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Kedves Olvasó!
Ahogy már a decemberi lapszámban is olvashatták, tervezzük a Környei Hírhozó megújulását, amely mostantól minden hónapban 
rendszeresen ad számot a falubeli eseményekről, hírekről. Azt szeretnénk, ha az újság az itt élők számára még több, s legfőkép-
pen hasznos, vagy éppen kellemes kikapcsolódást jelentő írásokat, tudósításokat, információkat juttatna el a község lakóihoz. 

Ezért továbbra is várjuk az Önök javaslatait is! Írják meg, miről olvasnának szívesen! S akkor is írjanak, ha szeretnék örömüket, vé-
leményüket, netán problémájukat megosztani a falu közösségével. Az elektronikus leveleket a hirhozo@kornye.hu e-mail címen 
várjuk, de véleményüket, javaslatukat hagyományos levélben is eljuttathatják a polgármesteri hivatal titkárságára.

A környei székhelyű vállalkozások természetesen 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

Elköszönt Környe első fogszobrásza

Dr. Pálos Péter nyugdíjba vonulása miatt a  
II. fogorvosi körzetben is a WISZT Dent Kft. látja 
el a feladatokat. Községünkben továbbra is két 
körzet működik, viszont mindkét  fogorvosi 
körzet ellátásáról egy helyen, az Alkotmány u. 
32. szám alatt gondoskodik a WISZT Dent Kft

Dr. Káfony Ildikó rendelési ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 7.00–13.00 és 13.30–19.00 
Szerda: 7.00–12.00 és 14.00–19.00 (12.00–14.00 
iskolafogászat) Péntek: 7.30–16.00

Annak idején közösen szereltük fel, most 
pedig együtt vettük le a fogorvosi ren-
delő tábláját – hangzott el Beke Ernőtől 
december 28-án a környei Közösségi és 
Tájházban, ahol a nyugdíjba vonuló Dr. Pálos 
Péter fogorvost és asszisztensét, Szommer 
Jánosnét köszöntötték szeretteik, barátaik, 
kollégáik, s a község polgármestere, Beke 
László, valamint Orlovits Tímea jegyző.

Az is kiderült, anno a fogszobrász kissé 
zokon vette, hogy rendelője a domb tetején 
épül, de a tanácselnök részéről máris érke-
zett a frappáns válasz: akinek fáj a foga, 
felbaktat oda is!

S ez így is lett. A mosonmagyaróvári 
születésű Dr. Pálos Péter 1971-ben nyerte el 
pályázat útján a fogorvosi állást, s érkezett 
Környére gyermekorvos feleségével, Dr. 
Bogád Judittal. Eleinte Tatabányán fogadta 
a betegeket, majd a környei rendelő 1973-as 
elkészültétől nem csupán helyből, de Vér-
tessomlóról, Várgesztesről, s Kecskédről is 
baktattak hozzá fel, a domb tetejére. 

A négy településről nagyjából ötezer 
ember tartozott a praxisához, s a negyven 
esztendő alatt jó 32 ezer fogtömés, s 25 ezer 
húzás fűződik a nevéhez. De a statisztikához 
már asszisztensétől, Annától kér segítséget, 
mert nem titkolja: az adminisztrációt mindig 
is gyűlölte. Páciens érkezhetett tucatjával, 
ő végezte a dolgát, csak a papírmunkával 
hagyják békén...

Vannak hibáim is: cinikus vagyok és ren-
detlen – vallotta be az öniróniát sem mel-
lőzve felesége és asszisztense bólogatása 
közben. Pedig a két hölgy – elmondásuk 
szerint – mindent megtett a „javítása” ér-
dekében. „Volt rá idejük”, hiszen Szommer 
Jánosné is a kezdetektől dolgozott a keze 
alá, s ahogy szerdán mesélte, hihetetlen 
gyorsan elrepült ez a negyven év. 

S hogy telnek majd a nyugdíjas eszten-
dők? – tették fel még decemberben sorra 
a kérdést a betegek, de egyikőjük sem 
aggódik. Anna négy, Péter 12 unokával 
dicsekedhet, de várják a házkörüli teendők 
is, s szerelmei: a horgászat, a vitorlázás és 

az úszás. Hiszen feleségével, Judittal jó pár 
esztendeje szó szerint mélyvízbe vetették 
magukat. A Balatont máig tizenkétszer úsz-
ták át, a Dunát is meghódították, rendszeres 
résztvevői a horvátországi, 5 kilométeres 
nyílt tengeri úszásnak, s az augusztusi 3,5 
kilométeres öbölátúszás végén korcsoport-
jukban mindketten a dobogó legmagasabb 
fokára állhattak.

De a házaspár arra a legbüszkébb, hogy 
tavaly életükben először felültek a repülőre, 
hiszen – ahogy Dr. Pálos Péter fogalmazott 
– a repülő nem ülhetett fel rájuk. Egyenesen 
Las Palmasig repítette őket, ahol az Orvos 
Világjátékokon 54 országból 24 sportágban 
közel kétezer orvos küzdött az érmekért. 
Péter úszásban harmadik helyezést ért el, s 
kiemelték, hogy a porecsi öbölátúszás után 
aranyérem lapult a bőröndjében. 

Az biztos tehát, hogy a negyven eszten-
dőnyi dolgos napok után sem fog tétlen-
kedni Környe első fogorvosa és asszisztense, 
s az is biztos, hogy bár a táblát leszerelték, 
a József A. utcát még hosszú éveken ke-
resztül így fogják emlegetni a környeiek: a 
fogorvos utcája…

Telefonszám: 473-601

A két esemény között négy évtized telt 
el, jutott bele szépből és kevésbé jóból, de 
minthogy Környe első fogorvosa humorral 
bőséggel megáldott, s Beke Ernő, egykori 
tanácselnök és iskolaigazgató sem szenved 
benne hiányt, a múltidézés természetesen 
igen vidámra sikeredett.
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Karácsonykor búcsúzott el a piciktől Zsóka néni
Nem csupán az Idősek Karácsonya 
ünnepségről mondható el, hogy hosz-
szú-hosszú évek óta hagyományos 
községünkben, de az is, hogy ilyenkor 
zsúfolásig megtelik a Művelődési Ház 
színházterme. Így történt ez decem-
ber 21-én délután is, amikor a Német 
Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Vackor 
Óvoda Kamarakórusa, a Német Nemze-
tiségi Dalkör, az iskola diákjai, énekka-
ra, jelenlegi és volt néptáncos tanulók 
ajándékozták meg kedves karácsonyi 
műsorral a megjelenteket. 

