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Környe is támogatja a kórház fejlesztését
2,5 millió forintos támogatást szavaztak 
meg december elején rendkívüli ülésen 
a környei képviselő-testület tagjai a tata-
bányai Szent Borbála Kórház fejlesztési 
terveinek megvalósításához.

A z intézmény az elmúlt időszak-
ban négy pályázaton is nyert: 
a koraszülött osztály fejlesztése 

elkészült, az épületszigetelés és az új 
kórházi szárny építése folyamatban van.  
A negyedik a sürgősségi osztály kiala-
kítása. A több mint egy milliárd forintos 
beruházás infrastrukturális fejlesztést, 
új orvosi eszközök és műszerek, az MR 
készülék beszerzését, valamint az osztály 
biztonságos működtetéséhez nélkülöz-
hetetlen informatikai bővítést is lehetővé 
tesz. A rendelkezésre álló uniós támoga-

tás azonban nem biztosít teljes körű fe-
dezetet arra, hogy az egyik legfontosabb 
terület, a sürgősségi megvalósulhasson. 
A projekt befejezéséhez a hónap ele-
jén mintegy 185 millió forint hiányzott.  
66 millió forintot a kórház belső átcsopor-
tosítással elkülönített, de további 75 millió 
forint volt szükséges az eszközök, gépek 
és műszerek beszerzéséhez, ezért Lőke 
János, a Szent Borbála Kórház főigaz-
gatója a tatabányai önkormányzathoz 
fordult segítségért, amely 30 millió forintot 
csoportosított át a célra, s felhívással 
fordult önkormányzatokhoz, gazdasági 
társaságokhoz.

A felhívás alapján december közepé-
ig majdnem tíz vállalkozás csatlakozott 
különböző nagyságrendű összegekkel a 
segítségnyújtáshoz, s a környei képviselők 

is úgy határoztak, hogy támogatják a 
fejlesztést 2,5 millió forinttal.

A döntés kapcsán Beke László pol-
gármester elmondta: a falu számára is 
rendkívül fontos, hogy a megyeszékhelyi 
kórház fejlesztése megvalósuljon. Az MR 
készülék hiánya már hosszú évek óta 
égető probléma, a környeiek – a többi 
településen élő ellátot t betegekhez 
hasonlóan – kénytelenek Budapestre, 
Székesfehérvárra ingázni a vizsgálat 
miatt, a hónapokig tartó várakozásról 
nem is szólva. Ezért határoztak úgy 
a képviselők, hogy a község anyagi 
lehetőségeihez mérten támogassa a 
beruházást, járuljon hozzá a gyógyító 
munka színvonalának növeléséhez, 
melynek jótékony hatásait a környeiek 
is érezhetik majd.

Advent első vasárnapján 
kigyúltak az ünnep fényei

Szakálné Gaál Monika és Áncsák Lilla előadásában, a karzatról csendült fel nov-
ember 30-án, Advent első vasárnapján 16 órakor a Csendes éj a zsúfolásig megtelt 
környei katolikus templomban, ahol elsőként Dr. Árendás József önkormányzati 
képviselő, az egyházközség tagja köszöntötte a jelenlévőket. 

Õ 2. oldal

364 nap legyen 
a szereteté!
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen 
egy nap az évben, mely hivatalosan 
is a szereteté. Háromszázhatvanöt 
nap közül háromszázhatvannégy a 
gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és 
a szereteté csupán egyetlen egy, s 
annak is az estéje egyedül. Pedig 
hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva 
kellene legyen. Háromszázhatvan-
négy nap a szereteté, s egyetlen csak 
a többi dolgoké, s még annak is elég 
az estéje.”

Wass Albert gondolataival kívánok 
magam, a képviselő-testület tagjai, 
a polgármesteri hivatal munkatársai 
nevében valamennyi Kedves Kör-
nyei számára áldott, szeretetteljes 
ünnepet, s hogy az új esztendőben 
háromszázhatvannégy nap legyen 
a szereteté, s egyetlen csak a többi 
dolgoké…

Beke László

polgármester
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Advent első vasárnapján
kigyúltak az ünnep fényei
…folytatás az első oldalról.

A z Advent jelentése: várakozás. 
Várakozás a béke, a szeretet, 
a család meghitt ünnepére, a 

karácsonyra. Ebben a várakozásban, 
az ünnepre való készülődésben és 
rohanásban, a karácsonyi fények és 
dallamok kavalkádjában szükségünk 
van arra, hogy a lelkünkbe is béke, sze-
retet, meghittség költözzön. Az Adventi 
koszorú gyertyái mutassanak nekünk 
utat egymás felé, a szeretet felé, a 
békesség felé, a sebzett lelkek felé – fo-
galmazott, majd Bedy Sándor plébános 
üzenetét tolmácsolta: az emberben 
a legmélyebb, legalapvetőbb vágy 
a boldogság után van. Anyagi, érzéki 
dolgok elbódítják, de nem elégítik ki ezt 
a vágyat. A léleknek Isten országává kell 
lennie. Vágyakozzunk a teljes élet után: 
ez az adventi vágy!

