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Új kivitelező folytatja az óvoda építését
A környei önkormányzat november 29-én közös megegye-
zéssel megszüntette az Energas Kft-vel kötött fővállalkozási 
szerződést az új óvoda, bölcsőde építésére. 

A döntés hátterében az állt, hogy a cég olyan mértékű 
késedelembe esett, mely alapján a szerződéstől eláll-
hatott önkormányzatunk, hiszen veszélybe került az 

építkezés határidőre való befejezése. 
Mivel a félbemaradt beruházás a téli időszakban károsodna, 

ezért az önkormányzatnak lehetősége nyílt a hirdetmény nélküli 
gyorsított tárgyalásos eljárás lefolytatására. A pályázatra három 
térségbeli céget hívott meg községünk vezetése, melyek több 
évtizede az építőiparban dolgoznak, és számos referenciával 
rendelkeznek. A gyorsított eljárás eredményhirdetésére 2012. 
december 21-én került sor. A kiírás győztese a T-Mátrix Kft. lett, 
a társaság végezte a polgármesteri hivatal bővítését, rekonst-
rukcióját, valamint a művelődési ház felújítási munkálatait is. 

A most kötött szerződés nettó összege 385 518 622 forint. 
Amennyiben az időjárás engedi, úgy az év első két hónapjában 
elkészülnek a betonozási munkálatok. A beruházás tervezett 
befejezési időpontja 2013. augusztus 31.

„Krumpliebéddel” a rászorulókért

S zerény, de annál ízletesebb ebéd-
del, tócsival, hagymás és héjá-
ban főtt krumplival, dödöllével, 

lángossal és tepsis burgonyával várta 
a segíteni vágyókat december 16-án 
délután 1 órától a Környei Katolikus Ka-
ritász a Közösségi és Tájházban, ahol a 
szorgos asszonyok 50 kilónyi krumplit és 
fél zsák hagymát dolgoztak fel reggeltől. 
A karitatív szervezet Advent harmadik 
vasárnapján évek óta mozgósítja a jó-
akaratú, segíteni vágyó embereket, akik 
a mise után puritán ebédjük „árával” 
támogatják a község rászoruló, eset-
leg krízishelyzetben lévő lakóit. Ezúttal 
majdnem 115 ezer forint gyűlt össze, az 
adományból nyolc családot támogatott 
a Karitász. Közülük többen nagyon nehéz 
anyagi körülmények között élnek, van, 
aki súlyos betegséggel küzd, s olyan, 
aki komoly műtéten esett át. A rászoru-
lókhoz még szenteste előtt eljuttatták az 
adományokat, így varázsolva szebbé az 
ünnepüket. 
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Több mint két tonna adomány
Két tonna 80 kiló mirelit burgonyakockával és 100 kilogramm 
panírozott halburgerrel indult útjára december 19-én két kis-
teherautó a tatai Seafood Trade Kft. üzeméből, hogy gazda-
gabbá varázsolja baji, környei, tatabányai és tatai rászoruló 
családok karácsonyi, ünnepi asztalát.

A cég már nem először jótékonykodik, s a két autóval 
érkező Svétecz László környei önkormányzati képviselő 
és Németh Attila, a Samaritanus Alapítvány elnöke sem 

először fogott össze, hogy segítsen nehéz sorsú embereken.
Ők már jó tíz esztendeje működnek együtt a szegényebb kö-

rülmények között élők segítése érdekében, a Seafood Trade Kft 
karácsonyi felajánlása kapcsán pedig értelemszerűen adódott 
ismét, hogy közösen gondoskodjanak az ajándék elszállításáról 
és szétosztásáról.

A társaság mostani adományának összértéke eléri a 900 
ezer forintot, s a tulajdonostársak – érthetően – elsősorban 
saját lakhelyük hátrányos helyzetű családjain igyekeztek se-
gíteni. Így érkezett Bölcs Szabolcs révén Bajra, Terjéki Attilának 
köszönhetően Tatára, s Eichardt Tihamér szülőhelyére, Környére 
és külterületeire az ajándékból, de a jelentős mennyiségből 
bőven jutott Tatabányára is. 

Verseltek, énekeltek az ovisok a templomban
Már évtizedes múltra tekint vissza, hogy a környei Vackor 
Óvoda apróságai az adventi időszak végéhez köze-
ledve ellátogatnak a római katolikus templomba. Így 
történt ez december 18-án is, amikor miután a gyerekek 
elhelyezkedtek és alaposan körbeforgatták kíváncsi 
tekintetüket, Wittmann Ferencné Gizi óvónéni beszélt 
nekik legszebb ünnepünkről,  a karácsonyról. Majd 
minden csoport bemutatta, milyen versekkel, dalokkal 
készültek az ünnepre. A hagyományos programot közös 
éneklés zárta, később a kicsik megnézték a templom 
bejáratánál elhelyezett Betlehemet, s az óvodapedagó-
gusok örömére kiderült, hogy sokuk számára egyáltalán 
nem ismeretlen a kis Jézus megszületésének története.

Gyönyörű ajándék
Lehet tapsolni? – kérdezte egy hölgy a 
környei Vackor Óvoda nagycsoporto-
sainak szavalatai után az Idősek Nap-
közi Otthona karácsonyi ünnepségén, s 
amikor elérkezett a taps ideje, könnyes 
mosollyal ütötték össze tenyereiket a 
megajándékozottak.

A gyerkőcök az otthon kollektí-
vájának meghívására érkeztek 
hozzájuk, szeretettel, lelkesen 

készülve karácsonyi versekkel, dalokkal, 
Betlehemes játékkal. Az idősek néme-
lyike örömmel fedezte fel az apróságok 
között unokáját, más az ismerős arcokat, 
többen pedig azt találgatták, hogy me-
lyik kislány, kisfiú kinek lehet a gyermeke… 
S mindeközben sóhajszerűen hangzottak 
a mondatok: de aranyos!... milyen szépen 
mondja!... gyönyörűek!...

Ilyenkor jókívánságokkal és kisebb-
nagyobb ajándékokkal kedveskedünk 

családtagjainknak, barátainknak, sze-
retteinknek. Ez az ünnep, melyet minden 
esztendőben annyira várunk… – ezt még 
az ünnepség kezdetén fogalmazta meg 
Halász-Becker Anita szolgálatvezető, s 
akkor talán maga sem gondolta, hogy 
az otthon idei ajándéka milyen szívhez 
szólónak bizonyul majd. 

A karácsonyfát már reggel közösen 
díszítették fel, közben áradt a készülő 
finom sütemények, no meg a forralt bor 
és tea illata... Az otthonba érkezők már 
ekkor sejthették, hogy nem akármilyen 
meglepetés vár rájuk…

Mosoly, büszke tekintet, múltidéző 
pillantás, a versek halk mormolása és 
a karácsony tiszta szeretetének érzése 
– talán így lehetne jellemezni az otthon 
karácsonyi ünnepségét, s hogy soha ne 
feledjék el ezeket a perceket, az óvo-
dások, az asszonyok és férfiak egy-egy 
mécses tartót is kaptak ajándékba. 

Debity Gyuláné pedig mintha a vers-
választás során már korábban ráérzett 
volna a csodára… Társait Ady Endre mű-
vének előadásával ajándékozta meg, s 
a Karácsonyi rege talán igazán valóra 
vált az Idősek Napközi Otthonában: de 
jó volna mindent, mindent, elfeledni, de 
jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz 
hittel, gyermek szívvel a világgal kibékül-
ni, szeretetben üdvözülni...

„Vélem-én”
Hohohohohóóóóóóóóó!!!

