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Kedves Környei Lakosok! 
Ilyenkor Advent idején, amikor készülünk kará-
csonyra, az idő múlását az újabb és újabb gyer-
tyák meggyújtása jelzi. Ahogy nő a fényesség, 
úgy közeledik Jézus születésének ünnepe, a sze-
retet ünnepe. Az égő gyertyák száma valódi és 
gyönyörű, az ünnephez méltó időjelzők. Segítik 
a felkészülést, hogy Jézus eljövetelét méltókép-
pen ünnepelhessük. És teszik mindezt a lehető 
legegyszerűbb és tiszta módon, mutatva ezzel, 
hogy ezeknek a kis lángocskáknak a fényében is 
micsoda erő, hit és szeretet rejlik. 

Sajnos a mai rohanó 
világban újabb, az ün-
nep közeledtét mutató 
jelzések érnek minket 
nap mint nap. Ezek a 
jelzések nem a sze-
retetről, nem az ün-
nep valódi tartalmáról 
szólnak. Ezek valami 
egész mást akarnak 
– igaz, szép ruhába 
csomagolva – de való-
jában ránk erőszakolni 
valami egészen mást, 
aminek semmi köze az 
ünnephez. Ahogy közeledik karácsony , a munkából 
hazaérve kinyitjuk a postaládánkat, egyre több szó-

rólap, reklámújság kínálja portékáit, próbálja 
belénk programozni azt, hogy 
akkor lesz szép az ünnepünk, 
ha minél több és minél drá-
gább árucikkekkel halmozzuk 
el magunkat, családunkat, 
környezetünket. Gondoljuk 

csak végig, mennyi 
időt tölt el az 
ember ilyen-

kor Advent időszakában sorbanállással, áruházak 
zsúfolt polcai közti tolongással. Mennyivel értékesebb 
lenne az, ha az erre fordított időnek egy részét a csa-
ládunkkal töltenénk el. 

 Sokszor panaszkodunk, hogy nincs elegendő 
időnk nagyszüleinkre, szüleinkre, családunkra vagy 
barátainkra. Egy barátom szokott figyelmeztetni 
arra az igazságra, hogy száz esztendővel ezelőtt egy 
másodperc ugyanannyi ideig tartott, mint ma. Hogy 
száz esztendővel ezelőtt egy kisbaba ugyanúgy 40 hét 
édesanyja méhében eltöltött idő után jött a világra, 

mint ma. 
Tehát nekünk kell 

megtalálnunk azt az 
egyensúlyt, hogy a napi 
24 órában jusson idő 
a valóban fontos dol-
gokra és tudjunk nemet 
mondani arra, amik lé-
nyegtelenek, amik talán 
nem is hordoznak való-
di értéket, nem adnak 
nekünk semmit, sokkal 
inkább elvesznek tő-
lünk. Gondoljunk csak 
vissza, ki emlékszik arra 
az időre, amit tavaly az 

üzletekben töltött el. De mindannyian emlékszünk azok-
ra a percekre, hangokra, képekre, amelyet egy évvel 
ezelőtt közösen, ezen a szép ünnepen együtt éltünk át 
szeretteink körében. 

Kívánom Önöknek Tisztelt Olvasók, hogy legyen 
idejük a családra, barátokra figyelni, legyen idejük 
bekopogni ismerőshöz, jó szomszédhoz, a rohanás-
ban megállni egy pillanatra és békében, szeretetben 
ünnepelni.

Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem falunk 
minden lakójának a támogatást, a biztatást, melyet fe-
lém és az Önkormányzat felé tanúsítanak, a megértést, 
a kritikákat, a segítő együttműködést.

Kívánok ál dott, szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és 
egy bol dog, sikerekben, egészségben gazdag új évet Kedves 
Mindannyiuknak!

Beke László polgármester
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Idősek Karácsonya

Adventi várakozásÜnnepi készülődés
Sokan szorgoskodtak Advent második vasárnapját 
megelőző szombaton a Faluházban, hogy a ház 
előtt felállított falusi karácsonyfára ügyes kezekkel 
díszeket varázsoljanak.

