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Második születésnap
Tisztelt Olvasóim!

Úgy illik, hogy a születésnapokról meg kell emlé-
kezni. Ez a születésnap ugyan olyan örömteli, mint 
amikor a családtagjainkat, barátainkat köszöntjük, 
pedig csak egy újságról van szó. 

Két évvel ezelőtt ezekben a napokban „született” meg a 
Környei Hírhozó, mintegy karácsonyi ajándékként , minden 
környei és külterületeken élő családnak a karácsonyfája 
alá. Ajándék  ez a lap azóta is községünk Önkormány-
zatától, hiszen térítésmentesen jut el mindenkihez. 

Számomra minden hónap izgalommal és várakozással 
telik el mindaddig, ameddig Önök a kezükbe nem veszik a 
lapot. Először csak a kusza gondolatok körvonalazódnak 
bennem, ötletek születnek, hogy mi kerüljön az újságba, 
aztán az ákom-bákom jegyzetekből, a sok-sok ötletből, - 
később a már  letisztázott oldalakból,- a szakmáját igazán 
értő tördelőnk Csémy Károly Vértesszőlősön, és a nyomdai 
munkát kitűnően végző Jávor Zsolt Környén, csodát mű-
velnek és összeáll az újság hónapról-hónapra.

Igazán nem tűnhet nagy feladatnak ez a pár oldal, de 
mi, akik dolgozunk vele, tudjuk, hogy mennyi egyeztetésre, 
információcserére, utánajárásra van szükség ahhoz, hogy 
végül a postaládákba kerüljön az újság.

Aki ezt a „szakmát” szereti és beleszerelmesedett vala-
mikor, annak igazán nem munka, nem fáradtság, ahogy 
nekem nem, úgy a segítőimnek sem, hiszen ezt a munkát 
kényszerből, vagy csak egy szimpla feladatként nem lehet 
végezni. Ehhez szív kell és lélek. Tisztelni az embereket, 
meghallgatni őket, örömeiket, gondjaikat,  nyitott szem-
mel, nyitott füllel járni, tisztelni minden hírt , információt, 
és tisztelni a papírt.  Bevallom én nagyon szeretek írni, 
legyen az egy példaértékű emberi sors, vagy csak egy 
kicsi hír, számomra mindegy, csak írhassak, és tovább 
adhassam Önöknek az információt, hogy kicsit krónikása 
lehessek  szeretett falumnak. Ezért éreztem nagy-nagy 
megtiszteltetésnek, amikor két évvel ezelőtt a Polgármester 
Úr felkért ennek a lapnak a létrehozására.

Bár még csak két évfolyamot élt meg az újság, de már 
most jó visszatekinteni az első hónapok híreire, hiszen sok 
dolog feledésbe merült azóta, de újraolvasva szinte ismét 
átéli azokat az élethelyzeteket az ember.  

Igazán megtisztelő és szívet melengető érzés, amikor 
megszólítanak az utcán, dicsérve egy-egy írást, vagy ép-
pen kritikájukat elmondva, mert abból tanul csak igazán 
az ember.

Szeretném, ha olyan jó szívvel forgatnák ezt az újságot, 
mint amilyen jó szívvel készítik mindazok, akik dolgoznak 
rajta hónapról-hónapra. Továbbra is várom az ötleteket, 
kritikákat, hogy még jobbá, hasznosabbá váljon az Önök 
számára. Várom mindazok jelentkezését, akik szívesen for-
gatják a tollat. Bármilyen gondolatuk, versük, mondandójuk 
van, szívesen megjelentetjük, hiszen az újság mindenkié. 

