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Állva tapsolt a közönség
Örömmel tudatom Veletek, hogy Ábris ma 
reggel megkapta az első Spinraza injekci-
óját Belgiumban! Köszönjük mindenkinek, 
aki támogatott, segített, szurkolt Neki/Érte 
– a rengeteg pozitív energia nélkül nem 
sikerült volna – ezt az örömteli hírt osztotta 
meg június 9-én Béry-Januskó Flóra, Ábris 
édesanyja közösségi oldalán. Előző nap, 
csütörtökön 399 ezer forint gyűlt össze 
a környei Művelődési Házban tartott 
jótékonysági koncerten. Az összeg, va-
lamint az adományládában elhelyezett 
forintok, és a környei önkormányzat által 
felajánlott 100 ezer forint is a kis Ábris 
gyógyíttatását segíti.

B éry-Januskó Ábris tavaly július 31-én 
született, a róla készült fotókon is látha-
tó, milyen nagyon jókedvű, mosolygós 

baba. 8 hónapos korában egy genetikai 
teszt eredményeként diagnosztizálták nála 
az SMA 1-es típusú betegséget. Ez egy gerinc-
velői idegsorvadás, amely következménye-
ként a gyermekek nem érik meg az egy éves 
kort. Sokáig úgy tűnt, hogy gyógyíttatására 
csak Amerikában nyílik lehetőség több mint 
200 millió forintért, ám Mezei Ferenc, Szárliget 
polgármestere már a környei rendezvényen 

bejelentette, hogy a kisfiút és édesanyját 
Belgiumba szállították, s hamarosan meg-
kaphatja az első injekcióját is. Az, biztos, hogy 
a további három Spinraza nevű gyógyszert is 
Belgiumban kapja meg Ábris, de azt, hogy 
végül mennyibe kerül majd a gyógyíttatás, 
jelenleg nem tudni, így minden eddig, és 
ezután felajánlott forint számít. 

A környei koncert gondolata Varga Kata-
linban született meg, aki közösségi oldalán 
kereste meg László Attilát, a 2011-es Csillag 
Születik verseny, akkor 14 éves győztesét, 
s pár óra elteltével érkezett már érkezett 
is a nagylelkű felajánlás: természetesen 
elvállalja, jön és énekel Ábrisért. 

A Budapest Bajnoki cím is a környei hölgyek „zsebében” 
– sikeres évet zárt mindhárom korosztály!

Komárom-Esztergom, Fejér és Pest 
megye után a Budapest Bajnokság 
legfényesebben csillogó serlegét 
is begyűjtötte a Környe Sportegye-
sület női labdarúgó csapata. Arról, 
hogy a Budapest Bajnokságban 
méressék meg magukat, a hölgyek 
döntöttek, s bár egyetlen vereséget 
szenvedtek el, a végjáték bővelke-
dett izgalmakban.

Ú j edzővel, Mészáros István 
vezetésével vágott neki a 
felkészülésnek az évadban 

a környei női labdarúgócsapat, a 
tréner az egyesületnél szakosztályvezetői 
feladatokat lát el, és egyben az utánpótlás 

fiú csapatoknál is edzősködik. Korábban a 
hölgyek sikerrel szerepeltek már a Komá-

rom-Esztergom, Fejér és Pest megyei 
Bajnokságokban, s mint a mester 
elmondta, a nevezésről a lányok 
döntöttek, mivel a kiírtak alapján a 
Budapest Bajnokság tűnt a legszín-
vonalasabbnak. Az első pár meccs 
után hamar kiderült, hogy igazából 
két csapattal, a Komárommal és a 
METIS-el kell megküzdeniük a baj-
noki címért, és a Duna parti város 
kapcsán ez szó szerint realizálódott 
is.  A környei hölgyek a bajnokság 
során mindössze egyetlen veresé-
get szenvedtek el, de három mér-
kőzésük is döntetlennel zárult, így 

rendkívül izgalmassá és többesélyessé 
vált a végjáték. 
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Állva tapsolt a közönség
…folytatás az első oldalról

Ezután – mondhatni – beindult a gépezet: 
Környe polgármestere, a Művelődési Ház 
kollektívája egy emberként állt a kezdemé-
nyezés mellé, amely még tovább bővült. 
Falubeliek vetették fel a kézműves termé-
kek jótékonysági vásárának lehetőségét, 
s szép számmal ajánlottak fel különböző 
tárgyakat.

A környeiek ismét bizonyították az ösz-
szefogás erejét, melyet már annyiszor 
megtapasztalhattunk, hiszen volt részünk 
esőzés okozta áradásban, sárlavinában, 
földrengésben, s 2013 márciusában a 
rendkívüli havazásban, amikor a lezúduló 
hó elzárt minket a külvilágtól, s autókban re-
kedt emberekről gondoskodtunk. Most egy 
kétségbeesett édesanya kérésére fogtunk 
össze – mondott köszönetet Vadász Éva, a 
környei képviselő-testület Kulturális, Okta-
tási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának 
elnöke valamennyi támogató, s egyáltalán 
nem utolsó sorban László Attila, s a narrátori 
feladatokat az első szóra elvállaló Világi 
Péter, az RTL Klub Magyarország munka-
társa számára. A koncertet Ábris nagyszülei 
és Mezei Ferenc szárligeti polgármester is 
megtisztelte jelenlétével, s ő is hálás szívvel 
mondott köszönetet a ma már egyáltalán 
nem kiscsillag énekesnek, az ötletgazda 
Varga Katalinnak, és a Művelődési Ház 
kollektívájának.  

Június 8-án tehát elérkezett a pillanat, 
amikor a csupaszív, mosolygós, szerény 
és közvetlen, hihetetlen énekhanggal és 
tehetséggel megáldott székelyföldi szár-
mazású fiatalember a közönség elé lépett. 
Eléjük lépett, és a szívekbe lopta be magát: 
sajátos humorával, kedves történeteivel, 
népszerű slágerekkel és saját szerzeménye-
ivel... azzal a csodálatos hanggal, amely 
hat évvel ezelőtt a Csillag Születik élére 
repítette, s amely az őt hallgató lelkek közül 
egyet sem hagy megérintetlenül. László 
Attila felemelő koncertélményét nem lehet 

Ki a szívét osztja szét…
Talán mindig is divat volt a fiatalokat 
szidni, furcsán nézni rájuk különcségükért, 
egyedi szokásaikért, harsányságukért és 
még sorolhatnám. Ennek ellenére mindig 
akad olyan fiatal, egy esemény, történés, 
mely erre rendre rácáfol. Ékes bizonyíték 
erre önzetlen tettével László Attila.

Született 1996-ban az erdélyi Kézdivá-
sárhelyen egy pici baba, kinek szülei 
akkor még nem tudhatták, hogy „arany 
van a torkában”. A 3. születésnapján 
Ő szórakoztat ta a vendégeket a kris-
tálytiszta hangokkal elénekelt kedves 
magyar gyermekdalokkal. Aztán teljesen 
tudatosan, vagy még inkább ösztönö-
sen ráérzett, hogy neki mi a dolga a 
földön, egész egyszerűen csak énekelt 
minden lehető alkalmat megragadva. 
Talán 9 éves lehetett, amikor a templom 
kántora felfigyelt rá, hogy hallás után 
Bach-ot játszik az orgonán, ettől kezdve 
megpróbálta terelgetni, nyesegetni a 
szárnyait. Hamar rájöttek a szülők is, a 
fiatalember is, hogy neki ez az útja, az 
éneklés, a közönség szórakoztatása. 
Több tehetségkutatón próbálkozot t 
Erdélyben, de nem nagy sikerrel, aztán 
vette a bátorságot és a Csillag Születik 
vetélkedő válogatóján a zsűri elé lépett 
2011-ben Magyarországon, ahol meg-
szólalását követően csak mosolyogtak 
az ítészek az ízes székely beszéde miatt, 

de pár pillanat múlva már leesett az 
álluk, ahogy elénekelte Máté Pétertől az 
Azért vannak a jó barátok c. számot. A 
közönség állva ünnepelte, és a kezdeti 
siker egészen a győzelemig repítette. At-
tól kezdve még tudatosabban építette, 
építi énekkarrierjét, nem szédítette meg 
a rengeteg pénz, az autó, a lemezszerző-
dés, amit a győzelemért kapott. Ha lehet 
még szerényebb, alázatosabb lett zenei 
elköteleződése, a közönség szeretete 
tekintetében. Csodálatos hangját, és a 
hangjánál szebb lelkét megtapasztal-
hatta a szép számú közönség Környén 
az Ábrisért általa elvállalt jótékonysági 
koncerten. A fiatalember nevét talán 
mostanra mindenki megjegyezte, mert 
biz tos, hogy nagyon szép karrier áll 
előtte. Ifjú kora ellenére, érett felnőtteket 
meghazudtolóan komoly, céltudatos, 
kedves, nagyon is meggyőző termé-
szetével, és az ehhez társuló kivételes 
hangjával, s nem utolsósorban érzékeny 
lelkével mindenki szívébe belopja ma-
gát.Ábrisért énekelt László Attila, ámde 
nekünk nézőknek is feledhetetlen aján-
dékot adott lényével. Amikor megköszön-
tem önzetlen vállalását, csak annyit írt 
vissza, Ő köszöni, hogy eljöhetett, hogy 
segíthetett Ábrison, és hogy egy ilyen 
csodás közönség előt t énekelhetet t!  
„A zene tárolja a legjobban az emléke-
ket. Elég egy dallam és eszedbe jut egy 
nap, egy hely, egy személy”.

