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A karácsonyt megelőző adventi várakozás 
időszaka hamarosan kiteljesedik az eljöve-
telben. Már minden bizonnyal valamennyi-
en felkészítették lelküket az év legszebb ün-
nepére, hogy megünnepelhessék Jézus szü-
letését, aki hitet és szeretetet adott az em-
bereknek, amely nélkül nem élhetnénk tel-
jes életet.

Vasárnapról vasárnapra mindig eggyel több 
gyertyát gyújtunk meg, a fényesség egyre növek-
szik. De ne felejtsük el, hogy bár az adventi időszak 
csodálatos, a hit és a szeretet nem csupán négy 
hétre szól. A mindennapokban a hit és a szeretet 
tanít meg együtt élni és együtt cselekedni, hiszen 
egy közösséghez tartozunk, legyen az család, ba-
ráti kör vagy akár egy falu közössége. 

Mi környeiek örömmel gondolhatunk vissza az 
elmúlt esztendőre, mivel számos jó példát láthat-
tunk az összefogás erejére: a Karitász Csoport te-
vékenységét, a Szamaritánius Alapítvány vagy a re-
formátus egyház Kömlődi Diakónus Központjának 

segítségét, számtalan magánszemély adományát, 
mellyel nehéz sorsú embertársainknak nyújtottak 
anyagi, s lelki támogatást egyaránt.

Ezek a példák is jelzik, hogy az odafigyelés, a rá-
szorultak segítése, „kézen fogása” mennyire fon-
tos, és egyben mennyire sok emberbaráti szerete-
tet fejez ki. 

Kívánom, hogy a lelkünkben lakozó fény egyre 
szebben világítson, s hogy a hosszú gyertyafényes 
esték szeretteik körében adjanak lehetőséget min-
denki számára a megállásra, nyugalomra, elmél-
kedésre, meghitt beszélgetésre.

Szilágyi Domokos soraival kívánok 
az Önök számára áldott Karácsonyt:

„Ne a hóban, csillagokban, 
 Ne ünnepi foszlós kalácson, 
 Ne díszített fákon,
 Hanem a szívekben legyen Karácsony.” 

               Beke László 
polgármester

Kedves Környeiek!
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Születésnap
Úgy illik, hogy a születésnapokról megemlékezzünk, hol 
harsányan, hol csendesen, de illik pár mondatot monda-
ni ilyenkor.

Ez a születésnap kicsit más, kicsit különleges, mert a Környei 
Hírhozó, falunk kiadványa „ünnepli” 3. születésnapját. 

Mennyire repül az idő, mintha ma lett volna, hogy községünk 
Polgármestere felvetette, hogy készíteni kellene egy kiadványt, - 
amely kicsit tájékoztat, kicsit bemutatja falunk életét -, amit hó-
nap közben is elő lehet venni, hasznosan lehet forgatni, vissza 
lehet nézni gyerekeinknek, unokáinknak majd évek múlva, hogy 
mi is történt szűkebb hazájukban. 

E szerény pár oldal, ami sokaknak talán egy papírdarab, na-
gyon sok munkát rejt magában mire az Önök postaládájába 
kerül.

Minden, ami munkával jár kritikával is illettetik. Ez a kritika szá-
munkra öröm, hiszen csak a visszajelzésekből tudjuk meg, hogy 
mi az, amin javítani kellene, mit szeretnének Önök Olvasók lát-
ni az újságban hónapról-hónapra.

A kritika mellett persze nagy öröm, amikor megállítanak az 
utcán, felhívnak telefonon és gratulálnak, elismerően szólnak 
egy-egy íráshoz, amikor igazolást kapunk arról, hogy várják az 
újságot hónapról hónapra.

Tudjuk azt is, hogy lehetne bővebb, tartalmasabb, olvasmá-
nyosabb ez a lap, de nem szabad elfelejteni, hogy mint minden-
nek, ennek is költségei vannak, amíg elkészül. 

Szeretném megköszönni mindazon segítőim munkáját, akik 
időt, fáradtságot nem nézve szolgáltatják a híreket, írásokat. A 
tördelőnek, a nyomdásznak, hogy mindig az adott határidőre, 
pontosan készítik el az újságot.

Egyben kérem Önöket Tisztelt Olvasók, hogy bátran írjanak, 
hiszen ez a lap mindenkié, aki ebben a közösségben él.