Befejezésül megköszönöm a fent említett Csémy Károly 
könyvkötőnek és Jávor Zsolt nyomdásznak a munkáját, 
akik minden hónapban türelemmel, nagy-nagy hozzá-
értéssel, határidőre készítik el az újságot. Köszönöm az 
intézmények vezetőinek, hogy mindig készséggel állnak 
rendelkezésemre, és biztatom is egyben őket, hogy éljenek 
a lehetőséggel, használják ki, hogy hónapról-hónapra 
közzé tudják adni az információkat Önök felé. Köszönet 
a sok-sok értékes fotóért mindazoknak, akik képekben 
örökítik meg falunk életét, abban bízva, hogy sokan 
összegyűjtik olvasóink közül ezeket a lapszámokat gye-
rekeiknek, unokáiknak, hogy tudják majdan évek múlva, 
hogy milyen volt, és mi történt szűkebb hazájukban.

Karácsony előtt pár nappal mi mást kívánhatnék Kedves 
Olvasóim, mint békét, meghitt, szeretetteljes, áldott ün-
nepeket. Kívánom, hogy ajándékozzák meg szeretteiket, 
barátaikat, ismerőseiket IDŐVEL, mert az IDŐ az amiből soha 
nincs elég, pedig minden ajándéknál többet ér, ha türelemmel 
meghallgatjuk a másikat, vagy bekopogtatunk valakihez, akit 
már régen  nem láttunk, mert nem volt rá IDŐNK. 

Molnár Kálmánné Varga Katalin 
szerkesztő
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Visszatekintő
Tisztelt Környei Polgárok!

A 2008-as évet lassan magunk 
mögött hagyva, elmondhatjuk, 
hogy mozgalmas évünk volt. 

Ha a naptárat januárnál ütjük 
fel, akkor láthatjuk, hogy a Becton 
and Dickinson cég községünkben 
aláírta a megállapodást arról, 
hogy környei területen építi meg 
gyárát. Ezzel kapcsolatban rögtön 
eszembe jut, hogy a polgármesteri 
hivatalban az építéshatósági és 
műszaki feladatok elvégzését feb-
ruár 1-jétől 2 fő látja el.

Az év elején Környén alakult 
meg a Vértes-Gerecse Leader-
akciócsoport. Reményeink szerint a 
LEADER I. pályázatokhoz hasonló 
sikereket érhetünk el ebben a pe-
riódusban is.

A nyár folyamán elkészültek a 
közterületi játszóterek, ősszel pedig 
felújítottuk az iskola udvarán lévő 
játszóteret. A Nemzetiségi és Sör-
fesztivál programjaihoz szorosan 
kötődve a sportpályánál található 
színpad tetőszerkezetét teljes mér-
tékben felújítottuk, illetve korszerű-
sítettük az elektromos hálózatot. A 
Tájház kialakításával együtt elkészült 
a Közösségi Ház, mely azóta szám-
talan rendezvénynek adott otthont.

A nyáron még sor került a József 
Attila utcai fogorvosi rendelő fel-
újítására is. Folytatódott az iskola 
főépületének nyílászáró-cseréje, és 
ehhez kapcsolódott az I. sz. orvosi 
rendelő és a Nyugati lakótelepi 
lakások ablakcseréje is. Az iskola 
és a rendelő esetében pályázatot 
nyújtottunk be, így az orvosi rende-
lői munkálatokhoz 1,2 millió Ft-os 
támogatást nyertünk.

Az idei évben önkormányzatunk 
képviselő-testülete a kátyúzásokon 
kívül a külterületi utak felújításá-
ról döntött: a Szentgyörgypusztát 
Tatabányával összekötő út, a 
Homok-dűlőbe vezető út és két 
környebányai útszakasz került 
felújításra. Ezekhez kapcsolódott 
még az ősz folyamán a Környét 
Tagyospusztával összekötő földút 
felújítása, melyhez a kőzúzalékot 
a vasúti sínpálya felújítását végző 
cégtől kaptuk.

