját, így három első alkalmas véradót 
köszönhetett Kissné Ágoston Éva véradófe-
lelős és Andor Ildikó titkár Tivadari Lászlóné, 
Szilágyi Marianna és Evanics Lilla Nikolett 
személyében. Környén legközelebb július 
27-én szervez a Vöröskereszt véradást a 
szokásos időpontban, délután fél 1 és 
fél 6 között, a helyszín azonban nyáron a 
Közösségi és Tájház lesz.

„Csak” egy kis emlék
„Csak egy kis emlék, a szíven könnyedén 
átfutó, bolondos emlék. Utána mennék, 
hiába keresném elsuhant. Ma már csak 
emlék. Csak egy kis emlék...”

Z áray Márta és Vámosi János meg-
számlálhatatlan dalai közül az egyik 
népszerű sláger adta a címét annak 

az emlékestnek, melyre Tücsök Mari, a 
legendás művészházaspár keresztlánya 
invitálta nagy-nagy szeretettel a környei 
Művelődési Házba május elején mindazo-
kat, akik számára Márta és János még ma 
sem „csak” egy kis emlék...

Tücsök Mari, ahogy az emlékest kez-
detén „bevallotta”, kicsit izgatottabban 
érkezet t Környére, mint bárhová más-
hová, hiszen ide „hazajött”, mint ahogy 
annak idején is ha-
zajár tak a faluba. 
Picivel később az is 
kiderült, hogy való-
jában nem kereszt-
lánya Mártának, de 
hogy mégis miként 
fűződött legmélyebb 
családi szállá igen 
fiatalon a kapcsolata 
a házaspárral, az ma-
radjon meg az ő és 
azok titka, akik részt 
vettek a szeretetteljes 
időutazáson. 

Videók, fényképek, 
dalok , kul i ssza - és 
családi t i tkok – bő 
két órán keresz tü l 
mesélt a tatabányai 

bányászlányról és a bicskei fiúról, a két 
emberről, akik egyre magasabbra ívelő pá-
lyafutásuk csúcsán is emberek maradtak... 

János például a „művész úr” megszólítást 
meg sem hallotta. De az „idefigyelj Jani” 
kopogtatásra már letekerte autója ablakát 
a környei ABC előtt – mesélte egy falubeli. 
Merthogy amikor a művészházaspár az 
erőműi tóra indult horgászni, mindig Kör-
nyén állt meg vásárolni, hiszen – ahogy 
Tücsök Mari felidézte – Márta részéről 
már-már szállóigévé vált: „ott úgyis kapok 
mindent”. A bevásárló listáját napokkal 
korábban elkezdte összeállítani, így aztán 
nem csoda, hogy amikor az első, második, 
harmadik kosara is megtelt, mehettek ki az 
autóhoz pénzért. Vagy, Márta szépen meg-
kérte az eladót, hogy menjen ki ő, s ekkor 

hangzott el a „művészurazást” követően az 
„idefigyelj Jani!”.

De olyan is előfordult, hogy az Alkotmány 
úton, a horgászbolttal szemben kapube-
járóban állt meg a házaspár autóval, s 
amikor a tulajdonos nem tudott beállni az 
udvarba, Márta bájosan így szólt: elnézést 
kérek, csak a kukacáért ugrott el a Jani...

Az emlékest során sorra elevenedtek 
meg a személyes emlékek, s akár a „ke-
resztlány” mesélt a színpadon, akár a részt-
vevők a nézőtéren, valamennyi történet 
sugárzott a szeretettől, melyet Záray Márta 
és Vámosi János méltán érdemelt ki ked-
vességével, közvetlenségével, fantasztikus 
előadásaikkal, tehetségükkel.

