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Emlékezés egy kiváló sportemberre
Szeptember 14-én délután 14.15 órakor vesznek
végső búcsút Vadászné Vanya Máriától szerettei,
barátai, ismerősei. Az egykori nemzetközi kézilabda klasszis, Környe díszpolgára 59 éves korában, augusztus 18-án hunyt el.
Vadász Józsefné, Vanya Mária 1950. január elsején
született Környén, s már kislány korában kitűnt mozgékonyságával, a labda iránti szeretetével. Ezt ismerte fel
első edzője, testnevelő tanára, Bánáti István. A ’60-as
évek közepén a Környei MEDOSZ lánycsapatának tagjaként már az NB II-ben játszott, nevét ekkortól kezdte
megismerni az ország.
1969-ben Budapestre, az NB I.B-s MTK-hoz került,
majd 1972-ben a Vasashoz igazolt. Technikailag és
taktikailag egyaránt képzett, megbízható, gyors, kemény játékos volt.
A piros-kék együttes tagjaként tizenegy alkalommal
szerzett bajnoki címet, a tizenkettedik arany megszerzésében 1981-ben anyai örömök akadályozták meg.
Hazai és külföldi kézilabda berkekben egyaránt nemzetközi klasszisú játékosként ismerték el. Tagja volt
az 1976-os Olimpián bronzérmes magyar csapatnak, négy évvel később pedig a negyedik helyen záró
együttesnek.
Az 1975-ös és 1978-as Világbajnokságon társaival
bronzérmet szerzett, 1983-ban a dobogó második fokára állhatott. Játszott az 1982-ben BEK-győztes Vasas csapatában, s nyolcszor az MNK-bajnok piros-kék
együttesben. A nemzeti színű mezt 243 alkalommal ölthette magára, s klasszis pályafutása során a világválogatott tagjaként is pályára léphetett.
Élvonalbeli szereplését 1984-ben fejezte be.
Bármilyen sikereket is ért el, mindig szerény, sztárallűröktől mentes egyéniség maradt. Nagyon kevés szabadidejében, ha hazaérkezett Környére, szívesen sétált
a Les-hegyen, a tó partján, a sportpályán, hiszen ezek
a helyek különösen kedvesek voltak számára.
Soha nem felejtette el honnan indult, büszke volt
környei gyökereire. A vele készült interjúkban, a róla
szóló kiadványokban mindig őszinte tisztelettel szólt
környei edzőiről: Bánáti Istvánról, Szitás Andrásról, s
nagy szeretettel emlegette egykori osztályfőnökét, Mráz
Dezsőt. Egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy
bár nagyon sok modern, gyönyörű sportcsarnokban

játszott már a világon, de számára az
otthoni salakos kézilabdapálya a legs ze b b. Ke re s t e a
módját, hogy az aktív sportolás befejezése után miként segíthetné a környei kézilabdások tevékenységét.
Erre azonban nem
kerülhetett sor, mert
1985-ben, 35 évesen
súlyos agyvérzést kapott. Nehéz, fájdalmas, gyötrelmes évek
következtek. A szörnyű sors arra kényszerítette, hogy
újra tanuljon járni, beszélni.
Szülőfaluja 1998-ban Környe Díszpolgára címmel
tüntette ki, s számára ez volt a legkedvesebb elismerés. Örömmel töltötte el, hogy találkozhatott régi osztálytársaival, csapattársaival, barátaival. Érezte, hogy
az otthoniak elismerik, megbecsülik eredményeit, akkor sem feledkeznek meg róla, amikor már nem ő áll
a kézilabda hírek középpontjában.
24 éven át tűrte sorsát mély alázattal. Példát mutatva küzdeni tudásból, optimizmusból.
Élete során bizonyította, hogy szorgalommal, akaraterővel a salakos pályáról is el lehet jutni az olimpiai csarnokig…
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Környe Község Önkormányzata

Vadászné Vanya Máriát
saját halottjának tekinti.

Búcsúztatójára autóbuszt indít mindazok számára,
akik szeretnék utolsó útjára elkísérni.

Érdeklődni és jelentkezni
a polgármesteri hivatalban
lehet szeptember 10-ig.

Nemzetiségi és Sörfesztivál
Majdnem két évtizede teremtette meg a környei önkormányzat
a Nemzetiségi és Sörfesztivál hagyományát, így idén, július közepén már 18. alkalommal várta a
vendégeket színes, minden korosztály számára kikapcsolódási
lehetőséget biztosító programok
sokasága, amely a három nap
alatt több ezer embert csalt a különböző helyszínekre.
Idén a sztárvendégek, Szűcs Judith,
Tóth Vera, GrooveHouse, a Danubius
rádió műsorvezetőiből álló Best of zenekar mellett színpadra lépett – többek között – a Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Német
Nemzetiségi Dalkör, a Szivárvány
Táncegyüttes, a vértestolnai zenekar, a Várgesztesi Német Nemzetiségi Dalkör és Tánccsoport, a szári
Nemzetiségi Dalkör és Néptánccso-

port, valamint a testvértelepülésről
érkező, Tardoskeddi Dalkör és Tánccsoport, amely a felvidéki magyar hagyományokat, dalokat keltette életre.
„Nagyon szép feladat az övék. Bizonyítják, hogy a viszonylag közel
lévő, azonos gyökerekből táplálkozó
települések is kialakították saját identitásukat, így más-más műsort hallhatunk az egymástól szinte csak néhány
kilométerre fekvő települések német
nemzetiségű dalköreitől.” – fogalmazott megnyitó beszédében Beke László polgármester.
A Felvidékről érkező vendégek mellett természetesen a németországi,
steffenberg-i partnerkapcsolat képviselői sem hiányozhattak az idei rendezvényről, az ünnepélyes megnyitón Paul Heinz Petri, a Steffenbergi
Partnerkapcsolati Egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy számára a környeiek