Varga Katalin 

szavakba önteni, csak érzékeltetni: a közel 
kétszáz vendég állva, szűnni nem akaró 
tapssal mondott köszönetet a szétosztott 
szívéért, a felejthetetlen estért...

A jótékonysági koncert teljes bevétele 
399 ezer forint volt, a kis Ábris gyógyke-
zelését a környei önkormányzat további 
100 ezer forinttal támogatja. A Művelődési 
Házban kihelyezett adományláda bontá-
sára június 12-én került sor. A láda 96 ezer 

forintot tartalmazott, az összeget Molnár 
Réka, a BJÁBRIS Alapítvány kuratóriumi 
elnöke vette át. A községi kezdeménye-
zések tehát összességében 595 ezer 
forinttal járulnak hozzá a szárligeti baba 
gyógyulásához.

Hálás köszönet mindenkinek, aki kéz-
műves termékének felajánlásával, s aki 
vásárlásával, aki önzetlen részvételével, 
munkájával segített!

A Budapest Bajnoki cím is a környei 
hölgyek „zsebében” – sikeres évet 
zárt mindhárom korosztály!
…folytatás az első oldalról

Az utolsó meccsre Komáromba utaztak 
azzal a tudattal, hogy győzelem esetén 
bajnokként, döntetlennel zárva ezüstér-
mesként, vereséget szenvedve harmadik 
helyezettként hagyják el a pályát, de az 
edző ironikusan ezt úgy summázta, hogy 
a csapatnál ez már megszokott, szeretik 
izgalmassá tenni a bajnokság végét... A 
tényekhez viszont az is hozzátartozik, hogy 
a meccs időpontja nem volt túl kedvező 
a csapat számára, hiszen négy megha-
tározó játékosnak is leszervezett, nem 
odázható programja volt aznap, ezért 
már másfél hónappal korábban benyúj-
tották a halasztási kérelmet az ellenfélhez, 
amely egyáltalán nem bizonyult rugal-
masnak: semmilyen más időpontot nem 
fogadtak el... A környeiek tehát igencsak 
megfogyatkozva vágtak neki az útnak, de 
szerencsére két „régi”, tavaly óta aktívan 
nem focizó játékossal sikerült kiegészíteni 
a létszámot. 

Mindezek tudatában az ellenfél – Mészá-
ros István megfogalmazása szerint – ma-
gáénak érezhette a győzelmet és bajnoki 
címet, hiszen már az első sípszó elhangzása 
előtt a mérkőzést követő ünneplésre ké-
szültek… De azért senki nem gondolhatta, 
hogy 8-szoros bajnokcsapatként feltett 
kezekkel fogunk kimenni a pályára. Mond-
hatom, hogy a csapat olyan szervezetten 
és csapatként játszott, hogy már az elején 
éreztettük az ellenféllel: igenis van keresni 
valónk! Aztán szerencsére gyorsan, már a 
18. percben megszereztük a vezetést, és 
mivel mindenki hatalmas szívvel és lélekkel 
tette oda magát, meg is tartottuk: a meccs 
1-0-s győzelmünkkel zárult, tehát megnyer-
tük a bajnokságot! – idézte fel az edző.  

A Komáromban 
szereplő csapat 
tagjai voltak: Terdik 
Tamara, Zemplényi 
Zsófia, Fábián Zina, 
Pécsváradi Dorina, 
Raffainé Békefi Ale-
xandra, Baloghné 
S za la i  S za nd ra , 
Cserháti Renáta, 
Eignerné Schlapak 
Brigitta, Ősz Csen-
ge. Csere: Mohos 
Kitti, Balatoni Dóra, 
Csánk Mónika. Gól-
szerző: Eignerné 
Schlapak Brigitta.

A bajnokcsapat tagjai: Raffainé Békefi 
Alexandra (csapatkapitány), Terdik Tama-
ra, Králl Orsolya (kapusok), Hribár Anett, 
Eignerné Schlapak Brigitta, Mohos Kitti, 
Pécsváradi Dorina, Csánk Mónika, Balogh-
né Szalai Szandra, Cserháti Renáta, Molnár 
Zsuzsanna, Belány Brigitta, Fábián Zina, 
Zemplényi Zsófia, Pászti-Dodonka Hajnalka, 
Ősz Csenge, Balatoni Dóra, Szabad Patricia 
(U18), Lendvai Eszter (U16), Majtán Luca 
(U16), Kerék Imola (U16)

Raffainé Békefi Alexandra búcsúzik…  
Az most még nem ismert, hogy a csapat 
a következő évben melyik bajnokságban 
indul, szóba Fejér és Pest megye jöhet. Az 
viszont biztos, hogy ha bajnoki mérkőzésen 
fel is ölti valaki a 13-as mezt, az nem Raffa-
iné Békefi Alexandra lesz. Búcsúzni szépen 
kell, azt hiszem bajnokként a legszebb... 
Sajnos az utóbbi időben nagyon kevés 
szabadidőm jut a magánéletemre, ezért 
úgy döntöttem, hogy valamit le kell adni.  
A döntés nagyon nehéz volt, hiszen fel-
adom a játékos pályafutásom, ami na-
gyon sok évig a szenvedélyem volt. Biztos 
nem lesz egyszerű 22 év után, de azért 
teljesen nem szakítok a labdarúgással, 

hiszen az edzősködést folytatom tovább. 
Gratulálok a csapatnak az idei bajnoki 
címhez, pedig ezúttal nem volt egyértelmű 
cél a dobogó legmagasabb foka, inkább 
már azt tettük elsődlegessé, hogy a mérkő-
zésekre teljes csapatként össze tudjunk áll-
ni és focizzunk egy jót hétvégenként. Végül 
így sikerült, amiért természetesen cseppet 
sem szomorkodunk! – fogalmazott Szasza, 
aki a 22 éves játékos múlt mellett azzal is 
dicsekedhet, hogy 6 esztendőn keresztül 
töltötte be a csapatkapitányi posztot.

A környei hölgy labdarúgók háza tája a 
felnőttek mellett az U16-os csapat sikerétől 
is zengett azon a héten, miután a lányok 
megnyerték a Komárom-Esztergom Megyei 
Bajnokságot. Szasza rájuk is nagyon büszke, s 
akkor még csak remélte, hogy az U18-as kor-
osztály kapcsán is hasonló sikerekről számol-
hat be. Végül az U18-as gárda is beváltotta a 
hozzájuk fűzött reményeket, s megszerezte a 
bronzérmet, így téve teljessé az egyesület női 
csapatainak évét. Ez mindenképpen biztató 
a jövőre nézve, hogy jó utánpótlás csapat 
van mögöttünk, akikből a továbbiakban is 
bátran lehet meríteni a felnőttek közé. – fo-
galmazott a távozó csapatkapitány.

Tatabányáig épül, Környén is áthalad a kerékpárút
A támogatási szerződés aláírásával 
újabb fejezetéhez érkezett június 16-án 
az a TOP-os (Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program) projekt, aminek 
célja az Oroszlányt Tatabányával ösz-
szekötő, Környén is áthaladó, 1,1 milliárd 
forint értékű kerékpárút megvalósítása.