Karácsony közeledtével mi mást kívánhatnék, mint békét, meg-
hitt, szeretetteljes áldott ünnepeket. És mint minden évben, kívá-
nom, hogy a legszebb ajándékot adják egymásnak, az IDŐT. 
Hiszen ebben a rohanó, küzdelmes világban az időből van a 

legkevesebb, pedig ez minden 
ajándéknál többet ér. Leülni 
társunkkal, gyermekünkkel, 

szüleinkkel, szeretteinkkel és 
csak rájuk figyelve meghall-
gatni örömeiket, gondjaikat, 

bekopogtatni rokonhoz, jó isme-
rőshöz, baráthoz, akikre már rég 

nem volt időnk. Ez lenne az iga-
zi ajándék sok ember számára.

Molnár Kálmánné Varga Katalin 
szerkesztő

TájékozTaTás

Tájékoztatjuk 

a Kedves Lakosságot, 

hogy 2010-ben 

a Környei Búcsú 

január 3-án lesz.

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együtt-
működésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Komárom-Esz-
tergom megyei jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szol-
gáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsá-
ga azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, mun-
kabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat iga-
zoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:
Környe, Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem – páros heteken csütörtökön 

2010. 01. 14. • 2010. 01. 28. • 2010. 02. 11. 
11.45-tól 13.15-ig

7623 Pécs, Szabadság u. 5 • Tel.: 72 532-293
E-mail: egyhajoban@egyhajoban.hu • Web: www.egyhajoban.hu

Mobil Jogsegély Program 

Gesztenyetorta 
babapiskótából

Hozzávalók:

• 1-2 cs. babapiskóta • 3 dl. tej
• 10 dkg cukor • 3 ek. búzadara

• ½ csomag margarin
• 2 cs. gesztenyemassza

• kevés rum • csoki reszelék, 
vagy színes cukorkák

Megfőzzük a tejben a cukorral a 
búzadarát. Ha kihűlt, hozzáke-
verjük a margarint és a geszte-
nyemasszát. Kevés rummal meg-
locsoljuk, majd habosra kever-
jük. A krémet négyfelé osztjuk. 
Kibélelünk alufóliával egy kap-
csos tortaformát. Egy sor baba-
piskótával kirakjuk, majd kré-
met kenünk rá. Ezt folytatjuk úgy, 
hogy a tetejére krém kerüljön. 
Megszórjuk csoki reszelékkel, vagy 
színes cukorkákkal. Hűtőbe tesszük, 
másnap tejszínnel fogyasztható

Advent idején

Advent van, s átjárja lelkem   
A szeret és az emlékezés.
Rájövök ismét – tán ezredszer-, 
Hogy szépen élni gyakran túl kevés.

Szeretni szóban és tettekben,
Hinni, remélni szüntelen,
Táplálni kell mosollyal, öleléssel, 
Hogy emléked hibátlan legyen.

Most visszarepülök gondolatban, 
Gyermeki önmagamba újra, 
Látom amint kályha mellett nagyanyám
Fagyos lábujjamat gyúrja.

Hársfateával teletöltötte poharamat – 
„Idd meg! Nem fogsz fázni majd!”
Átmelegedett testem valóban.
S én azt hittem a tea tette tán.

Ma már tudom, tőle volt meleg,
Ölelés, szeretet, gondoskodás.
Ezek voltak mitől az a jó 
A testem és lelkem járta át.

Ez adta azt a boldog érzést,
Mi rám tör, ha a múltba révedek.
Hiánya  így ádvent idejében, 
Fájón kéri vissza az elmúlt éveket.

Emlékszem a finom illatokra,
Ami a konyhát járta át,
Mikor sült a finom mézes, 
És a lágyan foszló mákos kalács.

Arca piros volt az izgalomtól,
Mikor a szobába engedett,
Csilingelt egy üvegpohár szélén
„Itt az angyalka”! Megjelent.

Futottunk mind a fenyő köré,
Ámultunk, örültünk nagyon.
Ezt a boldog érzést gyermekeimnek
Minden karácsonykor átadom.

Már sokadszor töltjük el nélküle
A karácsony szent ünnepét, 
De lelkemben ott mosolyog képe,
Ahogy átöleli gyermekét.

Mert az ünnep attól sokkal szebb lesz,
Ha gyertyafényben rá emlékezünk
S tudom, onnan fentről, ő is nézi,
Ugye mindenkit szeretünk?

Jusson szép szóból bárkinek,
S simogató ölelő kezekből,
Mosolytól csillogó szemekből
Áradó tűz gyújtson fényeket.

Muzsika szálljon a gyermek kacajából,
Áhitat járja át a lelkeket,
A szeretetet, mit tőle tanultunk,
Naponta adjuk át mindenkinek.