Költségvetésünk készítésekor nem 
várt, viszont annál jelentősebb 
tétellel szerepelt az év folyamán a 
vízelvezető árkok karbantartása. 
Megtörtént a nyugati övárok me-
derszélesítése, a Bem József utca 
nyugati felén lévő vízelvezető árkok 
karbantartása, illetve a felhősza-

kadás okozta károk helyreállítása. 
Sikerült megoldanunk a Rákóczi 
utcában a csapadékvíz elvezetésé-
nek problémáját is. Decemberben 
elkészült Irtáspusztán a lakóházakat 
védő csapadékvizet elvezető árok. 

Szintén a tartalék keretből biztosí-
totta testületünk az iskola magastető 
építésének fedezetét. Ezzel idén 
ősszel véget vetettünk egy csaknem 
tíz éve tartó folyamatos beázásnak. 
Az iskolában részt vehettünk egy 
átadó ünnepségen, melyen meg-
tekinthettük az újonnan elkészült 
nyelvi labort és tankonyhát is.

Már évek óta gondot jelentett az 
iskolával szemközti árkokat lefedő 
vasrács állapota. Ennek a cseréje is 
megtörtént, ezzel biztonságosabbá 
téve a közlekedést.

A számlavezetésre pályázatot 
írtunk ki, melyet a Környe-Bokod 
Takarékszövetkezet nyert meg, az 
új szerződés a korábbiaknál ked-
vezőbb feltételeket teremt önkor-
mányzatunk számára.

Az erdei iskola bejáratánál meg-
történt az akadálymentes közle-
kedés kiépítése, a belső felújítási 
munkálatok, az új tetőhéjazat 
elkészítése, illetve befejeződtek a 
nyílászárók cseréi. Az ősz folyamán 
új szekrények készültek, ezzel is 
szebbé téve az üdülőt.

Környebányán felújításra kerül 
a művelődési ház is, melynek 
munkálatai áthúzódnak a 2009. 
év elejére.

A tervek közül még három fonto-
sabbat kell megemlítenem, melyek 
meghatározzák a következő évek 
fejlesztéseit. Az egyik a polgár-

mesteri hivatal felújítása, melynek 
az engedélyes tervdokumentációja 
már elkészült. A beruházás megva-
lósulása a 2009-es év fő feladata 
lesz. A másik a Feszty udvar rende-
zésére a meghívásos ötletpályázat 
kiírása, mely magába foglalja 
az új óvoda építésének terveit is. 
2009-ben az ötletpályázat alapján 
elkészíttetjük a szükséges geodéziai 
munkálatokat, illetve az engedélyes 
terveket, hogy azután megvalósul-
hasson a beruházás. A harmadik 
fejlesztés a Tagyospusztai ivóvíz-
rendszer korszerűsítése. Az enge-
délyeztetési eljárás előreláthatólag 
márciusra fog lezáródni.

Néhány szóval meg kell említe-
nem ünnepeinket, megemlékezése-
inket, melyek bővültek, színesedtek 
az idei esztendőben: hagyomány-
teremtő céllal emlékeztünk az aradi 
vértanúkra; a 61 évvel ezelőtti ki-
telepítés megemlékezésén fellépett 
a Magyarországi Német Válogatott 
Ifjúsági Fúvószenekar; Advent első 
vasárnapjára pedig elkészült a falu 
betlehemje.

Ezeken a rendezvényeken mindig 
számíthattunk intézményeink taná-
raira, diákjaira, a községünkben 
működő kulturális csoportokra, 
civil szervezetekre. Köszönettel 
tartozunk munkájukért, azért a 
sok energiáért, mellyel készülnek 
egy-egy rendezvényre, ezzel szeb-
bé téve ünnepeinket. És köszönet 
illet meg mindenkit, aki munká-
jával falunk határain kívülre viszi 
Környe jó hírét, akár Felvidékre, 
akár Németországba. Partnerte-
lepüléseinkkel a hagyományokhoz 
hűen a 2008-as évben is tartottuk 
kapcsolatunkat: Tardoskedd község 
önkormányzatával együtt vettünk 
részt egymás hivatalos ünnepein, 
falunapjain, dalköreink kölcsönö-
sen felléptek mindkét településen 
a jubileum rendezvényeken.

