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ADVENT 2010
Környe önkormányzata, a falu egyházközségei,

 valamint a Három Királyok Alapítvány
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2010. november 28-án (vasárnap) 15.45 órától

a római katolikus templomba az ünnepélyes
Adventi gyertyagyújtásra

és az Adventi fények felkapcsolására.

Az ünnep fellépői és programja:

f Iskolai énekkar
f Német Dalkör
f Vackor Óvoda Kamarakórusa
f Tóka Ágoston orgonaművész 
  és Kertesi Ingrid Liszt Díjas operaénekes előadása
f Gyertyagyújtás
f Mikulás-posta

A program zárásaként a templomtéren mindenkit 
karácsonyi vásár, a kicsiket forró tea és sütemény, 

a felnőtteket forralt bor várja!

A további adventi programok a 6. oldalon.
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„Ki-ki maga mesterségét folytatja…”A somlóvásárhelyiek nevében köszönjük a támogatást!

Mint kiderült, Bedes István és Marton László pol-
gármester a Torna-patak feletti hídon álltak az iszap 
megérkezésekor. Egy órával korábban kapták a jel-
zést telefonon a légvonalban 10-12 kilométerre lévő 
gát átszakadásáról, s igyekeztek minden eshetőségre 
felkészülni: földet rendeltek, ám az iszap 60 perc alatt 
odaért, s a földdel megrakott teherautót letolta az útról.

A jegyző így idézte fel az átélteket: „Először azt hittük, 
megússzuk, hogy csak a szántóföldek felé megy, de 
végül a patak és a Malomárok felől nem tudtuk megál-
lítani a sodrást. Iszonyatos mennyiség volt, ugyanakkor 
egyszer csak láttuk a végét, mert nem volt utánpótlás, 
s fellélegezhettünk. Ha éjszaka érkezik, vagy akkor, 
amikor épp jön a vonat, el sem tudom képzelni, mi 
történik…” 

Majdnem félmillió forintot utalt át november 11-
én Környe önkormányzata a vörösiszap sújtotta 
Somlóvásárhely helyhatóságának az általános 
iskola támogatásaként. 

Mint ismert, községünk önkormányzata október kö-
zepén döntött úgy, hogy 300 ezer forinttal támogatja a 
vörösiszap sújtotta települések egyikét, s a környeiekhez 
is felhívással fordult: ki-ki anyagi lehetőségeihez mérten 
járuljon hozzá az elkülönített számlán kezelt összeg 
növeléséhez. 

Az alig 3 hét alatt további 163 ezer forint gyűlt össze, 
amelyet ezúton is köszönünk a rászorulók nevében.

A helyszínen Beke László polgármester és Pákozdi 
Ferenc Bedes István jegyzővel találkozott, s mint kiderült, 
„szerencsésnek” mondhatja magát a község, hiszen 
a katasztrófa nem követelt emberéletet, nem okozott 
személyi sérülést, s „csupán” két lakóház elbontásáról 
kell gondoskodniuk.  

A katasztrófa következményei viszont oly mértékben 
felborították a falu 240 millió forintos költségveté-
sét, hogy már-már az általános iskola működtetése 
is veszélybe került, ezért döntött úgy a helyszínen 
Környe első embere, hogy az összegyűlt adományt 
„felcímkézve” az intézmény fejlesztésére ajánlja fel, 
ahol jelenleg negyven devecseri kisdiák oktatásáról is 
gondoskodnak.

Bedes István, Somlóvásárhely jegyzője a találkozás 
során azt is kiemelte, hogy a környeihez hasonló, példa-
értékű segítőkészséget, szolidaritást tapasztaltak eddig 
számukra ismeretlen, távol lévő települések részéről is, 
amiért mindenki számára köszönetét fejezte ki.   