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk diákjainknak 
és községünk valamennyi 

felnőtt lakosának.

a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

pedagógusai és  dolgozói.



4 5

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola életéből Karácsonyi varázslat Bécsben
Vidám Márton nap

Iskolánkban a német nyelvet 
tanuló diákok körében szerve-
zett, egykoron országismereti 
foglalkozásként induló „Már-
ton nap”, mára már hagyo-
mányos ünneppé nőtte ki ma-
gát.

Ezt a programot elsősorban az 
5-8. osztályos diákoknak hirdet-
jük meg.

A vidám délután programjában 
szerepelt többek között Márton 
napi TOTO, ami az ünnep létre-
jöttének körülményeiről kérdezte 
a tanulókat.

De lehetett itt Márton napi libát 
is barkácsolni vagy termésekből 
mozaikképet készíteni.

Az idei év nagy slágere volt a 
Márton napi lampion készítése, 

amiben Magyarits Kati néni se-
gített a gyerekeknek. 

Nagy sikere volt az egyénileg 
gyártott krumpli puskának is, 
amivel célba lövő versenyen is 
lehetett indulni. 

A mozgásos játékok közül a 
zsákban futás volt a legkedvel-
tebb.

Diákjaink lelkesen segítettek 
a krumpli hámozásban is, ami-
ből aztán Kollár Éva néni szorgos 
keze nyomán finom fokhagymás 

Az idén 2009. december 9-én 
szerdán került megszervezés-
re az az autóbuszos kirándu-
lás, melyen a hagyományos 
Bécsi karácsonyi vásár meg-
tekintésére nyílt lehetőség.

Reggel 7 órakor indult az au-
tóbusz az általános iskola elől.  
A korai óra és a kissé „nedves 
időjárás” ellenére vidám han-
gulatban indult a kis társaság a 
szomszédos Ausztria fővárosába.

Elsőként a Sissi kastélyként is 
ismert Schönbrunni palotát láto-
gattuk meg, majd a kastélyud-
varban megrendezett karácsonyi 
vásárt és a hatalmas, gyönyörű-
en kivilágított karácsonyfát tekin-
tettük meg. 

Az egész udvart finom karácso-
nyi illat lengte körbe.

Innen indultunk aztán az alig fél 
órára lévő osztrák főváros, Bécs 
centrumába.

A még mindig szemerkélő eső 
miatt, csak buszból tekintettük 
meg Bécs nevezetességeit.

A Rathaus, vagyis a Városháza 
előtti hagyományos karácsonyi 
vásár látványa azonban feledtet-
te velünk a kissé szomorkás időt.

Itt, a város szívében és Bécs 
egyik legpompásabb utcáján, a 
Ringen található ugyanis az ad-
venti hetek egyik fénypontja a 
Christkindlmarkt. 

A hagyomány varázsa és szám-
talan újdonság kavalkádja teszi 
különleges élménnyé a vásárt.

Az édesszájúakat puncs, a mé-
zeskalács és a mandula fenséges 
illata csábítja, a standok széles 
választéka láttán pedig mi sem 
egyszerűbb, mint ötletes apró 
ajándékkal lepni meg szerette-
inket.

A városháza földszintjén beren-
dezett karácsonyi műhelyekben 
kézműves foglalkozásokon lehe-
tett munkálkodni.

Nem mindennapi látvány a ha-
talmas, kivilágított bécsi kará-
csonyfa és az ember nagyságú 
figurákból álló betlehem sem. 
De talán a leginkább ámulatba 
ejtőek a városháza parkjában 
lévő hatalmas platánfák, melyek 
óriási kivilágított díszekkel hívják 
fel magukra a figyelmet. Van itt 
pompázatos „Szív-fa”, „Gumi 
maci-fa”, „Aranyló tölgyfa”de 

láthatunk „Angyal- 
és Karácsonyi nya-
lóka- valamint Tör-
pék-fát” is. Akinek 
van kedve, kipró-
bálhatja a nosztal-
gia körhintát vagy 
körbeutazhatja me-
sevonattal a vásárt, 
de ha éppen kará-
csonyi zenét szeret-
ne hallgatni azt is 

megteheti, mert az Angyalok ze-
nekara egész nap muzsikál. Ma-
gával ragadó látvány a hatalmas 
ádventi koszorú is, de a „Csilla-
gos ég – és „Hópelyhek” – kapu-
ja valamint az „Angyal” sétány is 
csodálatos. Ahogy a téli estéken 
lassacskán besötétedik, úgy bo-
rulnak fénybe a fák koronái a Vá-
rosháza parkjában.