Községünkben hagyomány, hogy az általános iskolá-
ba, a művelődési ház elé, s a színházterembe helyiek 
ajánlják fel a szeretet ünnepéhez közeledve a fenyőt. 
Idén nyolc felajánlás érkezett, közülük választották ki 
a legszebbeket. A fákat évek óta ugyanaz a fiatal lelkes 
csapat vágja ki, idén tizenhárman, három újonccal 
kibővülve indultak útnak annak érdekében, hogy kicsik 
és nagyok örömére sehol ne hiányozzon a karácsony 
szimbóluma, a zöld fenyő.

Südi Sándor fenyőjét az általános iskolában öltöztetik 
ünneplőbe, míg Moncz István örökzöldje a Faluház 
színháztermét ékesíti.

A falu karácsonyfája a majd 10 méteres ezüstfenyő 
hosszú évtizedeken át növekedett Határ József háza 

előtt. Ügyes fiatalemberek szakszerűen rakosgatták 
a fára a 70 méternyi fényfüzért és a gyerekek, felnőttek 
által készített díszeket.

Mint minden évben, idén is szeretettel várta Köz-
ségünk Önkormányzata az idős, 70 éven felüli 
polgárait egy kedves ünnepi műsorra.

A szakadó hóesés ellenére zsúfolásig megtelt 
a Faluház színházterme. Meghitt, színvonalas műsor-
ral kedveskedtek a felnőttek és az általános iskolások 
a megjelenteknek.

A polgármesteri köszöntő után került sor a Kultu-
rális Bizottság által  adományozott díjak átnyújtására  
mindazoknak, akik tevékenyen veszik ki részüket a falu 
rendezvényeinek sikeres lebonyolításában. Elismerést 
vehetett át Tárkányi Károlyné, Budaházi Jánosné, Ko-
lozsvári Józsefné, Ferge Jánosné, Hajma Péter, Soltész 
László, Trézl Adrienn, Hoffart Szabina, Szilbereki Katalin, 
Áncsák Lilla, Kovács Imréné, Magda János.

A műsor után ajándékkal kedveskedett az önkor-
mányzat minden 70 éven felüli  embernek.

 Itt hívjuk fel mindazon 70 éven felüli környei lakos 
figyelmét, akik a mostoha időjárás, vagy egyéb más 
ok  miatt,  nem tudtak elmenni a rendezvényre,  hogy 
az ajándékutalványt pénztári órákban átvehetik a Pol-
gármesteri Hivatalban.

Régi szép hagyomány községünkben, hogy Advent 
első vasárnapján összegyűlünk a templomban, 
hogy ünnepélyessé tegyük a karácsony várás kez-
detét. Így volt ez idén is, amikor zsúfolásig megtelt 
a katolikus templom kicsikkel, felnőttekkel.

Dr. Árendás József önkormányzati képviselő, az egy-
házközség tagja köszöntötte Ady Endre „Karácsony” 
című versével köszöntötte az egybegyűlteket. A templom 
előtt felállított Betlehemi jászolra Bedy Sándor plébános 
osztott áldást.

Az áldásosztást követően Szemeti Ferenc református 
tiszteletes hirdetett igét, majd Beke László polgármester 
köszöntője következett. 

Advent első vasárnapjának ünnepét a templomban 
az általános iskolai énekkar, a Német Dalkör, a Vackor 
Óvoda Kamarakórusa, valamint Tóka Ágoston orgona-
művész és Kertesi Ingrid Liszt Díjas operaénekes műsora 
varázsolta meghittebbé. 