Lehet, hogy mire a kedves olvasóhoz eljut-
nak e sorok, a mostani – az eltelt évekhez 
képest – igen jelentős mennyiségű hóra 
már csak a sár és latyak emlékeztet. De 
ne feledjük, a télnek még nincs vége, 
megrázhatja még párszor és bőséggel 
dunnáját Holle anyó…

V an, aki szereti, van, aki gyűlöli a 
telet. Az örömök: a táj szépsége 
ilyenkor vitathatatlan, a hófedte 

fák festővászonért, fényképezőgépért, 
kirándulásért kiáltanak… A gyerekek hihe-
tetlen boldogsággal csúszkálnak, élvezik 
a szánkózást, a havat… 

De az is vitathatatlan, hogy bosszanko-
dunk is eleget. S legfőképpen az örömfor-
rás, a hó miatt. Tetszik, nem tetszik, elő kell 
keríteni a hólapátot, a seprűt. Úgy tűnik, 
sokaknak nem tetszik… Jól tudom, hogy a 
hó kotrásáról gondoskodók sem varázslók. 
Ezért sem hagyta el a szám egyszer sem 
morgás, ha olyan úton jártam, ahol a téli 
gumik ellenére is megkínlódott az autóm. 
Akkor sem berzenkedtem, amikor hazaérve 

nem találtam a kapubejárót. Egyszerűen 
„bekéredzkedtem” a szomszédéba, amíg 
megtisztítottuk. 

De nem mindenki vélekedik így. Az eltelt 
pár nap alatt mást sem hallottam, mint 
hogy „itt sincs letakarítva, ott sem járt még 
hókotró, miért havas még mindig…”

Voltak pillanatok, amikor hajszál válasz-
tott el az őszinteségi rohamtól, s a kérdés 
feltételétől: tetszik tudni, hogy tél van? És azt 
tetszik tudni, hogy télen szokott esni a hó? 
És hogy olykor sok-sok hó esik?

Végül senkivel sem szálltam vitába, 
de amit ma hallottam, az már kiverte a 
biztosítékot és iderángatott a klaviatúrá-
hoz. Nem egy, nem kettő, s nem is három 
környei zokon vette, hogy a hókotró a 
kapubejáróhoz tolta a havat. Már ez a 
felvetés is kiváltotta torkom viszketését és 
„krehácsolásra” késztetett, az egyik kedves 
háborgó azonban ki is találta a tutit: ha a 
hókotró nem jobbra, hanem balra hányná 
a havat, tiszták maradnának a beállók. 
No, hajrá! Igaza van kedves géniusz! Át 
tetszett gondolni, hogy ebben az eset-
ben hol landolna a hótömeg, miután az 
önkormányzat kotrója keskenyebb típusú 

traktor, s „oda-vissza” kotor? No hol? Hát az 
út közepén! A kapubejárók viszont valóban 
tiszták maradnának! Gratulálok! 

De tételezzük fel, hogy egy nagyobb 
géppel az utcát teljes szélességében 
lehetne kotorni. No, hát akkor lenne még 
haddelhadd, hogy vajha az utcán belül 
a jobb, vagy a bal oldal kapja a havat a 
bejáró elé?

Kedves Környeiek!

Azt gondolom, hogy a tél örömei 
mellett végre el kellene fogadnunk a 
„csúnyábbik” arcát is, s legfőképpen 
megköszönni azok munkáját, akik – 
miközben többségünk még a hajnali 
álmát alussza – azon szorgoskodnak, 
hogy ne álljon meg az élet községünk-
ben és külterületein. S ugyanezt teszik 
akkor is, amikor mi már rég édesdeden 
alszunk…

KÖSZÖNÖM! VALAMENNYI KÖRNYEI 
NEVÉBEN, VALAMENNYIÜKNEK!

Salamon Gyöngyi
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Karácsony
Majdnem félezer hetven év feletti idős 
kapott a környei önkormányzat karácso-
nyi ajándékaként személyenként egy-
egy háromezer forint értékű vásárlási 
utalványt. Akik ellátogattak az Idősek 
Karácsonya ünnepségre, már átvehet-
ték a hagyományos ajándékot, akik 
nem, azok január végéig tehetik meg 
a polgármesteri hivatal pénztárában. 

Z súfolásig megtelt az általános 
iskola tornaterme, ahol az Idősek 
Karácsonya rendezvény keretein 

belül hagyományosan a Német Nem-
zetiségi Hagyományőrző Gyermekcso-
port, az iskola művészeti néptáncosai, 
a Német Nemzetiségi Dalkör, a Vackor 
Óvoda Kamarakórusa és az iskola di-
ákjai ajándékozták meg a község szép 
korú lakóit, s mindenkit, aki ellátogatott 
a rendezvényre. 

Olyan karácsonyi meglepetéssel 
kedveskednek ők, melyet nem csoma-
golhatunk be szép papírba és tehetjük a 
karácsonyfa alá, de ha nyitott a szívünk 
a jóra, akkor olyan ajándékot kapunk, 
mely értékesebb bármely tárgynál. És 
ami még értékesebbé, még drágábbá 
teheti ezt az ajándékot az az, hogy ezt 
gyermekünk, unokánk, vagy egy isme-
rős kisgyermek adja számunkra. Ezért, 
ha a nézőközönség sorait fürkésszük, 
akkor láthatjuk, hogy mindenki a sze-
mével keresi a színpadon gyermekét, 
unokáját, testvérét, rokonát. És amikor 
megpillantja, akkor különös fény csillan 

a szemekben. Ez az a pillanat, amikor 
a szeretet megérinti szívét. Ekkor érzi 
át mindenki, hogy micsoda értékes és 
valódi ajándékot kap. Olyan ajándékot, 
melyet nem lehet boltban megvásárolni, 
olyan ajándékot, amelynek alapja a 
szeretet és jóság, és egy egész életen át 
tart – fogalmazta meg gondolatait Beke 
László polgármester, s köszönetét fejezte 
ki, mert a falu lakói a karitatív szervezetek 
idei adománygyűjtése során minden 
eddiginél nagyobb segítőkészséget mu-
tattak, s ezzel több, mint félszáz környei 
család számára varázsolták szebbé az 

ünnepet, tették számukra könnyebbé az 
azt követő mindennapjaikat. 

A környei önkormányzat hagyomá-
nyosan az Idősek Karácsonya kereté-
ben fejezi ki elismerését és köszönetét 
mindazok számára, akik önzetlen tevé-
kenységükkel rendszeresen segítséget 
nyújtanak a község kulturális rendezvé-
nyeinek szervezéséhez, lebonyolításá-
hoz. Örömteli, hogy a képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Kisebbségi Bizottsága jelöltjeinek sorát 
évről-évre egyre többen gyarapítják. 
Mindez jelzi, hogy egyre többen érzik 

úgy: nem csak lakhelyük, hanem ott-
honuk is Környe, egy nagy családhoz 
tartoznak, amelyért tesznek is önkéntes 
vállalásaikkal.

A szakbizottság ajándékát és oklevelét 
az ünnepségen Vadász Éva elnöktől és 
Friedrich Gyula képviselőtől az iskolai és 
a falusi ünnepélyeken való szereplésért 
Sabján Bence, Ponyi Attila, Pankotai 
Klaudia, Hoffart Ákos és Bálint Natália 
vehette át. Szintén elismerő oklevélben 
és ajándékutalványban részesült Fábián 
Józsefné, Annus néni, aki hosszú éveken 
keresztül volt meghatározó szereplője a 
Német Nemzetiségi Dalkörnek. Fárad-
hatatlanul tevékenykedett a fellépések, 
összejövetelek szervezésében.

A környebányai Közösségi Házban is 
ünnepeltek ezen a napon. Elsőként a 
Vackor Óvoda Kamarakórusának cso-
daszép dallamai melengették a szíveket, 
majd a helyi gyerekek, fiatalok és felnőt-
tek versekkel, citeraszóval, énekekkel és 
betlehemes játékkal, szívfájdító hiteleség-
gel és őszinteséggel idézték a ház falai 
közé a közelgő karácsony olykor fájó, de 
mégis szeretetteljes érzéseit.  

