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364 nap legyen a szereteté!
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a 
szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, 
a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje 
egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszáz-
hatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is 
elég az estéje.”

Wass Albert gondolataival kívánok magam, a képviselő-testület tagjai, a 
polgármesteri hivatal munkatársai nevében valamennyi Kedves Környei 
számára áldott, szeretetteljes ünnepet, s hogy az új esztendőben három-
százhatvannégy nap legyen a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké…

Beke László
polgármester

SZILVESZTERI 
BATYUS BÁL

az általános iskolában, a  

SchüTZ KApELLE-vel 

A belépődíj kétezer forint, a 
jótékonysági rendezvény 

bevétele az iskolát és óvodát 
támogatja.

Jegyet vásárolni elővételben, 
s helyet foglalni Török Mihálynál 
lehet a Csavar-Csapágy Üzletben,  

az Alkotmány út 3. sz. alatt.  
Telefonszám: 06 30 201 3891

Kedves Olvasó!
Pontosan öt esztendeje, szintén a karácsonyi készülődés 
időszakában vehették első alkalommal kézbe községünk 
lakói a Környei Hírhozót, amellyel azóta majdnem fél-
százszor „kopogtattunk” be az otthonokba. 

Az eltelt öt év alatt falunk szépen fejlődött, s ez a 
folyamatos megszépülés reményeink szerint töretlen 
marad. Ezért úgy gondoljuk, hogy újságunkat is ideje 
mind küllemében, mind tartalmában megcsinosítani, s 
gondoskodni a rendszeres megjelenéséről.

Azt szeretnénk, ha a Környei Hírhozó az itt élők szá-
mára még több, s legfőképpen hasznos, vagy éppen 
kellemes kikapcsolódást jelentő írásokat, tudósításokat, 
információkat juttatna el a község lakóihoz. 

Ezért az Önök javaslatait is várjuk! Írják meg, miről olvasnának szívesen! De akkor 
is írjanak, ha úgy érzik, olyan, a falu érdeklődésére számot tartó problémájuk, 
örömük van, melyet szívesen megosztanának másokkal. Az elektronikus leveleket 
a hirhozo@kornye.hu e-mail címen várjuk, de véleményüket, javaslatukat természe-
tesen hagyományos levélben is eljuttathatják a polgármesteri hivatal titkárságára.

Kedves vállalKozóK!
Öt évvel ezelőtt, amikor az újság útjára indult, a lapalapító önkormányzat arról is 
határozott, hogy támogatni kívánja a környei vállalkozásokat, s számukra évente 
egy alkalommal díjtalanul biztosítja hirdetésük közzétételét. Az eltelt évek alatt 
sajnos nem sokan éltek ezzel a lehetőséggel, ezért – a tervezett megújulás apro-
póján – ismét szeretnénk felhívni figyelmüket: a környei székhelyű vállalkozások 
évente egy alkalommal 1/8-ad oldalon továbbra is díjtalanul tehetik közzé hir-
detéseiket, melyeket szintén a hirhozo@kornye.hu e-mail címre lehet eljuttatni.

Beke László polgármester
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Agapé Várgesztesen
Nyolc éve már, hogy dr. Kis József 
világi lelkipásztori munkatárs kez-
deményezésére első alkalommal 
ültek egy asztalhoz Várgesztes, 
Vértessomló és Környe római 
katolikus közösségének tagjai, 
hogy egyeztessék programjaikat, 
mind jobban megismerjék egymás 
hitéleti tevékenységét. 

Az eseményből mára hagyomány 
vált, s évente más-más község látja 
vendégül a híveket.

December 4-én Bedy Sándor 
plébános és dr. Kis József várta aga-
péra a meghívottakat a várgesztesi 
Faluházban, ahol Menoni Gabriella 
várgesztesi és Hartdégen József 
vértessomlói polgármesterek mel-
lett természetesen Beke László, 
községünk vezetője is jelen volt. 

A vendégeket Bedy Sándor kö-
szöntötte, s arról szólt, hogy azért 
fontosak az ilyen alkalmak, mert ro-
hanó világunkban kell lennie egy kis 
időnek az elmélyült beszélgetésre, s 
ez talán segít abban, hogy közelebb 
hozza egymáshoz a híveket.

A felszólaló telepü-
lésvezetők valameny-
nyien megemlítették 
a közösség össze-
tartó erejének nél-
külözhetetlenségét, 
mely segít áthidalni 
a mélyülő gazdasági 
és társadalmi válság 
okozta problémákat.  

Az agapé kedves, 
előre nem terve-
zett mozzanata volt, 
amikor Beke László, 

Környe első embere ajándékkal 
köszönte meg Linczmayer Dezső 
áldozatos munkáját, aki 1989 óta 
a település katolikus közösségé-
nek világi elnöke. Utódja, Horváth 
Boldizsár a közeljövőben veszi át a 
feladatokat.