A környei önkormányzat, a falu egyházközségei, 
valamint a Három Királyok Alapítvány közös ünnepi 
rendezvényének zárásaként az Adventi koszorú első 
gyertyájának fellobbanásával egy időben a Betlehemi 
jászol, s a község karácsonyi díszvilágításának fényei 
is kigyúltak. Emelte az ünnepi várakozás hangulatát az 
egyre sűrűbbé váló hóesés. A templomtéren karácsonyi 
vásár, meleg tea, forralt bor és sütemény várt mindenkit, 
s a kicsik örömére a Mikulás is megérkezett.
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„Krumpliebéddel” a rászorulókért

Mazsola buli az első évfolyamonBeke László előadása Németországban

Télapó Környebányán

A „fenntartható településfejlesztés a társa-
dalmi kapcsolatok tükrében” címmel tartott 
előadást községünk polgármestere az Európai 
Főiskolai Napon Németországban. A községünk 
a ludwigsburgi főiskola diákjainak nyári, ma-
gyarországi látogatása során került kapcsolatba 
dr. Peter Raviol professzorral, Beke László az ő 
meghívásának tett eleget látogatásával.

A ludwigsburgi főiskola évtizedes kapcsolatokat ápol 
más főiskolákkal, egyetemekkel a világ minden részén. 
A budapesti Államigazgatási Főiskolával 1989-ben 
vették fel a kapcsolatot, azóta folyamatosan működnek 
a diákcsere programok.

A diákok idén nyár végén a Corvinus Egyetem ál-
tal szervezett programjuk során jutottak el Környére 
dr. Peter Raviol professzor vezetésével, ahol Beke László 
polgármester az önkormányzat, Orlovits Tímea jegyző 
pedig a hivatal működéséről tájékoztatta őket. Raviol 
professzor a Környén látottak, és hallottak után hívta 
meg községünk a polgármestert az Európai Főiskolai 
Napra, hogy tartson előadást.

Községünk polgármestere a „Fenntartható telepü-
lésfejlesztés a társadalmi kapcsolatok tükrében” című 
előadásában ismertette Környe történelmi múltját, 
a jelenlegi gazdasági szerkezetének kialakulását, a tele-
pülésen belüli kapcsolatrendszert a civil szervezetekkel, 
egyházakkal, a lakossággal.

Az ottani diákok számára azért is volt hasznos 
a környei látogatás, illetve a ludwigsburgban Környé-
ről hallott előadás, mivel döntő többségük az önkor-
mányzatoknál vezetőként, illetve a közigazgatás más 
területén fog elhelyezkedni, s mivel Baden-Würtenberg 
tartományban a települések 80 százaléka Környéhez 
hasonló, 5 ezer lélekszám alatti, így az előadásokon 
keresztül betekintést nyerhettek, hogy a rájuk váró 
feladatokat milyen módon kezeljék, oldják meg mun-
kájuk során. 

A látogatás kapcsán arról is megállapodtak, hogy 
a környei önkormányzatnál a jövőben is örömmel fo-
gadják a főiskola diákjait.

Zsúfolásig megtelt a környebányai közösségi ház 
vasárnap este, ahol a Környe külterületein élő 
hetven gyermek, és a felnőttek várták a Télapót, 
aki – ha nehézkesen is – de végül megérkezett.

A jelenlévőket Svétecz László önkormányzati képviselő 
nagy örömmel köszöntötte, hiszen – mint mondta – 
a külterületeken élő gyerekeknek ritkán adatik meg 
ilyen lehetőség a közös találkozásra, ezért is buzdult fel 
a nyári gyereknap sikerén, s álmodta meg ezt a Télapó 
estet, ami a környei önkormányzat, a helyi polgárőrök 
és szülők támogatásával jött létre.

 Iskolánkban második alkalommal került megren-
dezésre az első osztályosoknak a  Mazsola buli. 
Egy novemberi péntek délutánon gyerekzsivajtól   
volt hangos az iskola ebédlője. 

A vetélkedő a buli névadójának 
MAZSOLÁNAK( Bálint Ágnes nép-
szerű mesefigurájának ) bemutat-
kozásával kezdődött. A gyerekek 
érdeklődéssel hallgatták a zöld kis 
malacka,  Mazsola rövid meséjét 
arról, hogy hogyan találták meg 
az esőben a gomba alatt Tádét, 
aki az ő testvérkéje lett.