Picit keserédes perceket hozott ezúttal a 
nemzetiségi gyermekcsoport előadása, 
hiszen utolsó alkalommal fogta a csöpp-
ségek kezét Süli Lászlóné nyugdíjas óvo-
dapedagógus, aki a stafétát Hartmann 
Annának adja át. Már a hagyományőrző 
gyermekcsoport megszervezése is Zsóka 
néni nevéhez köthető, aki 1999-től foglal-
kozott odaadóan a kicsikkel, s tanította 
meg velük az újabb és újabb táncokat, 
játékokat. Süli Lászlóné német nemze-
tiségi óvodapedagógusként mindig is 
hivatásának tekintette a még fellelhető 
német gyermekdalok, táncok, játékok fel-
kutatását és továbbadását a legkisebbek 
számára. Emellett a Tájház létrehozásá-
ban, a kiállított tárgyak felkutatásában, 
összegyűjtésében is nagy szerepet vállalt, 
s ma is alapos felkészültséggel kalauzolja 
a vendégeket a kiállításon.

Beke László polgármester ünnepi 
köszöntőjében a falu közös karácsonyi 
ünnepségének hagyományát méltatta, 
melyhez hasonló élményt az év egyetlen 
más különleges napja nem tud adni. 

Jézus megszületé-
sével eljön a világos-
ság, mely legyőzi a 
sötétséget, reményt 
adva mindenki szá-
mára. Nekünk fel-
nőtteknek ezt a re-
ményt gyermekeink, 
unokáink jelentik. 
Az ő életük még 
csupa lehetőség. 
Ezért fontos, hogy 
mi, milyen ajándékot 
tartogatunk gyer-
mekeink számára? 
Az ajándék szóval azokra a cselekedetek-
re, értékekre gondolok, amelyek megha-
tározzák, milyen emberré válnak majd. 
A szeretetre, a jó szóra, a tisztességre, 
a példamutatásunkra. S higgyék el, ők 
ezeket az ajándékokat, melyek alapja a 
szeretet, többszörösen meghálálják majd. 
Nem csak ilyenkor karácsonykor, hanem 
az év minden napján – fogalmazott. 
Ünnepi beszédének végén Wass Albert 
gondolatait idézve azt kívánta, hogy a 
2012-es esztendőben háromszázhatvan-
négy nap legyen a szereteté, s egyetlen 
csak a többi dolgoké.

Hagyomány, hogy a környei önkor-
mányzat ilyenkor fejezi ki elismerését 
és köszönetét mindazok számára, akik 
önzetlen tevékenységükkel rendszeresen 
segítséget nyújtanak a község kulturális 
rendezvényeinek szervezéséhez, lebonyo-
lításához. A képviselő-testület Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Kisebb-
ségi Bizottsága az ünnepségen Feketéné 
Hastó Elvira, Borsodi Ferencné, Horváth 

Istvánné, Szöllősiné Nagy Zsuzsanna, Süli 
Lászlóné, Szőlősi Ferenc, Orosz Zoltán, 
Magda István, Vágó Béla, Wéber Imre 
és Horti Károlyné tevékenységét ismer-
te el. Wind Károlyné, a Vackor Óvoda 
Kamarakórusának vezetője Vanya Balázs 
technikusnak mondott köszönetet, hiszen 
az ő odaadó, s lelkiismeretes munkája 
nélkül nem készülhetett volna el a kórus 
adventi, karácsonyi énekeket tartalmazó 
CD-je, mellyel minden bizonnyal nagyon 
sok környei otthonba varázsoltak cso-
daszép pillanatokat a szeretet ünnepén.  
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 
Beke László polgármester Hamburgerné 
Tirhold Kármennek nyújtotta át a köszö-
net virágait a falu kulturális eseményein 
való közreműködéséért. 
Azok a 70 év felettiek, akik december-
ben nem vettek részt az Idősek Kará-
csonya ünnepségen, az önkormányzat 
ajándékát, a 3 ezer forint értékű vásár-
lási utalványt a hivatal pénztárában 
vehetik át január 31-éig.

Iskolakarácsony
A családok otthonát, a szenteste meg-
hitt hangulatát varázsolták a művelő-
dési ház falai közé december 21-én az 
általános iskolások. Az intézmény ha-
gyományos karácsonyi ünnepségén a 
diákok verssel, dallal, mesével, tánccal, 
betlehemes jelenettel köszöntötték a 
közelgő ünnepet, amelyet már annyira 
vár gyermek és felnőtt egyaránt.

„Ha táncunkat nézed, a szívünk szavait 
hallod…” – ezzel a mottóval készült a 
néptáncosok karácsonyi koreográfiája, s 
a Princess zenéjére keringőző lányok, fiúk 
mozdulatai láttán a néző valóban úgy 
érezhette, hallani a szívek dobbanását az 
adventi várakozásban. 

A második osztályos Szántó Csongor 
már nem első alkalommal mesélt a ka-
rácsony fényeiről, az ünnep varázsáról, 
amely még a fukar gyertyaöntő szívét 
is megindítja. Csongor ezzel a mesével 
lépett színpadra az adventi esten, sőt, 
Luca napján a kis óvodásokat is megaján-
dékozta bájos előadásával, most pedig 
ismét magával ragadta az iskolakarácsony 
résztvevőit.