Minden ünnep elválaszthatatlan 
része a felkészülés, e nélkül nem tu-
dunk méltó módon ünnepelni, örömet 
szerezni. Mindannyian átéltük, éreztük 
már, hogy akkor sikerült a legszebben 
ünnepelni, amikor a felkészülésünk 
minden gondolatát, tettét a szeretet, 
az odafigyelés irányította. Nem szabad 
engednünk, hogy a karácsony csupán 
ajándékozást jelentsen számunkra. Tö-
rekednünk kell rá, hogy a szívünk és a 
lelkünk is napról-napra szebb ruhába 
öltözhessen, hogy napról-napra nyitot-
tabb legyen, és így szenteste képesek 
legyünk befogadni az egész világot 
elárasztó szeretetet – hangzott el Beke 
Lászlótól. A polgármester végül azt kí-
vánta, hogy a közös ünnep is Környe ha-
gyományaihoz méltóan segítse a felké-
szülést Karácsonyra, s hogy az adventi 
várakozást ebben az évben is az ünnep 
szeretetben teljes beteljesülése kövesse 
otthonban, a családoknál, a barátok 
között és az élet egész területén.

Nagy Péter tiszteletes Ézsaiás próféta 
könyvének 42. fejezetéből idézve így 
zárta gondolatait: legyünk és maradjunk 

Jézus Krisztusnak, a világ világosságá-
nak követői és hirdetői, akik, bár magunk 
is törékeny nádszálak és már-már kilob-
banó gyertyaszálak, mécsesek vagyunk, 
mégis az Ő szeretetének fényével és 
világosságával, szelíd és halk szavával 
szolgálunk a megrepedt nádszálak és a 
pislákoló mécsesek között, gyülekezete-
ink településünk és családunk körében.

A környei önkormányzat, a falu egy-
házközségei, valamint a Háromkirályok 
Alapítvány közös ünnepi rendezvényét 
a templomban az általános iskola ének-
kara, a Magyar Népdalkör, a Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde kamarakórusának műsora 
tet te meghit tebbé, amikor pedig a 
Betlehemi jászol, a község karácsonyi 
díszvilágítása mellett az Adventi koszorú 
első izzójának fénye is kigyúlt, a hideg 
szél és eső ellenére is zsúfolásig megtelt 
az óvoda előtti tér. Ott a karácsonyi 
vásári portékák mellett a kicsiket me-
leg tea, a felnőtteket forralt bor várta.  
A gyerekek örömére a Télapó is meg-
érkezett, aki apró ajándékokkal hálálta 
meg a verseket, dalokat, rajzokat, s a 
szaloncukorból természetesen azoknak 
az apróságoknak is jutott, akik – bár 
megilletődve – de elmesélték, hogy 
bizony olykor rakoncátlanok kissé.

Tavaly 34 LED-es hópihedísszel és közel 
700 méternyi fényfüzérrel bővült Környe 
díszvilágítása, idén pedig az október 
elején átadott új főtér is ünnepi fénybe 
öltözött: a teret és a tópartra vezető sé-
tányt 19 csillag díszíti, a szökőkút a téli hó-
napokra ponyvaburkolatot kapott, amit 
karácsonyi dekorációval és egy világító 
angyallal ékesítettek fel. A szőlőlugast is 
girlandok, valamint fényfüzérek díszítik, 
s két új nagy fényfelirat kíván mindenki 
számára boldog karácsonyt.

A gyertyák fényénél, otthonainkban is 
idézzük fel Dr. Árendás József,  

Advent első vasárnapján  
elhangzott gondolatait:

„Gyújtsuk tehát az első gyertyát azokért, 
akik már nem lehetnek velünk. A csa-

ládtagjainkért, szeretteinkért. Azokért, 
akik úgy óvtak minket az elmúlástól, 
hogy maguk múltak el. Legyen az övék 
az első gyertyaláng. Az édesanyákért, 
az édesapákért, a jóságért és gyerme-
keikért, akik továbbra is őrzik a szeretet 
hatalmát. Az emberi mulandóság felett 
érzett bánat idején sem szabad megfe-
ledkezni róluk.

A második gyertyaláng legyen a ki-
taszítottakét, akik éheznek vagy fáznak, 
akiknek nagy szükségük van vigasztalás-
ra. A hazátlanokért és a házatlanokért, 
azokért, akik még nem találták meg a 
békességet, mert nem adatott meg nékik 
sem a szabadság, sem az irántuk érzett 
megbecsülés, sem a baráti ölelés, sem 
a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi 
nem adatott meg. A második gyertya-
láng lobogjon megsebzett lelkükért, 
házukért és hazájukért.

A harmadik gyertyaláng legyen a hő-
söké! Gyújtsuk az igazakért, azokért, akik 
mindig szenvedtek és szenvedni fognak, 
mert volt, van és lesz bennük annyi erő, 
hogy szembeszálljanak a zsarnokokkal, 
emberárulókkal. Ők tudták, tudják, s tudni 
fogják, hogy az emberiség megmaradá-
sának záloga a béke.