Vadász Éva itt adta át környebányai 
szerepléseiért Magos Csengének és Bozó 
Kucskár Anikónak a helyi ünnepi műsorok 
szervezéséért, részvételéért a szakbizott-
ság elismerő oklevelét és ajándékutalvá-
nyát, s természetesen egy-egy csokoládé 
is jutott valamennyi résztvevőnek. 

Svétecz László képviselő az ünnepségen 
további jó hírekkel és örömteli meglepe-
tésekkel is szolgált: a gyerekeknek azokat 
a csomagokat nyújtotta át, amelyek az 
Éjféli Kiáltás Misszió közreműködésével 
egyenesen Svájcból érkeztek ot tani 
gyerekek által összeállított ajándékként.  
A Samaritanius Alapítvány adományaként 
pedig szombaton 100 kilogramm tésztát, 
ugyanennyi lisztet, 50 kilogramm cukrot és 
10 doboz szárazsütemény oszthattak szét a 
szegényebb sorsú környebányaiak között. 

„Levél a Jézuskának 2012.”  
– írta és a környebányai 

karácsonyi ünnepség  
részeként felolvasta  
Bozó Kucskár Anikó

Kedves Jézuska!

Mi akartunk, hárman-négyen akar-
tunk neked karácsonyi pásztorjátékot 
előadni. Akartunk, az a néhány ember 
akart, aki vasárnaponként az imaházban 
összejön. Kerestük a szereplőket. Mária 
és József vállalták, ők mindig vállalják, 
József már a szerepét is tudta, Mária az 
altatót dúdolta neked, de a pásztorok 
nem értek rá. Az öreg pásztor várja a vi-
lágvégét, a kis pásztoroknak „ciki” a sze-
replés. A fogadósnak sok a dolga, most 
is robotol. Az énekes angyalnak elment 
a hangja, berekedt. Az idős angyalnak 

nem bírja a szíve, bár ő új szívvel is dalol. 
A három királyból is csak egy van, egy 
ember még se lehet egyszerre három 
király, pedig a koronák is meg vannak. 
Van, aki profi, és nem vegyül a köznép-
pel. A citerás is kiáll az ajtó elé, veri –veri 
a citeráját, csak senki nem hallja, vagy 
nem akarják hallani. A megtanulandó 
szerep max. 2-3 sor lett volna. Egy 2-3 
soros ima… ennyit sem tudunk elmondani 
neked. Kis jászladat is kerestük, kölcsön 
kaptuk valahonnan tavaly, de már senki 
sem emlékszik rá, hogy kihozott el Téged, 
melyik gyereké is voltál, vagy. Morgunk 
a gyerekekre, de még mindig jobbak, 
mint mi felnőttek. Ők legalább akarnak 
neked játékot játszani. Hisznek a kará-
csonyi csodában. Az ő szemükben ott a 
csillogás, a karácsonyi fény… 

Ha nincs ünnepünk, akkor csak hétköz-
napjaink vannak, és hétköznapokba csak 
belerokkan az ember... 

Várjuk az ünnepet, kapni szeretnénk 
valami szépet, de adni, no azt nem aka-
runk. Pedig egy vers, egy-két jó szó, egy 
dal nem kerül pénzbe. Akik itt szerepe-
lünk, nem azért tesszük, mert mutogatni 
akarjuk magunkat. Csak adni szeretnénk 
valamit Önöknek, neked kis Jézus.

Kedves Jézuska! Nincs tele a szívem ka-
rácsonyi fénnyel, nem tudom, mit hoz a 
jövő év. Én mégis kérlek, gyere el közénk. 
Jöjj el Uram Jézus!
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A megye ötödik bázisiskolája
Elnyertük a Vöröskereszt Bázisiskolája cí-
met – jelentette be büszkén és örömmel 
a Vöröskereszt környei szervezetének 
tanárelnöke, Láng Éva még november 
22-én az egészségvédelmi program 
keretében az általános iskolában. 

A tanárelnök akkor arra is felhívta 
az intézmény diákjainak figyel-
mét, hogy ez a rangos elismerés 

kötelezi is az iskolát, hogy – ha lehet – egy 
picivel még többet tegyenek az egészsé-
ges életmódért, s még elkötelezettebben 
működjenek együtt a Vöröskereszttel. 

Ugyanezt hangsúlyozták a január 
17-ei ünnepség vendégei is, hiszen 
ekkor érkezett el a pillanat, amikor az 
intézmény hivatalosan is átvehet te 
a „Bázisiskola” címet igazoló táblát 
Hamburgerné Újvári Iréntől. A Magyar 
Vöröskereszt megyei igazgatója az 
átadáskor kiemelte: a 2001-ben útjára 
indított országos program részeként a 
megyében a környei az ötödik iskola, 
amely elnyerte a címet.

A rendezvényen Kovács Dávid, a 
Magyar Vöröskereszt Ifjúsági szakmai 
vezetője is részt vett, s eskütételre kérte 
a diákokat. Ők pedig teli torokból ismé-

telték utána, hogy 
tudásuk maximumát 
adják saját életük, 
egészségük és isko-
lájuk fej lődéséér t. 
Szótárukból kitörlik a 
„nem”, „lehetetlen”, 
„majd később” sza-
vakat, helyettük az 
„igen”, „természete-
sen”, már meg is csi-
náltam” kifejezéseket 
használják. A diákok 
arra is felesküdtek, hogy álmukból feléb-
resztve is kívülről fújják a Vöröskereszt hét 
alapelvét, még kínaiul is. Sőt, örömmel 
éneklik az ifjúsági szervezet „Nád a há-
zam teteje” című indulóját…

Különleges pillanat érkezett el isko-
lánk életében. Szeretnénk minél több 
diákunk számára lehetőséget biztosí-
tani az elsősegélynyújtás elsajátítására, 
az egészségmegőrzés és baleset-meg-
előzés területén a fejlesztésre. Jó lenne, 
ha természetessé válnának számotokra 
az olyan korszerű, életmódbeli ma-
gatartásformák, amelyek nem csak 
egészségetek megőrzésében, hanem 
a felelősségteljes közösségi szerepvál-

lalásokban is kulcsfontosságúak lesz-
nek – ezt már Trézlné Staudinger Csilla 
igazgató intézte a diákokhoz, mielőtt 
bemutat ta a bázisiskola új logóját.  
A figurát a 6. b osztályosok készítették 
el Soltész László tanár úr segítségével: 
az alma és a Nap az egészséget, a 
mosoly a vidámságot, lelki harmóniát, 
a vöröskereszt pedig a segítségnyújtást 
jelképezi.   

Az igazgató zárásul egy önkéntes vér-
adó soraival érzékeltette, milyen jóleső 
érzés a segítségnyújtás, a másokkal való 
törődés: „mintha az ég is mosolyogna, 
ahol ember emberen segít, ahol a szere-
tet hálója szinte mindenkit bekerít.”

Karácsonyi utazás az iskolában
Nem csupán a hazánkban karácsonykor 
megszokott külsőségeket és szokáso-
kat, de a nagyvilág hagyományait is 
felidézték az általános iskola negyedik 
osztályos diákjai hagyományos ünnep-
ségük során. A diákok képzeletbeli útja 
Magyarországon ért véget, hiszen szá-
munkra akkor a legszebb a karácsony, 
ha itthon ünnepeljük…

A z énekkar műsora nyitotta az 
intézmény ünnepi programját, s 
ezúttal a dalos lelkű diákok Szar-

ka Katalin felkészítésében nem csupán 
énekelve, de különböző hangszereket 
is megszólaltatva varázsolták a szeretet 
ünnepének hangulatát a tornaterembe.  
A negyedikesek pedig tovább vará-
zsoltak… 

Demeterné Slezák Éva és Hajmáné 
Kalocsai Éva segítségével Föld körüli 
utazásra invitáltak mindenkit Írországba, 
Angliába, Olaszországba, Svájcba, Spa-
nyolhonba, s ízelítőt adtak abból, hogy 
a különböző nemzetek miként ünneplik 

a karácsonyt. De minthogy a mi szívünk-
nek a magyar hagyományok a leg-
kedvesebb, útjuk végén természetesen 
hazaérkeztek, s műsorukat betlehemes 
játékkal zárták.  