Harmadik alkalommal rendezték meg augusztus 1-jén a Remény-napját Környén, ahol a helyiek mellett ezúttal is szép számmal képviseltették magukat a környékbeli települések hívei, valamint idén is érkeztek vendégek
Felvidékről.

egyet jelentenek a hazai közönséggel, hiszen már több mint tíz éve tér
vissza időről időre a községbe, s tapasztalja a falu szép fejlődését, a pozitív változásokat.
A rendezvény célkitűzése, hogy
minden korosztály számára feledhetetlen élményt nyújtson ez a három
nap, maradéktalanul megvalósult,
hiszen a négy helyszínen összességében több mint negyven program,
produkció várta a fesztivál vendégeit.

A kitelepítésre emlékeztünk
Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergomi érsek celebrált
szentmisét a környei római katolikus templomban augusztus 29-én
este a kitelepítés hatvankettedik
évfordulójára rendezett megemlékezés kezdeteként.
A bíboros úgy vélekedett: fel kell idézni az akkor történteket, ám a visszaemlékezés egyben kell, hogy erősítse
további összetartozásunkat és további hűségünket. 1947. augusztus 27-én
Környéről 101 családot telepítettek ki
Németországba, helyükre felvidékről,
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Csallóközből telepítettek át magyar
ajkú családokat. A szomorú évfordulóra 1997 óta minden esztendőben
megemlékezik a helyhatóság, amely
a német kisebbségi önkormányzattal
együttműködve a kitelepítés 60. évfordulójára, 2007-ben készíttette el a vasútállomás melletti emlékművet.
Az eltelt két év alatt az önkormányzat folyamatosan szépítette az emlékmű környékét: kandelábereket,
díszburkolatot, kápolnarácsot és padokat helyezett el, s mára befejeződött a parkosítás, virágosítás is. Így
az idei megemlékezésen már a végső formájában pompázó helyszínen köszöntötte a szentmisét
követően Menoniné Pillmann Teréz, a Környei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke az egybegyűlteket, majd Heinek Ottó,
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke szólt az egybegyültekhez.
Heinek Ottó a jelenlévőktől azt
kérte: az ilyen emlékművek koszorúzásakor mindenkit az európai élet erkölcséhez való hozzájárulás szándéka vezéreljen,
hogy többet soha, senkinek ne

Remény-napja Környén

juthasson eszébe, hogy embereket el
lehet űzni szülőföldjükről, meg lehet
fosztani hazájuktól.
Az emlékműnél Heinek Ottó és
Menoniné Pillmann Teréz, Beke László polgármester és Pákozdi Ferenc alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait, valamint a Környei Németek Baráti Köre, a Környei Német
Nemzetiségi Dalkör és a Vértessomlói
Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport képviselői rótták le tiszteletüket.
A megemlékezés a közösségi és tájházban folytatódott, ahol a Környei
Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Vértessomlói Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoport, s a Környei
Német Nemzetiségi Dalkör műsora
után Beke László polgármester – a
Német Szövetségi Köztársaság támogatását megköszönve – ünnepélyes keretek között vette át Heinek Ottótól azt a kombi kisautóbuszt, melynek megvásárlásához a Környei Német Kisebbségi Önkormányzat több
mint 4,5 millió forintos támogatást
nyert el az „Essen auf Rädern” pályázaton. A kisbusz beszerzéséhez a
környei önkormányzat 2,4 millió forinttal járult hozzá.

A környei Római Katolikus Egyházközség, a Református Gyülekezet, a felvidéki Remény című katolikus hetilap
szerkesztősége, a Környei Három Királyok Alapítvány, valamint Kecskéd, Várgesztes, Vértessomló és Környe önkormányzata a papság évében a szervezett rendezvényre „A papi és szerzetesi
hivatásokért” mottóval várta a híveket.
Idén a környebányai Emlékparkban köszöntötte Beke László a megjelenteket. A településvezető felidézte
a közel egy évszázadnyi múltra vis�szatekintő községrész történetét, az
önszántukból, s az 1947-es kitelepítések során éppen a Felvidékről ideérkező családok, bányászok mindennapi életkörülményeit. Mint elhangzott, Környebányán templom nem
épült, ám a bányászok a római katolikus elemi iskolában gyakorolhat-