Egyszeri és megismételhetetlen – így jellemezte 
a megyei Folklór Gálaműsort László Márta, a 
környei Szivárvány Táncegyüttes vezetője, de biz-
tosan lesz folytatás is, hiszen a Virágnak virága 
elnevezésű programot hagyományteremtő szán-
dékkal hívta életre a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága. 

A környei önkormányzat az első kérő szóra vállalta a 
házigazda teendőket, így a Faluházba november 12-én 
tizenkét tánc- és énekegyüttes, gyermekcsoportok, ze-
nekarok mintegy 300 fellépője érkezett, az érdeklődők 
népes táboráról nem is beszélve.

A műsor mottójául a szervezők egy régi labdapat-
togtató játékot választottak, ami így szólt: „Ki-ki maga 
mesterségét folytatja, mesterségét valakinek átadja, 

átadja...”, merthogy a megyében született, a 60-as, 
70-es évek táncházi mozgalmán felnövekedett egy-
kori táncosok mutatták be mindazt, amit mestereiktől 
tanultak. Így adódott, hogy a produkciók kedvéért 
egykori „öreg” alapító táncosok is színpadra léptek, 
de a legrégebb óta működő tatabányai Bányász 
Öregtánc Együttes 50-60 év feletti tagjai is korukat 
meghazudtolóan adtak ízelítőt mindabból, amit ele-
iktől örökül kaptak. 

Záró produkcióként a felnőtt csoportokat képviselő 
párok kalotaszegit roptak, amelyet a lelkes és értő 
közönség vastapssal jutalmazott meg.

A színpadi előadást nosztalgiázó baráti beszél-
getések, no meg természetesen táncház követte, s 
valamennyi résztvevőtől az az ígéret, hogy valamikor, 
valahol még találkozniuk kell...

Egy tányér meleg leves…

Karácsony közeleg
A férfi az őszi nap melengető sugarait élvezve ült a forgalmas út mentén egy padon. Elsőre rápillantva azt hihették 

az arra járók, hogy talán pár perce jött fel a bánya mélyéről, vagy kormos kémények sorát takarította ki. Jobban 
szemügyre véve láthatóvá vált mellette a hajléktalanokra oly jellemző bevásárló szatyor, melyben ott lapult felte-
hetően az összes vagyona. Nyugodt békében majszolt egy piros almát, ez volt az egyedüli szín a rajta eluralkodott 
feketeségben. A férfi nem koldult, nem volt mellette sapka, doboz, csak ült és lassú méltósággal, talán aznap az első 
betevő falatként rágcsálta almáját.

A hölgy, aki naponta arra járt, egy hirtelen támadt ötlettől vezérelve, mert pénzt elvből nem adott koldusoknak, 
kéregetőknek, – ki tudja kinek a zsebébe köt ki végül – a közeli étkezdében vásárolt műanyag tányérba egy adag meleg 
borsógulyás levest pár szelet kenyérrel és a padon ülő, megfáradt, hajléktalan ember fekete kezébe adta. Az ember 
csak nézett, nem akart hinni a szemének. 

A hölgy lelkét talán jobban melegítette a tudat, hogy valakin segíthetett egy tál étellel, mint az ember gyomrát az 
ajándékba kapott leves, pedig azt az érzést bizonyára nagyon nehéz lehetett túlszárnyalni.

Molnár Kálmánné Varga Katalin

Nagyvárosi iskolák között, rangos versenyen 
álltak helyt a környei diákok

November 12-én rendezték meg Tatán a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny Jókai-körzeti (Komárom-
Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye) fordulóját, 
melyen a környei általános iskola negyedikes diákjai 
az ötödik helyen végeztek. 

A Négy Lotti, azaz Krupánszky Eszter, Makai Réka, Var-
ga Ágnes és Virga Réka Boglárka teljesítményére nagyon 
büszkék lehetünk, hiszen bebizonyították, hogy rangos 
versenyeken, nagyvárosi iskolák között is van keresnivalója 
községünk iskolájának, diákjainak. 