Az ünnepség zárásaként az önkor-
mányzat és az iskola ajándékai után 
elismerések átadására került sor. Trézlné 
Staudinger Csilla igazgató a helyesírási 
verseny eredményeit ismertette, s aján-
dékozta meg a legjobbakat. Az 5. évfo-
lyamon harmadik helyen végzett Tkalcsits 
Daniella, második lett Hartmann Vivien, s 
a legjobbnak Végert Dominika bizonyult. 
A hatodikosok között Krupánszky Eszter 
szerezte meg a harmadik helyet, második 
lett Laczó Hanna, első pedig Valakovics 
Dominik. A 7-8. évfolyam versenyzői között 
Tkalcsits Brigitta (8.a) lett a harmadik, 
Jakobi Réka (7.b) a második, míg a kép-
zeletbeli dobogó legfelső fokára Füstös 
Bence (8.b) 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 kö-
zösségi, kulturális eseményeinek. Ezúttal 
Vadász Éva, a bizottság elnöke tizenkét 
diáknak gratulált.

A Bolyai megyei matematika csa-
patversenyen való jó szereplésért Fóthi 
Norbert, Köpe Krisztián, Lóczi Boglárka 
és Nagy Lilla részesült elismerésben. Az 
iskolai és falusi ünnepélyeken való sze-
replésével Budavári Kinga, Kovács Kata-
lin, Füstös Bence, Tkalcsits Brigitta, Zelenai 
Zalán, Lehrreich Nikoletta és Balog Tímea 
érdemelte ki az elismerést. 

Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium 
és Szakközépiskola Adventi versenyén elért 
eredményeiért Menoniné Pillmann Teréztől 
az 5. évfolyamon  III. helyezett csapat tag-
jai, Kugler Maja, Pribéli Réka és Tóth Gab-
riella, valamint a 6. évfolyamon II. helyen 
végző diákok, Hüttner Henrietta, Muhari 
Alex és Törös Hajnalka részesült jutalomban.

Táncos vizsga  

A hét tapasztalatai, s a csoportok 
teljesítménye alapján úgy vé-
lem, hogy az önkormányzat és 

a szülők támogatása mellett nemcsak 
szép hagyománya, de jövője is van a 
néptáncnak Környén – ezt László Márta 
fogalmazta meg egy esztendővel ezelőtt, 
a nyolcadik táncos Családi Nap után, s 
az idei rendezvény ismét alátámasztotta 
gondolatait. A majdnem száz táncos és 
szüleik, nagyszüleik január 12-én zsúfolá-
sig megtöltötték az általános iskola ebéd-
lőjét, ahová a Kincső zenekar muzsikája 
varázsolt vérpezsdítő hangulatot.

A hagyományos élő-zenés bemu-
tató vizsga bevezetéseként ezúttal is 
bütykölde várta az apróságokat, akik 
kedvükre bőrözhettek, mandalát szí-
nezhettek, terményképet készíthettek, 
rajzolhattak a szülők és pedagógusok 
segítségével. 

A Családi Napon a kézműveskedés 
után az előkészítős táncosok nyitották 
sort, ízelítőt adva, hogy milyen népi 
énekekkel, játékokkal, táncokkal is-
merkedtek meg az eltelt időszakban.  
A legkisebbek később sorra bővültek ki 
az idősebb korcsoportokkal: a népes 

vendégsereg így lát-
hatott mezőföldi- és 
kanásztáncot, majd 
a nagyobbak kalo-
csai csárdást taní-
tottak a fiatalabbak-
nak. A lassú és friss 
csárdás olyan nép-
szerűnek bizonyult, 
hogy a gyerekeknek 
még a vendégeket, 
szülőket és nagyszü-
lőket is sikerült tánc-
ba vinni. A Kincső 
zenekar végül este 
hat óráig húzta a 

talpalávalót, nemcsak a vizsgázó di-
ákokat, de a vendégeket is alaposan 
kifárasztva. Ha úgy tetszik, a nap végén 
ezúttal is elégedetten summázhattak 
volna a szervezők, ha… Ha nem került vol-
na veszélybe a program legfontosabb 
eleme, az élő zene…

Mint ismert, januártól a környei álta-
lános iskola fenntartói feladatait is az 
állam látja el. Így értelemszerűen ő dönt 
a tervezett kiadások szükségességéről, 
mértékéről is.

Az intézmény jelenlegi fenntartója 
azonban csak azon kötelező költségek 
terheit finanszírozza, melyek közvetlenül 
az alapfeladat ellátásához szükségesek. 
Jelen álláspont szerint pedig egy ilyen 
eseményen, a néptáncosok évi két nyílt 
vizsgaelőadásán a zenekari részvétel 
nem minősíthető az oktatáshoz szorosan 
tartozónak, ezért annak terheit nem is 
kívánja viselni az állam.  

Köszönet tehát az „Értetek, Nebuló-
kért!” Alapítványnak, aki vállalta a 
zenekar költségének finanszírozását, 
így segítve, hogy idén is a megszokott 
hangulatú és színvonalú Családi Nap 
várhassa a kisebb-nagyobb táncoso-
kat és érdeklődőket! 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
programjai

2013. február 9. (szombat) 14.00 óra – Farsangi felvonulás és bál
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Megkérdeztük a polgármestert

Miért késik a művelődési ház átadása?
A faluban egyre többen találgatják, hogy 
vajon miért nem vehettük még birtokba 
a művelődési házat, amely külsejében 
már tökéletesen megújult? A kérdést Beke 
László polgármesternek is feltettük.

B eke László: A különböző szóbeszé-
dekkel ellentétben teljesen élet-
szerű okok miatt késik a művelődé-

si ház átadása. A pályázati támogatással 
megvalósuló építészeti beruházás tavaly 
ősszel, határidőre befejeződött, jelenleg 
a berendezése zajlik. Minden bizonnyal 
senkinek sem kell elmagyarázni, hogy 
akárcsak egy házfelújítás után, úgy attól, 
hogy szépen kifestettük a falakat, még itt 
sem lehet máris beköltözni. Folyamatban 
van a könyvtár berendezése, a televízió 

stúdiójának kialakítása, a színházterem-
ben a székek cseréje, s még sorolhatnám 
a tennivalókat a függönyök beszerzéséig 
bezáróan. Ahogy három esztendeje 
március 15-én a polgármesteri hivatal 
átadását is megünnepelhettük, úgy 
reményeink szerint idén, szintén ezen a 
napon nyitja majd meg kapuit a műve-
lődési ház is a környeiek előtt. 

Megkopó hagyományok
Január 6-a vízkereszt, a három királyok 
ünnepe, a környei római katolikus 
templom felszentelésének napja. Mint 
mindenütt, a helyi búcsú hagyománya 
a templom felszenteléséhez kötődik.

T öbb közeli, távoli ismerősömet emlé-
keztettem a környei búcsúra, sokan 
meglepődtek, mert nem is gondol-

tak rá. Pedig az első búcsú az országban, 
és nagy hagyományai voltak egykor. 

Sajnos ez évben már annyira meg-
kopott ez az ünnep, hogy alig volt 2-3 
sátoros a számukra kijelölt sportpálya 
körül. Nem hogy körhintás, de még lufis 
sem képviseltette magát. Rohanó, min-
den technikával elárasztott világunkban 
már nincs varázsa a körhintának, a cél-
lövöldének, a mézeskalácsszíveknek. Ma 
már minden megkapható a boltokban, 
wvebáruházakban, stb.