A gyerekek előzetes feladatként 
azt kapták, hogy osztályonként 
alakítsanak két csapatot és raj-
zolják le a csapatnevüket. Így 
kerültek fel  Kukori,  Kotkoda (1. a osztály) Macilányok 
és Oroszlánkirályok (1.b osztály) csapatai az ered-
ményjelző táblára. Az első feladat kitalálója maga 
Mazsola volt aki Manócska segítségével puzzlét készí-
tett a környei elsősöknek. Természetesen Mazsolát és 

családját kellett kirakni a kicsiknek. Majd ezt követően 
régi rajzfilmslágerek csendültek fel és a gyerekek 
ügyesen kitalálták melyik meseképhez melyik zene 

illik. Ezt papírrepülő hajto-
gatása és karikán való át-
repítése követte. A verseny 
utolsó feladataként kar-
tonpapírból kivágott színes 
Mazsola fejet díszítettek fel 
a gyerekek, természetesen 
mazsolával. Ennél a ver-
senyszámnál előfordulhat, 
hogy több mazsola került 
a gyerekek pocakjába, mint 
a papírra. Ezt azonban 
senki nem bánta, így is gyö-
nyörű munkák készültek. Az 
idő nagyon gyorsan elröp-

pent, a vállalkozó kedvű kicsik még a hathengeres 
limbó léce alatt táncoltak át ügyesen.

A kis Mazsolák élményekkel gazdagon térhettek haza 
a jó hangulatú délutánról.

Goór Brigitta és Demeterné Slezák Éva

Szerény, de annál ízletesebb ebéddel várta a segí-
teni vágyókat december 12-én a Környei Katolikus 
Karitász a Tájházban, ahol többféleképpen elké-
szített – sült és főtt – krumpli, hagyma, s szalonna 
került a tányérokra.

A karitatív szervezet Advent harmadik vasárnapján 
évek óta mozgósítja a jóakaratú, segíteni vágyó em-
bereket, akik a puritán ebédjük “árával” támogatják 
falunk rászoruló, esetleg krízis-helyzetben lévő lakóit.

Természetesen már az alapanyagok is támogatók-
nak köszönhetők, a burgonyát és hagymát Reichnach 
György, míg az ételekhez kínált bort Pákozdi Ferenc 
alpolgármester ajánlotta fel.

A Karitász országos központjából is érkezik tartós 
élelmiszerekből összeállított adomány, így a helyiek 
felajánlásai, és a karitatív szervezet támogatása idén 
is mind az 56 rászoruló környei család ünnepét vará-
zsolja szebbé.

A jótékonysági ebéden több, mint 100 ezer forint 
adomány gyűlt össze.

A képen balról jobbra:

Walter Maier professzor, a ludwigsburgi főiskola rektora, 
Beke László polgármester 

és dr. Peter Raviol professzor látható.
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Díjazottak
Bár már a karácsonyt várjuk, 
megtiszteljük mindazok sze-
mélyét, akik augusztus 20-a 
alkalmából elismerést vehettek 
át községünk polgármesterétől, 
szerepeljenek lapunkban. Saj-
nos az azóta eltelt időszakban 
olyan zsúfolt volt az újság, hogy 
helyhiány miatt kimaradt ez a 
tudósítás, most pótoljuk az el-
maradást.

Köz szolgálatáért díj

Dr. Gyurmánczi Éva

Dr. Gyurmánczi Éva 1997 óta dolgo-
zik folyamatosan a közigazgatásban. 
2000-ben diplomázott a Szegedi Tudo-
mányegyetem Állam és Jogtudományi 
karán. 2004-ben, a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam és Jogtudományi Karon 
posztgraduális képzésben Európa jogi 
szakjogász képzettséget szerzett, majd  
2006. évben jogi szakvizsgát tett. 
2005. november 1-jétől Környe Község 
Önkormányzat aljegyzője. Az elmúlt 
közel 5 év alatt szakmai ismereteit fo-
lyamatosan bővítette, melyet a hivatali 
munkában kamatoztatott. Szaktudásá-
val, jogi képzettségével nagymértékben 
hozzájárul az önkormányzati munka 
törvényes működéséhez. Mint jogta-
nácsos szükség esetén ellátja az ön-
kormányzat  perképviseletét. Személye 
által a jegyző  szakszerű helyettesítése 
messzemenően biztosított.