A helyezéssel járó díjat és oklevelet a Négy Lotti nov-
ember 18-án vehette át Tatán. Felkészítő tanáruk: Csóra 
Jánosné.
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A Vackor Óvoda hírei
2851 Környe, Alkotmány u. 55. • Tel./fax: (34) 473-089 • E-mail: vackorovi@freemail.hu

Különlegességek 
a Saláta partin

Lovagoltak, íjaztak a környei gyerekek
Tizenhatodik állomásához 
érkezett el a „Mozdítsd meg 
KÖRNYEzeted! tömegsport so-
rozat Környén november 13-án, 
amikor a sportpályán lovaglás 
és íjászat várta a kicsiket, na-
gyokat egyaránt. 

A kicsik bátrabbnak bizonyultak, 
hiszen akadt, aki alig akart leszáll-
ni a nyeregből, a felnőttek között 

kat egyaránt, s bár a nyilak nem 
minden esetben érték el a táblát, 
a kitartó gyakorlás, s tanulás meg-
tette a hatását: az ifjú íjászoknak 
a délelőtt folyamán végül jó pár 
léggömböt sikerült eltalálni.

A programsorozat november 
27-én, szombaton uszi-bulival 
folytatódik. A gyülekező reggel 
fél 9-kor lesz a környei polgármes-
teri hivatal melletti parkolóban, 

Saláta partin vehettek részt 
október elején a gyerekek 
az énekkar szervezésében a 
környei iskolában. A kedvenc 
saláta elkészítésére öt fős csapa-
tokkal lehetett jelentkezni kortól 
függetlenül, a kicsik és nagyok 
pedig lelkesen szorgoskodtak 
saját asztaluknál, s sorra szület-
tek meg a salátacsodák. Közben 
Horváthné Gabika „terülj, terülj 
asztalkámat” varázsolt különbö-
ző egészséges finomságokból, 
ami a gyerekek körében igen 
népszerűnek bizonyult.

A résztvevők jutalmat is kap-
tak, hiszen a legszebb salátáért 
és az ötletes, fantáziadús cso-
portnévért különdíj járt.

A fődíjat a „Saláta Kings” csa-
pat nyerte meg a következő ta-
gokkal: Balog Tímea, Fűzvölgyi 
Alexandra, Krupánszky Eszter, 
Magda Martin. A versennyel 
azonban mindenki nyert, s nem-
csak azért, mert elfogyaszthatott 
egy-egy műzliszeletet, hanem 
azért is, mert sokféle egészsé-
ges finomságot ismerhetett, s 
ízlelhetett meg.   

Szarka Katalin

pedig olyan, akit hiába nógatott 
Gubicza István szervező, nem kí-
vánkozott egyik paripa hátára sem. 
Ez utóbbiak létszámát – szégyen 
ide, vagy oda – e sorok írója is 
gyarapította… Az íjászat rejtelmei-
be a tatai Zsebők Zoltán testnevelő, 
íjászedző avatta be a fiúkat, lányo-

ahonnan a tatai Kőkuti Általános 
Iskola tanuszodájába indulnak a 
résztvevők. A szervezők azt kérik, 
aki teheti, személyautóval érkezzen. 
Természetesen az uszi-bulin való 
részvétel is ingyenes, bővebb infor-
máció Gubicza Istvántól kérhető a 
06 30 2777 909-es telefonszámon.

„Vackor gála”
A környei Vackor Óvoda nov-
ember 19-én ismét megrendezte 
gálaműsorát a faluházban.

2003 novemberében az intézmény 
a Vackor Óvoda nevet kapta Kormos 
István verses meséjének főhőséről, a 
piszén pisze kölyökmackóról. Azóta 
hagyománnyá vált, hogy ebben az 
időszakban ünnepelnek, bemutat-
koznak az óvodások, kedves műsor-
ral szórakoztatják vendégeiket. 