ták vallásukat, hiszen „mindennapi emberfeletti munkájukhoz egyetlen dolog adhatott erőt és kitartást:
a hit.” Beke László a rendezvény mottójához kapcsolódva méltatta mindazokat, akik papi hivatásuknak eleget téve szolgáltak, s szolgálnak ma
is, vagy a jövőben vállalják küldetésüket. Az emlékparkban Szemeti Ferenc református lelkész igehirdetését
követően a Pozsonypüspökiből érkező dr. Herdics György apát köszöntötte a híveket, hangsúlyozva, hogy ennek a napnak, s a megelőző évszázadoknak üzenete van: Isten mindig
gondoskodik rólunk. Az apát – Isten
áldását kérve a napra – azzal a reménnyel köszönte meg az ittlét lehetőségét, hogy mihamarabb Felvidéken találkozhatnak a jelenlévő közösségekkel.
A Remény-napja a közelmúltban
megújult Művelődési Házban folytatódott, ahol Svétecz László képviselő
és a „Környebánya Története” című
fotókiállítás révén nyerhettek bepillantást a vendégek nemcsak az első
magánkézben lévő bánya, s a településrész kialakulásának és fejlődésének, hanem a bányász-szakma

meghonosításának nehéz időszakába is. „A termelés mennyiségének fokozása érdekében más vidékekről is
toboroztak munkásokat. Érkeztek a
felvidéki Gúta és Pered Környékéről,
Brenbergből, Munkács, Borsod vidékéről, s az ország számos más településéről. A bánya több mint 500 embernek biztosított megélhetést, fennállása alatt egymillió-háromszázötvenezer tonna szenet termeltek itt
ki.” – idézte fel a képviselő, a rohamos fejlődés állomásai mellett nem
hallgatva el a bánya bezárását követő
vegetáció éveit sem, amikor csak az
anyaközségnek volt köszönhető, hogy
a település életben maradt.
A Remény-napja délelőtti programja a környe-bányai erdei iskola
meglátogatása után a római katolikus templomban ünnepi szentmisével zárult, melynek főcelebránsa és
szónoka dr. Herdics György apát volt,
majd délután Kutschi András plébános, címzetes prépost tartott litániát a
papi hivatásért. A litánia után az idei
Remény-napját Környén Maczkó Mária népdalénekes műsora zárta, s a
szervezők, résztvevők ígérete, miszerint jövőre ismét találkoznak.

Szüreti felvonulás és Mulatság
KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZERETETTEL MEGHÍVJA
A FALU LAKOSSÁGÁT
a 2009. szeptember 19-én (szombat)

tartandó szüreti mulatságra
Program:
14.00 óra LOVAS FELVONULÁS
16.30 óra „SZÜRETI SOKADALOM”,
BORKOSTOLÁS, MULATSÁG A TÁJHÁZ UDVARÁN
A VIDÁM HANGULATOT
A VÉRTESTOLNAI FÚVÓSZENEKAR BIZTOSÍTJA

Felvonulási útvonal:
MŰVELŐDÉSI HÁZ, BÉKE LTP. NAGY PARKOLÓ,
ALKOTMÁNY U. JOBB OLDALI PARKOLÓ, KISFALUDI KÖZ,
ARANY J. U., GAGARIN U., TATAI U., DÓZSA GY. U.,
ÁPRILIS 4. U., BAJCSY ZS. U., SÁGVÁRI E. U., RÓZSA F. U.,
BEM U., PATAK U., BELOIANNISZ U., TÁJHÁZ UDVARA
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Szent István napi kitüntetettjeink
Évek óta hagyomány, hogy Környe
Község Önkormányzata az augusztus 20-ai, Szent István király
tiszteletére rendezett ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község
hírnevét, vagy hosszú évek áldozatvállalásával vívják ki a település közösségének megbecsülését.

KÖRNYE KÖZSÉGÉRT DÍJAT
SZEMETI CSABA KAPTA

Szemeti Csaba 1975. február 6-án Tatán született.
Általános iskolai tanulmányait Környén végezte. A
Jávorka Sándor Mezőgadasági Szakközépiskolában
szerzett érettségi, majd a Bláthy Ottó Szakközépiskolában autószerelői szakmunkás bizonyítványt.
Nős, három gyermek büszke édesapja. 1996-ban a
nagyszülei visszakapott földjein gazdálkodni kezdett,
amit azóta is folytat, a földműves emberek mindennapi örömével és bánatával.
Mint mezőgazdasági vállalkozó, hosszú évek óta
Környe község közigazgatási területén, a hozzá tartozó külterületeken, a Tatabánya-Környe Ipari Parkban
lévő közutak és egyéb közterületek folyamatos karbantartásában vesz részt. Erőgépeivel, egyéb útkarbantartáshoz szükséges eszközeivel öntevékenyen, mindenki
megelégedésére, sokszor nehéz körülmények között,
az időjárás elemeinek kitéve végzi áldozatos munkáját.
Főleg a téli időszakban nagyon nagy szükség van
a munkájára, hogy a külterületeken élő lakosok folyamatos kapcsolatban maradhassanak a résztelepülések, és a falu között. Gazdasági szempontból fontos, hogy a Környe közigazgatási területét érintő ipari
parkba a közlekedés minden körülmények között zavartalan legyen.
Amikor a feladat megoldása lóerőket kíván, első
hívó szóra részt vesz elakadt járművek mentésében,
fakivágások közreműködésében, nagyban hozzájárulva az elemi, anyagi károk, balesetek megelőzésében.
További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk. Segítségére továbbra is számítunk.
KÖRNYE KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJÁT
PÁKOZDI FERENC KAPTA