Közegészségügyi díj

Dr. Perneczky Iván állatorvos

Édesapja állatorvosi hivatása már 
korán, gyermekkorában megszerettet-
te vele a vidék és az emberek szolgála-
tát, így maga is az állatorvoslás útjára 
lépett. 1967-ben „cum laude” minősí-
téssel végzett az Állatorvos-tudományi 
Egyetemen, Budapesten. 1969-ben, 
édesapja nyugdíjba vonulása után 
nevezték ki környei hatósági székhely-
lyel körzeti állatorvosnak.  A hatósági 
feladatok mellett a nagyüzemi és a 
háztáji állatállományok megelőző és 
gyógyító feladatait is ellátta a nap 24 
órájában. Jelenleg magán-állator-
vosként dolgozik, a házi kedvencek 
gyógyítása mellett baromfitelepek 
állat-egészségügyi ellátását is végzi. 
Büszkeséggel tölti el, hogy közel 80 éve 
családja meghatározó szerepet tölt be 

Környe község állat-, és közegészség-
ügyi helyzetének jobbításában. Egy 
cikluson keresztül a Képviselő-testület 
tagjaként tevékenykedett.

Környe gazdaságáért díj

ROAD MASTERS KFT. 

2003 óta működik településünkön 
a vállalkozás. Fő tevékenységi körük a 
szállítmányozás és logisztikai felada-
tok ellátása. A cég működési területe 
egész Európára kiterjed. A cég helyi 
adóbevételei jelentősen hozzájárulnak 
Környe község fejlesztéseihez. Jelentő-
sen támogatja a Környe Sportegyesület 
működését. Első hívó szóra csatlakozott 
a cég, ahhoz a karitatív összefogáshoz, 
melyben falunk a sajóecsegi árvízkáro-
sultaknak segített, és az adományokat 
térítésmentesen szállította el Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébe.

PartnerKaPcsolati díj

Menoniné Pillmann Teréz

 Menoniné Pillmann Teréz német 
szakos tanár, a Környei Német Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke. 1980 óta 
a Kisfaludi Mihály Általános Iskola dol-
gozója. A Baráti Kör megalakulásában 
is tevékenyen részt vett. A steffenbergi 
partnerkapcsolat létrejöttében nagy 
szerepe volt. Intézte a levelezéseket, 
a környei csoportok kiutazását és a 
steffenbergiek fogadását. Megismerke-
dett a steffenbergi iskola igazgatójával 
is, így a környei gyerekek is Az isko-
lások azóta is minden évben mennek 
Steffenbergbe. A mai napig sokat tesz 
azért, hogy ápolja ezt a kapcsolatot, a 

környei gyerekekkel megszerettesse a 
német nyelvet, megismertesse velük a 
régi környei sváb szokásokat. 

Környe Község 
sPortjáért díj 

Süli István Árpádné  
Auerhammer Ágnes

Környén született. Nyugdíjba vonulá-
sáig a Tatabányai Szénbányák Vállalat 
Minőségellenőrzési Laboratóriumában 
dolgozott. Környén az általános iskolá-
ban kezdett kézilabdázni. Első edzője 
Szitás András volt. 1967-68-ban az 
akkori környei MEDOSZ NB II-es 
csapatában játszott.  1970-74-ig volt 
a Tatabányai Bányász NB I-es csapat 
tagja. Magasan képzett, megbízható, 
taktikailag kiforrott játékos vált belőle. 
Az aktív játék befejezése után sem sza-
kadt el a kézilabda sporttól. Edzőként 
is sikeres volt. Több ifjúsági válogatott 
játékos nevelkedett irányítása alatt. 
2002-2006-ig a Környe SE Kézilab-
da Szakosztályának életét szervezte, 
anyagilag támogatta. Több cikluson 
keresztül volt tagja a környei Képvise-
lő-testületnek. A Kulturális-, Oktatási-, 
Sport és Nemzetiségi Kisebbségi Bizott-
ság elnökeként is tevékenykedett. 22 
évvel ezelőtt szervezte meg először  az 
Édesapjáról elnevezett „Auerhammer 
János Ifjúsági labdarúgó tornát”, 
melyet azóta is minden évben a Sör-
fesztivál keretében rendeznek meg.   
Köszönjük áldozatos munkáját, és jó 
egészséget, erőt kívánunk ahhoz a 
munkához, mellyel a környei sportéle-
tet támogatja!