Számos ének, dal fogalmazta már meg 
a karácsony, a legszebb ünnep szépségét. 
Ezekből készültek egy csokorral, s nyújtot-
ták át a jelenlévőknek az énekkarosok, 
Szakálné Gaál Monika pedig arról énekelt, 
milyen érzés hallani a harangok hangját. 

A karácsony elképzelhetetlen a feldíszí-
tett fenyőfa, a fények, a csillagok, a hópi-
hék nélkül – fogalmazott a negyedikesek 
betlehemes játéka előtt a műsorközlő 
Rajcsány Miriam, aki a szervezők nevében 
mindazoknak köszönetet mondott, akik 

segítettek a karácsonyi 
varázslat megidézésé-
ben. A kis negyedikesek 
ünnepi műsorával pe-
dig végül Betlehembe 
tehettünk képzeletbeli 
utazást, követve a jászol 
felett feltündöklő csillag 
fényét, amely jelezte Jé-
zus megszületését. 

Az ünnepség zárása-
ként elismerések átadá-
sára került sor. Trézlné 
Staudinger Csilla igazga-
tó a helyesírási verseny 
eredményeit ismertette, 
s ajándékozta meg a 
legjobbakat. Az 5. évfolyamon harmadik 
helyen végzett Varga Ágnes, második 
lett Törös Hajnalka, s a legjobbnak Virga 
Réka bizonyult. A 6-osok között Mucsi 
Dalma és Olcsváry Adrienn szerezte meg 
a harmadik helyet, második lett Beke 
Gábor, első pedig Lengyel Boglárka. A 7-8. 
évfolyam versenyzői között Szakál Anna 
(8.a) lett a harmadik, Füstös Bence (7.b) 
a második, míg a képzeletbeli dobogó 
legfelső fokára Pisch Tünde (8.a) állhatott.  

Az iskolások karácsonyi ünnepségének 
szép hagyománya, hogy a képviselő-
testület Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Kisebbségi Bizottsága a 
pedagógusok javaslata alapján elisme-
résben részesíti azokat a diákokat, akik 
az év során kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak, vagy aktív résztvevői a falu 
közösségi, kulturális eseményeinek. Az 
ünnepségen Vadász Éva, a bizottság 
elnöke négy diáknak gratulált. 

Szabó Karina a községi kulturális ren-
dezvényeken való rendszeres énekkari, 
néptánc, jazzbalett szereplésért részesült 
elismerésben. 

Magda Martin az ünnepi műsorok gitár-
kíséretéért vehetett át ajándékot. Martin 
a gitározást önállóan, zenetanári segítség 
nélkül, az internetről sajátította el. 

Benedek Csengének kiváló sportered-
ményeiért ítélte a bizottság a jutalmat, a 
korábbi évekhez hasonlóan idén is számos 
versenyen vett részt, szép eredményeket 
érve el. A Diákolimpián úszásban, s a IV. 
Baron von Twickel mezeifutó-versenyso-
rozaton is harmadik helyezést ért el.

És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 
Harcsa Viktor vehetett át ajándékot. Viktor 
évek óta rendszeresen szerepel a község 
kulturális rendezvényein, emellett a HeMo 
táncstúdióval is rendszeresen színre lép a 
művelődési házban, a szüreti felvonuláskor 
is lelkesen vállalta a kisbíró szerepét.  

Gazdag Jézuska érkezett az óvodába
Csodaszépen feldíszített karácsony-
fák fogadták december 20-án reggel 
a környei Vackor Óvoda gyermekeit, 
akik az ünnepre készülődve maguk is 

csinos ruhácskákban érkeztek az intéz-
ménybe. Az 1-es telephelyen a három 
csoportszobában azokat a fenyőket 
öltöztették ünnepi díszbe, melyek évek 

óta növekedtek az 
ovi udvarán, de a ki-
csiket természetesen 
leginkább az érdekel-
te, milyen ajándékok 
rejtőznek a fa alatt a 
dobozokban.

Az önkormányzat-
nak köszönhetően 
ezúttal is rengeteg 
készség-, egyensúly- 
és mozgásfejlesztő 
játékkal, meseköny-
vekkel, szerepjátszó 
eszközökkel érkezett 
meg a Jézuska az 
óvodába, s bár a kicsik 

játszószerekben eddig sem szenvedtek 
hiányt, érthető módon valamennyien a 
legújabbakat szerették volna kipróbálni. 
Már a közös ünnepség kezdetén is azt 
kérdezgették, hogy később ugye azért 
folytathatják a játékot?

Mer thogy az intézményben ha-
gyományosan műsorral is készültek 
a karácsonyi ünnepségre, s amikor a 
nagycsoportosok már valamennyien 
jelmezbe bújtak, illendően meghív-
ták társaikat, akik érkeztek is szépen, 
sorban. A legnagyobbak betlehemi 
játékkal ajándékozták meg a többieket, 
s a szép karácsonyi történetet nemcsak 
eljátszották, de el is énekelték. A kiseb-
bek verseltek, daloltak, a középsősök 
karácsonyi jelenettel készültek, s végül 
közös énekléssel zárult az ünnepség, 
hogy az ebéd után ismét belevethessék 
magukat a játék örömébe.  

Fél hatig húzták a talpalávalót
Négyszázan búcsúztatták az óévet a 
környei általános iskolában a Schütz 
Kapelle muzsikájára, a zenekar pedig 
gondoskodott róla, hogy igazán hosszúra 
nyúljon szilveszter éjszakája: hajnali fél 

hatig húzták a talpalávalót a helyből, s a 
környékbeli településekről, Kecskédről, 
Várgesztesről, Tatabányáról, Oroszlány-
ból, de még Bajról, Mányról, s Budapestről 
is érkező vendégek örömére.