Az elköszönés perceiben Tücsök Mari 
egy újabb titkot osztott meg a jelenlé-

vőkkel: a házaspárról 
mindig is nagy-nagy 
szeretet tel mesél, hi -
szen ezzel, úgy érzi, „itt 
tar t ja őket ”, ám Kör-
nyére azzal a gondo-
lat tal érkezet t, hogy 
ez lesz az emlékestso-
rozat utolsó állomása. 
A környeiekkel töltöt t 
idő, a közös múltidézés 
azonban meggyőzte 
a foly tatásról, hiszen 
azt tapasztalta, hogy 
a szívében és digitáli-
san őrzött emlékekeivel 
sok-sok embernek okoz 
örömet, mint ahogy azt 
annak idején Márta és 
Jani is tette...
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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

Programok, közérdekű információk
Nyári esték

A környei Nő Klub „Nyári esték” 
elnevezéssel programsorozatot 
indít az évszakhoz kapcsolódóan.  
A hölgyek havonta egy alkalom-
mal a falu főterén szeretettel várják 
azokat a környeieket, akik szeretnek 
beszélgetni, zenét hallgatni, játsza-
ni. A felnőtteknek szóló kínálatban 
szerepel magyar és francia kártya, 
sakk, dominó, szókirakó, míg a 
gyerekeket külön játékok várják, 
így a program az egész család 
számára kellemes nyárestét kínál.  
Június 18-án (szombat) 17 órától, 
az első alkalommal a 60-as évek 
zenéi csendülnek fel, s hozzájuk 
kapcsolódó játékos feladatokban 
is részt lehet venni. Minden kicsi és 
nagy, játékos és vidám érdeklődőt 
szeretettel vár a Nő Klub!

Szőlőoltási  
bemutató

2016. június 11-én 9.30-kor szőlő-
oltási bemutatót tart a Bánhidai 
Turul Kertbarát Kör Környén a 
Leshegyen. A bemutatót Dr. Sz. 
Nagy László egyetemi tanár tart-
ja. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk. Wéber István, a Kertba-
rát Kör elnöke. Tel.: 30/213-7310

A Környe SE labdarúgó  
szakosztály hírei

Női foci: A felnőtt csapat az első 
helyért harcol a rájátszásban a 
Pest megyei bajnokságban. Az 
U17 utánpótlás a 2. helyen tanyá-
zik, matematikai esélye még van 
az első helyre.  

Férfiak: Az U14-es csapatunk 
aranyérmes lett, a többi után-
pótlás gárda is hellyel-közzel jól 
szerepel a bajnokságban. 

A felnőtt csapatunk, miután 
megverte a jelenleg első helyen 
álló Nagyigmándot, a tabella 
harmadik helyét foglalja el, de 
csak 4 pont lemaradással az 
elsőtől. A bajnokságból még 
három forduló van hátra, az 
együttes a tavaszi utolsó hazai 
meccsét május 29-én játssza 17 
órától. 
A mérkőzésre mindenkit szere-
tettel várunk! 

Tisch Gábor elnök

 

Nyári napközis tábor Környén, 
a Művelődési Házban 

Időpont: 
2016 .  j ú l i u s  11 -15  ( h é t f ő - p é n t e k )  
2016 .  j ú l i u s  18 -22  ( h é t f ő - p é n t e k )  

 

Tervezett program: 

 uszoda/strand 
 kézműves foglalkozás 
 mese délelőtt 
 kirándulás 
 mozi 
 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 hétköznapokon 10 és 17 óra között a Művelődési Házban. 

Jelentkezés, illetve a részvételi díj befizetésének határideje: 
2 0 1 6 .  j ú n i u s  30 .  ( c s ü t ö r t ök )  1 6 : 0 0  

Június 15-éig kizárólag környei gyerekek jelentkezhetnek! 

 

 

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

Háziorvosi helyettesítés 

Dr. Bublovics Péter május 26-án és 27-én 
szabadságát tölti, emiatt szünetel a ren-
delés az I. számú Háziorvosi Rendelőben.  
A helyettesítésről saját rendelési idejében 
Dr. Árendás József gondoskodik a Rákóczi 
úti Szent Rókus rendelőben.

Védőnői helyettesítés

Kissné Ágoston Éva május 23-tól 27-ig, vala-
mint június 6-tól 17-ig szabadságát tölti, ez idő 
alatt Pillmann Erzsébet vértessomlói védőnő 
helyettesíti szerdánként 8 és 16, péntekenként 
8 és 15 óra között a környei védőnői szolgá-
latnál. Telefonszáma: +36 30/450-2573.