Krumpliebéddel, adománnyal a rászorulókért
Majdnem 50 kilónyi krumplit 
dolgoztak fel december 11-én 
délelőtt a környei Közösségi és 
Tájházban szorgos asszonykezek, 
hogy délben már a tányérokra 
kerülhessenek a szerény, de an-
nál ízletesebb falatok. A Környei 
Katolikus Karitász hagyományos 
krumpliebédjének kínálatában 
szerepelt petrezselymes, hagy-
más burgonya, lángos, krokett, 
tócsi, krumpli saláta, s a vendég-
ség ellenértékét ki-ki saját pénz-
tárcájához mérten határozta meg. 

Merthogy a karitatív szervezet 
Advent harmadik vasárnapján már 
évek óta mozgósítja a jóakaratú 
és segíteni vágyó embereket, akik 
ilyenkor, a szentmise után szerény 
ebédjük „árát” felajánlva támogat-
ják a község hátrányos helyzetű, 
rászoruló, vagy beteg lakóit.

A krumpliebédből származó majd-
nem 85 ezer forint egy részéből 
a szervezet Mikulás-csomagokat 
készített a szegényebb sorsú gyer-
mekek számára, a fennmaradó 
összegből pedig azokat az évek óta 
súlyos beteg embereket támogat-

ja anyagilag, akiknek gyógyítása, 
gyógyszeres kezelése jelentős anyagi 
teherrel jár.

Környén jelenleg 79 hátrányos 
helyzetű család él, vannak ottho-
nok, ahol 5-6 gyermek nevelkedik. 
A Krumpliebéd során összegyűlt 
pénzbeli támogatások mellett 
idén is tekintélyes mennyiségben 
érkezett alapvető élelmiszer a 
Karitász országos központjából a 

településre: tésztából 950, lisztből 
820 kiló. Az adományokat decem-
ber 12-én vehették át a rászorulók. 
A Karitász támogatásának köszön-
hetően a gyermekek és felnőttek 
számától függően 10-20-30 kilónyi 
alapvető élelmiszert osztottak ki 
családonként, hogy ne csak a sze-
retet ünnepén, de az azt követő 
időszakban is jusson a rászorulók 
asztalaira. 

Nem lehet cél a vidék ellehetetlenítése! 

A „Polgármesterek a Falukért” 
Egyesület 2001 óta tömöríti Komá-
rom-Esztergom megye független 
kistelepülési polgármestereit, a 
szervezetben jelenleg a megye 76 
településéből 28 képviselteti ma-
gát polgármesterén keresztül, így 
összességében 50 ezer állampol-
gár érdekeit képviselik, közöttük 
a környeiekét is.

Az egyesület idén az önkormány-
zatokat érintő sarkalatos törvények 
kapcsán folyamatosan hallatta hang-
ját: módosító javaslatot terjesztett 
elő az Alaptörvény tervezetéhez, az 
önkormányzati törvény koncepció-
jához, s köznevelési törvényhez is. 
Véleményüket és javaslataikat Tállai 
Andrásnak, a Belügyminisztérium 
önkormányzatokért felelős államtit-
kárának, a megyei kormánymegbí-
zottnak, a megyegyűlés elnökének 
is átadták, s szűkebb hazánk vala-
mennyi kormánypárti országgyűlési 
képviselőjének eljuttatták.

Az egyesület 28 tagja által jegy-
zett állásfoglaláshoz a megye 66 
kistelepüléséből további 21 csatla-
kozott, azaz, a falvak lakosságának 
70 százalékát képviselik a támogató 
polgármesterek.

Az elnökség december 7-én a 
székhelytelepülésen, Környén tar-
tott sajtótájékoztatót, abban bízva, 
hogy az önkormányzati és a köz-
nevelési törvény parlamenti vég-
szavazása előtt a sajtón keresztül is 

sikerül megerősíteni álláspontjukat 
a döntéshozók felé.

Az egyesület azt kérte, hogy az 
1-8 évfolyamos, alapfokú oktatás 
maradjon önkormányzati feladat, s 
hogy függetlenül lakossága számá-
tól önálló önkormányzati hivatalt 
tarthasson fenn az a község, amelyik 
esetében azt a lakossági igények 
indokolják. Azt is kérték, hogy az 
új feladatfinanszírozási rendszer 
keretében az Országgyűlés valóban 
az ellátott feladatoknak megfele-
lő finanszírozást biztosítson, csak 
azok az államigazgatási feladatok 
kerüljenek a járásokhoz, amelyek 
megoldása, kezelése a helyben élők-
nek nem jelentenek mindennapi 
problémát, s hogy a településeket 
érintő fejlesztésekkel kapcsolatos 
döntéshozatal, s a megvalósításhoz 
szükséges források maradjanak az 
önkormányzatoknál.