A jótékonysági rendez-
vényt már negyedik alka-
lommal szervezték meg, 
hasznát idén is az iskolának 
és óvodának ajánlva fel. 
Az „Értetek, Nebulókért!”, 
valamint a Környe Óvódás 
Gyermekeiért Alapítvány-
hoz január első napjaiban 
már meg is érkezett a 
támogatás, melyért a két 
intézményvezető, Trézlné 
Staudinger Csilla és Nikáné 
Vadász Erzsébet ezúton 
fejezi ki köszönetét.

A nagysikerű bál természetesen nem 
jöhetett volna létre támogatók és segítők 
nélkül. 

A rendezvényt támogatták: 

• AMICA SZÉPSÉGSZALON • BARACSKAI GÉP KFT. 
• DÖRVIN KFT. • ECK FA KFT. • EDIT VIRÁGBOLT • 
FAFORG-SPAN KFT. • FÉMEX KFT. • FRECH ATTILA • 
GÉNIUSZ TRADE KFT. • HENTELLÉR KFT. • KÉNYELEM 
BÚTOR KFT. • KOLLÁR VILL BT. • KÖRNYE-BETON KFT. 
• KÖRNYE-BOKOD TAKARÉKSZÖVETKEZET • METAKER 
KFT. • PERIÓDUS KFT. • POLIMATIC KFT. • PREKOB 
GYÖRGY ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS • TÖRÖK KFT. • 
TRANSINTERTOP KFT. • XA-LO CAR KFT. • UBM FEED 
KFT. • ÚJVÁRI KATALIN • VÉRTES ENERGETIKA KFT.

Köszönet a terem berendezéséért, 
a dekorációért:

• BÁLINT NATÁLIÁNAK • HOFFART ÁKOSNAK • 
KARNUTS ATTILÁNAK • LEHRREICH NÁNDORNAK • 
MONCZ ISTVÁNNAK • MONCZ TIBORNAK • NYILAS 
MÁRIÁNAK • OROSZ ZOLTÁNNAK • PANKOTAI KLAU-
DIÁNAK • SAMU KÁROLYNAK • SZALAI TAMÁSNAK • 
SZÖLŐSI FERENCNEK • VANYA BALÁZSNAK
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Pihenés alapítványi támogatással!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű szemé-
lyek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítése érdekében pályáza-
tot hirdet meg négy kategóriában. Az alapítvány támogatására nyugdíjasok, 
nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, valamint szociális, gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti intézmények munkavállalói pályázhatnak február 29-éig. 

PÁLYÁZAT NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

Azon belföldi illetőségű, 60. életévét betöltött személy pályázhat, aki öregségi nyug-
ellátásban részesül. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek havi teljes összegű 
ellátása nem haladja meg a 85 000 forintot, és más adóköteles jövedelemmel nem 
rendelkezik. A pályázat esetén az Alapítvány 40 000 forint értékű üdülési szolgáltatást 
biztosít, 10 000 forint önrész megfizetése mellett.

NAGYCSALÁDOSOK RÉSZÉRE

Az pályázhat, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban 
teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában a pályázat 
beadását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem a nettó 100 000 forintot nem 
haladta meg, továbbá három vagy több – 18. életévüket a pályázat benyújtásának nap-
jáig be nem töltött – gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosultak családi 
pótlékra, valamint aki az adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja. 

A pályázó szülő (munkavállaló) részére 40 000 forint értékű üdülési szolgáltatást 
biztosít az Alapítvány 10 000 forint önrész megfizetése mellett. A kérelmezővel együtt 
igénylő 18 év alatti gyermekek  részére az Alapítvány gyermekenként 20 000 forint 
értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 5000 Ft önrész megfizetése esetén.

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK RÉSZÉRE

Az a 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy pályázhat, aki fogyatékossági 
támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi 
pótlékban részesült 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi 
teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 120 000 forintot. A fogyatékossággal élő 
személyek esetében az Alapítvány 40 000 forint értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10 
000 forint önrész megfizetése mellett. A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 
20 000 forint értékű üdülési szolgáltatást biztosítanak, 5000 forint önrész megfizetése 
esetén. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan is pályázhat.

SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK 
MUNKAVÁLLALÓI RÉSZÉRE

Az pályázhat, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban 
teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, valamint - aki a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
rendelet 3. sz. melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló rendelet 1-2. sz. melléklete által felsorolt munkakörök valamelyikében 
foglalkoztatott. A pályázat elbírálásánál előnyt élvez az, akinek a pályázat beadását 
megelőző havi járulékalapot képező bruttó keresete nem haladta meg a 150 000 forintot 
és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. A pályázó részére az alapítvány 40 
000 forint értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10 000 forint önrész megfizetése mellett.

Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges 
adatlap a www.mnua.hu honlapon az „Erzsébet program” menüpont alól tölthető le. 

Mindent 
köszönünk!

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, a kiváló 
állami szerveknek, csapatoknak, 
szakosztályoknak, civileknek, 
barátoknak, akik ünnepnapot, 
szabadidőt nem kímélve, négy na-
pon keresztül, szinte éjjel-nappal 
segítségünkre voltak a szeretett 
édesanya, feleség, testvér keresé-
sében. Jelenlétükkel, segítségükkel 
a családnak is nagy erőt adtak, 
osztoztak fájdalmunkban, elkese-
redésünkben.