Steffenbergből az idei sörfeszti-
válon látogatást tett községünkben 
delegációja élén Peter Pfingst pol-
gármester úr, hozzájuk csatlakozott 
Gladenbach polgármestere is.

Felsőpatony község polgármes-
terének meghívására önkormány-

zatunk képviselői elkísérték a már 
19 éve partneri kapcsolatot ápoló 
környei „Öreg fiúkat” a falunapi 
rendezvényre.

Úgy gondolom, hogy a teljesség 
igénye nélkül – néhol felsorolásra 
emlékeztetően –, rövid beszámo-
lóm jól mutatja, hogy milyen ese-
ménydús esztendő volt a 2008-as 
év, de egyben mutatja azt is, hogy 
még mennyi feladat áll előttünk. 
Azt hiszem, nyugodtan kívánha-
tom, hogy soha rosszabb év ne 
legyen! És tudom, ha rajtunk, ha 
munkánkon múlik, akkor nem is 
lesz rosszabb.

Még egyszer köszönöm minden-
kinek a munkáját, együttműködé-
sét.

Kívánok minden környei  
Állampolgárnak Áldott, meghitt, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, 

és sikerekben, eredményekben 
gazdag boldog új évet!

Beke László
polgármester

Iskolai tankonyha

Nyelvi labor
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A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

A gyermekek talán legkedvesebb ünnepe a Mikulás 
megérkezése. Természetesen a környei gyermekeket 
sem hagyta ki, és ellátogatott a Vackor Óvodába. 

A gyerekek örömmel fogadták a jóságos Mikulást, 
dalokkal, versekkel köszöntötték. Természetesen min-
den kisóvodásnak ajándékot is hozott.

Készülődés a karácsonyra

Ahány csengő: csendüljön, 
ahány gyerek: örüljön, 
ahány gyertya: mind égjen, 
karácsonyi szépségben. 
                                Csanádi Imre 

A 2007. december hónap a karácsonyi készülődés 
jegyében telt el az óvodában. Ez az ünnep nagyon tág 
lehetőségeket nyújt nevelési feladataink megvalósítá-
sához. Ilyenkor előtérbe kerül a család, a különböző 
emberi kapcsolatok és természetesen a legszebb em-
beri érzés, szeretet. A tevékenységeket a karácsonyi 
ünnepkörhöz tervezték az óvodapedagógusok, így 
kellően felkészítették az óvodásainkat erre az ünnepre. 
Minden évben karácsony előtt közösen elmegyünk a 

Adventi gyertyagyújtás 2008 
Hagyomány már községünkben, 
hogy Advent első vasárnapján 
összegyűlnek kicsik, és nagyok 
a római katolikus templomban, 
hogy megünnepelhessék Advent 
első vasárnapját.

Ez évben is megtisztelte községün-
ket Tóka Szabolcs orgonaművész és 
Jobbágy Hajnalka a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem hallgatója.

A templom zsúfolásig megtelt a 
Tisztelt érdeklődőkkel, és akik el-
jöttek nem is csalódtak.

Csodálatos volt az orgona hang-
ja, az énekesnő hegedű játéka és 
a megszólaltatott dalai, valamint 
a Német Nemzetiségi Dalkör éne-
kei is egészen kiválóan szóltak a 
templomi akusztika közegében.

Sajnos az időjárás nem volt ke-
gyes a sok-sok érdeklődőhöz és 
az ünnep hangulatához, hiszen a 
csodálatos Betlehemi szoborcsoport 
felavatásakor már zuhogott az eső. 
A mostoha idő ellenére sem tágított 

senki, csodálattal hallgathattuk 
Szakál Mónika előadásában az Ave-
Mariát, a lelkes, és az eső ellenére is 
hősiesen kitartó általános iskolai kó-
rus előadásában a szebbnél-szebb 
karácsonyi dalokat. Kicsit talán 
felmelegítette mindannyiunk lelkét a 
forró tea, a forralt bor, a barátokkal, 
ismerősökkel való beszélgetés. 