A Környén tartott sajtótájékozta-
tón Maszlavér István, az egyesület 
elnöke azt is kiemelte: a polgármes-
terek visszautasítják azon indok-
lást, miszerint a tervezett reform 
bizonyos elemeit alapvetően a 
települések eladósodottsága, az 
önkormányzati iskolák működteté-
séhez kapcsolódó súlyos fizetési ne-
hézségeik teszik szükségessé. Mint 
elhangzott, az egyesületet alkotó 
polgármesterek által képviselt te-
lepülések összességében majdnem 
8 milliárd forintból gazdálkodnak, s 
az önkormányzatok hitelállománya 

átlagban nem éri el a költségvetési 
főösszeg 5 százalékát. 

Az egyesület azt is felmérte, 
miként érintené az iskolák államo-
sítása, s vele párhuzamosan a külön-
böző források, helyi adóbevételek 
egy részének elvonása a községek 
költségvetését. 22 településről szol-
gáltattak önkéntesen adatot, s kide-
rült, hogy összességében majdnem 
710 millió, azaz, településenként át-
lagosan több mint 32 millió forinttal 
apadna a községek büdzséje. Akad 
település, ahol a 61 millió forintot is 
meghaladja a csökkenés, hat ese-
tében 48 és 56 millió között alakul, 
Környén 56 millió feletti.

Az adatokat Beke László így kom-
mentálta: mi, „egyszerű” falusi pol-
gármesterek szeretjük tudni, hogy a 
döntések milyen következményekkel 
járnak. Ezért számoltunk minden 
egyes bejelentett lépésnél, hogy 
lássuk, mit jelent számunkra. S igen, 
azt kellett megállapítanunk, hogy itt 
forráselvonásokról van szó, miközben 
a falvak igenis jó gazdái voltak az is-
koláknak. Környe polgármestere azt 
is leszögezte: bár a törvény tartalmaz 
lehetőségeket, a községeknek nem 
lehetőségekre, hanem garanciákra 
van szükségük, melyek a kiváló mű-
ködésüket biztosítják.

Ma Magyarországon bárkinek 
lehetősége van, hogy vásároljon 
egy Rolls Royce-t… A lehetőség 
adott…  – érzékeltette zárszavával 
a különbséget a polgármester.
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Adventi várakozás községünkben
Szakálné Gaál Monika előadásában 
csendült fel pontosan 16 órakor Ad-
vent első vasárnapján az Ave Maria a 
zsúfolásig megtelt környei katolikus 
templomban, ahol elsőként Dr. Áren-
dás József önkormányzati képviselő, 
az egyházközség tagja köszöntötte 
a jelenlévőket. 

Advent időszakában a keresztények 
célja, hogy még közelebb kerüljenek 
Jézus tanításához. Modern, rohanó 
életünkben a szívünk, lelkünk mélyén 
mi is várakozunk valamire, valakire. 
Ez a négy hét a „szent várakozás” 
időszaka… Az adventi misztériumnak, 
amelynek középpontjában a kis Jézus 
születése, illetve általánosságban a 
megszületés és az újjászületés áll, min-
den perce, minden mozzanata a hitről, 
a reményről, az örömről és a szeretetről 
szól – fogalmazott, majd Juhász Gyula 
„Karácsony felé” című versével hívott 
mindenkit a „szent várakozásra”. 

A költeményhez kapcsolódva Szemeti 
Ferenc református lelkész köszöntőjét 
így zárta: legyünk jók valóban, ahogy 
a versből hallottuk, s ne csak három 
napig, s ne csak decemberben, hanem 
életünk minden napján, amíg tart a ma! 
Ehhez segítsen a mindenható Isten! 

Beke László polgármester a kará-
csony üzenetéről így fogalmazott: még 
ha nem is világos mindenki számára 
egyértelműen, akkor is szelíd, nyugodt 
érzés, valami, manapság sajnos már 
egészen ritka dolog, a szeretet árad 
belőle. Zárásul azt kívánta, hogy az 
adventi várakozást ebben az évben is 
karácsony szeretetben teljes beteljesü-
lése kövesse mindenki számára otthon 
a családban, a barátok között, s az élet 
minden területén.

A környei önkormányzat, a falu egy-
házközségei, valamint a Három Királyok 
Alapítvány közös ünnepi rendezvényét 
a templomban a Német Dalkör, az 
általános iskola énekkara, a Vackor 

Óvoda kamarakórusá-
nak műsora varázsolta 
meghittebbé, majd a 
Betlehemi jászol, a köz-
ség karácsonyi díszvilágí-
tása mellett az Adventi 
koszorú első izzójának 
fénye is kigyúlt. A temp-
lomtéren – már szintén 
hagyományosan – kará-
csonyi vásár, a kicsiket 
meleg tea, a felnőtteket 
forralt bor várta, s a 
gyerkőcök örömére a 
Télapó is megérkezett, 
aki apró ajándékokkal 
hálálta meg a verseket, 
dalokat.  