Köszönjük

– a tatabányai tűzoltóság 
 tűzoltóinak és a tatabányai  
 rendőrség nyomozóinak, 
 járőreinek, s a két  
 vezetőjüknek, Hufnágel Ákos  
 rendőr őrnagy, bűnügyi 
 osztályvezetőnek és Pruhár  
 Mihály rendőr főhadnagynak
–  a rendőrség körzeti 
 megbízottjainak
–  a Tatabányai Önkéntes 
 Polgári Védelmi Egyesületnek,  
 s Thüringer Ferencnek
– Bukó Istvánnak, 
 Suta Istvánnak és Macinak
– a Rescue 24 mentőkutyás  
 egyesületnek
– az oroszlányi SA Kamikaze  
 búvár szakosztálynak, s 
 Varga Károlynak
– Varga Norbert siklóernyősnek 
– az Old Timer szakosztálynak,  
 Limfer Tibor és Aradi Edina  
 pilótáknak
– Beke László polgármesternek  
 és csapatának
– a budapesti S.O.S. 
 Mentőkutyás Egyesületnek 
– Kecskeméti Béláné, Mágikának
– a rokonoknak, barátoknak és  
 ismerősöknek 

Tisztelettel: 
A Család

A valódi szeretet ad, s nem elvesz…

Az ünnepségen három lánykára 
figyeltem fel, láthatóan testvérek 
voltak. A legnagyobb szedegette a 
tányérkákról a süteményeket. Volt 
egy hosszabb produkció, ez alatt 
hátul, az asztalsorok mögött álltam. 
Csak azt láttam a félhomályban, hogy 
rendre ez a kislány nyúlt a sütikért, 
s – őszinte leszek – picit meglepett, 
önzőnek gondoltam, hiszen a balján 
ült két nála kisebb leányzó. Aztán 
elkezdtem őket figyelni a félhomály-
ban, mert már-már bosszantott, amit 
láttam. Később, amikor kigyúltak a 
fények, elszégyelltem magam a gon-
dolataimért...
A nagy, úgy 12-13 éves lány nyúl a 
tálhoz, majd szinte észrevétlenül 
nyújtja a süteményt a – láthatóan 
legkisebb – húgának, közvetlenül 
mellette. Aztán ismét nyúl, s nyújtja 
a nagyobbacskának, 8-10 évesnek a 
„szélén”. S ez így folytatódott, amíg 
csak néztem őket. A legnagyobb 
egyetlen süteményt nem evett meg, 
mind a húgainak adta…

Emeljük fel a szívünket! Gondoljunk 
eltávozott, s a mellettünk álló szeret-
teinkre! Így fogadjuk az élet ajándé-
kát, amelyből mindenki egyformán 
részesülhet. Ez az ajándék nem más, 
mint a szeretet. Hisz a szeretet senkit 
és semmit nem zár ki, hanem mindent 
és mindenkit összefog. A valódi sze-
retet ad, s nem elvesz… – ezekkel a 
gondolatokkal köszöntötte decem-
ber 23-án Svétecz László önkormány-
zati képviselő a környebányai közös 
karácsonyi ünnepség résztvevőit.

A közösségi ház zsúfolásig megtelt, a 
helyiek mellett érkeztek Várgesztesről, 
Vértessomlóról, Kecskédről, Tatabá-
nyáról is az együttműködő nyugdíjas 
szervezetek képviselői, s valamennyi 
jelenlévő igazolta a mondást, hogy 
sok jó ember kis helyen is elfér. De az 
ünnepség mást is igazolt: hogy összefo-
gással már-már nem létezik lehetetlen, 
s hogy szeretettel valóban széppé lehet 
varázsolni az ilyen alkalmakat. Nem kell 
hozzá más, mint szépen megterített 
asztal, szívből jövő gyönyörű karácso-
nyi versek, fuvola- és énekszó, melyek 
magukkal ragadnak és elfeledtetik a 
mindennapok gondjait. 

De nemcsak ezt az estét, a karácsony 
napjait is megszépítette az összefogás 
a rászoruló családok számára. Mint 
a képviselő elmondta, a gyerekek az 
Éjféli Kiáltás Misszió közreműködésével 
egyenesen Svájcból kaptak ottani gye-
rekek által összegyűjtött ajándékokat, 
a családok pedig az önkormányzat, a 
Katolikus Karitász és a Szamaritánus 
Alapítvány adományait vehették át.    

Az is hagyomány, hogy ilyenkor 
Svétecz László köszönetét fejezi ki 
mindazok számára, akik évközben 
segítették Környebánya közösségi 
é letét . Az ünnepségen elsőként 
Batin József, a vértessomlói bányász 
nyugdíjas szakszervezet vezetője 
vehetett át ajándékot a Környebánya-
Vértessomló kapcsolat kiépítéséért. 
Szőlősiné Nagy Zsuzsanna az erdei 
iskola vezetéséért részesült köszönet-
nyilvánításban. Közösségi munkájáért 
Borsodi Ferencné, Feketéné Hastó 
Elvira, Horváth Istvánné, Vida László 
és Vida Lászlóné, Mezőfi János és 
Mezőfi Jánosné, Bíróné Lívia, valamint 
Gammer Mária vehetett át ajándékot. 
A képviselő a bányász hagyományok 
ápolásáért Balassai Ferencnek és 
Dusa Jánosnak, anyagi , technikai 
támogatásért Udvari Ferencnének, 
a rendezvények rögzítéséért Hajma 

Mihálynak, s a rendezvények hango-
sításáért, a világítástechnikáért Vanya 
Balázsnak mondott köszönetet. S a 
jutalmazottak sorából természetesen 
nem hiányozhattak azok sem, akik 
produkcióikkal ajándékozzák meg a 
környebányaiakat. Ők Hülber Dalma 
és Hülber Bianka, Szilbereki Katalin, 
Áncsák Lilla, Fehér László, Badov 
Szilvia, Hajas Cintia és Udvari Bettina. 

A valódi szeretet ad, s nem elvesz…
Újabb adományok  
– köszönet értük!

Bár általában Karácsony időszakában 
jellemző az adományok gyűjtése és 
szétosztása, nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a rászorulók januárban, február-
ban is fáznak, s az éhség sem tekint a 
naptárra, órára, amikor bekopogtat. 
Január közepén Környebányán ismét 
az összefogás szép példájának lehettek 
tanúi. Karitatív szervezetek, magánsze-
mélyek mozdultak meg, s osztottak 
tartós élelmiszert, meleg ételt közel 
száz rászoruló számára.