M int ismert, 2016 márciusában 
kötött konzorciumi megálla-
podást Grúber Zoltán Kecs-

kéd, Beke László Környe és Lazók Zoltán 
Oroszlány polgármestere a három 
településen áthaladó beruházással 
kapcsolatban.

A tervek szerint a nyomvonal 11,5 kilomé-
ter aszfaltozott és 1 kilométer erdei útból áll 
majd. A burkolattal el nem látott szakasz 
a fő nyomvonalról ágazik le a kamalduli 
remeteség majki műemlék együttese felé.

Idén áprilisban immár a nyilvánosság-
ra hozot t, kedvező kormányhatározat 

fényében tárgyalták meg a további 
tennivalókat a településvezetők. Többek 
között az önkormányzatok kisajátítási el-
járásainak befejezése, a régészeti feltárás 
elvégzése, a területek átminősítése, az 
alábányászottsági vizsgálat, a mezőgaz-
dasági területek művelésből való kivonása 

volt a feladat, de a határidő is szorított, 
hiszen az engedélyeztetési eljárást 60 
nap alatt kellett végigvinni.

Június 16-án a polgármesterek szám-
talan dokumentumot láttak el kézjegyük-
kel az oroszlányi városházán, amelyek a 
projekt részletes költségvetésétől kezdve 
az ütemezésig, a finanszírozási módokig 
rögzíti a beruházási feltételeket.

A beruházás Környén 72 ingatlant és 
200 tulajdonost érint, őket az önkormány-
zat a kormányhatározat megszületését 
követően értesítette vételi szándékáról, a 
megkeresésre eddig nagyjából százan 
jelezték együttműködési hajlandóságu-

kat. A szerződéskötések, vásárlások folya-
matosan tartanak, mostanáig több tucat 
adásvételi szerződést szentesítettek a felek. 
Ha minden a tervek szerint halad, ősszel 
meghirdethető a közbeszerzési eljárás, 2018 
márciusában elkezdődhet, s 2019 tavaszára 
befejeződhet a kivitelezés. 
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Jót tett Orbánnak a tavalyi vesszőzés
Úgy tűnik, okult a tavalyi környei vesszőzés-
ből Szent Orbán, mivel idén megvédte a 
fagytól a szőlőt – hangzott el Bella Sándor-
tól az idei Orbán napi ünnepségen, melyet 
több mint két évtizede szerveznek meg a 
Les-hegyi gazdák, valamint a Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottság. 
A Les-hegyen 1996-ban állították fel Glász 
József fából készült, Szent Orbánt ábrázoló 
szobrát, azóta minden évben „mérlegre 
teszik” a szent ténykedését, s az elmúlt 
évben bizony első alkalommal elpüfölték.

A zt, hogy Orbán 2016-ban alaposan 
rászolgált az ütlegelésre, a már 
hagyományos borverseny mintái is 

jelezték, hiszen több gazda 2015-ös borával 
nevezett – hangzott el a későbbi eredmény-
hirdetéskor, előtte azonban a Német Nem-
zetiségi Hagyományőrző Gyermekcsoport, 
az általános iskola néptánc tagozatának 
apróságai mondókákkal, körjátékokkal, 

énekkel, tánccal terem-
tettek vidám hangulatot, 
míg a Német Nemzetiségi 
Dalkör stílszerűen mulatós 
bordalokkal.

A csoportok produkci-
ói után érkezett el Orbán 
megmérettetésének pilla-
nata, s ekkor hangzott el, 
hogy idén megérdemli a 
bort. Sőt, olasz szőlősgaz-
dák hagyományát követve 
nem csupán a szobrot, de 
a termőföldet is megön-
tözte borral Bella Sándor, s 
valamennyi gazdának azt kívánta, hogy 
jövő ilyenkor ugyanilyen szép időben ta-
lálkozhassanak, s a pincékben a hordók 
tele legyenek.

Bár az előző nap tartott borversenyen pár 
„neves” gazda egyéb elfoglaltsága miatt 
nem vett részt, összességében többen és 

több mintával neveztek, 
ezúttal is a fehérborok 
domináltak, s nemcsak 
mennyiségben, minő-
ségben is.

A borbírálók, valamint 
maguk a nevezők 20 gaz-
da 37 mintáját ízlelték és 
ér tékelték szombaton.  
A hatodik környei bor-
versenyen a 15 vörös- és 
22 fehérbor közül egyet-
egyet idén is a „Környe Ki-
váló Borásza 2017” díjjal is 
elismertek, ezzel – mint az 

értékelés során elhangzott – azon gazdákat 
jutalmazzák, akik nedűje környei szőlőből 
készült, és kategóriájában a legmagasabb 
pontszámot ért el.

Ilyen volt Mikite György, aki a fehérborok 
versenyében Cuvet, valamint Laki Gyula, 
aki a vörösborok mezőnyében Homokdű-
lői Bikavér nedűjével nyerte el a díjat. Laki 
Gyula egyébként a legeredményesebb 
nevezőnek bizonyult, hiszen öt mintával 
mérette meg magát, és a díj mellé még 
egy arany, valamint három ezüst fokozatot 
is bezsebelt. Az ítészek egyetlen Nagyarany 
minősítést osztottak ki, azt Haffner József 
vihette haza, miután Királylányka borát 19,7 
pontosra értékelték.

Pincéjének féltve őrzött kincsével Arany-
minősítést ért el továbbá Bella Sándor, 
Bernhardt Tivadar, Farkas Ignác, Pákozdi 
Ferenc és Szőgyéni Zoltán, a borbírálók 
pontosan tucatnyi mintát értékeltek ezüst, 
és tizenhármat bronzminősítésűre.

Eperfamászó verseny is volt
Nem is kívánhattak volna tökéletesebb 
időt a környei Gyermeknap szervezői, akik 
május utolsó szombatján hagyományosan 
több helyszínen, változatos programokkal, 
ízletes frissítővel és finomságokkal, s ren-
geteg kézműves technikával, játéklehető-
séggel várták az apróságokat, szüleiket, 
nagyszüleiket.

A Gyermeknap hagyományosan a 
Művelődési Ház, a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde, a Községi Könyv-

tár közös rendezvényeként csalogatja 
az ünnepelteket, s idén a Vöröskereszt 
környei alapszervezete is csatlakozott. 
A hölgyek a program napján már kora 
reggel jó tizenöt kilónyi zamatos epret 
gyűjtöttek össze, amit a „Szedd magad” 
akció tatabányai gazdája ugyanilyen 
mennyiségű cseresznyével toldott meg 
gyereknap alkalmából, így a lurkók az 
óvodapedagógusok készítette lekváros, 
nutellás palacsinta mellé a finom gyü-
mölcsökből is bőségesen válogathattak. 
A gyerkőcök körében töretlen népszerűség-

nek örvendett az arcfestés és a 
homokkép készítés, ez utóbbiból 
majdnem száz sablont színez-
tek meg homokkal a délután 
folyamán saját fantáziájukat 
megmozgatva az apróságok, 
de hasonló ütemben fogytak 
az alapanyagok, kartonpapírok, 
ragasztók, festékek, hurkapálci-
kák, egészen apró és nagyobb 
méretű gyöngyök is a kézműves 
szigeteknél. 

A Csiri-Biri Játéktár nagymé-
retű fajátékai ismét bizonyították, hogy 
azért minden felnőttben ott lapul a gyer-
mek, s hogy a közös, élménygazdag játék-
hoz egyáltalán nem szükséges a modern 
technika, a kreatív játszószerek mellett 
elegendő akár pár zokniból készült labda, 
fakorong, vagy éppen konzerves doboz. 
A gyerekek természetesen a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde udvarán is válogat-
hattak a játékos elfoglaltságok között, 
a program zárásaként pedig birtokba 
vet ték a főteret, ahol a 20 esztendős 

Bóbita Zenekar vidám gyermekdalai, 
interaktív műsora Ausztráliába is elrepí-
tette az ünnepelteket. A kicsik élvezettel 
vettek részt az „első környei eperfamászó 
versenyen”, s végül a zenekarral együtt 
húzták a talpalávalót a bolond-bálban, 
ahol „a szamárral táncolt a kecske, 
három majom húzta a nótát, vasvillával 
et tek szamócát. Be is csípet t egy-két 
legényke, lisztes zsákot húztak a pékre, 
hordón lovagolt egy bohóc ott, két füles 
dinnyével golyózott...” 