Pár éve új színfoltként meg-
nyitottak a Természettudományi 
Múzeum parkjában is egy vásárt, 
ahol szintén gyönyörködhetünk a 
látványban.

Ha megéheznénk rengeteg fi-
nomsággal csillapíthatjuk éhsé-
günket. 

Ha fáznánk vagy szomjaznánk 
pedig válogathatunk a forralt bor 
és  a sokféle ízű  puncs közül.

A vásárokat elhagyva, az esti 
kivilágításban gyönyörködve in-
dultunk utazásunk utolsó állo-
mása felé, a Humá-ba. Akinek 
még volt elkölteni való pénze az 
ebben a bevásárlóközpontban 
megtehette, aztán hazafelé vet-
tük utunkat.

Néhány órás utazás után, lel-
künkben igazi karácsonyi han-
gulatban érkeztünk haza. 

Az utazás szervezője:
Menoniné Pillmann Teréz

tócsi készült. A kulináris élvezetet 
sült gesztenye, sütőtök és patto-
gatott kukorica tette teljessé.

Az idén új színfoltja volt a játé-
kos délutánnak a harmonika szó, 
mely hagyományos sváb zenével 
hívta táncba a kicsiket és nagyo-
kat. A koreográfia elsajátításá-
ban a szomszédos Vértessomlóról 
származó Rita néni volt segít-
ségünkre. A zenét pedig férje 
Berendy Nándor szolgáltatta. Ez 
a program a helyi német Kisebb-
ségi Önkormányzat támogatásá-
val valósulhatott meg.

Az estébe nyúló programot vé-
gül az iskola körüli lampionos fel-
vonulás zárta, amely nagy sikert 
aratott a gyerekek körében.

Krumpli-ünnep
Az alsó tagozatosokat né-
hány éve, a szintén novem-
berben megrendezésre kerü-
lő „Krumpli-ünnep”- re hív-
ják meg a német nyelvet ta-
nító tanár nénik.

Itt az idén is lelkesen vettek 
részt a gyerekek a krumpli-há-
mozó és kukorica-morzsoló ver-
senyben. De gyönyörű alkotá-
sok készültek a krumpli-nyom-
dával is.

A barkácsolás és játék közben 
megéhezett kicsik is jó étvággyal 
fogyasztották el a tócsit és sütő-
tököt, amit Éva néni és Vali néni 
sütöttek.        

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

November végén szakmai napot szerveztünk az óvoda dolgozóinak, ahol vizuális technikákkal 
ismerkedtünk. Az előadó Horváthné Csapucha Klára volt. Nagyon jó hangulatban telt el a szom-
bat délelőtt, sok új gyakorlati ismeretet szereztünk, melyeket munkánk során alkalmazhatunk.

Az idén is, mint minden évben a helyi Vöröskereszt szervezete gyümölcs-
csel ajándékozta meg óvodásainkat. Csoportonként többféle gyümölcsöt 
kóstolhattak meg a gyerekek. Természetesen ízletes gyümölcs salátát is 
készítettek, melyet jóízűen el is fogyasztottak óvodásaink.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk 
a település minden lakójának!

Vackor Óvoda dolgozói  

Fotó: Lehrreich Nándor

A Környei Vízkereszt Római Katolikus Templom 
 Környe Község egyik ékessé-
ge a római katolikus templom. 
Az épület a  település mértani 
közepén egy fontos közleke-
dési csomópontban helyezke-
dik el. Tornyát minden irány-
ból messziről lehet látni. A ha-
zaérkezőnek megnyugvást, 
az átutazónak tájékozódást 
és egy szép barokk építésze-
ti remekmű élményét jelenti. 

A kívülről is monumentális épü-
let a barokk stílus jegyeit hordoz-
za, de mégsem hivalkodó. Az is 
látszik, hogy jó gazdái vannak 
templomnak, mert a hívek folya-
matosan javítják, karbantartják. 
Nincs ez mindenhol így. Ezért mi 
Környeiek legyünk büszkék erre 
a templomra.

Egyes leírások szerint a tö-
rök hódoltság után a Kálvinisták 
szent helye volt. Első írásos em-
lítés egy, a régi templomban fe-
lelt felirat szerint:

„Restaurata 1694. 14. VI.Judics 
Stepheno Boks.”

”Majd „anno 1713.die 17. Julii 
in glória dee renovata”.