Pákozdi Ferenc Tatabányán született. Az általános
iskola befejezése után a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági Technikumba jelentkezett. Mindig is szerette és óvta a természetet így 1968-ban jelentkezett a
DATE Szarvasi Főiskola Mezőgazdasági Vízgazdálkodási – környezetvédelmi szakára.
A főiskola befejezése után 1971-ben a környei Állami Gazdaságban kezdett dolgozni és a mai napig itt
dolgozik. Környe Környezetünk Jövőjéért Alapítvány
Elnöke. 1989-től képviselő-testületi tag, 1997-től alpolgármester.
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Az elismerést átvettek balról jobbra az első sorban:
RÓZSA FLÓRIÁN, LÁSZLÓ MÁRTA, SZOMMER JÁNOSNÉ,
VANYÁNÉ KALOCSAI MÁRIA, BÉRES BENCE.
Második sorban:
SZEMETI CSABA, BEKE LÁSZLÓ, PÁKOZDI FERENC, HORVÁTH ZOLTÁN

Környezetünkért tett munkáit nehéz lenne a teljesség igényével felsorolni, de nagyvonalakban az alábbiakban vállalt oroszlánrészt:
Az alapítványon keresztül:
• környei tó kitakarításában részvétel, szervezés,
• környe-kecskédi út véderdők telepítése,
• szeméttelep rekultivációja,
• tóparti sétány, sportpálya fásítás,
• Környe központi park fásítási munkálatai
• Földnapi megemlékezések (kb. 18 éven keresztül)
Iskola – óvoda környezettudatos programok szervezése, rajzpályázatok. Falutakarítási napok megszervezése. Környebányai Iskola tereprendezési, fásítási munkái, különböző környezetvédelmi akciók szervezése a faluban.
Mindig szem előtt tartotta Környe környezetvédelmi fejlődését.
KÖRNYE KÖZSÉG PEDAGÓGIAI DÍJÁT
VANYÁNÉ KALOCSAI MÁRIA KAPTA

Marika általános iskolai tanulmányait Környén végezte, majd Tatabányán az Egészségügyi Szakközépiskolában folytatta iskoláit. 1981-ben került Környére
az óvodába. Mivel elhivatottságot érzett az óvónői pályára, így 1983-ban felvételizett a Soproni Óvónőképző Intézet levelező tagozatára. 1985-ben sikeres államvizsgát tett.
Munkáját jó szakmai felkészültséggel végzi. Aktív és
kezdeményező, ötleteivel a gyermekek fejlődését szolgálja. Érdeklődik az új módszerek és eljárások iránt.
Már a 80-as évek végén figyelemmel kísérte az alternatív pedagógiai módszereket. Ennek hatására választotta az intézmény a Freinet szellemű óvodai nevelést.
2004-ben kiváló eredménnyel szakvizsgát tett az ELTE
Tanító- és Óvóképző Főiskolán az óvodapedagógusi fejlesztési szakon. Az óvodában és az általános iskolában is foglalkozik a részképességbeli lemaradásban szenvedő gyermekekkel, segíti felkészülésüket az
iskolai életmódra. Jó a kapcsolata a szülőkkel, mun-

katársaival. Nemcsak szakmaiságában, hanem életvitelében is ez a szemléletmód tükröződik.
KÖRNYE KÖZSÉG KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJÁT
LÁSZLÓ MÁRTA TÁNCPEDAGÓGUS KAPTA

László Márta 15 éve alapította a Környei Szivárvány
táncegyüttest. Az alapítás óta töretlen lelkesedéssel, kitartó munkával vezeti a csoportot, vezeti be a néptánc
szépségeinek rejtelmeibe a kisiskolásokat.
Az évek során sok-sok fiatallal ismertette meg a magyar néptánc értékeit. Az ismeretek elsajátításán túl megszámlálhatatlan fellépésen népszerűsítette nemzeti kincseink gazdagságát. Magas szintű szakmai tudásának
köszönhetően a csoportos munka kapcsán a tánccsoport
tagjai elsajátítják a helyes értékrend, az identitástudat,
a közösségi léthez tartozás gyakorlatát, amely beépül
a fiatalok személyiségébe, s ezzel a társadalom magabiztosabb, aktívabb tagjaivá válhatnak. Helyi kulturális
programjaink aktív részvevői, de nemcsak itthon, hanem
a környező települések kulturális rendezvényeit is színesítik az általa vezetett közösség színvonalas bemutatói.
László Márta tagja Művészeti Iskolák Országos Minősítő Bizottságának, valamint tulajdonosa a Martin
György díjnak.
Személyiségének, kitartó munkájának, magas szintű szakmai tudásának köszönhetően országszerte és országhatárainkon túl is sok településre eljuttatta Környe
község hírnevét.
KÖRNYE KÖZSÉG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJÁT
SZOMMER JÁNOSNÉ FORISEK ANNA KAPTA

Szommer Jánosné Ani a fogászati rendelő szakasszisztense. Érettségi után kezdett dolgozni a fogászati rendelőben Környén. Munka mellett elvégezte a szakasszisztensi képzőt. Lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint dolgozik. Közvetlen, barátságos természete miatt munkatársai és a hozzá forduló betegek is tisztelik és szeretik.
Magánélete is példamutató. Két fiút nevelt fel, ma már
az unokáit terelgeti, szeretgeti szabadidejében. Szommer
Jánosné Ani méltó a közösség megbecsülésére.