év sPortolója díj 

NŐI LABDARÚGÓ CSAPAT

A labdarúgó csapat 2006 tavaszán 
alakult a Környe SE szakosztályaként. 
Még abban az évben elindultak a me-
gyei bajnokságban. A bajnokság vé-
gén pedig ünnepelhették első bajnoki 
aranyérmüket. Az elkövetkező két év-
ben ismételten megnyerték a bajnok-
ságot. 2009-ben megszűnt a megyei 
bajnokság, így felvették a kapcsolatot a 
szomszédos Fejér Megyei Szövetséggel 
és itt indultak. A 14 csapatos bajnoksá-
got 25 győzelemmel és 1 döntetlennel 
végül megnyerték. Ezzel a csapat ritka, 
széperedményt ért el. Elmondhatják 
magukról, hogy két megye bajnokai. 
A bajnoki fordulókon kívül több tornán 
is részt vettek, ezeken is kimagasló 
eredményeket értek el. Ki kell emelni, 
hogy ezeket az eredményeket tanulás, 
gyermeknevelés és munka mellett érték 
el. A csapat edzője: Raffai Sándor. A 
csapat kapitánya: Hribár Anett

Környezetvédelmi díj

Hartman Ákos

Mezőgazdasági vállalkozóként dol-
gozik Környén. Mezőgazdasági tevé-
kenysége során tudatosan alkalmaz 
környezetbarát technológiát, melynek 
segítségével terményei nem csak fino-
mak, hanem egészségesek is. 2006 
óta a környei tó tógazdája. Folyama-
tosan dolgozik a tó vízminőségének 
megtartásán, a halállomány egész-
séges egyensúlyának fenntartását. A 
társadalmi munkák mellett folyama-
tosan dolgozik a tó és környezetének 
karbantartásán, szépítésén. Az idei 
esztendő esőzéseinek következmé-
nyeként bekövetkezett áradások során 
kimagasló és példamutató munkát 
végzett, mellyel jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy településünk a lehető 
legkisebb károkat szenvedje.

Pedagógiai díj

Odlerné Takács Zsuzsanna

 Tanítói diplomáját az Esztergomi 
Tanítóképző Főiskolán szerezte. Tatabá-
nyai iskolákban tanított 1985-ig. 1985 
óta a környei iskola tanítója. Rendsze-
resen részt vett szakmai továbbképzé-
seken: Pedagógiai munkáját magas 
színvonalon végzi. Fáradhatatlanul, 
nagy türelemmel végezte a tanulási és 
magatartási zavarokkal küzdő gyerme-
kek fejlesztését, felzárkóztatását. Igazi 
közösséget kovácsolt tanítványaiból.

Közművelődési díj

Goór Józsefné

Ének-zene szakos tanár. 1993. 
szeptembere óta vezetője a Német 
Dalkörnek. Szakértelmének és a 
Dalkör lelkesedésének köszönhetően 
az eltelt 17 év alatt a kórusminősítő 
versenyeken négy arany és két ezüst 
minősítést szereztek. Dénes Pista bácsi, 
a Dalkör harmonikásának halála után 
a Környei Németek Baráti Köre és Kul-
túregyesülete vásárolt egy harmonikát, 
amelyen megtanult játszani. Azóta 
harmonikán kíséri a Dalkört. Közel 
száz dalt kottázott már le a Dalkör re-
pertoárjából. Tagja a Környei Németek 
Baráti Körének is.