Az adományokért hálás köszönet a 
tatabányai Szamaritánus Alapítvány 
elnökének, Németh Attilának, Eichhardt 
Tihamérnak, a Seafood Trade Kft. ügy-
vezető-igazgatójának, Udvari Ferenc-
nének, Vida Lászlónénak, és azoknak a 
környebányai lakosoknak, akik a meleg 
ételt elkészítették: özv. Horváth István-
nénak, s Feketéné Hastó Elvirának. 

A mai, egyre anyagiasabbá váló világ-
ban nagy szükség van az elesettek és 
a rászorultak segítésére. Köszönet az 
emberségért és a támogatásért!

Svétecz László képviselő

Az a fájdalmas, hogy akkor még csak 
sejtettem, ma pedig már tudom is: 
ez a hihetetlen szeretetű „nagylány” 
nem csak karácsonykor, de az év 
minden napján így mond le javukra 
a falatokról... A mozdulataiból pedig 
érződött: nincs sóvárgás és önzés 
bennük, csak szeretet...

Környén is folytatódik a Teaház 
A tatabányai Családsegítő Szolgálat idén is folytatja Teaház elnevezésű állás-
kereső klubját, amely január  30-án, hétfőn 13.00 órától Környén, a Tópart u. 
8. sz. alatti várja az érdeklődőket. Vendég: Antal Mercédesz, a WH Consulting 
Kft. HR vezetője. 

A Családsegítő Szolgálat munkatársai szeretettel várnak minden érdeklődőt! 
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Az egész életét végigdolgozta, munkahelye nem volt  
– a 90 éves Kati nénit köszöntötték 

Jó lesz nekem a sarokban is – hárította 
az asztalfőre szóló invitálást január 14-én 
a Közösségi és Tájházban Erdei Józsefné, 
született Karnucs Katalin, majd mosoly-
gós tekintettel azt is megjegyezte, hogy 
a lakodalma nem volt ilyen nagy.

A rokonok, leszármazottak pedig 
sorra érkeztek, hiszen Kati néni 
1922. január 16-án látta meg 

a napvilágot Környén, s az eltelt hosszú 
évek alatt három gyermeke, hét unokája, 
s 13 dédunokája született. A legkisebb, 
három éves dédunoka élénken érdek-
lődött is, hogy miért hoztak virágot, de 
végül számára is kiderült: a dédi 90. 
születésnapját ünneplik.

Kati néni fiatalon, 1939 nyarán mondta 
ki a boldogító igent élete párjának, Erdei 
Józsefnek, s mint ahogy abban az idő-
ben szinte minden asszony, cselédkedett, 
művelte a földet, nevelte gyermekeit, 
gondoskodott unokáiról, dédunokáiról. 

Úgy dolgozta végig egész életét, hogy 
munkaviszonyban egyetlen napot sem 
töltött. 52 esztendeig élt boldog házas-
ságban párjával, akit 1991-ben veszített 
el, s fájdalmára 2005-ben lánya, Katalin 
is követte férjét. 

Bár tíz esztendeje mozgásában kor-
látozott, ma is rendkívül jó egészségnek 
örvend, s szellemi frissessége is irigylésre 
méltó. Határozottságából sem veszített, 
bármennyire is igyekezett a család 90. 
születésnapja alkalmából meglepetés 
ünneplést szervezni, ő megmakacsolta 
magát: addig bizony nem megy sehová, 
amíg el nem árulják hová, s miért? 

De azért végül csak sikerült igazi meg-
lepetést is okozni az ünnepeltnek, hiszen 
dédunokái szívhez szóló, őszinte szere-
tetükről, tiszteletükről mesélő versekkel 
ajándékozták meg, s a köszöntők sorát 
gyarapította Beke László polgármester is, 
aki az önkormányzat ajándékai mellett 
egy emléklapot is átnyújtott az ünne-

peltnek, mellyel Orbán Viktor miniszter-
elnök személyesen fejezi ki gratulációját. 
A polgármester, minthogy Kati néni leg-
idősebb, 30 éves dédunokája nyáron 
köti össze életét szíve választottjával, azt 
kívánta, hogy még hosszú éveken át 
őrizze meg jó egészségét, hogy a csa-
láddal együtt örülhessen az első, majd 
az őt követő többi ükunoka érkezésének, 
felcseperedésének.

Az újév első búcsúja 
Január 8-án, az újév második va-
sárnapján községünkben tartották 
Magyarország első búcsúját. Így van 
ez már az 1800-as évek vége óta, 
hiszen a Római Katolikus Vízkereszt 
Templomot a Három Királyok tisz-
teletére szentelték fel, közkedvelt 
búcsújáróhely volt.

A katolikus templomban hagyományo-
san Bedy Sándor plébános celebrált 
misét, s az ünnepről így fogalmazott: 
az egyház az ünnepek sorával foko-
zatosan készül arra az egyetlenegy 

nagy ünnepre, amely a mennyei Jeru-
zsálemben lesz majd: minden népet 
összegyűjt és egyetlenegy ünnep lesz. 
Amikor az egyház így könyörög, hogy 
a mai napon ünnepeljünk, akkor azt 
azért teszi, mert az a mai ünneplés 
átvisz bennünket arra az egyetlen 
nagy ünnepre. Ott csak ma van, nincs 
tegnap, és nincs holnap…

A Római Katolikus Templom oltárké-
pét, amely a Három Királyokat ábrázol-
ja, Mayerhofer Frigyes bécsi festő fes-
tette, az alkotó személyére csak az eltelt 
években derült fény. Korábban többen 

úgy vélték, hogy ismeretlen bécsi festő 
alkotása, de anekdoták szóltak arról is, 
hogy az oltárkép készítője Feszty Árpád 
volt. Egy, a festő által személyesen aláírt 
hiteles eredeti számlamásolat azonban 
végérvényesen igazolja, hogy a bibliai 
jelenetet megörökítő értékes alkotás 
Mayerhofer Frigyes keze munkáját 
dicséri. A kép – melynek színei, kontúr-
jai alkalmazkodnak és illeszkednek a 
templom meghitt hangulatához – érde-
kessége, hogy a festményen Eszterházy 
Miklós legközelebbi hozzátartozóinak 
arcképei láthatók.