KÖRNYE SPORTJÁÉRT DÍJAT
RÓZSA FLÓRIÁN KAPTA

Rózsa Flórián Édesapja után maga is a labdarúgást választotta sportjának 1973-ban. Első edzője Novák József volt, aki a TBSC serdülő csapata ellen játszatta először környei mezben. 1977-ig a korosztályos csapatokban szerepelt. 14 évesen bemutatkozott a Megyei I. osztály csapatában. Addigi edzőitől, Márton Mártontól és Auerhammer Jánostól nagyon sokat tanult, melyet a későbbiekben átadott az
általa edzett sportolóknak. 1977-1981-ig Budapesten szakközépiskolában tanult, s ez idő alatt ott is
focizott. Sikeres időszak volt ez számára, hiszen Budapest és Országos Ifjúsági Válogatott lett. Több országba is eljutott a labdarúgás révén. 1981-ben vis�szakerült Környére és itthon játszott 1986-ig. Ekkor
az Oroszlány NB III-as labdarúgócsapata igazolta le.
Nagyon szép éveket öltött el ott is.
Sajnos sérülések miatt már nem tudta magasabb
szinten vállalni a játékot, ezért 1989 őszén visszakerült Környére. Játékosként majd a serdülő csapat
edzőjeként debütált az edzői pályán. Végigjárta a
ranglétrát az előkészítőtől az ifjúsági csapatig. Több
csapattal sikerült érmes helyezést elérnie, sok játékost kinevelt magasabb osztályú csapatok számára.
2005. szeptemberétől elnökségi tagként és szakosztályvezetőként segítette a környei sportot. Ebben az
időben érte el a Környei Labdarúgó Szakosztály életének legnagyobb sikereit. A felnőtt csapat Megyei I.
osztály bajnokságot nyert, ezzel jogot szerzett az NB
III-as indulásra.
Megnyerte a felnőtt csapat a KEM Magyar Kupát is,
és felkerült a csapat az országos főtáblára. Az U19-es
és U16-os csapatok 2. helyezést értek el a bajnokság-

ban. Az U 14-es csapat 3. helyezést ért el. A női labdarúgó csapat szintén bajnokságot nyert. A szakosztály NB III-as indulása után, fél szezonban, váratlan
betegsége miatt nem tudta tovább a szakosztály vezetését tevékenyen ellátni. Jelenleg az SE elnökségi
tagja, sajnos munkát a sorozatos műtétek és rehabilitációk miatt nem tud végezni. Kívánunk javulást
egészségi állapotában, hogy sokáig tudja még szolgálni Környe sportját.
AZ ÉV SPORTOLÓJA DÍJAT
BÉRES BENCE KAPTA

Béres Bence 1992 augusztus 26-án született Komáromban. 1994 óta él Környén. Az általános iskolai tanulmányait 6. osztályig szintén itt végezte. 7. osztálytól az oroszlányi Lengyel József gimnázium tanulója.
Jelenleg a 10. osztályba jár.
Öt évesen ismerkedett meg a korcsolyával, az eltelt
időszak alatt olyannyira megszerette, hogy szorgalma
és kitartása révén jelenleg az olimpiára készül. Első
edzője Tatabányán Lugosi László, majd Budapesten
10 éves korától Bánhidi Ákos.
Bence nyolcszoros gyorskorcsolya Magyar Bajnok, 15
országos csúcsot futott. Két éve az olimpiai keret tagja.
Ebben az évben vett először részt felnőtt versenyeken,
melyen reményteljesen szerepelt fiatal kora ellenére.
Hágában csapatban első helyen végeztek, Salt Lake
Cityben 1000 méteren 25. lett. Naganóban 1500 méteren 16. helyezést ért el, Szófiában 1000 méteren 12.
helyen végzett. Tagja volt a Torinóban megrendezett
Európa Bajnokságon a 3. helyet elért Magyar váltónak.
Jelenleg az Olimpiára készülő Magyar Csapat tagja, ahol a Magyar Short-Track csapatnak nagy esélye
van a kvalifikációra.

A PARTNERKAPCSOLATOK DÍJAT
HORVÁTH ZOLTÁN
FELSŐPATONYI ISKOLA IGAZGATÓ KAPTA

Horváth Zoltán Dunaszerdahelyen született 1958-ban.
Tanulmányait Magyar Tanítási nyelvű általános iskolában,
majd gimnáziumban végezte. Középiskola után felvételt
nyert a Komensky Egyetem földrajz-testnevelés szakára.
Jelenleg a szlovákiai felsőpatonyi Magyar Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Igazgatója, a Magyar Pedagógusok Szakszervezetének járási Elnöke, Szlovákiai Pedagógusok Országos Szakszervezetének vezetőségi tagja.
Községünkkel a kapcsolatot 1979 óta ápolja. A
környei öregfiúk labdarúgó csapatával 1989-ben vette fel, és még abban az évben találkozott a két csapat.
Ettől az évtől kezdve rendszeressé váltak a találkozások Felsőpatonyban és Környén. Hagyománnyá vált a
mérkőzések után a közös vacsora, a hajnalig tartó baráti beszélgetések. Ezeken a találkozókon nemcsak a
játékosok, illetve a csapatok tagjai vettek és vesznek
részt jelenleg is, hanem a családtagoknak, hozzátartozóknak is módjuk van megismerkedni egymással, és
barátságot kötni a határ két oldaláról. A kapcsolat lényege nemcsak a foci, a szórakozás, hanem a két település lakosai közötti hagyományok, szokások, kultúra
megismerése, cseréje.
A jövőben remélhetőleg a kulturális csoportoknak is
lesz lehetőségük a kölcsönös bemutatkozásra. Az általános iskolák között is volt már találkozás, a felsőpatonyi
iskolások is ismerkedtek már Környével.. Az elmúlt 20
év alatt nagyon sok barátság köttetett a települések lakosai között, és hagyomány már, hogy a két község vezetői részt vesznek egymás ünnepein.
A kölcsönös jó kapcsolaton és sikeres együttműködésen fáradozik immár 20 éve.