A negyedik gyertyát gyújtsuk egy-
másért! Érted, s értem. Mert megér-
demeljük, hogy főt hajtsunk egymás 
előtt, hiszen a Jézusi szeretet erre fi-
gyelmeztet mindannyiunkat. Arra, hogy 
legyen szent minden ember számára 
a mindenség ajándéka: az emberélet. 
Lobbanjon egymásért, s lobogjon a ne-
gyedik gyertya az Istengyermek meg-
születésének pillanatáig. Érted, ki több 
voltál egy szerelemnél, aki hűséggel 
óvtál és vigyáztál, aki ha kellett, ápol-
tál, könnyet ejtettél értem. Érted, aki 
miattam, s nem ellenem haragszol. Ér-
ted, aki felneveltél, óvtál és szeretettel 
adtad kezembe az emberi életet. Érted, 
aki a barátom vagy és felsegítesz, ha 
elesek. Érted, aki megtisztelsz figyel-
meddel, ha szólok hozzád. Lobogjon 
egymásáért a negyedik gyertyaláng, 
értetek és értem. Lobogjon a szeretet 
jegyében!”

Díszben Környe karácsonyfája
Gányai Ferenc ajánlotta fel 
azt a majdnem 8 méteres 
lucfenyőt, amely advent 
második hétvégéjétől ünne-
pi díszbe öltöztetve, immá-
ron karácsonyfaként ékesíti 
a falut a Művelődési Ház 
előtt, s hirdeti, hogy hama-
rosan elérkezik a szeretet 
ünnepe.

A z örökzöldre idén is 
60 méternyi fényfü-
zér került, s számta-

lan dísz, melyeket az egyre 
jobban szemerkélő esőben 
is lelkesen aggatott a tűleve-
lekre egy-két gyerkőc segít-
ségével a maroknyi csapat, 
zömmel a Nő Klub tagjai.

A HeMo Musical Stúdió új 
zenés mesejátékára érkező-
ket aznap délután így már 
egy csodaszép fa várta, a 
színházteremben pedig a 
Mikulás háza, ahonnan a 
krampuszok az éj leple alatt 
elrabolják a gyerekeknek 
szánt ajándékokat. A télapó 
a varázsló, a manók, rénszarvasok és 
mesék hősei segítségével megpróbálja 
megkeresni a krampuszokat és vissza-
szerezni az ajándékokat. Természetesen 
a közönség soraiban ülő gyerekek is se-
gítettek, miközben népszerű dallamok 
csendültek fel a Dr. Bubó, a Jégvarázs, 

a Pinokkió, a Vuk, a Hamupipőke,  
A bűvös kard és a Polár expressz című 
mesékből.

Községünkben évek óta hagyomány, 
hogy helyiek ajánlják fel a fenyőfákat, 
melyek később különböző helyszí -
neken tündökölnek ünnepi díszben.  

Az önkormányzat felhí-
vására idén is számo-
san jelentkeztek, azok 
számára is köszönjük a 
felajánlásokat, akiknél 
a kivágás nehézségei 
miatt nem tudott élni 
a lehetőséggel az ön-
kormányzat. 

Köszönet a közmun-
kásoknak, akik Varga 
Sándor vezetésével gon-
doskodtak a fenyők ki-
vágásáról, elszállításáról 
és elhelyezéséről. Külön 
köszönet Prekob György-
nek, aki a karácsonyi 
időszakban évek óta 
önzetlenül nyújt segítsé-
get darus autójával és 
munkatársaival az ad-
venti vásár faházainak, 
a betlehemi jászol és a 
falu karácsonyfájának 
szállításában.

Köszönet Wéber Fe-
rencnek és családjá-
nak, akik évről-évre öt 
fával ajándékozzák 

meg ilyenkor a helyhatóságot. Idén 
Golda János fenyője ölti magára a 
karácsonyi díszeket a Művelődési Ház 
színpadán, a Reichnach György által 
felajánlott örökzöldek pedig a Vackor 
Óvodát és Bölcsődét, illetve az Idősek 
Otthonát ékesítik.

Vásár volt, a forgatag ezúttal is elmaradt
Már nem első alkalommal hirdetett adok-veszek és csere-
bere vásárt a környei Művelődési Ház, ám a remélt vásárlói 
érdeklődés ezúttal is elmaradt. November utolsó szom-
batján az Advent jegyében szervezték meg a programot, 
s érkeztek is árusok szép számmal, még Tatabányáról és 
Oroszlányból is. 

A „betévedő” érdeklődőket azonban egy kezükön 
meg tudták számolni a zsúfolt asztalok mögött állók, 
így inkább csak egymás portékáját szemrevételez-

ték, s vásároltak: egymástól. Így történhetett meg, hogy volt 
olyan „kofa”, aki a pénztárcájában kevesebb forintokkal 
indult haza, mint amennyivel érkezett. Míg a különböző, 
igazán tökéletes állapotú gyermek és felnőtt ruhák, köny-
vek, karácsonyi és egyéb díszek, játékok, használati tárgyak 
mennyisége az órák teltével sem csappant, az árusok türel-
me annál inkább… így a vásár hivatalos zárása előtt többen 
standot bontottak, hogy otthon ismét eldobozolják a jobb 
sorsra érdemes, talán csak párszor használt kabátocskákat, 

nadrágokat, s még hosszan sorolhatnánk… Mindazokat, 
amiket kidobni vétek lenne, s talán másoknak méltányos 
áron örömet szerezne… talán… majd egyszer…