Pedig nem volt mindig így. Emlékszem 
gyerekkorom búcsújaira.  Mindig izga-
tottan vártuk a napot, persze akkoriban 
nem volt akkora trakta, ajándékozás ka-
rácsonykor, evés-ivás szilveszterkor, hogy 
a búcsú napjára csömört kaphattunk 
volna az étkektől, ajándékoktól. Nagy 
volt a vendégeskedés, a rokonlátoga-
tások falun belül is. Napokkal előtte már 
készültek a sütemények, a szárazak a 
sublótfiókban vártak a sorsukra, a kréme-
sek csak az utolsó pillanatban készültek 

el. Szinte minden háznál vágtak disznót, 
nem volt hiány a friss húsokból sem.

A délelőtti ünnepi szentmiséről kijövet 
már csemegéztünk a portékák között, 
hiszen volt idő, amikor a templom körül 
voltak felállítva az árusok sátrai, később 
aztán sok éven keresztül a cukrászdá-
nál lévő parkolóban, két hosszú soron 
álltak egymás mellett a sátrak.  Szinte 
kötelező volt ebéd után lelátogatni és 
körbemustrálni a kínálatot, találkozni 
rég nem látott ismerősökkel, akik erre a 
napra is hazalátogattak szülőfalujukba. 
Hol volt akkor még a kínai, a nyugati áru? 
Jóféle magyar fröccsöntők, kézművesek, 
bazárosok kínálták portékájukat és mi 
gyerekek mindig találtunk kincseket a 
kevés zsebpénzünkhöz mérten, és min-
dig szomorkodva hagytuk ott azt, amit 
nem vehettünk meg pénzhiány miatt. 
Búcsú utáni kedden, amikor a téli szüne-
tet követő első nap iskolába mentünk, 
nagy-nagy boldogsággal mutogattuk 
egymásnak a szerzeményeinket.

Persze akkor nem volt piacgazdaság, 
plázakonkurencia. Sok holmihoz csak ilyen 
alkalmakkor jutottunk hozzá. Az édességes 
pulton ott lapult a kakasnyalóka, a télifagyi, 
amire mindig tartalékoltunk egy pár forin-
tot. Mennyire irigyeltük azokat a lányokat, 
akiknek a fiúja, vagy udvarlója virágot, 
plüssmacit lőtt a céllövöldésnél. Talán két 
forint volt egy lövés, és örökös volt a gyanú, 

hogy a légpuskák biztos el vannak állítva, 
mikor a sokadik kísérletre sem sikerült a 
kiszemelt ajándék becserkészése.

A búcsúbál is nagy attrakció volt.  
A kultúrház mindig zsúfolásig megtelt a 
mulatni vágyókkal. A messziről jött ven-
dégek is itt maradtak vendéglátóiknál, ki 
nem hagyták volna a mulatságot. Sokszor 
bizonyult kicsinek a „táncparkett”. Hajnal 
5 előtt kevesen mentek haza, nehéz volt 
otthagyni a jó hangulatot. Voltak, akik 
szinte a bálból mentek dolgozni, éppen 
csak hazaugrottak átöltözni, aztán in-
dultak is a vonatra. Sok-sok éven át még 
búcsú hétfőn is báloztak a környeiek,. 
és egy hét múlva vasárnap a kisbúcsút 
is megtartották,  az árusok is eljöttek  a 
csecsebecséikkel. Talán az idősebb ge-
neráció még el-elnosztalgiázik ezeken a 
régen volt szép hagyományokon.

Mára már valószínű, hogy nevetsé-
gesnek, idejétmúltnak tűnik a gyerekek, 
fiatalok körében az egykor volt búcsúk 
hangulata, a körhinták, a lufiárusok, a 
mézeskalácsszívek, a krumplicukor és 
a zsákbamacska… vagy mégsem?  Kis 
unokám kifejezetten csalódott volt, hogy 
nem tudott lufit venni a zsebpénzén az 
idei búcsúban…

Jó volna mégis, ha nem hagynánk ve-
szendőbe hagyományainkat, valahogy 
talán még feléleszthető.

Molnárné Varga Katalin

Fiatalabbtól tanulni sosem szégyen. Bár 
az e rovatban megjelentetett receptek 
általában anyáink, nagyanyáink által 
sütött, főzött étkekből kerül ki, azért 
néha talán kivételt tehetünk, hogy 
az ifjabb nemzedék remekeit is köz-
zétegyük. Mint anya büszke vagyok 
lányaimra; mindkettő kitűnően süt-főz. 
Míg az egyik a hagyományos konyha 
híve, addig a másik kísérletező, minden 
lehető újat kipróbál. Az alábbi nem 
szokványos tortával karácsonyra lepte 
meg a családot. Nagyon finom volt, a 
megszokottól eltérően különleges, és 
főképp nem drága édesség.

MÁKOSGUBA TORTA

Hozzávalók: 

• csatos kerek tortaforma (kb. 24 cm-es). 

A tésztaalaphoz: • 15 dkg liszt • 5 dkg vaj  
• 1 egész tojás • 4 dkg cukor • pici só.

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk  
és 30 percre hűtőszekrénybe tesszük.

Közérdekű információk
Influenzahelyzet

Az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványügyi Központ (ECDC) jelentése 
szerint 2013. első hetében már 16 ország 
jelentette, hogy az influenzaszerű tüne-
tekkel orvoshoz fordulók száma emel-
kedett, s 10 európai ország számolt be 
földrajzilag kiterjedt influenzajárványról. 
Magyarországon 2013. második hetében 
több mint 50 százalékkal nőtt az influen-
zaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók szá-
ma, eddig a beküldött mintákból 4 eset-
ben influenza A(H1N1), 1 influenza A(H3), 
1 influenza B vírus jelenlétét mutatták 
ki. A járványügyi szakemberek néhány 
hét múlva Magyarországon járványos 

megbetegedéseket valószínűsítenek. 
A térítésmentes védőoltások a házior-
vosoknál még rendelkezésre állnak, a 
védettség kb. 2 hét múlva fejlődik ki.  
A fokozott kockázati csoportokba tarto-
zók vehetik ezt igénybe, az oltás felvétele 
egyre sürgetőbb. Minél többen éljenek e 
lehetőséggel, előzzék meg a betegség 
kialakulását!

Összeállította: Dr. Solti Hilda járási tisztifőorvos

Tatabányai parkolás

A tatabányai önkormányzat értesíti a 
megyeszékhelyre autóval érkezőket, 
hogy a fizető parkolás igénybevételéhez 
a 2012. év feliratú parkoló szelvények 

2013. I. negyedév végéig, március 31-ig 
felhasználhatóak. 2013. április 1-jétől 
parkolásra kizárólag a 2013. év felira-
tú, hologramos biztonsági matricával 
ellátott szelvényeket lehet használni. 
Az elővételben megváltott és fel nem 
használt szelvényeket április 1 után a 
fizetőparkolás ügyfélszolgálatán díj -
mentesen kicserélik.

Évzáró taggyűlés

A Vöröskereszt környei szervezete január 
29-én, kedden 18.00 órától tartja évzáró 
taggyűlését a Közösségi és Tájházban.  
A rendezvényre minden tagot és érdek-
lődőt szeretettel várnak. 

Rémálmunk – a fejtetű
Környén jelenleg nincs tetűjárvány!

P ontosan azért írok most erről a 
témáról, mert talán higgadtan 
végig tudjuk olvasni, senki nem 

érezheti, hogy RÓLA van szó. Nagyon 
érzékenyek vagyunk ebben a témában, 
pedig nincs okunk rá. Nem háborodunk 
fel, ha bárányhimlőt hoz haza a gyerek, 
és ez is csak egy fertőző betegség. Na 
jó, az biztos, hogy több gond van vele !