19 éve ünnepelnek Környebányán
Jövőre lesz húsz éve, hogy a több mint 250 lelket számláló Környebányán felavatták a Hősi Emlékművet, s az
1990-es esztendőhöz köthető az is, hogy minden évben
augusztus 19-én tisztelegnek a településrész lakói, valamint az érdeklődő környeiek Szent István király emléke előtt.

Így történt ez idén is, a Hősi Emlékműnél Beke László polgármester Jókai Annát idézve fogalmazta meg az államalapító által ránk hagyott örökséget:
„Szent István király azt a fundamentumot adta meg, amire azóta is építkezünk… Még jó néhány szint hátra van, bárha ami kész, azt szépen belaktuk…” A polgármester szerint az építkezés egy fontos eleméhez érkezett el a
településrész idén, amikor a közelmúltban ismét birtokba vehették a felújított művelődési házat. A legaktívabb önszerveződő helyi közösségnek pedig azt kívánta, hogy „szépen lakják be” a kultúra és közösségi
élet új otthonát.
Az ünnepi gondolatok után versekkel, citera- és énekszóval színesített műsorral folytatódott a megemlékezés, majd az emlékműnél az önkormányzat nevében Beke László polgármester, valamint Svétecz László képviselő, s az emlékező állampolgárok helyezték el a kegyelet virágait.
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A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu
A nyári időszakban megtörténtek az intézményben a szükséges karbantartási munkák és a nagytakarítás. Augusztus 17-től már mindkét épületünkben fogadjuk óvodásainkat.
Augusztus 25-én tartottunk egy szülői értekezletet az új gyermekeink szüleinek, bemutattuk az óvodát, az óvodai
életet. A szülők megismerkedtek az óvodapedagógusokkal, megbeszélték gyermekük beszoktatását.
A II. sz. Óvoda udvarán a nyár folyamán ásatások folytak, feltárásokat kellett végezni a tervezett új óvoda épülete helyén. Az udvar rendezése folyamatosan megtörténik, a feltárt területet kerítéssel elkerítik az önkormányzat dolgozói. Addig is kérjük a kedves szülők megértését.
Személyi feltételeink megfelelőek a 2009/2010-es nevelési év indításához.
Minden kollégámnak jó munkát kívánok az elkövetkező időszakban!
Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezető

pázott a törzse, hiszen a táblatörlő kendőt iskolásként rendszeresen
azon poroltuk ki.” – idézte fel diákélményeit a polgármester, aki hangsúlyozta: az öreg platánfa sajnos menthetetlennek bizonyult, s a mostanában egyre gyakrabban előforduló
rendkívüli, viharos időjárás miatt az
intézménybe járó kicsik, nevelőik biztonsága érdekében mielőbb gondoskodniuk kellett a balesetveszély megszüntetéséről.
A vén fa azonban még „halálában”
is nemes célt szolgál, hiszen a tervek
szerint egy részéből rönkbútort készítenek az óvoda apróságai számára,
míg a nem hasznosítható darabok azt
a tűzifa mennyiséget gyarapítják, melyet az önkormányzat minden évben
támogatásként nyújt a szociálisan rászorulók számára.

Menthetetlen volt a majdnem százéves platánfa
Az iskolai Comenius projekt és pozsonyi állomása

Fűrész zaja hallatszott szombaton
és vasárnap a Vackor Óvoda udvaráról, s már napokkal korábban is szinte pillanatok alatt terjedt el a hír a községben: ki fogják vágni azt a majdnem száz éves
platánfát, melyhez szinte minden
környeit köt valamilyen emlék.
A falubeliek közül sokan értetlenül
álltak az események előtt, többen ros�szallva csóválták a fejüket, s keresték
a „miért?” kérdésre a választ, amely
rendkívül egyszerű: mint ahogy az emberek is megérzik az idő múlását, a vén
platán felett sem szállt el nyomtalanul…
Nikáné Vadász Erzsébet, az óvoda
vezetője a közelmúltban egy üreget
fedezett fel a törzs oldalán, amelyben
szó szerint eltűnt a cirokseprű nyele. Aggódott a balesetveszély miatt,
s az önkormányzat segítségét kérte,
amely Józsa Judit kertészmérnökhöz
fordult szakvéleményért. A szakértő
pedig sajnos megerősítette az aggodalmakat. A kertészmérnök szerint
egy korábbi vázág törés helyén csapadékvíz szivárgott a fa belsejébe, ez
okozta a korhadást, amely mostanra
embermagasságúra növekedett, így
egy csavaró szélmozgás bármikor a
fatörzs széthullását okozhatta volna, állandó balesetveszélyt jelentve.
A korhadás mellől kiinduló 8-10 méteres vázágak stabilitását is igen csekélynek minősítette, ami miatt szintén bármikor ágszakadás következ6