A környei iskola is bezöldült
A környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola is csatla-
kozott az Italos Karton Környezetvédelmi 
Egyesülés „Zöldenjobb” mozgalmához. 

A szervezet célja, hogy elősegítse 
az italos kartondobozok szelektív 
gyűjtését és újrahasznosítását.  

Az egyesület a június 5-ei Környezetvédelmi 
Világnaphoz kapcsolódóan Zöldenjobb 
elnevezéssel mozgalmat indított, ennek ke-
retében a csatlakozó intézmények diákjai, 
pedagógusai június 2-án, zöld póló vagy 
bármilyen zöld felsőrész viselésével fejezték 
ki a környezettudatosság iránti elkötele-
zettségüket. A környei ökoiskola diákjai a 
címhez méltón, komolyan vették a felhívást. 

A Föld felszínéről minden percben 36 
futballpályányi erdő tűnik el; ezért az Italos 
Karton Környezetvédelmi Egyesülés zöld-
pólós mozgalmat indított, amelynek célja, 

hogy felhívja a figyelmet a környe-
zet megóvásának fontosságára. 

A mozgalmat a június 5-ei Kör-
nyezetvédelmi Világnaphoz kap-
csolódóan most először, de ha-
gyományteremtő jelleggel hívta 
életre az IKSZ. Az ENSZ 1972-ben 
éppen ezen a napon kezdte meg 
első környezetvédelmi világkonfe-
renciáját, és ugyanebben az év-
ben június 5-ét Környezetvédelmi 
Világnappá nyilvánították azzal a 
céllal, hogy a fenntartható fejlődés 
eszméjét hirdesse, valamint, hogy 
közös gondolkodásra ösztönöz-
ze az embereket. A mozgalom 
szervezői azt remélik, hogy a rendhagyó 
kezdeményezéshez évről évre egyre töb-
ben csatlakoznak majd. A csatlakozók 
létszámát már most, az első alkalommal 
gyarapították a környei, Ökoiskola címet 

viselő intézmény diákjai és pedagógusai, 
akik komolyan vették a környezetvédelmi 
felhívást, s szép számmal „zöldültek be” 
erre a napra. Az intézmény ezúton köszöni 
a gyerekek aktív részvételét és a szülők 
támogatását.

A környei általános iskola első alkalom-
mal 2012-ben pályázott sikerrel az Ökoiskola 
Cím viselésére, s a három év leteltével ismét 
megszerezte a címviselési jogosultságot. 
Mint Horti Károlyné programfelelős akkor 
elmondta, az „Ökoiskola” cím ismételt 
elnyerése nem jelenti a munka végeztét, 
továbbra is szeretnék a tanulók figyel-
mét felhívni az energiatakarékosságra, 
a környezetszennyezésre, környezetünk 
szépségének megőrzésére, s természete-
sen legközelebb is szeretnék megméret-
tetni magukat, de akkor már az „Örökös 
Ökoiskola” címre pályázva.

Mindannyian nyertek
Két korcsoportban hat nevező vágott neki 
a Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! kerékpá-
ros ügyességi feladatainak június 11-én az 
iskola kézilabdapályáján, így valamennyi-
en a dobogós helyezések valamelyikének 
magabiztos tudatával is kerekezhettek 
volna, de ennek ellenére igenis komolyan 
vették a versenyt. 

A gyerekek KRESZ-totóval melegítet-
tek be, a legkisebbek természete-
sen anyu segítségével, az értéke-

lésnél aztán kiderült, hogy bizony még a 
felnőttek sem tudták valamennyi kérdésre 
a helyes választ, s talán nem árt felfrissíteni 
az ismereteiket. Merthogy – egyáltalán 
nem mellesleg – a Gubicza István által 
szervezett verseny egyik célja épp ez volt: 
itt a jó idő, közeledik a nyári szünet, egyre 
több gyerkőc pattan gyakrabban brin-
gára, hasznos lenne őket a legfontosabb 
közlekedési tudnivalókra is felkészíteni. 
Ebben igazán nagy segítséget jelent majd, 
hogy a verseny végeztével valamennyien 
haza is vihették a kijavított tesztlapokat. Volt 
egyébként, aki épp azon vérzett el, azaz, 

hiába teljesített 
jó idővel, kevés 
hibaponttal az 
ügyességi pá-
lyán, a totóban 
túl sokat vétett.

A gyerekek 
ügyesen kerül-
gették a bójá-
kat, küzdöttek 
meg a rázóval 
és billenővel, a 
vizespohár szál-
lítása azonban 
csak egyetlen, 
az egyik későb-
bi aranyérmes 
fiúnak sikerült 
tökéletesen.

A tíz év alattiak versenyében Budai-Kurcz 
Eszter igaz, pár másodperccel lassabban 
teljesített, ámde kevesebb hibapontot 
gyűjtött össze, mint a fiúk, ráadásul a totó-
ban is ő rontott a legkevesebbet, így Gallai 
Márkkal osztozhatott az első helyen, s Vida 
Szabolcs lett a harmadik.

Az idősebb fiúknál Domina Máté abszolút 
magabiztosan kerekezett a pályán. Bár 
akadt a korcsoportban nevező, aki jobban 
ismeri nála a KRESZ-t, az 50 másodperces, 
hibapont nélküli ideje a képzeletbeli dobo-
gó élére repítette. Ezüstérmes teljesítményt 
nyújtott Tóth Hunor, maga mögé utasítva 
testvérét, Szabolcsot.
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Múltidéző (1959-1967)

Egy 50 éves osztálytalálkozó margójára
A két 8. osztály együtt ünnepelt egy szép 
nyári délutánon. A B-seknek megadatott, 
hogy szeretett osztályfőnökük, Schilling 
Etelka is jelen legyen ezen a kerek évfor-
dulón, az A-sok Grósz Elvira nénit hívták 
meg tiszteletük jeléül. Sokan összejöttünk 
a múltidézésre, felelevenítve a sok tíz éve 
történteket. Meghatottan emlékeztünk 
16 osztálytársunkra, akik bizonyára a 
csillagok között hasonlóképp ünnepeltek 
velünk.  

1 959, atya ég, ez a múltszázad közepe, 
amikor beléptünk a Posta melletti isko-
la kapuján. 58 hosszú év telt el azóta, 

több, mint egy fél évszázad, de mintha csak 
tegnap történt volna minden. Nem tudom, 
hogy ki mire emlékszik vissza a 8 évből?  
Az első napra talán már nem nagyon, amikor 
lenyomtuk apró kezeinkkel a robosztus ajtó 
hatalmas kilincsét. De élénken emlékszünk 
egy életen át Burján Márta és Bánáti Magdi 
néni tanító nénikre, akik által megtanultunk 
írni, olvasni, számolni. A nagy fekete, egyik 
felén csíkok, másik felén kockás táblára is 
biztos, mely óriásként magasodott előttünk, 
eltörpültünk mellette, hiszen nagyon aprók 
voltunk még 6 évesen. Sután próbáltuk for-
málni rajta a betűket a krétával, aztán meg 
összeolvasni szótagolva értelmes szavakká. 
Biztos sokan emlékeztek a tintával, a már-
togatós tollal való első találkozásunkra, a 
pacákra a füzeten, a körmösre és a „padra 
húzásra”. Volt, aki három bunda bugyit vett 
fel, hogy ne érezze az „ízét”.

Nagy másodikosokként a paplak mel-
let ti iskolába kerültünk – voltunk vagy 
negyvenen egy-egy osztályban. A B-sek 
megismerhették Sill Márta tanító nénit, aki 
úgy terelgette tanítványait féltőn, óvón, 
mintha kiscsibéi lennének.