De miről is van szó: a fejtetű 2-5 mm hosz-
szú szürkésbarna vérszívó rovar. Repülni 
nem tud, de a hírével ellentétben igen 
gyorsan mászik, és erősen kapaszkodik 
a hajszálon. Ezért egy egyszerű hajmo-
sás nem távolítja el. Egy nőstény bogár 
8-10 serkét (petét) is lerakhat naponta! 
A serkéket egy cement-szerű anyaggal 
ráragasztja a hajszálra a fejbőrhöz közel, 
így az sem jön le hajmosásnál. 1 hét alatt 
kelnek ki, 2-3 hét alatt már ivarérettek. 
Mindezt úgy, hogy egy kis viszketésen 
kívül semmit nem érez a gyerek. Mire kide-
rül, lehet több száz serke és bogár a fején.

Elsősorban gyermekközösségekben 
terjed, közvetlen érintkezéssel, széktámla, 
ágynemű, törülköző, sapka, sál, hajpánt, 
fésű, hajkefe közvetítésével. Elkaphatják 
(el is kapják) a családtagok is, ezért 
minden esetben az egész családot kell 
kezelni.

A kezelésnek tetűírtó szerrel kell tör-
ténni (Nit tyfor, Pedex, Nix stb.) Mivel 
ezek érintőmérgek, csak akkor hatnak, 
ha a kezelés nagyon alapos, minden 
egyes bogár és serke kap belőle. Nem 
is jó az általánosan használt „bekenés” 
szó, mert itt a haj teljes átáztatása a cél. 
Gyakori hiba, hogy a szert lemossák a 
hajról! Nyugodtan rajta lehet hagyni a 
következő hajmosásig, addig is véd a 
visszafertőződéstől, és az esetleg mégis 
kikelt bogarakat is elpusztítja. Sajnos 
nagyon drágák ezek a szerek, de pont 
ezért érdemes nagyobb kiszerelést ven-
ni, mert úgyis sok kell. Több hétig, néha 
hónapig is eltart a teljes gyógyulás. 
Segíthet a hajszárító, nyáron a nap, a 
szél. A tetű ugyanis a meleg párás lég-

kört szereti, szá-
raz levegőben 
hamar elpusztul. 
Fiúknál érdemes 
nagyon rövidre 
levágni a hajat. 
A zselézett, lak-
kozott hajat nem 
szeret i ,  fes tet t 
hajban viszont 
láttam már.

A serkék nagyon ellenállóak, ezért 
gyógyultnak csak az a gyermek tekinthe-
tő, akinek a hajszálairól az utolsó serkét is 
lehúzták. Én tudom, hogy ez milyen sok 
türelmet és időt igényel, de másként nem 
tudjuk a továbbfertőződést megakadá-
lyozni. Hozzánk a tanácsadóba bármikor 
be lehet jönni, szívesen segítünk, ha kell 
szerrel is. 

Csak egyet ne tegyünk! Ne szégyelljük, 
mert nincs miért! Ha titkolózunk, csak a 
terjedését segítjük!

Szép (fertőzésmentes) napot kívánok! 
Kissné Ágoston Éva védőnő

Anyáink, nagyanyáink 
receptes könyvéből MÁKOSGUBA TORTA

Gubakeverékhez: • 6 kifli kockákra vágva 
(legalábbis apróbbra, mint a karika)  
• 4 tojás sárgája • 20-25 dkg mák  

• 6-10 dkg porcukor • 6 dl tej • 1 vaníliás cukor.
A mákot ledaráljuk, majd belekeverjük a cukrot, 

a tojás sárgáját, a vaníliás cukrot és a tejet. 
Ezzel a masszával leöntjük a kifliket  
és hagyjuk, hogy megszívja magát.

Közben a sütőt 175 fokra előmelegítjük.  
A tésztaalapot 30 perc pihentetés után kerekre 

nyújtjuk, (a formát vajazzuk, lisztezzük)  
és 10 percig elősütjük.

A habhoz: • 15 dkg porcukor • 4 tojás fehérje 
(szobahőmérsékletű). A tojásfehérjéket  

először addig verjük, amíg elkezd habosodni, 
majd a porcukrot kanalanként hozzáadjuk 

(minden egyes kanál között kb. egy percig  
verjük, hogy kifényesedjen a hab) addig  
folytatjuk, míg el nem fogy a porcukor,  

illetve kemény nem lesz a habunk.

Összeállítás: 
A félkészre sütött tésztaalapra ráhalmozzuk a 

gubamasszát, jól megnyomkodjuk és  
rásimítjuk a felvert tojáshabot, vigyázva, hogy 
ne nagyon érjen a hab a tortaforma széléhez, 

mert nehezebb lesz leválasztani, 
majd 20-25 percre visszatesszük a sütőbe.

Megjegyzés: lehet reszelt almával is dúsítani  
a gubamasszát, ízlés szerint

Molnárné Varga Katalin
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SzületésnaposokMegérkeztünk!

Két és fél percenként születtek a gólok
Az eltelt esztendők legnagyobb szabá-
sú Karácsony Kupáját rendezték meg 
december 22-én Környén. Az általános 
iskola tornatermében tíz csapat teljes 
munkaidőben rúgta a bőrt, merthogy a 
2x10 perces játékidők a döntővel együtt 
pontosan 480 percet, azaz 8 órát tettek 
ki, persze, azért a játékosok pihenhettek 
a meccsek között.

A már hagyományos teremlabdarúgó 
kupa kapcsán olyan nagy érdeklődés 
mutatkozott, hogy Török Mihály szer-
vező nem is tudta valamennyi csapat 
nevezését elfogadni, hiszen 14 gárda 
szerette volna megmutatni tudását. Így 
a szerencsések között öt helyi, valamint 
kömlődi, móri, oroszlányi és két „céges” 
együttes labdarúgói léphettek pályára, 
bízva abban, hogy végül ők vihetik haza 

a kupát.
A mérkőzések han-

gulatát minden bi -
zonnyal nem adják 
vissza, de talán ér-
zékeltetik a számok: 
a 480 perces tiszta 
játékidő alatt össze-
sen 172 gól született, 
azaz, alig több mint 
két és fél percenként 
rezgett a háló. A ka-
pufákról nem készült 
statisztika, s azt is csak 
megsaccolni lehetne, 
hogy a játék közben 

a pályán, illetve a kispadon nagyjá-
ból hány percet töltöttek a focisták a 
játékvezetői ténykedés kritizálásával. 
De ez a megjegyzés természetesen 
csak kedveskedő incselkedés e sorok 
írójától, s még véletlenül sem minősíti a 
mérkőzések színvonalát, hiszen az urak 
hihetetlen elánnal és győzni akarással, 
no meg rutinnal léptek pályára. Szinte 
minden meccs előtt elhangzott: ez lesz 
az évszázad rangadója! 

A csoportmérkőzések után következett 
a keresztbejátszás, majd pedig kialakult 
a végeredmény. A harmadik helyen vég-
zett a Blue Dragon, míg a tavalyi kupa-
győztes Vashíd együttesét megfosztotta 
trónjától és a második helyre szorította 
az XXL-redőny.

A tornán a legtöbb, 12 gólt Bombitz 
Tamás szerezte, ezért megérdemelten 
vehette át a Gólkirálynak járó elismerést, 
s úgy tűnik, hogy Lord Sándort nehéz 
felülmúlni, hiszen az előző esztendőben 
is ő bizonyult a legjobb hálóőrnek, s idén 
is neki gratulálhatott a Legjobb Kapus díj 
átadásakor Török Mihály.    