IsKolásoK adventI estje

Az ünnepi készülődés az általános is-
kolások hagyományos adventi estjével 
folytatódott december 1-jén a műve-
lődési házban. A gyerekek és felkészí-
tőik izgatottan várták, hogy színpadra 
léphessenek, s Advent jegyében meg-
csillogtassák tehetségüket.

A vendégek megismerkedhettek a 
karácsonyi ünnepkör kialakulásának 
történetével, az énekkar adventi dal-
csokorral készült, Saltzer Gézának, a 
művészeti tagozat szolfézstanárának 
és Toka Szabolcsnak, a tatai zeneiskola 
igazgatójának köszönhetően Vivaldi, 
Bach, Sarabon és Pergolesi művek 
csendültek fel, de természetesen a 
karácsony szeretetteljes és meghitt, a 
fösvény embert is adakozásra készte-
tő hangulatát is a terembe idézték a 
diákok verseikkel, prózáikkal. Szakálné 
Gaál Monika – Szakál Kitti gitárkísé-
retében – Leonard Cohen „Halleluja” 
című darabjával ajándékozta meg az est 
résztvevőit, a művészeti tagozat nép-
tánccsoportja a mennyország nyitott 
kapuját varázsolta a színpadra, majd 
zárásul a gyertyák fényénél Csondor 
Kata megindító dala fogalmazta meg 
az ünnep üzenetét: „Jut még bárkinek a 
tiszta fényből egy cseppnyi láng! Jókedv 
könny helyett… Ha másod nincs is, ezt 
add tovább!” 

díszben a Község Karácsonyfája

December 3-án már pedagógusok és 
gyerekek szorgoskodtak, hogy elkészít-
sék a község karácsonyfájának díszeit. S 
merthogy a Szikszay Judit által felaján-
lott ezüstfenyő szép magasra, nyolc mé-

teresre nőtt az évek alatt, természetesen 
a díszek is szép nagyra kerekedtek, s a 
már hagyományos 70 méternyi fény-
füzérnek is bőven akadt helye a fán, 
melyet idén nem éppen a karácsonyt 
idézve, szemerkélő esőben díszítettek a 
gyerekek, felnőttek egyaránt.

A díszek és fényfüzér elhelyezéséről 
Friedrich Gyula és az általa toborzott fia-
talok gondoskodtak, olykor hajmeresztő 
mutatványoknak tűnő manővereket 
hajtva végre a létrákon. A végeredmény 
azonban önmagáért beszél: a művelő-
dési ház előtt szépen feldíszített kará-
csonyfa hirdeti mindenki számára, hogy 
közeledik a szeretet ünnepe.

Községünkben hagyomány, hogy az 
ünnepre készülődve helyiek ajánlják 
fel a fenyőket. Idén Szikszay Judit 
ezüstfenyője „érdemelte ki” a falu 
karácsonyfája címet, s Südi Sándor fe-
nyői díszítik az általános iskolát. Rideg 
Martina gyermekkora óta dédelgetett 
fenyőjét a művelődési házban öltöz-
tették pompázatos díszbe, hogy a falu 
Idősek Karácsonya ünnepségén ékesítse 
a színháztermet. 

KarácsonyI szöszmötölő

Egy héttel később, december 10-én 
ismét gyerekek, felnőttek töltötték meg 
a művelődési házat, ahol szinte futó-
szalagszerűen készültek a karácsonyi 

ajándékok, díszek. A Vackor Óvoda óvo-
dapedagógusainak és számos felnőtt 
segítőnek köszönhetően a gyerkőcök 
amint elkészültek műveikkel az egyik 
asztalnál, máris várta őket a következő 
„állomás”, s egy újabb kézműves tech-
nika, újabb „varázslat”. 