A harmadik osztályt a B-sek megint 
új tanító nénivel kezdték, Író Mária néni 
személyében, aki bizonyára felhők felett 
figyelt ezen a napon az egykori  osztályára. 
Mennyit csatáztunk vele a tornaórákon 
és persze a helyesírás sem volt egyszerű 
eset, nehezen értettük meg a pontos j és 
az ly közötti különbséget, de fáradhatat-
lan kitartásával belénk sulykolt a fránya 
szabályokat. Mennyiszer repült a szivacs 
a kezéből az órán a csacsogók közé, akik 
aztán meglepődtek, megszeppentek, 
és mehetett tovább csendben a tanítás.  
Az A osztály a 3. és a 4. osztályt Wiszt tanító 
nénivel folytatta, aki nagy-nagy odaadás-
sal adta át a tudományt kis tanítványai fejé-
be. A B-sek a negyediket –  és a nyolcadik 
osztályig az összes többi évet – Schilling Etel-
ka tanító nénivel töltötték el. Ő lett az igazi 
anyánk, ahogy az Á-soknál Vargyai Julika 
néni, aki már az égi katedrán javítja a dol-
gozatokat.  Meghatározó volt számunkra 
a jelenlétük a felnőtté válásunk előszobá-
jában. Sok minden volt akkori életünkben, 

ami ma már nincs: a fa tolltartó, a tollhegy, 
a tollszár, a tintásüveg, és az itatóspapír. 
Jártunk hittanra és voltunk kisdobosok, 
és furcsamód elsőáldozók nagyon sokan, 
szinte mindenki talán. Aztán úttörők lettünk, 
társadalmi munkában krumplit szedtünk 
Patáron. Elszívtuk az első cigit, lehettünk 
talán ötödikesek, emlékszem mindig akadt, 
aki elcsent pár szálat otthonról, amíg fordult 
a traktor, füstölt a bokor cefetül. Persze nem 
tüdőztük le, csak fújtuk, mint a gyárkémény, 
mert az olyan felnőttes volt…

Emlékeztek-e még az olajos padló illa-
tára, a vaskályha melegére, a fásládára, 
a zománcozott lavórra és a harmóniumra, 
a ceglédi kannára, na és persze az udvari 
pottyantósra? Nem volt büfé, de szünetben 
rohantunk a papírzsákkal a közeli boltba és 
vettünk 20 forintért 50 db kiflit. Nem volt tor-
naterem, sokáig az osztályban tornáztunk, 
később a „kocsedóba” vagy a pályára 
gyalogoltunk a tornacsarnoknak kikiáltott 
tornaterembe. Volt viszont klott gatya, fehér 
karton tornablúz, aztán később gyönyörű 
fekete tornadressz fehér gumipánttal. Volt 
kézi bajnokság, salakos futópálya, kulturális 
seregszemle, és Ki-Mit-Tud? Rajzórán meg-
örökítettük a tanácsháza lépcsőjén ülve az 
épülő kultúrházat az égbe meredő vasszer-

kezeteket, és gyönyörűen formáltuk tustollal 
a szabványbetűket. Jártunk szombaton is is-
kolába, és jártunk még két szakba, délelőtt 
és délután. Volt polikertünk, ahol nagyon 
utáltunk gazolni, kapálni, de megtanultuk 
tisztelni a munkát Dezső bácsi és Elvira néni 
kitartó szigora mellett. A politeremben fúr-
tunk, faragtunk, hímeztünk, kötöttünk, varr-
tunk és főztünk a fiúkra, megvendégelve 
őket rakott-krumplival, pudinggal.

Nem láttunk banánt, nem ettünk télen 
paprikát, paradicsomot. Sokáig televízi-
ót sem láttunk.  Nem volt iphone, okos 
telefon, sőt semmilyen telefon, lap-top, 
ipad, internet és facebook, de volt sok-
sok szabad percünk egymásra, játékra a 
jó levegőn, olvasásra, sportra és őszinte, 
tiszta diákszerelemre. Elmondhatjuk gye-
rekeinknek, unokáinknak, hogy volt egy 
boldog gyerekkorunk, amit persze akkor 
még egyáltalán nem tudtunk, hogy ez a 
boldogság kis szelete.   

Úgy gondolom, a környei iskolában 
alapoztuk meg, hogy mindannyian tisztes-
séges felnőttekké, szülőkké, nagyszülőkké 
válhattunk, de ez már egy másik történet, 
ami egyszer majd egy nyugdíjas találkozó 
témája lehet.

Varga Katalin

Hajrá gyerekek!
Bár a rendőrkutyás bemutató előtt Gányai 
Balázs, a Komárom-Esztergom Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense arra kérte a 
kis vackorosokat, hogy lehetőleg csendben 
kövessék az eseményeket, a bemutatót záró 
kötélhúzásnál a kicsik már kórusban biztatták 
társaikat: hajrá gyerekek!

A molyan elő gyereknapot tartottak május 
25-én a Vackor Óvoda és Bölcsőde ap-
róságai, hiszen nem mindennapi aján-

dékkal érkeztek a megyei rendőr-főkapitányság 
és tatabányai kapitányság, a katasztrófavéde-
lem munkatársai az intézmény előtti parkolóba. 
A hangulatot Józsa Adrián járőrvezető és kutyája, 

Pál alapozta meg, velük egyébként a környei családi majálison 
is találkozhattak már a lurkók. Pál ezúttal is fegyelmezetten 
hajtotta végre a járőrvezető utasításait, és a csibész bemutató 
után még kötélhúzásra is maradt energiája. Bármennyire is 
szurkoltak azonban a vállalkozó kedvű gyerkőcöknek a többi-
ek, nem igazán bírtak Pállal, s többen kacagva huppantak a 
földre, amikor „feladták a küzdelmet”.

A fiúk, lányok körében természetesen nagy sikert aratott a 
gránátdobás, a kerékpáros ügyességi pálya és a tűzoltó autó, 
de még a bűnügyi technikai osztály gépjárművét is körbe 
zsongták: az ártatlanságuk magabiztos tudatában engedel-
mesen nyújtották kezüket az ujjlenyomatuk levételéhez, ami 
érthető is, hiszen ők még nincsenek tisztában azzal, hogy ez az 
eljárás a felnőttek világában a rabosítás része... 

Egyedi és megismételhetetlen
Csetlő, botló lábacskák, örömtől, vagy 
épp a „hatalmas színpad” okozta meg-
szeppenéstől csillogó szemek jellemezték 
a legapróbbak, az óvodások játékát, majd 
az idő teltével, az idősebbek érkeztével 
ügyesedtek a mozdulatok, váltak egyre 
kiforrottabbá, s vált magával ragadóvá a 
tánc. A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola pénteki évzáró-
ja ezúttal is egyedi és megismételhetetlen 
estet teremtett a Művelődési Házban, 
hiszen a László Márta vezette öt csoport 
egész évi munkájából adott ízelítőt, színes 
metszetet. 

A legkisebbek Anna polkáját 
követte a „Borsó itt, borsó 
ott…”, a kicsik segítségével 

a vendégek ráhangolódhattak a 
varázslatra, aminek mozgás, játék, 
tánc a neve… Az alsósok a kispirityi 
faluvégre kalauzoltak, a felsősök 
pedig Bodrogközbe egy tavaly 
készült, ám az évzáróra felújított ko-
reográfiával. A „Zörög a kocsi” című 
tánc is a gyerekek szívéhez nőtt, így 
kérésükre az is színesítette a reperto-
árt, a meglepetés produkcióként pedig a 
tavaly továbbképzősként elballagó fiatalok 
engedtek bepillantást a távoli Mezőség fa-
luja, Szék táncéletébe. Mint a műsor során 
elhangzott, a fiatalok egyetlen hívó szóra 

vállalták a fellépést, 
igazolva, hogy a tánc 
felemel, a sok szép em-
lék, élmény, az öröm és 
a bánat összetart. 

Az évzáró kínálatá-
ból nem hiányozha-
tott a Kalocsai férce-
lő, katonabúcsúztató, 
csárdás, a felvidéki 
po lgár i  táncok ,  és 
az elmaradhatatlan 
kedvencek, a moldvai 
csángók kultúrájának 

egy szeletkéje. Elindulék szőr t gyűjtni 
szederinda rinda... – szólt meseszépen a 
moldvai népdal Laczó Mira és Papp Flóra 
előadásában, majd a több mint másfél 
órás program végén László Márta nem-

csak a gyerekeket, hanem az anyukákat, 
apukákat is csángó össztáncba hívta, 
hogy – a program mottóját némiképp 
módosítva – ne csak nézzék a táncukat 
és hallgassák a szívük szavát... 
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Megérkeztünk!Születésnaposok

A nyarat köszöntötték 
Három esztendeje teremtette meg a 
környei Idősek Klubja a nyárköszöntő 
program hagyományát, amely évről-
évre egyre több vendéget csábít, hiszen 
ilyenkor nemcsak a helybeli, hanem a 
kistérségi társuláshoz tartozó otthonok, 
klubok tagjait is invitálják a gyönyörű 
tóparti környezetbe, hogy megszínesítsék 
a mindennapjaikat, s hogy új ismeretsége-
ket, barátságokat kössenek. 