Gyűjtés és krumpliebéd
A Környei Katolikus Karitász idén is megszervezte Kará-
csony előtt hagyományos tartós élelmiszergyűjtését és a 
„krumpliebédet” a rászorulók megsegítésére, az adomá-
nyokat még Szent Karácsony előtt eljuttatják számukra.  
A gyűjtésről és a „krumpliebédről” bővebben a Környei 
Hírhozó januári számában olvashatnak. A szervezet ezúton 
köszöni meg az adományozóknak, hogy idén is segítettek 
megszépíteni szegényebb sorsú embertársaik ünnepét, s 
kíván mindenki számára áldott, szeretetteljes karácsonyt 
és békés, boldog 2015-ös esztendőt!
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Az oviban is járt a Télapó
„Hull a pelyhes fehér hó…” – ezt is elénekelték a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde apróságai december 5-én, hogy a 
Mikulás érkezéséhez havat varázsoljanak. A várva várt 
hópelyhek sajnos elmaradtak, de a Télapó megígérte, 
hogy Karácsonyra fehérbe öltözteti a tájat.

A jóságos fehérszakállú az intézmény valamennyi cso-
portjához külön-külön kopogtatott be csengettyűs 
varázsbotjával, s bár érkezett vele a krampusz is, a 

gyerkőcök nemigen szeppentek meg tőle, hiszen koromfeke-
tére mázolt arca folyamatosan mosolygott és virgácsokat sem 
suhintgatott. Mint kiderült, a vesszőcskékre nem is volt szükség, 
hiszen, ahogy a Mikulásváró dalocskában is elhangzott, 
„krumplicukor, csokoládé, jaj de jó, de a virgács jó gyereknek 
nem való.” A kicsik énekeltek, verseltek, apró meglepetések-
kel készültek, s Télapó kérdésére azt is nagyon határozottan 
állították, hogy valamennyien jók voltak, így megérdemlik 
az ajándékot, amelyből bőven jutott minden apróságnak.

A legszebb ajándék…
Így karácsony közeledtével, az adventi 
várakozás idején, és biztosan az ünne-
pek alatt is sokan vagyunk az idősödő 
generációból, akik szívesen emlékez-
nek vissza a régmúlt időkre.

A mai rohanó, elek tronikával 
átszőtt világban, amikor már 
szinte egyik szobából a má-

sikba is telefonon, facebookon, vagy 
e-mailen üzenünk egymásnak, amikor 
az utcán, tömegközlekedési eszközön 
nem tudunk beszélgetőpartnert találni, 
mert mindenki kezében ott a „kütyü”, 
és belehajolva, belemélyedve a gom-
bok bűvöletébe, megszűnik a világ 
szinte mindenki körül. Mondhatnánk, 
hogy ez a természetes, a XXI. század 
velejárója, de bizony sokszor nagyon 
zavaró. Zavaró az, hogy alig látni már 
vonaton, buszon valakinek is a kezében 
könyvet, újságot, helyette hallgatjuk a 
mellettünk ülő vagy álló, vadidegen 
ember minden belső intim titkát, mert 
a magánéletünket éljük már szinte a 
teljes nyilvánosság előtt. 

És mi tagadás egymásra sem figye-
lünk; talán még megkérdezzük egy 
röpke köszönés után, hogy, „hogy vagy? 
Mi újság?”, de aztán a választ már nem 
várjuk meg, vagy ha mégis meghallgat-
juk a barátot, ismerőst, nem igazán figye-

lünk rá, mert fejünkben már a következő 
teendőnk gondolata kavarog. 

Emlékszem a gyerekkori karácsonya-
inkra. Nem volt gazdag, ajándékozástól 
bővelkedő, de együtt voltunk szeretet-
ben. Volt olyan év, hogy édesapám 
igen-igen kreatívan egy seprű nyelére 
formálta meg fenyőágakból a kará-
csonyfát. Lehet, azóta sem láttam olyan 
szabályosan szép fenyőt. És az illat, ami 
belengte a konyhát, ahogy sült a mákos 
pozsonyi kifli, és a következő mozzanat, 
amikor édesanyám belehempergette a 
vaníliás porcukorba, hát bizony minden 
karácsonyi sütésemnél ott van velem. 

Hetekkel ünnepek előtt megvettük a 
képeslapokat gondosan kiválogatva, az 
én reszortom volt a megírása, távol élő 
rokonok, ismerősök üdvözlése szeretet 
ünnepére. Hol van ez a szokás is már? 
Egy személytelen sms, vagy még az 
sem, inkább kampányszerűen üdvözlés 
a közösségi oldalakon. Lassan már a te-
lefont sem emeljük fel, nemhogy vegyük 
a fáradtságot és megcímezzünk egy 
karácsonyi üdvözlőlapot és feldobjuk a 
postán. Pedig sokkal szebb gesztus, bár-
mennyire is rohanó és modern a világ. 

Mindig elballagtunk az éjféli misére, 
de nem a tévénézéssel ütöttük el az 
időt a mise kezdetéig, hiszen szűk volt az 
adásidő, nem volt non-stop, éjjel-nappal 

sugárzás azon az egy-két csatornán. 
Helyette nagy kártyacsaták, társasozás, 
malmozás volt az időűző; Nagymamám 
jó időben betért hozzánk, és hogy el ne 
aludjunk, kártyáztunk, beszélgettünk, 
hogy aztán sokszor a derékig érő, min-
dent fehérre festő hóban elinduljunk a 
misére. Bizony a forgalom is töredéke volt 
a mainak, így hát az országút közepén 
is mehettünk akár a fagytól csikorgó 
hópaplanon. 