Hiszen más nem lehet, mint „varázs-
lat”, a néhány egyszerű és hétköznapi 
alapanyag, mint a színes papír, szalvéta, 
ragasztó, fonal, gyöngy, toboz átala-
kulása csodaszép angyalkákká, mécses 
tartókká, csengettyűkké, dísztasakokká, 
aprócska karácsonyfákká…  

A gyerekek, anyukák, apukák és 
nagyszülők pedig – mintha sejtették 
volna, hogy ott valamiféle karácsonyi 
varázslat készülődik – zsúfolásig meg-
töltötték a művelődési ház valamennyi 
szegletét. A nagyobbacskák az óvo-
dapedagógusok segítségével, a kicsik 
pedig olykor anyu, apu, nagymami 
ölében ülve szorgoskodtak, hogy végül 
büszkén mutathassák a remekműveket, 
melyek felbecsülhetetlen értékét az 
adja, hogy szeretettel, odaadással, s 
szeretteikkel közösen készítették. 

a Karácsony történetével  
IsmerKedteK, verselteK, 

éneKelteK az ovIsoK 

Miért van koronájuk? Ott egy nyuszi! 
Én tudom, kik ők, Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár! – szám-
talan kérdést tettek 
fel december 15-
én a Vackor Óvoda 
gyermekei a temp-
lom előtt felállított 
Betlehemi jászolhoz 
érkezve, de az is ki-
derült, hogy sokuk-
nak egyáltalán nem 
ismeretlen a kis Jézus 
története. A jászol-
nál Vidéki Józsefné 
kántor mutatta meg 
a gyerkőcöknek a 
Jézus megszületését 

jelző Betlehemi csillagot, s a „nyuszi” ap-
ropóján mesélt Udvardi Erzsébet Kossuth-
díjas festőművész alkotásáról is, aki betle-
hemi témájú művére egy cicát is festett.

Később a templomban Erzsi néni 
részletes mesélt Szűz Mária és Szent 
József Betlehembe utazásáról, a kis Jézus 
megszületéséről az istállóban, a hatal-
mas fényességről, s az angyalokról, akik 
így nyugtatták meg az ijedt pásztorokat: 
ne féljenek, megszületett a kis Jézus, 
menjenek, s köszöntsék. A karácsonyi 
történet zárásaként az oltárképről is me-
sélt, amely a Három Királyok hódolatát 
örökítette meg. Itt nálunk nem csak a 
kis Jézus születésének az ünnepe a kará-
csony, hanem a templom búcsúünnepe 
is, hiszen a Három Királyok tiszteletére 
szentelt a templomunk – mondta el 
a gyerkőcöknek, akiktől a következőt 
kérte: Jézust a születésnapján azzal aján-
dékozzák meg, hogy jók lesznek, szeretik 
egymást, a szüleiket, az óvónéniket, s 
mindenkit. 

Mint ismert, már évtizedes múltra te-
kint vissza, hogy a környei Vackor Óvoda 
apróságai Advent időszakában elláto-
gatnak a katolikus templomba. Ilyenkor 
minden egyes csoport karácsonyi verssel 
ajándékozza meg társait, az intézmény 
kamarakórusa pedig meghitt hangulatú, 
ünnepváró dalokkal. A kicsik később 
meglepetten tekintgettek a karzat felé, 
amikor felcsendültek az első akkordok, 
hiszen természetesen idén is Vidéki 
Józsefné gyönyörű orgonajátékának 
kíséretében közös énekléssel zárult az 
Adventi program. 

Aki a Vackor Óvoda Kamarakóru-
sának dalaival szeretné otthonában is 
meghittebbé varázsolni az ünnepet, 
megteheti, hiszen elkészítettek egy 
CD-t, amely 13 adventi és karácsonyi 
éneküket tartalmazza. A lemez az 
óvodában vásárolható meg. 

A karácsonyi műsorokról, ünnepi 
eseményekről készített összefogla-
lónkat a Környei Hírhozó következő 
számában olvashatják.
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Majdnem 180 csapat között bizonyítottak
Tatán, a Vaszary János Általános 
Iskolában rendezték meg novem-
berben a Bolyai Anyanyelvi Csa-
patverseny Győr-Sopron-Moson 
és Komárom-Esztergom megyei 
összevont területi döntőjét. A ne-
mes megmérettetésre majdnem 
180, köztük hét környei csapat 
érkezett. Községünk általános 
iskolájának diákjai ismét szépen 
teljesítettek, két együttesünk, a 
„Mese” és a „Környei Tudorkák” 
kiemelkedően szerepeltek.

A környei általános iskolát a harma-
dik évfolyamon 3, a negyediken és 
hatodikon 1-1, az ötödiken pedig két 
csapat képviselte. A diákok számára 

a szervezők igazán érdekes és színes 
elméleti erőpróbát állítottak össze, 
hiszen a hagyományos nyelvi felada-
tok mellett rovásírás megfejtése és 
meghatározott szavakból versfara-
gás is szerepelt a feladatsorban. 

A környei diákok ezúttal is szépen 
teljesítettek. A harmadik évfolya-
mosok versenyében 25 együttes 
közül a harmadik legjobb helye-
zést érte el 101 ponttal a „Mese” 
elnevezésű formáció (3.a), melynek 
tagjai Hörömpöli Ádám, Hörömpöli 
Eszter, Keszler Dzsenifer és Varga 
Panna voltak. A felkészülésben két 
tanuló, Árva Bereniké és Németh 
Ivett segítette a csapatot, felkészítő-
jük Hajmáné Kalocsai Éva tanítónő.