A z eseményt, melyet a járásból érke-
ző hölgyek, urak mellett Kókai Rita 
Gyermely, Igó István Vértessomló, 

Marx Ernő Tarján, Nagy György Szomor, 
Nieszner József Héreg polgármestere is 
megtisztelt jelenlétével, Halász-Becker Anita 
szolgálatvezető ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg: minden reggel hordoz magá-
ban egy áldást, ami csak arra a napra szól, 
és nem lehet eltenni egy másik alkalomra, 
vagy újra felhasználni. Ez a rejtett áldás 
akár lehet egy régi ismerőssel való talál-
kozás, egy kedves ember mosolya, apró 
örömök a mindennapokban. Kívánom, 
hogy ez a mai ünnepség legyen e nap 
rejtett áldása.

A programot az égiek áldása is kísérte, 
hiszen míg az előző napokra az évszakhoz 
képest dideregtető hideg volt jellem-

ző, addig május 
26 -án előbb kis-
sé bátor talanul, 
majd egyre me-
legebben sütöt t 
a Nap, még ha 
olykor a felhőkkel 
is meg kellett küz-
denie. Beke Lász-
ló, a házigazdák 
polgármestere ki 
is emelte köszön-
tőjében, hogy a 
végre nyáriassá 
váló idő minden 
bizonnyal a ren-
dezvényt tisztelte 
meg, s valameny-
nyi jelenlévő szá-
mára azt kívánta, hogy újabb szép em-
lékekkel gazdagodjanak Környén. Erről 
gondoskodtak is műsorukkal a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosai, 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, 
Muschitz Zsóka, Oroszlányból a Silhouette 
Balett táncosai, „Bulis Vili”, s egyáltalán 
nem utolsó sorban a házigazdák, akik 
ezúttal is finom falatokkal, szívből jövő mo-
sollyal és apró ajándékokkal kedvesked-

tek a vendégeknek. Senkit se eresszetek 
útjára úgy, hogy jobbá és boldogabbá 
ne tennétek! – idézte Teréz anyát még a 
program kezdetén Halász-Becker Anita, 
és a környei Idősek Klubja negyedik nyár-
köszöntő rendezvényének kora délutáni 
zárásaként elégedetten summázhatott 
a kollektíva: mosolygósan, vidáman, és 
a remények szerint boldogabban eresz-
tették útjukra a járás településeiről érkező 
hölgyeket, urakat. 

„Közel legyen a szívdobbanásunk...”
Engem ne emeljen a magasba senki, ha 
nem tud addig tartani, míg tényleg meg-
növök. Guggoljon ide mellém, ki nem csak 
hallani, de érteni akar, hogy közel legyen 
a szívdobogásunk. Birtalan Ferenc verse 
olvasható azon az emléklapon, melyet 
Pedagógusnap alkalmából nyújtott át 
Beke László polgármester a falu képvi-
selő-testülete nevében a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde, valamint a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kollektívájának tagjai részére.

K özségünkben évek óta hagyomány, 
hogy Pedagógusnap alkalmából 
az önkormányzat a szülői mun-

kaközösségekkel közösen köszönti a két 
intézmény kollektíváját, nyugalmazott 
és technikai munkatársait, egyszóval 
mindenkit, aki a faluban részt vesz, vagy 
egykor részt vett az oktató, nevelő munká-
ban. Így történt ez június elején is, s igaz 
a Közösségi és Tájház nagyterme ezúttal 
is szűkösnek bizonyult, a vendégeket 
a teraszon és a kertben is gyönyörűen 
megterített asztalok várták.

Emlékek kötnek össze: szavak, számok, 
betűk. Utunk, akárhová visz, követnek min-
denütt. Emlékünk egyre több lesz, tudásunk 
mind nagyobb, hálás szívvel köszöntünk 
tanárt, s ünnepnapot – hangzott el az 
óvodások és iskolás diákok ez alkalomra 

összeállított dalos, verses csokrában, Beke 
László polgármester pedig az emléklap 
soraihoz kapcsolódva – maga is peda-
gógus lévén – így fogalmazott: nekünk 
az óvodában, iskolában valóban így kell 
dolgoznunk. Még akkor is le kell hajolnunk a 
gyerekekhez, ha fáradtak vagyunk, hiszen 
akkor sokkal jobban megért bennünket, 
és igen, megérzi a szívünk dobbanását. 
A polgármester azt kívánta a kollégái 
számára, hogy ha fáradtságot is éreznek, 
a gyerekek mosolya, a helyes válaszaik, az 

emberségük megcsillanása adjon erőt a 
hétköznapokban. 

Az óvodások, diákok, az elismerő, köszö-
netet mondó gondolatok és jeges desszert-
finomsággal záruló – hagyományos – csül-
kös vendéglátás mellett az önkormányzat 
és a két Szülői Munkaközösség az ünnep-
ség résztvevőit egy-egy szál virággal, s em-
léklappal is megajándékozta, s egyáltalán 
nem utolsó sorban a közösségi élménnyel, 
a jelenlegi és egykori kollégákkal folytatott 
nosztalgiázó múltidézéssel. 

Két aranyérmet szereztek a környei tűzoltók
Négy kategóriában negy-
ven csapat versengett má-
jus közepén a Rédei Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület által 
szervezett III. Megyei Tűzol-
tó Találkozón és Versenyen, 
amelyről a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let két aranyéremmel tért 
haza. A legfényesebben 
csillogó érmek közül egyet 
a hölgyek szereztek, egyet 
pedig az „extrém” felada-
tok teljesítésére összeállt 
formáció.

N émeti László tűzol-
tó ezredes, megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgató nyitotta meg a III. 
Megyei Tűzoltó Találkozót 
és Versenyt Rédén, majd a képzeletbeli 
startpisztoly közel húsz település létesítmé-
nyi, hivatásos, önkormányzati és önkéntes 
tűzoltói számára jelezte a verseny kez-
detét. A hölgyek, urak, ifjúsági csapatok 
különböző ügyességi feladatok során 
mérték össze tudásukat, gyorsaságukat, 
a legelszántabbak – köztük a környeiek 
is – ex trém kategóriában is megmu-

tathat ták erejüket, rátermet tségüket.  
A Murcsik Zsolt, Popovics Milán, Bene Zsolt, 
Bakos Martin összeállítású négyes olyany-
nyira remekül vette a favágás, labirintus, 
hidraulikus feszítővágóval végrehajtandó 
feladatok akadályait, hogy több mint 40 
másodpercet vertek rá a második helye-
zettre, míg a bronzérem sorsát egyetlen 
másodperc döntötte el. A hölgyek, Szabó 

Karina, Rostás Zsuzsanna, 
Lein Klaudia és Benedek 
Csenge is aranyos telje -
sítményt nyújtot t. Igaz, a 
gyengébbik nem kategóri-
ájában két csapat indult, a 
környei lányok majdnem 5 
másodperccel teljesítettek 
jobban a mögöttük végző 
létesítményi együttesnél.

A KPÖTE ifi és férfi csa-
pataihoz már kevésbé volt 
kegyes a rohanó idő, a két 
gárda hajszállal csúszott le 
a dobogóról: a Péter Bálint, 
Virágh Csaba, Bíró Ádám, 
Zink Máté összeállítású fel-
nőtt együttes 1,48 másod-
perccel, az ifik, Rózsa Máté, 
Varga Bendegúz, Virágh 
Dávid és Kacz Gergő 2,12 

másodperccel maradt el a harmadik 
helytől. A hölgyek az aranyérem mellett 
a Periódus Kft. 50 ezer forintos vásárlási 
utalványával érkeztek haza, az extrém 
kategória győztesei pedig egy STIHL MS 
201 benzinmotoros láncfűrésszel, amelynek 
már aznap jó hasznát vették éles beveté-
sen, miután a Homokdűlőben egy útra dőlt 
fához riasztották az önkéntes tűzoltókat.   

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

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

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

85 esztendős
Eichardt Franciska (június 1.)

80 esztendős
Dr. Nagy Gyula Lehel (június 1.) 

Balázs Sándorné  
sz. Nagy Margit (június 10.)