Mint arról egy korábbi számunkban tájékoztattuk olvasóinkat, a
Comenius program keretén belül
iskolánk – szlovák és lengyel partneriskolákkal egyetemben – 2008
és 2010 között nemzetközi oktatási együttműködésben vesz részt.

hetett volna be. A kertészmérnök a fa
törzsátmérőjéből azt is megállapította, hogy annak életkora meghaladja a 90 évet, ami platánok esetében
igen idős kornak számít, azaz, már
nem tud megújulni, mindenképpen
ki kell vágni.
A szakértői vélemény ismeretében
Beke László polgármesternek szinte
pillanatokon belül kellett meghoznia
a kényszerű, s egyáltalán nem örömteli döntést. A platánfát, amely alatt
az eltelt évtizedek során korábban
az iskolás, később pedig az óvodás
gyermekek találtak játszadozva hűsítő árnyékot, a hétvégén az Erdei Ker-

tészet Bt. szakemberei emelő segítségével – a gyökérzetet és a törzs alsó
részét meghagyva – kivágták.
A polgármester számára sem volt
egyszerű a döntéshozatal, hiszen
Környén talán nem is akad olyan idős,
fiatal, aki ne emlékezne a hatalmas
fára, ne kötné hozzá valamilyen személyes élmény, emlék. A majdnem
százéves platánfa sorsát a település
vezetői is olyannyira szívükön viselték,
hogy az új óvoda terveinek elkészítésekor egyik fontos szempontként vették figyelembe elhelyezkedését.
„Magam is jól emlékszem, annak
idején mindenféle színekben pom-

E projekt keretében – többek között – egy közös, a későbbiek során
folyamatosan bővítendő és aktualizálandó honlap is elkészült, ahol már
most is bárki megtekintheti a gyerekek által, angol nyelven készített munkákat. A honlap elérhetősége: www.
threeschools.eu.
A jövő tanévben tervezzük egy szintén közös, ötnyelvű (angol, szlovák,
német, lengyel, magyar), kifejezetten
gyerekek számára készült útikönyv
megírását és kiadását.
Mindezek mellett négy találkozó is
megvalósul a program során.
2008. novemberében zajlott a lengyelországi Koszalinban a projektvezető koordinátorok megbeszélése, és
ez év május 11–15. között Pozsonyban találkozhattak először egymással a három oktatási intézmény tanulói. Iskolánkat Füstös András (5. b),
Decsi Katalin (6. a), Südi Szilvia (6. b),
Szakál Kitti (7. b), Selmeczi Frida (7. b),
Pankotai Klaudia (7. a), Hülber Bianka (8. b), Erl Tamás (8. b) és Bognár

Fanni (8. b) képviselte. Felnőtt kísérőik Pulayné Fekete Magdolna tanárnő
és Jávorszky Mária, a program koordinátora voltak.
Pozsonyi vendéglátóink változatos programmal kedveskedtek a
lengyel és magyar diákoknak. Mivel a Pankuchová iskola sport tagozatos intézmény, volt bőven foci,
floorball és úszás az iskola medencéjében. A pozsonyi Nemzeti Múzeumban megtekintették a Sangri-La
kiállítást, mely négy ázsiai országot (Tibetet, Nepált, Bhutánt és Indiát) mutatott be, a gyerekek számára nagyon élvezhető, interaktív
módon. És ami a legfontosabb, tanulóink megtapasztalhatták, hogy
milyen érzés nemzetközi környezetben boldogulni, sőt barátságokat