A rendezvényre idén is nagy lel-
kesedéssel készültek gyermekek és 
nevelőik egyaránt. Örömünkre a 
színházterem zsúfolásig megtelt, 
eljöttek szülők, nagyszülők, hogy 
megnézzék óvodásaink szereplését.

A délután nagyon jó hangulatban 
telt, sok-sok tapsot kaptak a gyere-
kek. Az utolsó fellépők az óvónénik 
voltak, matróz tánc koreográfiával 
kedveskedtek a gyerekeknek, ven-
dégeknek.

Természetesen a legnagyobb 
sikert az óriás csoki torta jelentette, 
melyből minden gyermekünknek 
jutott egy szelet. Ezúton is köszönjük 
a Környe-Bokod Takarékszövetkezet 
felajánlását, amely a gála alkal-
mából 50 ezer forinttal támogatta 
óvodánkat.  

Mikulás
A gyermekek talán legkedve-
sebb ünnepe a Mikulás 
megérkezése. Idén a Vac-
kor Óvoda gyermekeihez 
december 6-án délelőtt 
látogat el, reményeink 
szerint miden óvodás-
nak ajándékot hoz 
majd. 

A december a karácso-
nyi készülődés jegyében 
telik el az óvodában is. 

Ez az ünnep nagyon tág lehető-
ségeket nyújt nevelési feladataink 

megvalósításához. Ilyen-
kor előtérbe kerül a 

család, a különböző 
emberi kapcsolatok 
és természetesen a 
legszebb emberi 
érzés, szeretet. 

A tevékenysége-
ket a karácsonyi ün-

nepkörhöz tervezik az 
óvodapedagógusok, 
így kellően felkészítik 
az óvodásainkat erre 

az ünnepre.
Minden évben karácsony előtt 

közösen elmegyünk a római kato-
likus templomba, ahol a környezet 
meghit tebbé teszi az ünnepet. 
Együtt nézzük meg „Környei Betle-
hemet”, a templomban a gyerekek 
közösen énekelnek. Az óvónénik 
ajándéka az óvodások számára 
minden évben egy karácsonyi 
dalcsokor.

Fenntartónk, a Környei Önkor-
mányzat az idei évben is lehetővé 
tette, hogy sok ajándék kerüljön 
óvodás csoportjaink karácsonyfái 
alá.

Nikáné Vadász Erzsébet 
óvodavezető
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A Szeretet ünnepére készülünk

„Krumpliebéd”-re várjuk a jóakaratú embereket!
Advent harmadik vasárnapján, december 12-én, a szentmise után, 12.00 és 
14.00 óra között a Környei Katolikus Karitász a tavalyi évhez hasonlóan ismét 
megszervezi a „krumliebédet", melyre szeretettel várjuk azokat a jóakaratú 
és nem csak a hívő embereket, akik aznapi ebédjük árát felajánlják néhány 
rászoruló, esetleg krízishelyzetben lévő testvérüknek.

A felajánlásért cserébe a szeretetet, a megbecsülést, a rászorultak nevében is hálánkat 
valamint szerény, főtt krumpliból és hagymából álló ebédet ajánlunk, melyet közösen 
fogyasztunk el a Tájházban. Az összegyűlt pénzadományt meg Szent Karácsony előtt 
eljuttatjuk a leginkább szükséget szenvedőknek.

Tisztelettel: Környei Katolikus Karitász

Kiadja: 

Polgármesteri Hivatal, Környe

A kiadásért felel: 

Beke László 

polgármester

Készült: 

1500 példányban

Szerkesztette: 

Molnár Kálmánné Varga Katalin 

06 (20) 4015-802

Nyomdai munkák:   

JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 

2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

Tel.: (30) 902-1882

Rövid hírek, tájékoztatók
Mobil Jogsegély 

Környén is
Az „Egy hajóban” kiemelke-
dően közhasznú alapítvány az 
Igazságügyi Minisztérium Jogi 
Segítségnyújtó Szolgálatával jogi 
tanácsadást, okiratszerkesztést 
vállal Komárom-Esztergom me-
gyei jogászok közreműködésével.