Lehet, hogy szebb, felemelőbb 
lett volna, ha az eső hó formájában 
hull alá, de a felgyulladó fények, 
a betlehem páratlan élménye, 
az ünnepi várokozás feledtette 
mindannyiunkkal a szakadó esőt, 
a hideget, mert a szívekbe ezen az 
estén melegség költözött.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

római katolikus templomba, ahol a környezet meghit-
tebbé teszi az ünnepet. Így történt ez december 16-án 
is. Együtt megnéztük a „Környei Betlehemet”, melyet sok 
gyermek még először látott. A templomban a csoportok 
közösen énekeltek, karácsonyi verseket mondtak. Az 
óvónénik ajándéka az óvodások számára egy kará-
csonyi dalcsokor volt, melyeket örömmel hallgattak 
meg. Felnőttek és gyermekek számára egyaránt szép 
élményt jelentett ez a délelőtt.

Szerdán délelőtt az iskolások egy mesejátékkal ked-
veskedtek az ovisoknak. A nagycsoportosaink pedig 
egy betlehemes játékkal készültek.

A következő program csütörtökön lesz a Faluházban, 
ahol a gyermekek a Los Andinos együttes karácsonyi 
műsorát nézhetik meg. 

Pénteken délelőtt tartjuk az óvoda karácsonyát, melyet 
az óvónénik. dadusnénik igyekeznek bensőségessé, 
családiassá varázsolni.

Az óvoda költségvetéséből és a „Környe Óvodás 
Gyermekeiért Alapítvány” támogatásának segítségével 
a karácsonyfák alá sok ajándék, játék kerül az idén is.

Áldott, békés ünnepeket 
kívánunk!

Vackor Óvoda dolgozói

Óvodások a templomban advent időszakában
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Szeretet 
• Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és 

csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom 
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszletrendező.

• Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket 
sütök kiló számra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez 
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a csa-
ládom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, 
mint szakácsnő.

• Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek ottho-
nában karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyono-
mat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit sem használ nekem.

• Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt 
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, 
a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus a 
szívem titka, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a 
karácsony.
 • A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét  
  megölelje.
 •  A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a  
  házastársát.
 •  A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
 • A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben  
  jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő 
  asztalterítő van.
 • A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy
  menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy  
  vannak, és útban tudnak lenni.
 • A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is 
  valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp  
  azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.

(forrás: internet)

Karácsonyi „szöszmötölő” a Faluházban
2008. december 13-án már kilencedik alkalommal szerveztük meg 
a karácsonyi „szöszmötölőt”. 

Évről évre egyre több az érdeklődő, aminek nagyon örülök. Ez alkalommal 
nyolcféle tevékenység között válogathattak a résztvevők, jó volt látni, hogy 
milyen komolyan elmélyülten készítik az apró ajándékokat, meglepetéseket 
gyerekek, felnőttek, szülők egyaránt. Természetesen minden asztalnál volt 
segítség, hiszen az óvónénik segítettek. Azt gondolom a szülők, felnőttek 
legalább annyira élvezték ezt a programot, mint a gyerekek. A szorgos 
munka közben finom gyümölcsteával kínáltunk minden résztvevőt. Vidám 
hangulatban telt el ez a délután is és talán egy kicsit mi is hozzájárulhattunk 
a szent este meghitt pillanatához, hiszen biztosan felelevenedik a karácsonyi 
ajándék készítés vidám hangulata. 