kötni. Nyitottabbá, rugalmasabbá
és elfogadóbbá váltak.
A projekt következő állomása itt,
Környén lesz. 2009. szeptember 21.
és 25. között kerül sor a harmadik találkozóra: iskolánk, annak tanulói és
dolgozói fogadják majd a szlovák és
lengyel gyerekeket és nevelőket. Terveink szerint megmutatjuk nekik községünket, a környező településeket és
Budapestet. Míg Pozsonyban a sportesemények voltak hangsúlyosak, addig mi a művészeti oktatás sajátosságaival és a magyar konyhával kívánjuk megismertetni a vendégeket. Reméljük, hogy a diákok új élményekkel, emberi és idegen nyelvi tapasztalatokkal fognak gazdagodni.
Jávorszky Mária
angol tanárnő
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Nincs adóvita Környe
és Tatabánya között
Együttes ülést tartott augusztus 31-én
Környén a helyi, valamint a tatabányai képviselő-testület.
Tatabánya és Környe
1997 novemberében kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy minél vonzóbbá tegyék a térséget a munkahelyteremtő beruházások számára, miután a megyeszékhely az ipari parkjában már
nem rendelkezett értékesíthető területtel. A két település
együttműködése kölcsönös előnyöket és megelégedettséget biztosított, s biztosít ma is, hiszen Környe rendelkezett
és rendelkezik ipari tevékenységek folytatására alkalmas
területekkel, míg Tatabánya gazdaságfejlesztő szervezetet hozott létre, korszerű szakképzési rendszert tart fenn,
támogatja az üzemekhez vezető helyi közlekedést, s tulajdonrészt birtokol a parkot fejlesztő IPH Hungary Kft-ben.
Az eltelt évek alatt azonban – mindkét település megelégedésére – újabb társaságok döntöttek úgy, hogy gyáraikat itt építik fel, így az ipari parki működés ma már
még több területet foglal el Környe földjeiből, ezért a község kezdeményezte a megállapodás felülvizsgálatát. Az
egyeztetések lefolytatására Tatabányán és Környén is bizottság alakult, a felek az eltelt időszak alatt többször tárgyalóasztalhoz ültek. A mindkét testület által augusztus
31-én elfogadott megállapodás fő elemként a következőt rögzíti: az ipari park Környe közigazgatási területén
működő társaságok által fizetendő helyi adók a jövőben
a község számlájára érkeznek, s a falu önkormányzata
az összeg 60 százalékát utalja tovább Tatabánya számára a gazdaságfejlesztési tevékenység, s az ipari park működtetéséhez való hozzájárulásként.
A szerződés aláírását követően Beke László hangsúlyozta: az aktualizált megállapodással a két önkormányzat ismét megerősítette hosszú távú együttműködési szándékát
az ipari park továbbfejlesztése tekintetében, amely épp a
gazdasági válsággal terhelt időszakban elengedhetetlen
feltétele a fejlődés útján való továbblépésnek, lehetőséget biztosítva az újabb munkahelyteremtő beruházások
megvalósulásának.

2009. szeptember 19-én a
„Mozdítsd meg a KÖRNYE-zeted 2009”
tömegsport rendezvények következő állomása
a lovaglás, kocsizás lesz.
Az esemény a sportpályán kerül
lebonyolításra reggel 9 órától.
A lovas programok mellett az résztvevőknek
lesz lehetősége íjászkodásra is.
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Emlékezés Hozák Lajosra
Augusztus 26-án helyezték végső nyugalomba Hozák
Lajos hamvait, végakaratának megfelelően szülei sírjába, a környei temetőben.

Hosszú utat tett meg, hiszen családját szlovákiából telepítették be
Környére. Itt járt általános iskolába. Nagyon szerette és mindig is ragaszkodott Környéhez. A sors úgy hozta, hogy 20 évesen elhagyta hazáját és Svájcban telepedett le, ahol családot alapított és szeretett szakmájának, az autószerelésnek élt, szinte halála napjáig.Mindig figyelemmel kísérte Környe fejlődését, és gyakran segített adományaival. Segítségével kezdődött el a temető térkövezése, kerítésének rendbetétele. Az idősek karácsonyára sok-sok
tábla csokoládét küldött szétosztásra.
Amikor csak lehetett hazalátogatott Környére. Ismerősei révén szinte
rendszeresen olvasta a Környei Hírhozót. Az újságból értesült pár éve arról, hogy lelketlen emberek ellopták a támaszt jelentő kerékpárját Marci bácsinak. A cikket olvasva azonnal felajánlotta, hogy megajándékozza a károsult Marci bácsit egy új bicóval, hogy könnyebb legyen az élete.
Jóleső érzés volt, amikor telefonon gratulált egy-egy cikkhez, íráshoz.
Halála előtt nem sokkal még arról beszélt, hogy sörfesztiválra hazatérve
le kellene ülni megbeszélni, hogy miként támogathatja a lapunkat. Sajnos ez a találkozás már nem jöhetett létre, hiszen a sors kegyetlen fintora, hogy az, aki mindig önzetlenül segített másokon, svájci otthonában
egyedül kellett, hogy megküzdjön az elmúlással.
Mottója volt, hogy ne múljon el nap, hogy ne tennénk valami jót valakivel.
Gyászszertartásokon, bármennyiszer is hallja az ember a Honfoglalás zenéjét, mindig belecsavarodik egy kicsit a szíve, de ennél őszintébben, igazabban nem szólhatott volna a dal, mint Hozák Lajos utolsó útján: „Ha nincs hely, ahol élj, indulj hazafelé”!
Molnár Kálmánné Varga Katalin

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Kedves szülőket, hogy Környe Község Önkormányzata
ebben az évben is hozzájárul az iskolakezdés költségeihez.
A támogatás mértéke:
• Óvodás gyermekek számára: 4000Ft.
• Általános iskolás gyermekek számára: 5000 Ft.
• Középiskolás és felsőoktatási intézmények
nappali tagozatos tanulói számára: 6000 Ft
A támogatás mindazon gyermekek után jár,
akik állandó környei lakcímmel rendelkeznek!
A középiskolába, valamint felsőoktatási intézmények nappali
tagozatára járó diákoknak be kell mutatni az iskolalátogatási igazolást is.
Az óvodás és általános iskolás gyermekek szülei
a fenti pénzösszeget a szülői értekezleteken vehetik át.
A szülői értekezleteken át nem vett támogatás, valamint a közép- és
felsőoktatási intézményekbe járó gyermekek után járó összeg szeptember 15-től kerül
kifizetésre pénztári órák alatt a Polgármesteri Hivatalban (Faluházban).
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy kizárólag pénztári órák alatt vegyék át a támogatást!
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