A program keretében azok a rá-
szorulók vehetik igénybe a díjtalan 
jogi szolgáltatást, akiknek az egy 
főre jutó havi jövedelme, vagy szo-
ciális rászorultsága azt indokolja, és 
olyan jogvitás ügyük van, amely jogi 
tanácsadást igényel. 

A Mobil Jogsegély Program jogásza 
a környei Polgármesteri Hivatalban 
minden páros hét csütörtökén, (dec-
ember 2., 16., 30., 2011. január 13., 
27.) 11.45 és 13.15 között várja az 
érdeklődőket.  

A program szervezői kérik az ügyfe-
leket, hogy a jövedelemigazolásaikat 
(nyugdíjigazolás, munkabér igazo-
lás), személyi okmányaikat, illetve 
a szociális rászorultságukat igazoló 
okmányaikat (pl. közgyógyellátási 
igazolvány) vigyék magukkal. 

KARÁCSONY 
KUPA

Idén december 20-án rendezi 
meg Török Mihály a hagyomá-

nyos Karácsony Kupát 
az általános iskolában. 

A teremlabdarúgó 
kupára a nevezési 
díj csapatonként 
5 ezer forint, bő-

vebb információ 
a szer vezőtől 
kérhető a 06 30 
201 3891-es te-
lefonszámon.

Kedves környeiek!
Ismét látható a kábelrendszer kí-
nálatában – az alapcsomagban 
– a Környei Közösségi Televízió. 
A csatorna mindenki számára 
megtalálható a 217,25 mhz-en 
a BBC és a Hír Tv között.

A nézők minden nap reggel 6.00 
és este 8.00 óra között képújságot 
láthatnak. Kéthetente hétfőnként este 
7.00 órakor kezdődik a Környei Kró-
nika. A műsort háromszor ismételjük 
meg: az adást követő két csütörtökön 
reggel 9.00 órától, s az adást követő 
hétfőn este 7.00 órától.

Az ettől eltérő időpontokat a Kép-
újságban közöljük.

Ha tudni szeretnék, hogy mi történik 
községünk életében, akkor keressék 
csatornánkat és nézzenek bennünket!

MÁRTON NAP
A Környei Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete idén 

november 27-én, 15.00 órától 
rendezi meg a már hagyományos 
Márton Napi programját 

a Faluházban, melyre minden környeit szeretettel hív és vár. 

Az egybegyűltek szórakoztatásáról 
• a Környei Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, 
• a Szivárvány Táncegyüttes, 
• a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, 
• a Vértessomlói Táncegyüttes, 
• az ausztriai Sautanz Musi zenekar, 
• a Vértessomlói Heimattöne Kapelle, 
• a Soroksári Férfi Népdalkör 
• és a Környei Német Nemzetiségi Dalkör

gondoskodik.

Advent első vasárnapján, idén 
november 28-án, hagyomá-
nyosan a katolikus templomban 
kezdjük a közös felkészülést 
a Szeretet ünnepére. A 15.45 
órakor kezdődő ünnepi műsorban 
fellép Tóka Ágoston orgonaművész, 
Kertesi Ingrid Liszt Díjas operaéne-
kes, a Környei Német Nemzetiségi 
Dalkör, a Kisfaludy Mihály Általános 
Iskola énekkara és a Vackor Óvoda 
Kamarakórusa.

A műsor után gyulladnak fel közsé-
günk ünnepi-, és a betlehemi jászol 
fényei, majd a program zárásaként 
a templomtéren mindenkit kará-
csonyi vásár, a kicsiket forró tea és 
sütemény, a felnőtteket forralt bor 
várja. Meglepetésként krampuszai-
val érkezik a Mikulás is, aki hatalmas 
zsákjában összegyűjti a gyerekek 
leveleit. Kedves anyukák, apukák! 
Fontos, hogy a kicsik a leveleken 
feltüntessék a nevüket, címüket, hi-
szen a fehér szakállú csak így tudja 
visszajuttatni, miután lepecsételte a 
Mikulásbélyegzővel. 