Szomorú, hogy már csak az aján-
dékokról, annak nagyságáról szól az 
ünnep. Teljesen elveszíti meghittségét, 
azt, ami valójában: a szeretet, a figyel-
messég a másik ember felé. 

Talán még nem veszett el az a remény, 
hogy tudunk egymásnak IDŐT ajándé-
kozni. Időt, ami nem kerül pénzbe, nem 
kell érte sorban állni a pénztárnál, és 
semmi fáradtságot nem jelent számunk-
ra csak picinyke odafigyelést szüleinkre, 
társunkra, gyerekeinkre, barátainkra. 
Ne törekedjünk tökéletességre a főzés, 
sütés, takarítás tekintetében, ne hajtsuk 
túl magunkat, hogy szakítani tudjunk időt 
arra, hogy meghallgassuk a másikat, 
vagy csak hallgassunk együtt a lobogó 
fényeket csodálva. 

Áldott, békés karácsonyt és sok-sok 
IDŐT kívánok Kedves Olvasó!

Varga Kati

Gáláztak az ovisok 
2003 novemberében nevezték el a környei 
óvodát Kormos István verses meséjének főhő-
séről, a piszén pisze kölyökmackóról. Azóta vált 
hagyománnyá, hogy ebben az időszakban 
ünnepelnek, bemutatkoznak a Vackor Óvoda 
apróságai, s kedves műsorral szórakoztatják 
vendégeiket. 

B ár a Művelődési Ház felújítása, tavaly pedig 
az intézmény új épületének átadása miatt 
három esztendőre megszakadt a gálasoro-

zat, november 21-én ismét folytatódott. A gálára 
idén is nagy lelkesedéssel készültek a gyermekek 
és nevelőik, a szülők, nagyszülők pedig zsúfolásig 
megtöltötték a Művelődési Ház színháztermét, 
ahol szinte folyamatos vastaps követte a kicsik 
produkcióit. A Süni kiscsoportosok barátságtáncot 
roptak, a Napocskások tornára csalogatták a je-
lenlévőket, a Ficánkások egy erdei pocsolya életét 
játszották el, a Csiga-biga középsősök szivárványt 
varázsoltak a színpadra, a Nyuszi csoport hópihe 
táncával a telet, míg a legnagyobbak, a Katicáék a szőlőműve-
lést, szüretelést idézték. A vidám hangulatot utolsó fellépőként 
az óvónénik fokozták, akik vérpezsdítő tűztánc koreográfiával 
kedveskedtek a gyerekeknek, vendégeknek. Míg az anyukák, 

apukák, nagyszülők számára az apróságok bájos produkciói, 
a szereplők részére a legnagyobb örömet (természetesen) az 
a hatalmas csoki torta jelentette, melyből minden gyermeknek 
jutott egy-egy szelet a gála zárásaként.
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Szomódi vendégszereplés
A Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szomódi Énekkar meghívására november 22-én a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkör Goór Józsefné vezetésével első alkalommal vendégszerepelt Szomódon. A IV. Dalostalálkozón szin-
tén nagy sikerrel adott ízelítőt repertoárjából a tököli és a máriahalmi énekkar, s természetesen a házigazda szomódiak 
kórusa. A műsor követően a rendezők ízletes vacsorával látták vendégül a szereplőket, majd a helyi fúvószenekar vér-
pezsdítő zenéjére sokan táncra perdültek és baráti beszélgetések alakultak ki.

Megérkeztünk! Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és 
tisztelettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik 
ezekben a napokban ünnepelték, ünneplik kerek szü-
letésnapjukat:

85 esztendős
Marosi Józsefné – sz. Jordán Mária (1929. 12. 09.)

75 esztendős
Goldschmidt József (1939. 12. 09.)

Bánházi Miklós (1939. 12. 21.)

70 esztendős
Császár Ferencné – sz. Fodor Ilona (1944. 12. 07.)

Bán Györgyné – sz. Fülöp Etelka Katalin (1944. 12. 11.)
Hartman Nándorné – sz. Janics Julianna (1944. 12. 18.)

Kádár István (1944. 12. 21.)
Varga Józsefné – sz. Kiss Margit (1944. 12. 31.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet. 

Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta két kisleánnyal 
és két kisfiúval gyarapodott községünk.

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit, 

Kubinger András és Kubinger-Pillmann Judit 
kisfiát Bertalant, 

Móré Péter és Bóta Diána 
kislányát Elzát,

Králl Zoltán és Mózer Nikoletta  
kisfiát Zoltánt,

valamint

Divos Krisztián és Áncsák Liliána Éva kislányát  
Ajnácska Lilit.

A gyermekeknek és szüleiknek 
hosszú, boldog életet kívánunk!