1746-ban az Eszterházy csa-
lád megépíttette, Kutner Jakab 
építész vezetésével. 1775-76-
ban Fellner Jakab tervei alapján 
Eszterházy József kegyúr átépít-
tette. A római katolikus „Vízke-
reszt Templom” híres búcsújáró-
hely volt. Ennek emlékére az or-
szág első búcsúja minden év ja-

nuár első hetében Környén  van. 
1746-ban megalakult a plébá-
nia és alárendelték Vértessomlót, 
(Zsemlyét) Kecskédet, (Katschka) 
Oroszlányt. Ebben az időben in-
dult a katolikus elemi iskolai ok-
tatás. 

Az 1841-es tűzvészben sok vi-
szontagságon ment keresztül a 
templom. Helyére1865-1866 kö-
zött új templomot építtetett Ybl 
Miklós tervei alapján Eszterházy 
III. Miklós, aki híres művészet-
pártoló volt. A kecskédi temp-
lomot is ő építtette. A környei 
templom orgonája 1878-ban 
készült a Budapesti Rieger gyár 
tervezésében és kivitelezésben. 
1938-ban Barakovits János át-
építette, ma is gyönyörű hang-
jával szolgálja a gyülekezetet. A 
templom harangjait 1922-ben 
Szlezák László Budapesten újra 
öntötte isten dicsőségére.  82,5 
cm átmérőjű nagyharang és az 

51 cm átmérőjű kisharang az-
óta is miden délben jelzi Hunyadi 
János törökök felett aratott győ-
zelmét, hívja a híveket misére,  
gyászunkban segít emlékezni. A 
gyönyörű faliképeket Pandúr Jó-
zsef festette 1937-ben.

Az 1866-ban elkészült a temp-
lom fő oltára és szószéke, Lippert 
bécsi építész tervei és megbízá-
sa alapján. A kivitelezést szintén 
bécsi születésű Karger Ignác asz-
talos mester végezte el 5156 fo-
rintért.

Az oltárképet, ami a „HÁ-
ROM KIRÁLYOK”-at ábrázolja, 
Mayerhofer Frigyes bécsi festő 
festette. Az értékes alkotás iga-
zán méltó helyen őrzi a bibliai je-
lenetet. A színek, a kontúrok, al-
kalmazkodnak és beleilleszked-
nek a templom meghitt hangu-
latához

A kép érdekessége, hogy a fest-
ményen Eszterházy Miklós legkö-

zelebbi hozzátartozóinak arcké-
pei láthatók.

A kép megfestése 550 fo-
rintba került. Az asztalos és a 
festőművész 1868. november 
28-án vette fel a tatai urada-
lom pénztárából a munkadíjat. 
Az uradalom a templomi pa-
dokhoz biztosította a faanya-
got, amit helybeli szakembe-
rek készítettek el munkabér fi-
zetése nélkül.

A kőműves munkáért 26 forin-
tot vett fel (a szószék és isten ko-
porsója elkészítéséért) Bösenbsch 
Ambrus kőműves mester. A temp-
lom építését magyar részről Örö-
mi József vezette, irányította.

A kiadási költségeket Psuka 
Károly tatai számtartó ellenőriz-
te 1871. január 20-án. 

Írásommal csak arra szerettem 
volna felhívni a figyelmet, hogy 
Környén is vannak maradan-

dó alkotások, amelyeket méltán 
megőriztek generációk az utókor 
számára. A készítők nevei sem 
kell, hogy feledésbe merüljenek, 
mert ma is gyönyörködhetünk 
munkájukban, szeretettel emlé-
kezzünk rájuk. Óvjuk értékeinket!

Svétecz László

Forrás:
Győr-Sopron Megyei Levéltár, Villány Gyula 

írása (részlet), Endrédy Zoltán plébános, 
Erl Szilvia és Svétecz László gyűjtése nyomán 
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Szilveszteri 
Bál

Szilveszteri Batyus Bál  
lesz az Általános Iskolában  

december 31-én.

Zenét a 
Haverok zenekar  

szolgáltatja.

Bővebb információ és jegyrendelés  
Süli Sándorné Erzsikénél  

a 474 538-as vezetékes  
és a 20 931 0029-es mobiltelefonon,  

illetve a plakátokon.

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.

Karácsonyi  
éjféli mise

Tájékoztatunk minden Kedves érdeklődőt, 
hogy a karácsonyi, 24-ei szokásos éjféli mise 

ez évben éjfélkor lesz a katolikus templomban.

M e g h í v ó

2009. december 19-én 14.00 órakor 
a Faluházban tartandó

karácsonyi ünnepségre.

Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk 

községünk idős lakóit