Polgármesteri 
dicséret

 Svétecz László

 Svétecz László 1990-től, az önkor-
mányzat megalakulásától aktívan vett 
részt falunk közéletében, 1994-óta 
pedig képviselőként is a közösséget 
szolgálja. Munkájának egyik meg-
határozó része a külterületeken élő 
lakosság segítése, életkörülményei-
nek javítása. Vitathatatlan érdemei 
vannak az idén 15 esztendős Erdei 
Iskola létrehozásában, annak szín-
vonalas fejlesztésében.  Lakóhelyén, 
Környebányán összefogja a helyi lakó-
közösséget. Mindig szem előtt tartotta 
a hátrányos helyzetűek támogatását. 
E mellett az önkormányzati munka 
mellett kutatja, gyűjti településünk, 
és kiemelten Környebánya történetét, 
melyről egy szép, és általa létrehozott 
kiállítás mesél a környebányai műve-
lődési házban.

Molnár Kálmánné 
Varga Katalin

Környén született és azóta is itt él. 
A megyei főügyészség tisztviselője. 
Hosszú évtizedek óta, már a rendszer-
váltás előtt is, tevékenyen részt vállalt 
községünk kulturális és társadalmi 
életéből. Sokszor tudósította a 24 Órát 
a környei hírekről. Többször szervezett 
kirándulásokat a község lakóinak. 
Alapító tagja a környei falutévének, 
ahol 17 évig aktívan, szabadidejét 
feláldozva dolgozott. Két alkalommal 
tagja volt községünk képviselő-testü-
letének,  több, mint 10  éven keresztül 
pedig a képviselőként és külsősként is 
a  Kulturális Bizottságnak. A bizottság 
munkájából ma is aktívan kiveszi a 

részét. Négy éve, megjelenése óta 
írja, szerkeszti a Környei Hírhozót.  
Szinte minden rendezvényen részt vesz, 
amelyekről készíti a fényképeket, írja a 
tudósításokat. Szeretné megvalósítani, 
hogy a Környéről készült újságcikkeket, 
ünnepi műsorokat archiválja az utókor 
számára, és egy könyv formájában 
kiadásra kerüljenek a falu életét be-
mutató fotók.

Lehrreich Nándor

 Lehrreich Nándor 2006-tól a Kultu-
rális Bizottság tagja. Lendületes egyé-
niségével és tenni akarásával nagyon 
sok környeit, főleg fiatalt, megnyert a 
közösség számára.  A rendezvények 
szervezésében precíz tervezésével biz-
tos alapokat teremtett, mellyel nagy 
mértékben hozzájárult a különböző 
kulturális programok színvonalas le-
bonyolításához. Az önkormányzatnál 
végzett munkájában előtérbe helyezte 
a tömegsportot. Munkájának ered-
ményeként sikerült a Nemzetiségi- és 
Sörfesztivál eseményei közé olyan 
programokat is beemelni, amelyek a 
kisgyermekes családoknak és a fiata-
loknak szólnak. 

nyugdíjba vonulása 
alKalmából 

Köszönetnyilvánítás

Dr. Nógrádiné 
Papp Erzsébet

Elvégezte a Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskola matematika-kémia szakát 
Szegeden. 1973-ban kapta meg 
tanári oklevelét, és ekkor nyerte el a 
Környei Általános Iskola által meg-
hirdetett állást. Azóta ebben az intéz-
ményben tanított. 1977. szeptember 
1-jén igazgatóhelyettes lett, 1999-től 
pedig igazgatóként dolgozott.  A 
Budapesti Műszaki Egyetem Termé-
szet- és Társadalomtudományi Karán 
szervezett Közoktatási Vezető szakon 
másoddiplomát.  2003. augusztus 
20-án Környe Község Önkormányza-
ta munkája elismeréséül pedagógiai 
díjjal tüntette ki. Mindig fontosnak 
tartotta tanítványai sokoldalú fejlesz-
tését. Vezetőként arra törekedett, hogy 
intézményében minden dolgozó ma-
gas színvonalon végezze munkáját. 
Az ő nevéhez fűződik többek között 
a művészeti iskola elindítása és az 
általános iskola névadása. Köszön-
jük községünkért végzett áldozatos 
munkáját, további jó egészséget és 
aktív nyugdíjas éveket kívánunk neki 
családja körében.
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JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 

2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

Tel.: (30) 902-1882

Környei búcsú
Községünkben a hagyomá-
nyos búcsú a templomszen-
telés napjához, Vízkereszthez 
kötődik. A 2011. évi környei 
búcsú napja január 9.