Arany kezű, arany szívű hölgyek
Megalakulások óta harmadik alka-
lommal gyűltek össze karácsonyi kis 
ünnepségre a környei Nő Klub tagjai 
december 11-én a Művelődési Ház-
ban, s nem is sejtették, hogy ezúttal 
elsőként őket ajándékozzák meg: 
szívhez szóló versekkel, karácsonyi 
énekekkel… meglepetésként azok 
a fiatal lányok, akik korábban tőlük 
kaptak ajándékot.

A rany kezűek és arany szívűek 
– a diákokat felkészítő Szarka 
Katalin pedagógus fogalma-

zott így az ünnepi összejövetelen, s nála 
kifejezőbben nem is lehet szavakba 
önteni a tagok emberségét, közös 
hitvallását. 

A 2011 őszén alakult klub tagjait a 
kezdetekben „csupán” a közös érdeklő-
dés, időtöltés kovácsolta össze, egy-két 
hónap elteltével pedig már Kovács 
Erzsi híres dalának gondolatai, amely 
mára a klub egyfajta himnuszává vált: 
adni, sokkal jobb, mint kapni. Adni, csak 
ez a szép... Adni, megváltást és álmot, 
hogy megszépüljön tőlünk a világ… 

A hölgyek három esztendeje szépítik 
meg szűkebb világukat, Környét kézmű-
ves remekeikkel, szívjóságukkal, miután 
eldöntöt ték, hogy szorgoskodásuk 

egyedi, csodaszép 
és üzletekben nem 
elérhető dísztárgya-
ikból vásárt szervez-
nek, a bevételt pe-
dig jótékony célra 
fordítják. 

Megszámlálhatat-
lan ünnepi dísz és 
ajándék készült el 
horgolva, kötve, fest-
ve, ragasztva, hajto-
gatva, tűzve az eltelt 
években karácsony-
ra, húsvétra és egyéb 
ünnepi alkalmakra. 
Az asszonyok megszámlálhatatlan 
órán keresztül készítették őket, tudva, 
hogy kétszeresen is örömet szereznek: 
azoknak, akik megvásárolják, a beér-
kező forintokból pedig szerényebb kö-
rülmények között élő embertársaiknak.

Párszáz forintonként gyűlt össze min-
den évben az az összeg, amiből „gaz-
dálkodhattak”. A párszáz forintokból vált 
valóra egy görkorcsolyára vágyó kislány 
álma is 2012-ben, s jutott minden esz-
tendőben családoknak, gyerekeknek, 
időseknek, betegeknek, rászorulóknak a 
szeretetből fakadó, a szeretet forintjaiból 
származó adományokból.

A karácsonyi progra-
mon Németh Lajosné, 
a klub vezetője me-
sélt minderről annak 
a hat ifjú hölgynek, 
akiket idén szorgal-
muk, jó tanulmányi 
eredményük jutal -
maként és érdeklő-
désük okán fővárosi 
operaelőadásokra 
láttak vendégül, s a 
szeretet ünnepére 
készülve is megaján-
dékoztak.

A Nő Klub idén összességében majd-
nem 130 ezer forintot fordított jótékony 
célra: támogat ták egy környei öt 
esztendős, a szülés közben kiala-
kult oxigénhiányos állapot miat t 
károsodott kislány gyógykezeltetését, 
operabérleteket vásároltak diákok 
számára, akik útiköltségét is fedezték, 
s a plébániaház felújítási költségeihez 
is hozzájárultak.

A karácsonyi ünnepségükön pedig 
folytatódott az ajándékozás. A meg-
ajándékozottak közül időskora és be-
tegsége miatt távol maradt Szendrei 
Mihályné és Balázs Sándorné, így sze-
mélyesen csak Schlégl Mihály vehette 
át az emléklapot, amely igazolja, hogy 
egy hónapig díjmentesen étkezhet az 
Idősek Otthonában. Ő könnyezve mon-
dott köszönetet, s a tekintetek akkor is 
megteltek könnyel, amikor Halász-Bec-
ker Anita, az otthon szolgálatvezetője 
tolmácsolta Balázs Sándorné sorait: 
sajnos nem tudok a meghívásuknak 
eleget tenni, pedig nagyon szerettem 
volna Önöknek személyesen és egyé-
nenként is köszönetet nyilvánítani… 
áldja meg Önöket az Isten a jótettükért 
és adjon maguknak és a családjuknak 
erőt, egészséget és hosszú életet! 

Téli útüzemeltetés
Az önkormányzat értesíti a lakosságot, hogy a kezelésében lévő belterületi utak kereszteződéseibe a megszokottak 
szerint zsákokban kihelyezte a síkosság-mentesítővel kevert fűrészport, felkészülve ezzel a téli útüzemeltetésre. Ha 
az időjárási viszonyok megkívánják, csúszásveszélyt tapasztalnak, a belesetek megelőzése érdekében kérjük, 
használják, szórják ki az útra! Kérjük továbbá, amennyiben elfogy, jelezzék az 573-100-as telefonszámon, vagy 
Varga Sándornak a 30/7681625-ös számon. Egyben felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a téli időjárás beköszöntét 
követően az ingatlanok előtti járdaszakaszokon a tulajdonos, illetve a használó kötelessége gondoskodni a hó 
eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről. 