A doni hősökre emlékeztünk
A doni hősökért, halottaiért ajánlotta 
fel Bedy Sándor plébános a január 14-
ei esti szentmise áldozatát a környei 
katolikus templomban. 

Idegen földben nyugszanak, nem kí-
sérhették szeretteik utolsó útjukra, az 
emlékezés virágait, gyertyáit nem tehetik 
a sírjukra. Isteni megváltónk, Jézus Krisz-
tus te mondtad ezt: nagyobb szeretete 
senkinek nincs annál, mint aki életét adja 

testvéreiért. Akikért most imádkozunk, 
nem kímélték magukat, életüket áldoz-
ták értünk. Add, hogy a hősök véréből, 
áldott emlékéből komoly kötelességtel-
jesítés váljon, a harctereken elesett hon-
fitársaink nyomában hazánkért mindent 
megtegyünk, tanításod szerint éljünk a 
te dicsőségedre és embertársaink javára 
– kérte Bedy Sándor plébános a szentmi-
sén, majd a templomkertben lévő Hősi 
Emlékműnél Szemeti Ferenc tiszteletes 

emlékezett azokra, 
akik a legdrágábbat 
adták a hazáért, s 
jeltelen sírokban 
nyugszanak.

Sajnos nagyon so-
kan temetetlenül 
maradtak a lövész-
árkokban, s ma, 69 
évvel a történtek 
után annyi  fö ld 
talá lható raj tuk , 
amennyit a szél és 
erózió odahordott. 
Néhány évvel ez-
előtt hazahoztak a 
doni kanyarból egy 

holttestet, s Pákozdon temették el. A 
katona maradványait a föld felszíne alatt 
14 centivel találták meg – hangzott el a 
megemlékezés során. 

„Minden nemzet, mely elmúlt kora 
emlékezetét semmivé teszi, vagy sem-
mivé lenni hagyja, saját nemzeti életét 
gyilkolja meg” – idézte Kölcsey Ferencet 
a tiszteletes, aki a múltidézés végén így 
fogalmazott: mi emlékezzünk rájuk min-
dig hálás szívvel, tudván azt, amit Istenünk 
igéje mond. Az igazak emlékezete áldott. 
Legyen áldott az emlékezetük!

Az emlékező ünnepség folytatásaként 
a Német Nemzetiségi Dalkör korabeli, 
fájdalmas katonadallal tisztelgett a 
doni áttörés áldozatai előtt, majd a Hősi 
Emlékműnél az önkormányzat nevében 
Beke László polgármester és Pákozdi Fe-
renc alpolgármester, a német kisebbségi 
önkormányzat képviseletében Menoniné 
Pillmann Teréz elnök és Wiszt Ferenc, a 
Németek Baráti Köre részéről Stamler 
Dezsőné és Becker Antal helyezte el a 
kegyelet virágait. A megemlékezés zárá-
saként Bánáti Norbert zenetanár trombita 
előadásában az Il Silenzió csendült fel a 
hősök tiszteletére.

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak? 
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget  
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A 2012-es esztendő első hónapjában két picinyke 
állampolgárral gyarapodott községünk. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Kolozsvári József és Zsólyomi Mónika 
kislányát, BoglárKát, 

valamint 
Czinczki Zsigmond és Janyik Margit  

kisfiát, Zsoltot!

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, boldog életet kívánunk!

* * *
A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei 
szülők gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését 
biztosítja, amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének 
tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a tá-
mogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig 
veheti fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj 
támogatásra, s értelmi fogyatékos gyermekek támogatására 
használható fel, de kizáró körülmény, ha már nem áll fenn a 
környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a prog-
ramban meghatározott célokra kívánja a részére elkülönített 
pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Megérkeztünk! Születésnaposok
„Szeressétek az öregeket. 

A reszkető kezű ősz apákat,  
A hajlott hátú jó anyákat,  

A ráncos és eres kezeket.”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel köszöntjük 
a falu további azon szép korú lakóit, akik januárban ünnep-
lik kerek évfordulós születésnapjukat:

90 esztendős  
Vanya Béláné (1922. január 28.)

85 esztendős 
Maros Jánosné (1927. január 23.) 
Nagy Istvánné (1927. január 30.)

80 esztendős 
glász Józsefné (1932. január 20.) 
Varga sándor (1932. január 17.) 
Wéber János (1932. január 01.)

75 esztendős  
Cseh József (1937. január 14.) 

geracsek Alfrédné (1937. január 18.) 
Kleiner Mihályné (1937. január 19.)

70 esztendős 
Kalmár sándorné (1942. január 12. 
Krajcsir györgy (1942. január 26.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
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Kedves Környeiek!

„Vélem-én” rovatunkkal az Önök véleményének szeretnénk teret biztosítani. Hiszen 
véleménye minden embernek van. Mindenkivel történnek olyan dolgok, amelyekről 
örömmel, vagy éppen felháborodottan mesél, amikor a boltban, az utcán összefut 
barátaival, ismerőseivel. S minden bizonnyal sokan vannak, akik örülnének, ha hangjuk 
messzebbre hallatszódna.

Ha tehát a Kedves Olvasó úgy érzi, hogy szívesen osztaná meg pozitív, vagy netán 
negatív véleményét, élményét, kérdéseit a falu egészével, akkor a Környei Hírhozó 
hasábjain megteheti, mint ahogy tette azt Pirityi Jánosné is. Az elektronikus leveleket a 
hirhozo@kornye.hu e-mail címen várjuk, telefon: 06 30 387 4690.

Megújulhat a templomtér 

Településünk önkormányzata, valamint 
a Római Katolikus Egyházközség és a 
környeiek összefogásának eredménye-
ként megújulhat a templomtér.