Receptek
Az ünnepek közeledtével két finom recepttel 
kedveskedünk Önöknek. Az egyik a már klasz-
szikus, de mégis más, svéd kiszúrós  sütemény 
különlegesség a pepperkakor, a másik a hagyo-
mányos bejgli, ahogy Édesanyám készítette.

MaMa karácsonyi diós, 
Mákos bejglije

Hozzávalók a tésztához:
• 60 dkg. liszt • 1 marék porcukor • 1 tojás • 1 tojás sárgája • pici só 

• 1 margarin • 2 dkg. élesztő • tej, amennyit a tészta felvesz

A fentieket összegyúrjuk és pihentetjük 1 órát

Töltelék:
• 25-25 dkg mák, illetve dió • 25-25 dkg cukor

• mazsola • citrom reszelt héja • tej • 1 tojás a kenéshez

A dió, vagy mák tölteléket összekeverjük a cukorral, a citrom reszelt héjával, 
mazsolával, a tejjel és felfőzzük. Ha kihűlt megtöltjük a kisodort tésztát (a tészta 
mennyisége 4 rúdra elegendő) összetekerjük és a bejgli tetejét megkenjük egész 
tojással, hogy szép fényt kapjon.

Svéd mézeS kiSzúróS

Hozzávalók:

• 55 dkg liszt • 30 dkg margarin • 2 db tojás sárgája • 10 dkg porcukor
• 10 dkg méz • ½ evőkanál szegfűszeg • ½ evőkanál fahéj 

• ½ teáskanál szerecsendió • ½ teáskanál gyömbér
• 1 teáskanál sütőpor • 4 dkg kakaó

A fenti hozzávalókat jól összedolgozzuk. A kész masszát legalább 3 órát, de leg-
feljebb 1 napot pihentetjük. 2-3 mm-es vastagságúra nyújtjuk és tetszés szerinti 
mintákkal kiszúrjuk. 180-200 fokon, 5-6 percig sütjük. A kisült süteményt porcu-
korral és tojásfehérjével kikevert mázzal díszíthetjük.

Jó étvágyat és békés, áldott karácsonyt!

tájéKoztatás

Karácsonyi 
éjféli mise

Tájékoztatunk minden kedves 
érdeklődőt, hogy a karácsonyi 
24-ei szokásos „éjféli mise” ez 
évben 22 óra 30 perckor lesz 

a római katolikus templomban.

Díszpolgári cím

2011.
A Kulturális-, oktatási-, sport-, 
Nemzetiségi Kisebbségi Bi-
zottság kéri a falu lakóit, hogy 
amennyiben a 2011. évre 
adományozható díszpolgári 
címre javaslatuk van, azt írá-
sos ajánlással január 25-ig 
juttassák el a polgármesteri 
hivatal titkárságára.

Járdák takarítása
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a rossz időre, havazásra, 
várható ónos esőkre, jegesedé-
sekre tekintettel, fokozott figyel-
met szenteljenek ingatlanjaik 
előtti csúszásmentesítésre, a hó 
eltakarítására.

Külön kérjük a boltok, vállalko-
zások tulajdonosait, hogy üzleteik, 
irodáik előtt fokozott figyelemmel 
takarítsák a járdát a biztonságos 
gyalogos forgalom érdekében. Az 
utcák végén kihelyezett fűrészporos 
zsákokat is vegyék igénybe a felszó-
ráshoz. Amennyiben a fűrészporos 
zsákok kiürülnek a polgármesteri 
hivatal gondoskodik utánpótlásuk-
ról. A zsákokban kihelyezett fűrész-
port CSAK az utak, kereszteződések 
szórására használják, a járdák fel-
szórását saját szóróanyaggal oldják 
meg. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy fokozott szülői felügyelettel en-
gedjék csak a mellékutcákban szán-
kózni a gyerekeket, mert rendkívül 
balesetveszélyes lehet! A baleset-
mentes közlekedés mindannyiunk 
közös érdeke. Köszönjük megérté-
süket, és közreműködésüket.