Szintén 101 pontot szereztek a 
„Környei Tudorkák” (5.a) az ötödik 
évfolyamosok között, a 26 csapat 
küzdelmében ezzel a negyedik 
helyre verekedték magukat. A Lein 
Klaudia, Lóczi Petra, Szabó Karina 
és Valakovics Dominik összeállítású 
csapatot Ráczné Wiszt Vilma tanár-
nő készítette fel a versenyre.

Bár sajnos díjat nem sikerült sze-
rezniük, meg kell említeni a 6.b 
„Nyelvtörők” elnevezésű négyesét, 
Beke Gábort, Jakobi Rékát, Lengyel 
Boglárkát és Rajcsány Miriamot. Ők 
évfolyamukon 29 másik együttessel 
mérték össze tudásukat, s végeztek 
a hetedik helyen, éppen hogy kiszo-
rulva az első hat díjazott köréből.

Szerencseszalmát szórtak a kotyolók 
Szabad-e a kendtek tisztes-
séges, becsületes házánál 
lucázni? Szabad-e kotyolni? 
– hangzott a kérdés dec-
ember 13-án, Luca napján 
a környei általános iskola 
valamennyi osztályában, a 
polgármesteri hivatalban, 
a takarékszövetkezetben, 
s a Vackor Óvoda mindkét 
telephelyén. 

A Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola néptáncos fiúit pedig 
– természetesen – minden 
helyszínen „igen” felelet 
várta, így máris rázendít-
hettek a nótára: „Luca-

luca kitty-kotty, galagonya 
három, a pálinkát várom. 
Ha nem adnak szalonnát, 
levágom a gerendát. Ha 
nem adnak körtét, elviszem 
a Böskét…”

A fiatal táncosok markát 
azonban sem pálinka, sem 
szalonna, sem körte nem 
ütötte, de azért a begyűj-
tött tengernyi édességgel, 
gyümölccsel, s mindenféle 
ajándékkal a kotyolás vé-
gére igencsak elégedet-
tek lehettek. Azt , hogy 
a lucázók által szétszórt 
szalma mennyire hoz sze-
rencsét, még nem tudni, az 

viszont biztos, ha ezen mú-
lik, a kis óvodások igencsak 
szép esztendőnek néznek 
elébe, hiszen az apróságok 
egyetlen szálat sem hagy-
tak kárba veszni. 

László Márta néptánc-
pedagógus már több mint 
két évtizede teremtette 
meg a Zala megyei Gara-
boncról származó kotyolás, 
a táncos fiúk szerencsekívá-
nó, termésvarázsló útjának 
hagyományát Környén, a 
fiúk pedig ezúttal is fehér 
ruhában, arcukat eltakarva 
lucáztak, maguk mögött 
hagyva szerencseszalmáju-
kat. Merthogy a hiedelem 

szerint a szerencsekívánó 
strófák – mint például a 
„Kendtek tyúkja úgy meg-
ülje a tojást, mint én ezt a 
szalmát!” – közben elszórt 
szalma szerencsét hoz. Per-
sze, csak akkor, ha az utolsó 
szemig felszedik a földről.

Az óvodások tehát min-
dent megtettek, hogy sze-
rencsések legyenek, s szor-
goskodásuk már a kotyolás 
után elnyer te jutalmát: 
Szántó Csongor táncos egy 
megindító, a szegénységről, 
fösvénységről, adakozásról, 
szeretetről szóló karácsonyi 
mesével ajándékozta meg 
a kicsiket.

Már a jövő évi versenyre készülnek a kis népdalosok
34 alsó tagozatos gyermek in-
dult a környei általános iskola 
népdaléneklési versenyén de-
cemberben.

A Szarka Katalin, Takácsné Eichhardt 
Emma, Hajmáné Kalocsai Éva, Goór 
Brigitta, Staudinger Ágota alkotta 
zsűri szívét minden bizonnyal jóleső 
érzéssel töltötte el, hogy a nevezők 
között fiúk is akadtak. S nemcsak 
akadtak, de a lánykákkal egyetem-
ben nagyon szépen énekeltek is. 
Az érmes helyezést elérő diákok 
közül többen ott lehetnek jövőre, 
a Kodály Emlékév alkalmából ren-

dezendő megyei versenyen, hiszen 
a mostani egyfajta előválogatónak 
is tekinthető. Az iskolai forduló 
helyezettjeiből Szarka Katalin peda-
gógus állítja majd össze és készíti fel 
a kiírásnak megfelelő csoportokat.