A templom az eltelt időszakban kívül-
belül megszépült: az egyházközség be-
lülről gondoskodott a falak festéséről, a 
kegyszobrok és a hátsó oltár felújításáról. 
Kívülről a tető héjazatának, a templom 
tornyának cseréjére, javítására és a 
külső fal festésére került sor, valamint 
részlegesen elkészült a lábazat felújítása 
és a lábazati vízelvezetés, szigetelés.

A templommal kapcsolatos munkák 
azonban nem fejeződtek be. Elérkezett 
a pillanat, amikor gondoskodni kell 
a műemlék templomot körülvevő tér 
átalakításáról, melyet idén várhatóan 
„II. János Pál Pápa térré” neveznek el. 
Az elnevezésről tavaly már határozatot 
hozott a képviselő-testület, jelenleg a 
Pápai Nunciusnál van az azzal kapcso-
latos kérelem.

A tér térkővel történő borításának 
finanszírozásáról a Környei Római Katoli-
kus Egyházközség  és az önkormányzat 
közösen gondoskodik, a másfél millió 
forintos anyagköltség felét a helyha-
tóság biztosította, a fennmaradó 750 
ezer forintot a környeiek támogatásából 
szeretné összegyűjteni az egyház. A kivi-
telezési munkákat természetesen a helyi 
szakemberekkel közösen, társadalmi 
összefogásban kívánják elvégezni.

Aki teheti, kérjük támogassa a tervek 
megvalósítását, hiszen a falu fő terének 
szépítése mindannyiunk közös érdeke.

„A Három Királyok Alapítvány” a leg-
kisebb értékű pénzügyi támogatást, 
vagy egyéb felajánlást is köszönettel fo-
gad. Számlaszáma: 63300013-11000561 
(Környe-Bokod Takarékszövetkezet)

Bővebb információ Horváth Boldi-
zsártól kérhető a 06 70 3684664-es 
telefonszámon.

Támogatását, segítségét előre is 
köszönjük!

Környe Község Önkormányzata                                       

Római Katolikus Egyházközség

Községünkben nem tervezik 
az ebadó bevezetését

Az általános forgalmi adó 
27 százalékrara tör ténő 
emelése az élet minden 
területén érez tet i hatá -
sát, hiszen drágulnak a 
szolgáltatások, termékek. 
A díjemelések – az ország valamennyi 
településéhez hasonlóan – községünkben 
sem maradnak el. Jó hír viszont, hogy a 
képviselő-testület az idei évben biztosan 
nem tervezi az ebadó bevezetését, s a 
helyi adók is változatlanok maradnak, csak 
az ipari parkban működő vállalkozások 
építmény adója emelkedik 5 százalékkal.

Nem lesz magasabb a hulladékszállítás 
díja, a vízért és a csatornahasználatért 
azonban (ezek árát nem az önkormányzat 
állapítja meg) többet kell fizetni: a vízért 
köbméterenként 331 forintot, a csatornadíj 
pedig köbméterenként 261 forint lesz. 

Az iskola étkeztetési térítési díjai február 
1-jétől emelkednek. Az óvodai ellátás 347, 
az iskolai napközis étkeztetés 432 forintot 
lesz. Az iskolában a diákok számára az 
ebéd 274, míg a felnőtteknek 608, illetve 
640 forintba kerül.

Köszönet az odaadó és emberséges 
bánásmódért!
Decemberben majdnem két hétig feküdtem a tatabányai Szent Borbála Kórház 
II-es belgyógyászatán, s az akkor, ott tapasztaltakat szeretném mindenkivel meg-
osztani, mivel úgy érzem, gyakran méltatlanul éri rossz szó az intézményt.

Ha nem betegen, műtéti beavatkozás miatt töltöttem volna el ezt az időszakot, 
akár szállodai pihenésként is gondolhatnék erre a két hétre. Dr. Sánta Tamás főorvos 
úr végig rendkívül kedves, figyelmes volt, részletesen felkészített a beavatkozásra, 
elmagyarázta, mi fog történni, s hogy aggodalomra semmi okom. A nővérek, 
ápolók is nagyon kedvesek, emberségesek voltak, gyakran hallottam, hogy idő-
sebb betegtársaimat „mamácskának, papácskának” szólították. Mosolyogtak, 
szeretettel tették a dolgukat, pedig minden bizonnyal nekik is bőven akadnak 
gondjaik, s rengeteget dolgoznak. Azt gondolom, az osztály valamennyi dolgo-
zója megérdemli a köszönetnyilvánítást, hiszen részemről csak ez a pár sor lehet 
az őszinte hála és megbecsülés jele!

Köszönettel: Pirityi Jánosné Környe-Tagyospuszta

Javaslat tehető 
a díszpolgári címre!

Február 15-éig tehető javaslat a polgár-
mesternél a Környe Község Díszpolgári 
címére. A falu képviselő -testületének 
rendelete szerint a díszpolgári cím annak 
a magyar vagy külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki valamely kiemelke-
dően jelentős munkájával, vagy egész 
életművével mind a település, mind pedig 
országos, vagy nemzetközi viszonylatban 
olyan általános elismerést szerzett, amely 
hozzájárul Környe jó hírnevének öregbí-
téséhez. 

Környe fejlesztéséért kiemelkedően dol-
gozott, gazdasági, kulturális és tudományos 
téren maradandó alkotásaival emelte 
vagy elősegítette a település fejlődését, 
lakosságának kulturális és gazdasági 
előrehaladását, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként köz-
tiszteletben áll. 

Az elismerés odaítéléséről a képviselő-
testület dönt, a díszpolgári cím a március 
15-i, nemzeti ünnepen kerül átadásra. 

A javaslatokat február 15-éig a polgár-
mester@kornye.hu e-mail címre, vagy a 
Polgármesteri Hivatalba lehet eljuttatni.

„Vélem-én”