Ezúton szeretném megköszönni az ÓVÓNÉNIKnek, Windné Éva néninek 
és Hajmáné Éva néninek a  segítségét hiszen az ő közreműködésük nélkül 
nem jöhetett volna létre ez a rendezvény.

Eisenbartné Elvira

M E  G  H  Í  V  Ó
A Környei Római Katolikus Egyházközség, 
a Három Királyok Alapítvány szeretettel 

meghívja Környe község lakóit 

2007. december 27-én 16.00 órakor
a római katolikus templomban tartandó

KARÁCSONYI KONCERTRE,

Ady Endre

Karácsony – Harang csendül…

I. 
Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 
Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 
A templomba 
Hosszú sorba' 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének. 
Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

II. 
Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 
De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. 

III. 
Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 
Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 
Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra. 

melynek fényét emeli  

Pitti Katalin
Liszt-díjas operaénekesnő 

és Tóka Szabolcs 
orgonaművész hangversenye.

A rendezvény jótékony célt szolgál.
A Tisztelt érdeklődők adományait 

a Plébániaház felújítására használjuk fel.

Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Iskola felújítás
A környei Kisfaludy Mihály Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény főépülete 
1980-ban készült el. Az azóta 
eltelt idő kikezdte az intézmény 
külső nyílászáróit, tetőszerkezetét. 
Ezért nyáron az önkormányzat 
önerőből tovább folytatta az is-
kola felújítását.

A főépület utca felőli oldalán új nyí-
lászárókat építettek be. A beruházás 
körülbelül 8,1 millió forint értékben 
történt meg. A munkákat a Konrád 
Nyílászáró KFT dolgozói végezték 
el. A háromrétegű üvegezés révén 
biztonságosabbak és energiataka-
rékosabbak lettek az ablakok. Ezen 
kívül január elején a bejárati ajtókat 
fóliával látják el a szilánkos törések 
elkerülése végett.

A régi lapos tető helyett kontyolt 
nyeregtetőt építtetett az önkormány-
zat a Bádogtető Center KFT-vel Bra-
mac fedéssel kb. 10,5 millió forintért. 
Ezzel megoldódott a vízelvezetés és 
a sok éve tartó beázás gondja. Az új 
tető megépítése ugyan drágább, de 
hosszabb távon kisebb fenntartású és 
esztétikusabb megoldás, mint a régi 
tető felújítása lett volna. 

Októberben multimédiás oktató-
rendszert telepítettek az iskolába. A 
digitális nyelvi labor olyan extra funk-
ciókat tartalmaz, mint a hangátvitel 

bármely gépre. A rendszer alkalmas 
számítógép-alapú oktatásra, nyelv-
oktatásra, tesztek, felmérők íratására, 
csoportos oktatásra, önálló tanulásra. 
Egy gombnyomásra láthatóvá tehető 
az oktatógép képernyője, az ott futó 
videóval. Egyidejűleg megfigyelhe-
tőek a tanulói képernyők, hangok, 
videók, egyszerre akár 16 képernyőn 
is. Megosztható, továbbközvetíthe-
tő egy tetszőleges csoport szóbeli 
beszélgetése az egész osztállyal. 
A tanár küldhet szöveget, vagy kezde-
ményezhet beszélgetést egy diákkal, 
egy egyénileg összeállított csoporttal, 
esetleg a teljes osztállyal. A tanulók 
saját gépükről bármikor kérhetik a 
tanár segítségét. Az oktató távolról 
átveheti a tanulói gép irányítását, így 
a gyerekek fegyelmezhetőek képer-
nyőjük elsötétítésével, billentyűzetük 
blokkolásával. S ez csak töredéke 
annak, amit tud ez a rendszer! Öröm 
egy ilyen teremben dolgozni!