December 2-án, csütörtökön 17 
órakor kezdődik az általános 
iskola hagyományos Adventi 
műsora, amelyen fellép a felső 
tagozatos művészeti iskolás tánc-
csoport,  az énekkar, a színjátszó 
szakkör, s versekkel, színdarabokkal 
bemutatkoznak a kisiskolások is. 

A hagyományokhoz híven Ad-
vent második hétvégéjén, dec-
ember 4-én, szombaton várjuk 
a környei fiatalokat és vállal-
kozó kedvűeket, hogy közösen 
kivágjuk a falu karácsonyfáját. 
Gyülekező reggel kilenc órakor 
a művelődési ház előtt. Délután 
kettő órakor pedig minden kicsit és 
nagyot várunk a művelődési ház-
ban, ahol közösen készítjük majd 
el a díszeket, azt követően pedig 
ünneplőbe öltöztetjük a község 
karácsonyfáját.

December 6-án, 10 órakor 
kezdődik a Faluházban az álta-
lános iskola Télapó ünnepélye, 
a programra minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

A már hagyományos karácso-
nyi szöszmötölőre is várjuk 
Advent harmadik hétvégéjén, 
december 11-én a gyerekeket. 
A kézműves foglalkozás során az 
óvodások és iskolások délután 2 
órától óvónők segítségével készít-
hetnek apró karácsonyi ajándé-
kokat, díszeket. A programon a 
részvétel ingyenes.

Az általános iskolában decem-
ber 13-án, hétfőn, LUCA nap-
ján „kottyoló” fiúk járják végig 
az iskola osztályait, valamint 
a környei óvodás csoportokat, 
jókívánságaikat osztogatva. 
Lucáznak a faluban, ellátogatnak 
a kertvárosi Élménygazdag Hagyo-
mányőrző Óvodába is. A táncos 
fiúk minden évben nagy lelkese-
déssel készülnek, s várják, milyen 
ajándékokkal lepik meg őket a 
„házigazdák”. 

Községünk szép hagyománya 
Advent negyedik hétvégéjén 
az Idősek Karácsonya, melyre 
természetesen nem csak a 70 év 
feletti szépkorúakat várjuk. Idén 
december 18-án délután 2 órakor 
kezdődik az ünnepség, melynek 
keretében az általános iskola tanu-
lói, s a Környei Német Nemzetiségi 
Dalkör műsora varázsolja szebbé az 
ünnepvárás napját a megjelentek 
számára. A rendezvényre minden 
környeit szeretettel  várunk! 

Az általános iskola karácsonyi 
ünnepsége december 21-én, 
11.00 órakor kezdődik. 

A műsort 

Márton Napi bál követi  
az általános iskolában, ahol az  

osztrák és a vértessomlói zenekar 
húzza a talpalávalót. 

A belépés mindkét programra díjtalan.
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A környei önkormányzat
idén is megrendezi a már hagyományos 

SZILVESZTERI 
BATYUS BÁLT

A belépődíj személyenként
1000 forint.

A JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY 
BEVÉTELÉT A SZERVEZŐK 
AZ ISKOLA ÉS ÓVODA 
SZÁMÁRA AJÁNLJÁK FEL.

Jegyet vásárolni elővételben, 
s helyet foglalni
Török Mihály 
főszervezőnél lehet 
a Csavar-Csapágy Üzletben, 
az Alkotmány út 3. sz. alatt. 
Telefonszám: 06 30 201 3891

A talpalávalóról és 

vidám hangulatról a tatabányai

OBERGALLA KAPELLE
gondoskodik!

az általános iskolában.