Produkcióik alapján a döntnökök 
az eredményhirdetésen a következő 
diákokat jutalmazták: 

egyénI KategórIa

1-2. osztály: I. Tisch András (Bújj, 
bújj zöld ág…); II. Krupánszky Ra-
móna (Éliás, Tóbiás…); III. Lein Vivien 
(Anyám, édesanyám…)

3-4. osztály: I. Nagy Lilla (Mit akar 
az az egy ember…); II. Körmendi 
Attila (Csömödéri falu végén…); 
III. Varga Panna (Az istennek szent 
angyala…)

duó-trIó KategórIa 

A zsűri holtverseny miatt két harmadik 
helyezést is kiosztott:  I. Jeszenovics 
Viktória, Kulcsár Krisztina, Kovács 
Leila (E kertemben…); II. Németh 
Ivett, Varga Panna (Szegény legény…) 
III. Szemeti Laborc, Köpe Krisztián (A 
tokaji szőlőhegyen…); Bíró Viktória, 
Németh Lilien (Bújj, bújj zöld ág…)

Játszótér volt a környei Télapó puttonyában
A Vackor Óvoda 1-es épületében a 
hagyományos Mikuláscsomagokkal 
ajándékozta meg idén a Télapó a gye-
rekeket, a 2-es telephelyen azonban 
arra is kérte őket, hogy öltözzenek fel 
jó melegen, s tegyenek egy aprócska 
sétát, hogy megmutathassa, milyen 
meglepetést tartogat számukra. 

December 6-ára készült el ugyanis, s 
adták át az óvoda szomszédságában a 
gyerekeknek azt a játszóteret, melynek 
megépítéséről 8 millió forint értékben 
gondoskodott az önkormányzat.

A legkisebbeket és nagyobbakat 
korosztályuknak megfelelő játszószerek 
várják a 600 négyzetméteres terüle-
ten, s az óvodapedagógusok örömére 
ezek nemcsak a gyerekek kellemes 
időtöltését, de mozgáskoordinációjuk, 
s készségeik fejlesztését is szolgálják. 
Mivel a kerítéssel körbevett játszótér 
zárható kapun keresztül két oldalról is 
megközelíthető, napközben a vackoros 

apróságok vehetik 
birtokba, az óvoda 
nyitva tartási idején 
túl pedig természe-
tesen a falu vala-
mennyi gyermeke 
használhatja.

A játszóhely ki-
alakítását az tette 
szükségessé, hogy 
az intézmény ud-
varán és környe-
zetében már meg-
kezdődtek az új 
óvoda és bölcsőde 
építésének munkálatai, s a most átadott 
játszótér természetesen a később kiala-
kítandó, új udvarnak is része lesz. 

Mivel a több mint 450 milliós beru-
házás kapcsán indított közbeszerzési 
eljárás eredménytelenül zárult, az 
önkormányzat újat hirdetett meg, s ez 
idáig hat érdeklődő vásárolta meg a 
dokumentációt, melynek beadási határ-

ideje 2012. január 12-e. A helyhatóság, 
hogy a beruházás tervezett menetrend-
jét tarthassa, eddig azon munkálatok 
elvégeztetéséről gondoskodott, melyek 
értéke nem éri el a közbeszerzési érték-
határt, így Beke László polgármester 
szerint jövőre már az új óvodában és 
bölcsődében örvendeztetheti meg a 
Télapó a vackoros apróságokat.   
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Évszázadok óta Környén tartják  
Magyarország első búcsúját,  

hiszen községünk Római Katolikus Vízkereszt Templomát 
a Három Királyok tiszteletére szentelték fel, közkedvelt búcsújáróhely volt.

 Az ország első búcsúja ezúttal 
az újesztendő második vasárnapján, 

nyolcadikán lesz.

Már a jövő évi ünnepre készül a Nő Klub
Bizony sajnálhatják az urak, hogy ők 
nem lehetnek tagjai a környei Nő Klub-
nak, amely október 3-án bontotta ki 
szárnyait. A december 15-ei találkozón 
ugyanis szinte rogyadozott a finom-
ságoktól az asztal a könyvtárban, de 
nem csupán az ízletes falatok, hanem 
a vidám hangulat okán is irigyked-
hetnek az erősebb nem képviselői. 
A meglepetés hastáncprodukcióról 
nem is beszélve…

A Nő Klub gondolata Hajmáné Kalocsai 
Évában fogalmazódott meg még októ-
berben, amikor a Könyvtáros Napok kere-
tében hívta találkozóra a község hölgyeit. 
Akkor talán többen úgy gondolták, hogy 
a kezdeményezés nem lesz hosszú életű, 
de az asszonyok rájuk cáfoltak. 