Szintén októberben került átadás-
ra az iskola tankonyhája, amelynek 
kialakítása kb. egy millió forint volt. 
A tantestület és gyerekek régi álma 
vált valóra: ne csak elméletben, de 
gyakorlatban is tudják használni 
a konyhatechnológiai eljárásokat, 
hiszen a technika tananyagban sze-
repel háztartási ismeretek fejezet is. 
A tankonyhában három elektromos 
tűzhelyen, kéttálcás mosogatókban, 

mikrohullámú sütővel és egyéb kony-
hai felszerelésekkel dolgozhatunk. 
A terem kihasználtságát jellemzi, 
hogy a német nyelvet tanuló gyere-
kek itt tartották a Márton-napot és 
a Krumpli-ünnepet. Az angolosok 
sütöttek a tankönyvükben található 
recept alapján egy almás süteményt. 
A gyerekek osztálybulira is készítettek 
már melegszendvicset. 

 Hegedűs Mihály a burkolást, a fes-
tést, Rácz Imre a vízvezeték-szerelést, 
Végh István a villanyszerelést végezte 
el. Bernhardt Tibor térítésmentesen 
adta a konyhabútor készítéséhez 
szükséges alapanyagokat, melyet Eck 
Csaba kedvezményesen szerelt össze. 
Köszönjük mindenkinek a színvonalas 
munkát.

Folyamatban van az udvari ját-
szótér felújítása is, melyet a Nyisztor 
Játékgyártó Cég végez. Több játék-
elemmel gazdagodva tavasszal áll 
majd a gyerekek rendelkezésére. 

Köszönjük Környe Község Önkor-
mányzatának a beruházásokat, a 
felújításokat, amelyekkel  közelebb 
kerültünk a XXI. század iskolájának 
ideális környezetéhez, tárgyi feltét-
eleihez. Örömünkre szolgál, hogy 
a képviselők is úgy gondolják, hogy 
egy település jövőjének egyik legfon-
tosabb záloga a helyi iskola minőségi 
megtartása és működtetése.

Trézlné Staudinger Csilla

Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket

és
eredményekben gazdag

új esztendőt
kíván sok szeretettel

a Környei Német Kisebbségi 
önkormányzat

Gesegnete Weihnachten
und

ein gesundes Neues Jahr
wünscht Ihnen
die Deutsche 

Minderheitenselbstverwaltung 
von Környe.
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Szilveszteri mulatság
Tavalyi óévbúcsúztató után ebben az évben is lehetőség nyílik itt 
helyben búcsúztatni az évet és köszönteni 2009-et a Faluházban 
megrendezendő Szilveszteri Bálban.
A belépőjegy 2 000 forint, mely magában foglal egy köszöntő 
italt érkezéskor és egy pezsgőt az éjféli koccintásnál.

Recept
FENYŐTORTA
Hozzávalók a tésztához: 

• 6 tojás • 30 dkg porcukor • 2 púpozott evőkanál 
keserű kakaópor • 9 evőkanál forró víz  
• 1 csomag sütőpor • 20 dkg finomliszt

A krémhez:
• 1 l tej • 3 ek. finomliszt • 3 ek. étkezési keményítő  
• 25  dkg vaj • 25 dkg porcukor • 3 cs. vaníliás cukor 

• 0,5 dl fehér rum

A tojásokat szétválasztjuk. Sárgájukat a porcukorra, a kakaó-
porral és a forró vízzel vízgőz fölött sűrűn folyósra, krémesre 
főzzük. Ez nagyjából 5-7 perc. A tűzről levéve langyosra hűtjük, 
majd a sütőporral összeforgatott lisztet elkeverjük. A kemény 
habbá vert tojásfehérjét óvatos mozdulatokkal beleforgatjuk.

A tepsit vajjal kikenjük és sütőpapírral kibéleljük. Ha kisült még 
melegen húzzuk le a sütőpapírt. Papíron rajzoljunk egy akkora 
karácsonyfa formát, amekkorát a tészta kiad.