75 esztendős
Dr. Beke Ernő László (június 12.) 

Ötvös Pál (június 25.)

70 esztendős
Szedlákné Frech Ilona (június 1.) 

Balaskó Imréné  
sz. Holló Valéria (június 9.) 
Bartus György (június 24.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, 
vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kisleánnyal 
gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóját, 

Rózsa Péter és Becker Éva kislányát Boglárkát.

Szüleinek és az apróságnak hosszú, boldog életet kívánunk!

KEDVEZMÉNYES  
TANSZERVÁSÁR  

A ROLLNI PAPÍRBOLTBAN  
JÚLIUS 3-ÁTÓL!

•általános iskolai füzetcsomagok  
10% engedménnyel

•tolltartók, írószerek, rajzeszközök, 
csomagoló anyagok kedvező áron

Szeretettel várom Önöket: Pákozdiné Marika
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A Nemzetiségi és Sörfesztivál valamennyi 
programja DÍJTALANUL látogatható.

Július 7. (péntek)

16.00 RM Projekt 
17.00 Four Piece
18.00   Trapper Band  
19.00 Story  
20.00 Balaskó Csaba és barátai 
21.00 Bon-Bon 
21.45 DÍVA – SILHOUETTE táncegyüttes
22.15   Karaoke POSTI-val  
24.00   DISCO 

Július 8. (szombat)

7.00 Zenés ébresztő: Saarer Musikanten 

A sportpályán
9.00 Auerhammer János Ifjúsági 
 Labdarúgó Kupa

A tóparton
7.00 Horgászverseny
12.00 Gulyásparti
12.00 Kenuzás és kajakozás a környei tavon 

A nagyszínpadon
14.30 Vendégcsalogató: 
 Bodischtaler Musikanten
15.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
15.10 Környei Német Nemzetiségi Dalkör
15.40 Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör
16.40 Tardoskeddi Rozmaring Dalkör
17.00 Be-Be 
17.45 Szivárvány táncegyüttes
18.40 VARGA FERI ÉS BALÁSSY BETTY 

n 

voonnn 

körr

20.00 TNT 
21.45 TŰZIJÁTÉK
22.00 UTCABÁL a Schwowischi Buam
 zenekarral

A sportpályán
16.30 SC Drolshagen–Környe női 
 ifjúsági labdarúgó mérkőzés

A futballpálya mögötti 
területen
17.00 Katasztrófavédelmi bemutató, 
 habparti
18.00 Mentőkutyás bemutató

A kézilabda pályán
15.30 Gyémánt Kempo SE bemutatója
16.15 Komáromi FBI Street Generation 
 kerékpárosok bemutatója

Szombaton 13.00 és 20.00 óra között
a tatai Dotto kisvonat díjmentesen szállítja 
a fesztivál vendégeit a faluban.

Július 9. (vasárnap)

11.00 Ünnepi nemzetiségi szentmise 
 a Római Katolikus Templomban
11.45 Koszorúzás a kitelepítési emlékműnél
12.00 Térzene: Saarer Musikanten 

A nagyszínpadon
14.30 Vendégcsalogató: Saarer Musikanten 
15.00 Kerényi Béla Református Diakóniai 
 Intézet Lakóinak műsora

a 

nnéééll
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15.20 Környei Népdalkör
15.40 He-Mo Musical Stúdió
16.30 SZANDI
17.30 PETER SRÁMEK
18.20 ZOLTÁN ERIKA 
19.00 VOLUMEN 
20.00 SUPERNEM 
21.30 Tűzfészek zsonglőrök 
22.00 Vegas Show Band 

A három nap műsorvezetője: 
Posti és Pruzsina Alice
Szombat és vasárnap délután Angie „Walt 
Disney stílusú” karikatúrái, arcfestés, henna, 
lufi hajtogató bohóc, fa játszóeszközök, 
kalandpálya, vízi dodgem  gyerekeknek, 
valamint kézműves utca várja az 
érdeklődőket.

Kézműves ízelítő: üvegfúvás, fafaragás, 
kosárfonás (Tardoskeddi  Élő Hagyományok 
Polgári Társulás), textilből készült termékek, 
selyemképek, textilszobrász alkotások, 
kézműves szappanok, szőttesek, gyöngyfűzés, 
fazekas termékek, kukoricacsuhé 
kompozíciók, selyemvirágok, papírfonás, 
ásványkert és hennával festett gyertyák.

Mindkét nap mászófal és rekeszmászó 
toronyépítés az extrém sportok kedvelőinek. 
Vasárnap délután kispályás labdarúgó 
verseny a műfüves pályán. 

A műsorváltoztatás jogát 
az önkormányzat fenntartja!

ÍZELÍTŐ A PROGRAMOKBÓL

KÖNYVBEMUTATÓ: A svábok bejövetele
Egy szokatlan könyvbemutatóra, egy 
1913-ban íródott történelmi regény ismer-
tetőjére érkeztek az érdeklődők a Községi 
Könyvtár olvasótermébe május 16-án. 
Adam Müller-Guttenbrunn: A svábok 
bejövetele című regényének magyar 
fordítását, amely az IMEDIAS kiadó gon-
dozásában jelent meg, a kiadó vezetője 
Lóczy István mutatta be.

A több mint 100 évvel ezelőtt szü-
letett könyv 300 éves történetet 
mesél el: azt az időszakot eleveníti 

fel, amikor a svábok megtelepedtek a 
XVIII. századi történelmi Magyarország 
különböző tájegységein, többek között 
az akkori Esztergom és Komárom vár-
megye számos településén. A könyvből 
nagyon hiteles tör ténelmi és néprajzi 
háttérinformációkhoz jut az olvasó, ugyan-
akkor olvasmányos, érdekes a regénytri-
lógia első kötete – mondta Lóczy István. 
A motivációkról, hogy miért indultak el a 
telepesek, a körülményekről, a fogadtatás-
ról és a beilleszkedés folyamatáról mesél 
a könyv. A kor valós történelmi figurái is 
visszaköszönnek a regény lapjain, de a fő-

szereplők, akinek 
sorsán át kirajzo-
lódnak a történé-
sek, az író fantázi-
ájának köszönhe-
tők. Adam Müller-
G u t t e n b r u n n 
stílusa Jókai Móré-
hoz hasonlítható 
– mondta a kiadó 
vezetője, aki azért 
tartotta fontosnak 
a kö te t  meg je -
lenését,  mer t  a 
k ö z é p - e u r ó p a i 
soknemzetiségű kultúrát érdekes több 
szempontból is megvizsgálni. Ebben a 
könyvben a betelepülő német ajkúak 
szemével nézhetjük a tör ténéseket, s 
ugyanaz az esemény az eddiginél árnyal-
tabb színezetet kap. A több szálon futó, 
fordulatos történet visszarepíti az olvasót 
az 1700-as évekbe, megismerkedhet a 
korabeli viszonyokkal.

Mára már a kiadó megjelentette az író 
trilógiájának második kötetét is „A jósá-
gos uralkodó” címmel, amely folytatja a 

magyarországi svábság történetét. Mivel 
a kötetek könyvesbolti forgalomba nem 
kerülnek – alapesetben a kiadónál vásá-
rolhatók meg – a bemutató után lehetőség 
volt a két könyv, illetve a kiadó más kiadvá-
nyainak megvásárlására is.

A Községi Könyvtár is beszerezte a 
könyveket és több más kiadványt, tehát 
akit érdekel a svábság története, illetve az 
ehhez hasonló témák az könyvtárunkban 
hozzájuthat.

Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros

Környebánya a Nyúlkenyér Fesztiválon
A „nyúlkenyér” sok évszá-
zados bányászszimbólum. 
Egy falat az édesapa en-
nivalójából, amely meg-
járta a bánya mélységeit. 
A nyúlkenyér az élet jel-
képe, a megmaradásé, 
mindazé, amit kenyérben, 
munkában, harcban, szel-
lemben egyik nemzedék a 
másiknak adhat... – sokan 
a június 3-ai Nyúlkenyér 
Fesztiválon hallottak mind-
erről először. A program 
vendégtelepülése Környe 
volt, a környebányai bá-
nyászat tárgyi emlékeiből 
kiállítás is nyílt.