8 9

Programok

A KÖRNYEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

ÉJFÉLI MISE

December 24-én, Szenteste 24 órakor kezdődik az éjféli mise a Római 
Katolikus Templomban. 25-én és 26-án 11 órakor kezdődnek az ünnepi 
szentmisék. Újévi mise: 2015. január 1., 11 óra

Búcsú

Évszázadok óta Környén tartják Magyarország első búcsúját, hiszen 
községünk Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Három Királyok 
tiszteletére szentelték fel. Az ország első búcsúját ezúttal az újesztendő 
második vasárnapján, 11-én tartják. A búcsúi mise 11 órakor kezdődik.

Nyugdíjas klub

Nyugdíjas klub létrehozását tervezi Fazekas Mária, aki első alkalommal 
2015. január 5-én (hétfő) 15 órától várja a Művelődési Házban mindazo-
kat, akik szívesen lennének a közösség tagjai. Az első találkozó során 
egyeztetnék a továbbiakat, így azt is, hogy milyen rendszerességgel 
találkozzanak. Az alakuló összejövetelre minden nyugdíjas korút sok 
szeretettel vár Fazekas Mária.

Főhajtás a doni áldozatok előtt

A doni tragédia 72. évfordulójának és hőseinek emlékére ajánlja fel 
Bedy Sándor plébános a január 17-én, 18 órakor kezdődő szentmisét a 
környei katolikus templomban. Az emlékező szentmisén közreműködik 
a Német Nemzetiségi Dalkör. A mise után a templomkertben lévő Hősi 
Emlékműnél Nagy Péter református tiszteletes tart megemlékezést, az 
esemény koszorúzással zárul. A megemlékezésre az önkormányzat, 
valamint a katolikus és a református egyházközség a falu valamennyi 
lakóját tisztelettel hívja és várja!

Dátum Időpont Helyszín

december 24. 15.00 Környebánya – ünnepi istentisztelet

18.00
Környe – ünnepi istentisztelet,  
a gyermekek műsorával

december 25. 9.00 Környe – úrvacsorás istentisztelet

december 26. 9.00 Környe – ünnepi istentisztelet

december 31. 18.00 Környe – óévi istentisztelet

január 1. 9.00 Környe – újévi istentisztelet

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

a Környe-Oroszlányi Református Missziói Társegyházközségben

A ranglista élén Bublovics István
Legutóbb októberben összegeztük a 
nyolc esztendős környei úszó, Bublovics 
István sikereit és érmei számának gya-
rapodását, amely – úgy tűnik – megál-
líthatatlan. A fiatal tehetség sorra gyűjti 
a ragyogó helyezéseket, a november 
végi, dunaújvárosi eredményével pedig 
egészen az országos ranglista élére 
verekedte magát. 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Művészeti Iskola harmadikos 
diákja feltehetően már egyre 

nehezebben tudná fejből sorolni, hány 
arany, hány ezüst és hány bronzérmet 
szerzett az első versenyén való rajtkőre 
állásától. Az biztos, hogy november-
ben foly tat ta ragyogó szereplését.  
A Tatabányai Vízmű Sport Egyesület Úszó 

Szakosztályának versenyzője a Diákolim-
pia városi fordulóján 50 méter gyorson 

aranyérmet szerzett, míg 50 méter háton 
a második helyen végzett. Ezt követte 
Hódmezővásárhelyen a Hód Kupa Nem-
zetközi Úszóverseny, ahol a 100 méteres 
pillangó szám után ezüstérem került a 
nyakába.

Alig párnapnyi pihenés után, nov-
ember végén már Dunaújvárosban, a 
Közép-dunántúli régiós verseny keretei 
között mérette meg magát, s utasított 
maga mögé mindenkit a 200 méteres 
vegyes úszásban, 400 méter gyorson 
ezüstérmet szerzett.

István a dunaújvárosi eredményeivel, 
jelentős időjavításával a 8 évesek között 
200 méter vegyes úszásban megszerezte 
az országos úszó ranglista első helyét, 
valamint 400 méter gyorson a másodikat.
Gratulálunk a fiatal úszónak! 

Véradás

Az önkéntes véradókat várja 
2015. január 23-án, péntek 
délután fél 1 és fél hat kö-
zött a Művelődési Házban a 
Vöröskereszt. Adj vért, életet 
menthetsz!

(A jövő esztendőben 
várhatóan még április 
23-án, július 22-én és 
október 27-én lesz vér-
adás községünkben.)
A Vöröskereszt környei szerveze-
tének vezetősége és tagsága 
nevében köszönjük valamennyi 
aktivistának, véradónak, támogató-
nak az év során nyújtott segítségét, 
együttműködését! 
Boldog, békés karácsonyt és sikerek-
ben gazdag új évet kívánunk! 