Németh Lajosné, Marika személyében 
Éva kiváló társra talált, aki pillanatok alatt 
a klub mozgatórugójává, vezetőjévé vált. 
Ő 1996-ban érkezett Környére Tatabányá-
ról, ahol igencsak mozgalmas, társadalmi 
munkákkal, önkéntes feladatokkal tűzdelt 
mindennapokat hagyott maga mögött. Itt 
– ahogy meséli – nagyon megtetszett neki 
a német kisebbségre jellemző összefogás, 
s valami hasonló kezdeményezésre, „moz-
gósításra” vágyott. Merthogy Környén 
sem pihent meg, ahol csak teheti, segít. 

A klub vezetése tehát 
igencsak testhezálló fel-
adatnak bizonyult, s már 
az első pár találkozó al-
kalmával kiderült, hogy 
vannak bizony a faluban 
hölgyek, asszonyok, akik 
vágynak a társaságra, a 
tartalmas beszélgetésre, 
az értékes gondolatok cse-
réjére, s a közös munkálko-
dásra. Mára a rendszeres 
csütörtöki találkozóikra 20-25 hölgy 
érkezik, az ajtó mindenki előtt nyitva áll. 
Legidősebb tagjuk Wéberné Erzsi néni 72 
esztendős, a legfiatalabb pedig éppen a 
lánya, Erzsébet, aki 45 éves. 

A hölgyek, asszonyok hetek óta az 
Advent jegyében kézműveskednek, füg-
gőket, dobozkákat, képeslapokat, asztali 
díszeket, s mivel sajnos többen már meg-
özvegyültek, sírkoszorúkat készítenek. Azt 
tervezik, hogy a szorgoskodást az ünnep 
után is folytatják, mivel a kézműves dara-
bokból jövő ilyenkor vásárt szeretnének 
rendezni, hogy a bevételből a község egy 
rászoruló gyermekét, s egy idősebb lakóját 
ajándékozhassák meg.

Ezek a kiscsillagok most a mi ablakaink-
ban lesznek, a gyertyák a mi asztalainkon, 
s a sírokon. De jövőre mások otthonába is 

eljuthatnak, ott lehetnek a mi csillagaink 
– fogalmazott december 15-én Németh 
Lajosné, s gondolatait hallva könnytől 
váltak csillogóvá a tekintetek.

A meghitt percek után és a saját maguk 
készítette finomságok falatozása közben 
később viszont nem akármilyen meglepe-
tésben volt részük a hölgyeknek. Érkezett 
Marika unokája, Németh Zsófia, Eck 
Csabáné és Erl Zoltánné, akik fergeteges 
hastáncprodukcióval sarkallták vastapsra 
a klub tagjait. Igaz, valaki megjegyezte, 
hogy legközelebb chip and dale fiúkat is 
örömmel látna…

A környei Nő Klub ajtaja tehát kortól 
függetlenül nyitva áll a hölgyek előtt 
minden csütörtökön délután négy órától 
a könyvtárban, a művelődési ház felújítá-
sának ideje alatt pedig az iskolában.

105 gól a jubileumi Karácsony Kupán
Pontosan 30 esztendeje, 1981-ben 
csaptak össze első alkalommal a 
környei általános iskola tornatermében 
labdarúgócsapatok, hogy eldöntsék, ki 
viheti haza a Karácsony Kupát. Mert-
hogy hiába a hideg és a tél, a bőrt 
rúgni kell…

A kezdeményezés olyannyira sikeresnek 
bizonyult, hogy azóta sem múlt el egyet-
len december sem a már hagyományos 
karácsony előtti teremfoci nélkül, mely-
nek rendezője évek óta az önkormányzat 
képviselő-testületének Kulturális-, Okta-
tási-, Sport- és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottsága.

December 17-én hat együttes küzdött 
két csoportban, körmérkőzések során 
a kupáért, s Török Mihály főszervező 
a döntő összecsapás, a Bridgestone – 
Vashíd meccs előtt így fogadkozott, 
pontosabban szurkolt a környei fiata-
loknak: megeszem a kalapom, ha nem 
a Vashíd győz!

Erre – a Vashíd játékosainak köszönhe-
tően – nem került sor, mivel 3:1 arányban 
felülmúlták a Bridgestone együttesét, 
amely így a második helyen végzett. 
Az idei Karácsony Kupa harmadik helyét 
az Aligators szerezte meg, negyedik lett 
a Csipet-csapat, ötödik a Transintertop, s 
hatodik a No Name.

A nap folyamán pontosan 105 gól szü-
letett, ebből hetet Zelenai Erik (Vashíd) 
szerzett, aki el is nyerte a Gólkirályi címet. 
Annak nehéz lenne utánaszámolni, hogy 
hány kapura rúgást védett ki sikerrel Lord 
Sándor (Vashíd) hálóőr, az viszont biztos, 
hogy ő is magabiztosan hódította el a 
legjobb kapusnak járó elismerést.  