A Jó Szerencsét Emlékév rendezvény-
sorozat részeként rendezte meg 
szombaton a Kertvárosi Bányász 

Művelődési Otthon a Kertvárosi Nyúlkenyér 
Fesztivált, a házigazdák igazgatója, Pákai 
Ernő stílszerűen újságpapírba csomagolt 
kenyérdarabbal a kezében köszöntötte a 
vendégeket. Ő – mint elmondta – pontosan 
jól tudja, mit jelent, mit jelképez a fesztivál 
elnevezése, hiszen annak idején maga is 
gyakran falatozott az édesapjától kapott 
nyúlkenyérből.

A rendezvényen Környe településrésze, 
Környebánya is bemutatkozott, hiszen bá-
nyászati gyökerei évszázadosak. Svétecz 
László környei önkormányzati képviselő is 

abban a meggyőződésben él, mint oly 
sokan, hogy bár a szakma már csak múlt 
időben létezik, azért a kultúrája és hagyo-
mánya továbbvihető és életben tartható. 
Én személy szerint már több alkalommal 
láttam azt a megható bányászati tárla-
tot, melyet létrehoztak az ő vezetésével 
Környebányán, ezért is gondoltuk úgy, hogy 
a Jó Szerencsét Emlékév városrészi rendez-
vénye kiváló alkalmat teremt számukra a 
bányászati múltjuk bemutatására – aján-
lotta Pákai Ernő a jelenlévők figyelmébe az 
időszaki kiállítást. Svétecz László képviselő a 
köszönetnyilvánítás mellett kiemelte, hogy 
Környét és Tatabányát szoros szálak fűzik 
össze, egyben reményét fejezte ki, hogy a 

bányászati emlékév elmúl-
tával sem veszik el a hagyo-
mányőrzés és átörökítés. Ez 
utóbbi szép példájából ad-
tak ízelítőt a környebányai 
Magyar Dalkör gyerek és 
felnőtt tagjai, akik verssel, 
prózával, bányászdalokkal 
színesítették a színpadi pro-
dukciók sorát.  

A környebányai bányá-
szati múlt tárgyi és írásos, 
képes emlékeiből rendezett 
kiállítás egy hétig volt látha-
tó a Tatabánya-Kertvárosi 
Bányász Művelődési Ott-
honban. A tárgyak között 
azt a fémfedeles imakönyv 
is láthatták az érdeklődők, 

amely Jávorszky János környebányai lakos 
tulajdona volt, a birtokbavételi bejegyzé-
se 1907. február 17-ei. A napi imádságok 
olvasmányai általában vászon, vagy bőr, 
de leggyakrabban papírkötésűek voltak, 
a fémfedeles imakönyv ritkaságnak szá-
mított. A bányász mindig magánál tartotta, 
nem csak a napi imádságok miatt, hanem 
mert úgy vélte, mágikus ereje oltalmazza 
a tulajdonosát. A fémfedél az imakönyv 
lapjait megóvta az elhasználódástól és 
a különböző sérülésektől, így nyugodtan 
hordhatta magával a bányába, tovább 
erősítve mélyen vallásos hitét. A bibliát 
féltett kincsként őrzik a Környebányai gyűj-
teményben.
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Programok

Változás a falugazdász  
fogadóórájában

Mihalovits Ferenc falugazdász értesíti az 
érintetteket, hogy június 27-én, augusztus 
22-én és szeptember 26-án szabadság 
miatt elmarad a környei fogadóórája, míg 
augusztus 8-án a Művelődési Ház nyári 
karbantartási munkálatai miatt nem lesz 
ügyfélfogadás.

Szabadság a  
Sz. Rókus rendelőben

Dr. Árendás József július 24-étől augusztus 
19-éig szabadságát tölti, ez idő alatt elma-
rad a rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus 
rendelőben. A helyettesítésről saját rende-
lési idejében Dr. Bublovics Péter gondos-
kodik az I. számú Háziorvosi Rendelőben 
(Beloiannisz út). 

Gyermekorvosi rendelés 
júliusban

A nyári szabadságok miat t júliusban 
változik a rendelési idő a gyermekorvosi 
rendelőben. Július 3-a és 7-e, valamint 10-e 
és 14-e között  Dr. Bognár Ágnes fogadja a 
kis betegeket 10 órától 11.30-ig. Július 17-étől 
Dr. Szegeczky Zsófia tart rendelést, 20-áig 
a szokásos rendben, 21-én, valamint 24-e 
és 28-a között 10-től délig.

A könyvtár  
nyári nyitva tartása

2017. július 1-től július 14-ig és augusztus 
14-től szeptember 1-ig a következők szerint 
látogatható a KÖNYVTÁR: hétfő 16.00–18.00 
óra, szerda 16.00–18.00 óra. 2017. július 17-től 
(hétfő) augusztus 4-ig (péntek) – szabad-

ság miatt – augusztus 7-től (hétfő) augusz-
tus 11-ig (péntek) – karbantartás miatt – a 
KÖNYVTÁR ZÁRVA!!!

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív hul-
ladék, bármilyen átlátszó zsákban.

A szolgáltatótól kapot t információk 
alapján az év további részében az alábbi 
időpontokban lesz Környén házhoz menő 
szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN
július 13., augusztus 11., szeptember 8., 

október 5., november 13. 
KÖRNYÉN 

július 18., augusztus 22., szeptember 
26., október 30., november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN
július 4., augusztus 1., szeptember 1., 

október 2., november 5., december 7.
KÖRNYÉN 

július 24., augusztus 25., szeptember 25., 
október 24., november 24., december 29.

Horgászverseny
Környei Horgász Egyesület horgászversenyt 
szervez tagjai részére július 8-án. Nevezni 
Török Mihály elnöknél lehet személyesen, 
vagy a helyszínen 06.50-ig, a nevezési díj 
500 Ft, amely tartalmaz egy adag ételt és 
egy italt. Bővebb információ előzetesen a 06 
30/2013891-es telefonszámon kérhető.Hely-
sorsolás: 6.00-06.50-ig érkezés sorrendjében, 
etetés 06.50-től, a verseny 7 órakor kezdődik 
és délig tart. A versenyen fogott nemes hal-
ból 1 db és 5 kg egyéb hal az éves fogási 
lehetőség felett elvihető. Díjazás: az első 5 
legtöbbet fogó versenyző (súly). Különdíj: a 

legnagyobb halat fogó versenyző. A verseny 
napján 00.00-12.00-ig horgászati TILALMAT 
rendel el az egyesület vezetősége. A prog-
ramra az érdeklődőket, családtagokat, feszti-
válra érkezőket szeretettel várja az egyesület, 
amely mindenkit vendégül lát egy tál étellel. 
A versenyt a FISCH KFT. Tatabánya és Környe 
Község Önkormányzata támogatja.

Vitézi eskütétel
A Történelmi Vitézi Rend Észak-dunántúli Törzs-
szék 2017. évi avatandóinak ünnepélyes vitézi 
eskütétele július 1-jén, szombaton 10 órakor 
kezdődik Környén, a Vízkereszt Római Katoli-
kus Templomban. A rendezvényre mindenkit 
szeretettel hív a Történelmi Vitézi Rend Komá-
rom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysága 
és várnak az eskütevők.

Zarándoklat  
Vértessomlóra

A környei Római Katolikus Plébánia és 
a Háromkirályok Alapí t vány gyalogos 
zarándoklatot szervez a vértessomlói Sar-
lós Boldogasszony templom búcsújára.  
A zarándoklat július 2-án, vasárnap 07.15-kor 
indul a környei katolikus templomtól, a táv 
6 km, amely közepes fizikai felkészültséget 
igényel. 9.30-kor találkozás a vértessomlói 
kápolnánál a többi zarándokcsoport tal, 
körmenet a kegytemplomig, majd 10 órakor 
kezdődik a püspöki szentmise. A hazaérke-
zésről mindenki saját szervezésben gondos-
kodik. További információ a 20/592-9393-as 
telefonszámon kérhető.

 

Tudunk jobbat ajánlani! 
 
 
 
 
 
 

Bruttó 1093 forintos órabér 
plusz nettó 25.000 forintos cafetéria és bónuszok! 
 
 

Tájékoztató a munkalehetőségről: 
2017.07.04.  10 óra 

Művelődési Ház,  2851 Környe, Alkotmány u. 

Bővebb információ: +36-70/66-55-283 
Tatabánya, Dózsakert 58/a.  

Facebook: Prohuman Tatabánya és környéke állások 

Dolgozz Velünk! 
 