Szenzációs évbúcsúztató
Majdnem kétszázan búcsúztatták az 
óévet a környei általános iskolában 
a már hagyományos szilveszteri bál 
keretében, s akik úgy döntöttek, hogy 
éjfélkor itt hallgatják meg a magya-
rok számára legszebb lírai alkotást, a 
Himnuszt, nem csalódtak: az Obergalla 
Kapelle olyan fergeteges hangulatot te-
remtett, hogy a táncparkett még hajnali 
négy órakor is zsúfolásig telt.

A kiadások levonása után 112 
ezer forinton „osztozkodha-
tot t ” fele-fele arányban az 

iskola és az óvoda, hiszen az is hagyo-
mány, hogy a bál hasznát a szervezők 
a falu legkisebb gyermekeiről gondos-
kodó intézményeknek ajánlják fel. Mint 
Török Mihály tól megtudtuk, számos 
dicséret és elismerés érkezett a terem 
berendezése és díszítése kapcsán is, 
ami igazi csapatmunka volt. A méltó 
környezet, s ezzel a szilveszteri hangu-
lat megteremtéséért Dubász Dávidot, 
Hoffart Ákost, Karnuts Attilát, Karnuts 
Katalint, Lehrreich Nándort, Magosi  Ju-
ditot, Magosi Kittit, Moncz Tibort, Nyilas 
Máriát, Pankotai Klaudiát, Papp Csabát, 

Samu Károlyt és Vanya Balázst illeti a 
köszönet. S egyáltalán nem utolsó sor-
ban köszönet a bál támogatóinak, akik 
a következők voltak:

    
• Baracskai Gép Kft. • Edit Virágbolt  
• Faforg Span Kft. • Frech Attila  
• Géniusz-Trade Kft. • Kényelem Bútor 
Kft. • Kollár-Vill Bt. • Környe Beton Kft. 
• Környe-Bokod Takarékszövetkezet 
• Plantágó Gyógyszertár • Prekob 
György Építési Kereskedés • Török Kft. 
• Transintertop Kft. • Venter Mihály 
Méhészet • Vértes Energetika Kft.

40 éve ajtónálló
Szemeti tiszteletes a hitben ajtónál-
ló lett! Ajtónálló, aki önkormányzati 
képviselőként, gépkocsi oktatóként is 
mutatta a helyes utat… Megmaradt 
ajtónállónak, hogy amikor jön a szá-
monkérés, elmondhassa: megőrizte 
a nyájat. Megőrizte, sőt, gyarapította 
mindazt, amit reá bízott az Isten. 

G yarapította nem kis erőfeszí-
tések árán a tagyosi Dinnyés 
Kastély visszaszerzésével, fel-

újításával. Gyarapította önkormányzati 
segítséggel, a templom új tornyának 
megépítésével, az ablakok cseréjével – 
méltatta Dr. Ördög István, a presbitérium 
tagja Advent negyedik vasárnapjának 
istentiszteletét követően Szemeti Ferenc 
életútját és munkásságát abból az 
alkalomból, hogy a lelkész már négy 

évtizede szolgálja a környei közösséget. 
A tegnapunk múlttá változott, a holna-

punk előttünk szalad, a ma az egyetlen 
kincsünk a jóra – idézte Wass Albertet, 
megköszönve a negyven év elhivatott-
ságát, s azt kívánva, hogy a lelkészt 
tartsa meg Isten közöttünk és családja 
körében, hogy mutathassa a helyes utat 
a jövendő nemzedéknek is. 

Az egyházközség vezetése, a gyüleke-
zet irányítása mellett a nevéhez köthető, 
hogy falunkban felépült a parókia, lét-
rejött a tagyospusztai ifjúsági tábor és 
konferenciaközpont. Egyházi feladatai 
mellett aktív szerepet vállalt községünk 
életében, 1990-től 2010-ig önkormányza-
ti képviselő volt. Végig részt vett abban 
a fejlesztő munkában, melyről minden 
egyes itt élő és a községünkön áthaladó 
ember elismeréssel szól – ezt már Beke 

László polgármester fogalmazta meg, s 
egy személyes élményét is megosztotta 
a jelenlévőkkel. Mint mesélte, Szemeti Fe-
renc az egyik március 15-i ünnepségen 
nagyon szívhez szóló beszédet mondott, 
amiért ő elismerését fejezte ki, a lelkész 
azonban egyetlen rövid mondattal így 
felelt: nem az a lényeg, hogy szép le-
gyen, amit mondunk, hanem, hogy igaz!

Nem könnyű megtalálni az igaz szót, 
de törekedni kell rá, igyekezni kell, hogy 
a dolgok, hogy az életünk ne csak 
kívülről látszódjék szépnek – köszönte 
meg a polgármester a tanítást, azt a 
sok igaz szót, mellyel a negyven év alatt 
a nagytiszteletű a környeiekhez szólt, és 
amelyek minden bizonnyal nyitott fülek-
re és nyitott szívekre találtak. 

Bacher Péter és Bogyó Zsófia szavala-
ta után Horn Józsefné és Baranya Gyula 
köszöntötte és köszönte meg a gyüleke-
zet és a presbitérium nevében a Szemeti 
házaspár áldozatos szolgálatát, adta át 
az egyházközség tagjainak szívből jövő 
ajándékát azzal a kívánsággal, hogy a 
tiszteletes sokáig használja egészséggel 
és örömmel.

Az ajándék „leleplezésekor” Szemeti 
Ferenc a megható ünnepi percek során 
elhangzott idézetekre és versekre utalva 
így fogalmazott: ígérem, hogy Wass 
Albertet, Nyírő Józsefet és Márai Sándort 
fogok olvasni ebben a fotelben. Majd 
a hálaadás és a köszönet jegyében 
ezeket a gondolatokat osztotta meg a 
jelenlévőkkel: hála az Úristennek, hogy 
mindegyikőnket megtartott, megsegí-
tett, itt lehetünk ma. Köszönetként pe-
dig itt nagyon sok minden elhangzott. 
Én köszönöm a gyülekezet szeretetét, 
türelmét és a család segítségét. Áldjon 
és segítsen bennünket az Úristen, hogy 
még sokszor tudjunk találkozni ebben 
a teremben!

„S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, 
vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ!…”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése 
óta három kisleány született. 

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit: 

Marton Balázs és Szilbereki Judit  
kislányát, Esztert, 

Tanácsi Lajos és Farkas Adrienn  
kislányát, Nórát, valamint

Pintér István és Keresztes Márta  
kislányát, Hannát.

Szüleiknek és az apróságoknak hosszú, boldog életet kívánunk!

Kedves Anyukák, Apukák, Nagymamák és Nagypapák!
Örömünkre a „Megérkeztünk” híreket egyre többen szeretnék megosztani a 
környeiekkel. Természetesen azon babák érkezéséről is örömmel számolunk 
be, akik anyukája, apukája községbeli, csupán rövidebb ideje más településre 
költöztek, s a picik nem Tatabányán születtek. Ha szeretnék, hogy hírét vigyük a 
kicsik megszületésének, hívják Kissné Ágoston Éva védőnőt a 06 20 2140901-es 
telefonszámon. 

Szülőföld program
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 támogatott 18 éves kora után juthat hozzá a rendeletben meghatá-
rozott feltételekkel. A támogatás nem jár automatikusan, azt igényelni kell a 
polgármesteri hivatalban, bővebb információ is ott kérhető.

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük  
a falu azon szép korú lakóit, akik januárban ünneplik kerek születésnapjukat:

85 esztendős
Nagy Józsefné (január 20.)

80 esztendős
Szabó Zsigmondné (január 1.) 

Horváth Béláné (január 8.) 
Eck Jánosné (január 25.)

75 esztendős 
Lengyel Ferencné (január 28.) 
Fogarasi Istvánné (január 25.) 

Kiss Károly (január 30.) 
Bedecs Lászlóné (január 27.) 

Csamangó Józsefné (január 20.)
70 esztendős

Dr. Pálosné Dr. Bogád Judit (január 10.)    
Szlafkai Bertalan (január 18.) 