A krémhez 7-8 dl tejet felforralunk. A többi tejbe a lisztet és a 
keményítőt simára keverjük. A forró tejhez öntjük, kevergetve 
1-2 perc alatt sűrűre főzzük. A tűzről levéve hűlni hagyjuk, de 
közben többször jól megkeverjük. A puha vajat a porcukor-
ral és a vaníliás cukorral habosra keverjük. Amikor a tejpép 
kihűlt habverővel kikeverjük, majd a cukros vajat adagokban 
beledolgozzuk.

Amikor mindezekkel megvagyunk a papírsablont a tésztára 
tesszük és ennek mentén éles kiskéssel szépen kivágjuk a 
fenyőformát. Ezt azután lapjában kettévágjuk. A leeső tésztát 
jól összemorzsoljuk, majd a tejes krémhez keverjük a rummal 
együtt. Az egyik tésztalapra vastagon elkenjük ezt a finom 
krémet, majd ráfektetjük a másik tésztát és egy vágódeszkával 
kicsit lenyomkodjuk, hogy a felső lap pontosan illeszkedjen 
a krémre.

A torta tetejére szánt csokoládét felolvasztjuk ,ha túl sűrűnek 
találnánk pár csepp olajt vagy egy kis darab vajat is beletehetünk 
és a torta tetején elsimítjuk. Olvasztott fehér csokoládéval, vagy 
tejcsokoládéval, cukorkával díszítjük, de roppant dekoratív az 
is, ha kókuszreszelékkel szórjuk meg még mielőtt  a csokoládé 
megszilárdulna rajta.

Jó étvágyat, békés karácsonyt mindenkinek!!

Rövid híRek

köRnyei Búcsú
• Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy 2009-ben a 

Környei Búcsú január 4-én, vasárnap lesz megtartva.

karácsonyi ajándék
• Tájékoztatjuk mindazon 70 éven felüli lakónkat, hogy 

aki a december 19-i karácsonyi ünnepségen nem vette át 
az ajándékát, 2009. január 5-től átveheti a Polgármesteri 
Hivatal Gazdasági csoportjánál.

Ünnepi nyitva tartás a Polgármesteri hivatalban
• Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármes-

teri Hivatal 2008. december 24-én zárva tart. 2008. 
december 29,- 30,-31-én ügyeleti jelleggel tartunk csak 
nyitva!

Megértésüket köszönjük!

A szemétszállítás rendje községünkben 
Az ünnepek AlAtt

2008. december 25-én, csütörtökön reggel 6 órától, 
valamint december 3-án szombaton 

reggel 6 órától lesz elszállítva a szemét.

H I R D E T M É N Y 

Környe Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 115/2008. 
(VIII. 27.) számú határozata alapján megszünteti a lejárt hasz-
nálati idejű Környe külterületén fekvő 0239 hrsz-ú, úgynevezett 
Szentgyörgypusztai temetőt. A megszüntetésre a temetési helyek 
kiürítésével kerül sor, legkésőbb 2009. június 20-ig.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a kiürítés-
sel kapcsolatban mielőbb jelentkezzenek Környe 
Község Jegyzőjénél, 2851 Környe, Alkotmány u. 2. 
Tel.: 34/573-100, illetve a TÁMASZ Szervező és Temet-
kezési Szolgáltató BT-nél, 2800 Tatabánya, Turul u. 4. 
Tel/Fax: 34/337-101, e-mail: tamaszbt@t-online.hu.

Környe Község Önkormányzata
TÁMASZ Szervező és Temetkezési Szolgáltató Bt

Érdeklődni a 473-091, 
a 70/312-6304, valamint 

a 30/392-6699-es 
telefonokon lehet.

Mindenkit szeretettel 
várnak, a bál 

batyus jellegű.

Karácsonyi éjféli mise
Tájékoztatunk minden Kedves érdeklődőt, hogy a 
karácsonyi, 24-ei szokásos „éjféli mise” ez évben 
22 óra 30 perckor lesz megtartva a római katolikus 
templomban.