Kiss Károlyné (január 25.) 
Németh Imréné (január 17.) 
Tóth Istvánné (január 10.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!
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Járási központok jöttek létre és állami 
kézbe kerültek az általános iskolák. Emel-
kedett a minimálbér, csökkent a rezsi, 
jön a járásbíróság, drágul az alkohol és 
az autógáz, szigorodik az energetikai ta-
núsítvány, és 2013-ban eggyel kevesebb 
hosszú hétvége vár ránk. Csupán néhány 
változás a sok közül…

Hat járási központ a megyében 

Megkezdték működésüket a járási hivata-
lok, Komárom- Esztergom megyében hat: 
Tatán, Tatabányán, Esztergomban, Kisbé-
ren, Oroszlányban és Komáromban. Kör-
nye a tatabányai járáshoz tartozik. 

Tatabányai Járási Hivatal  
címe, elérhetősége,  

ügyfélfogadása:

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8. Telefon: 
34/515-700. Okmányirodai időpont-
foglalás: 06/80-204-064, 34/515-700/345 
mellék, il letve a www.tatabanya.hu , 
valamint www.magyaroszag.hu webol-
dalon keresztül. Fax: 34/515-715. E-mail: 
hivatal@tatabanya.kemkh.gov.hu. A 
törzshivatal ügyfélfogadási ideje, 
hétfő: 13 –17 óra, szerda: 8–12, illetve 13–16 
óra, péntek: 8–12 óra. Az okmányiroda 
ügyfélfogadási ideje, hétfő: 8–12 és 
13–17 óra, kedd–csütörtök: 8–12 és 13–16 
óra, péntek: 8–12 óra.

A járási hivatal ügysegédje, Antal György 
minden héten, kedden 9.00 órától 11.30 
óráig a Környei Polgármesteri Hivatalban 
ügysegédi feladatokat fog ellátni. Külö-
nösen az alábbi ügyekben lehet hozzá 
fordulni: • időskorúak járadéka, és ápolási 
díj megállapítása • közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapítása • egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságról hatósági 
bizonyítvány kiadása • a polgárok szemé-
lyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásával, lakcímváltozások bejelentésével 
kapcsolatos feladatok • iskoláztatási támo-
gatás folyósítása, szüneteltetése • egyes 
építésügyi hatósági ügyek • szabálysértési 
ügyek.

A járások kialakulásával egyide-
jűleg a települési önkormányzat 
jegyzőinek feladata nem csak 
csökkent, hanem jogszabály újabb 
feladatok ellátását telepítette a 
jegyzők hatáskörébe. E szerint 2013. 
január 1-jétől ismételten a tevékenység 
végzése szerinti település jegyzőjének 
feladatkörébe tartozik a telepengedélyek 
kiadása. Új feladatként jelentkezik a vásá-
rok, a piacok és a bevásárlóközpontok szol-
gáltatás felügyeletének ellátása, beleértve 
az engedélyezési eljárás lefolytatását is.  
A zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az első-
fokú hatósági jogkört 2013. január 1-jétől 
szintén a települési önkormányzat jegyzője 
látja el.

A járásszékhelyek mellett 2013 végére 
kialakítják a járási hivatalok integrált ügy-
félszolgálatait, a járási kormányablakokat 
is, melyek elsődleges célja, hogy a lehető 
legtöbb államigazgatási ügy elintézhető 
legyen egy helyen, a kormányablakon 
keresztül. Komárom- Esztergom megyében 
9 kormányablak lesz.

Állami kézben  az iskolák

Az iskolák az állam kezébe kerültek, 
létrejöttek a tankerületek, szeptembertől 
pedig új kerettantervek, új tankönyvek 
és új szabályok alapján oktatják majd 
a diákokat. Az egyházi ,  magán- és 
alapítványi intézmények kivételével az 
ország összes általános iskoláját, közép-
iskoláját, szakiskoláját, kollégiumát és 
pedagógiai szakszolgálatát átveszi az 
önkormányzatoktól az állam, ugyanakkor 
a háromezernél nagyobb lélekszámú 
településeken a rezsit, a karbantartás és 
a felújítás költségeit, a takarítók, a gond-
nokok és a portások bérét továbbra is az 
önkormányzatok állják. 

Az általános és középiskolák a járások-
hoz, a pedagógiai szakszolgálatok és a 
szakiskolák a megyei tankerületekhez, az 
óvodák és könyvtárak pedig az önkor-
mányzatokhoz tartoznak majd. 

A diákok a tanév végéig ugyanabban 
az épületben, ugyanazoknak a tanárok-
nak az irányításával tanulnak, mint eddig, 
ugyanazokból a tankönyvekből, mint 
eddig. Szeptembertől azonban az elsős, 
ötödikes és kilencedikes diákokat már az 
új kerettantervek alapján oktatják majd. 
Kötelező lesz a hittan vagy az erkölcstan, 
több új tantárgy kerülhet az órarendbe, 
mint például a sakk vagy a lovaskultúra. 
A tanítás is tovább tart, az iskolák délután 
négy óráig foglalkozásokat szerveznek 
szeptembertől.

Szeptembertől hatéves korban kötelező 
iskolába küldeni a gyerekeket, hacsak ala-
pos indok alapján nem dönt másképp az 
óvoda. Az elsősöknek– szociális helyzettől 
függetlenül – ingyen lesz a tartós tankönyv, 
a kistelepüléseken pedig már nyolc diákkal 
is indulhat alsó tagozat.

Emelkedett a minimálbér

A minimálbér 93 ezer forintról 98 ezerre  
nőt t, ami csaknem 5,4 százalékos nö-
vekedés. A szakmunkás minimálbér 
108 ezerről 114 ezer forintra emelkedett,  
5,6 százalékkal.

Csökkent a rezsi

A gázszolgáltatás alapdíjai 10, a gáz-
mennyiségért fizetendő összegek pedig 8 
százalékkal lettek alacsonyabbak, a kilo-
wattóránként számolt lakossági áramárak 
pedig szintén 8 százalékkal csökkennek.  

Drágul az alkohol és az autógáz

Nőtt az alkohol és az LPG (autógáz) üzem-
anyag adótartalma is. Az alkoholos ter-
mékeké 15 százalékkal – a sör és a pezsgő 
jövedéki adója csak 10 százalékkal –, az 
autógázé pedig januárban és májusban 
is 50-50 százalékkal. 

Szigorodott az  
energetikai tanúsítvány

Januártól már az 50 négyzetméter alatti 
épületek eladásánál, illetve bérbe adásá-
nál is kell energetikai tanúsítványt készíteni.

Másik előírás, hogy a lakáshirdetésekben 
is meg kell adni az épület energetikai be-
sorolását. A tanúsítványok kötelező eleme 
lett a felújítási javaslat, kivéve, ha nem 
lehet költséghatékony felújítást végezni. 
Ez utóbbi körbe tartozhatnak például a 
műemlék jellegű épületben lévő lakások. 
A tanúsítványokról központi nyilvántartás 
készül és lesz minőség-ellenőrzés is.

Munkaszüneti napok 2013-ban

2013. március 15. – péntek  
(hosszú hétvége)

2013. április 1. – hétfő, Húsvét hétfő  
(hosszú hétvége)

2013. május 1. – szerda

2013. május 20. – hétfő, Pünkösd hétfő 
(hosszú hétvége)

2013. augusztus 20. – kedd  
(augusztus 24. szombat munkanap,  
aug. 19. hétfőt akkor kell ledolgozni)

2013. október 23. – szerda

2013. november 1. – péntek,  
Mindenszentek (hosszú hétvége)

2013. december 25. – szerda  
(december 21. szombat munkanap, 

dec. 24. keddet akkor kell ledolgozni)

2013. december 26. – csütörtök
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