Eisenbart Győzőné elnök, Andor Ildikó titkár,  

Kissné Ágoston Éva véradó felelős

RECEPT

BRAUNI (CSOKIS FINOMSÁG)

Egy igazán egyszerűen elkészíthető, gyors 
receptet adok közkinccsé, ami nagyon finom 
és ripsz-ropsz kész:

Hozzávalók:

• 2 tábla keserű csokoládé (20 dkg) • 20 dkg vaj
• 20 dkg porcukor • 14 dkg liszt • 3 tojás

• 2 vaníliás cukor vagy aroma, esetleg vágott dió

Összeállítás: A csokoládét gőz fölött felolvasztjuk, 
majd elkeverjük benne a vajat. A tojásokat a porcukor-
ra, a vaníliás cukorral habosra keverjük. A két masszát 
összedolgozzuk (lehet melegen is), majd belekeverjük 
a lisztet és esetleg a vágott diót ízlés szerint. Praktikus 
tanácsok: A sütésre kell nagyon figyelni; előmelegített 
sütőbe toljuk és kb. 15 percig sütjük, akkor jó, amikor 
még ráragad a fogpiszkálóra (kicsit szottyos), ha 
már jónak ítéljük, vegyük ki a sütőből, ne ott hagyjuk 
kihűlni. Ez az adag egy kisebb kb. géppapír méretű 
tepsibe elég, nem lesz túl magas. Ha magasabbat 
szeretnénk, akkor tehetjük kisebb tepsibe, őzgerincbe, 
tortaformába, vagy maffin sütőbe. Természetesen ott 
kicsit tovább kell sütni. Vanília fagyival isteni.

Áldott, békés karácsonyt kívánok 
minden Kedves Olvasónknak!

Varga Katalin

Frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr 

Wünscht Ihnen die Ungarndeutsche 
Selbstverwaltung Kirne.

Békés ünnepeket  
és sikerekben gazdag  
boldog új évet kíván  
a Német Nemzetiségi  

Önkormányzat.

Hét verseny – 139 érem 
Közel 70 gyermek és szülő vett részt a 
Gyémánt Kempo SE Környe évzáró ren-
dezvényén december elején a Közös-
ségi és Tájházban, ahol Bognár Levente 
mondott köszönetet mindannyiuk szá-
mára az év közbeni rengeteg munkáért, 
erőfeszítésért és nem utolsó sorban a 
teljesítményekért. 

M int a mester elmondta, a 
sportolók idén hét versenyen 
vettek részt és összesen 139 

érmet gyűjtöttek be: 64 arany, 35 ezüst és  
40 bronzéremmel öregbítették az egye-
sület és Környe hírnevét.

Az érmek számát novemberben két 
versenyen is szaporították. A hó elején 
a Senior Kempo Országos bajnokságon 
Molnárdombi Balázs súlycsoportjában 
és korosztályában, földharcban a má-

sodik helyen végzett, s szintén ezüstérmet 
szerzett földharcban +110 kilogramm, 
mester kategóriában, a 35-40 évesek 
között Bognár Levente. Két héttel később 
a Csákvár Kupa Országos Gyerekverse-
nyen 11 környei kempoka mérette meg 
magát. Csákvárról 11 arany, 3 ezüst és  
5 bronzéremmel tértek haza.

Aranyérmet szerzett szinkron forma-
gyakorlatban Varga Levente és Pirityi 
Dominik , földharcban Budai Anita, 
Benkő Lili, Benkő Mirabella (2 első he-
lyezés), Pirityi Dominik, Varga Levente, 
Budai Anita, valamint Chikara Kurabe-
ben Tóth Szabolcs és Budai Anita . 
Ezüstérmes let t földharcban és light 
contact-ban Budai Levente, Chikara 
Kurabe-ben Benkő Lili.

Bronzérmes tel jesí tmény nyúj tot t 
Tóth Hunor formagyakorlatban és light 

contact-ban, Adamek Lili földharcban 
és light contact-ban, valamint Benkő Lili 
földharcban.

Az egyesület képviseletében novem-
ber végén harmincan vettek részt azon 
a szülő-gyermek szemináriumon, melyet 
a hazalátogató Dr. Harnos Imre (10. 
dan) stílusalapító nagymester tartott a 
seregélyesi sportcsarnokban. Dr. Harnos 
Imre gyermekpszichológus 1957 óta él 
Ausztráliában. Mielőtt megalapította a 
Zen Bu Kan Kempot, több harcművészeti 
stílust is kipróbált. Birkózott, cselgáncsozott, 
shotokan-ozott, kyokushinkai-ozott, take 
wan do-zott, aikido-zott, ia ido-zott, ju jitsu-
zott, zen ghi-rü-zött. Az általa megalapított 
stílus nem arra fekteti a hangsúlyt, hogy 
„mennyi kárt tudok neked okozni, hanem 
arra, hogy miben tudlak segíteni. A kempo 
hidakat épít, nem falakat.”
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Adventi veszélyek

Ezekben a hetekben számos család 
gyújt gyertyát otthon az adventi ko-
szorún és a karácsonyi időszakban is 
gyertyát, mécsest használnak díszítés 
gyanánt. Ezeknek a nem megfelelő 
használata azonban könnyen tűzhöz ve-
zethet. A statisztikák azt mutatják, hogy 
az ünnep idején megemelkedik a lakás-
tüzek száma, sokan ugyanis felügyelet 
nélkül hagyják az égő mécseseket.

Ezeknek a tűzeseteknek az oka leg-
gyakrabban az, hogy az égő gyer-
tyákat gyúlékony anyag mellé teszik 
és a keletkező lángok az asztalterítőn, 
a függönyön vagy akár a szőnyegen 
átterjednek a lakás más helyiségeire. 
Az adventi koszorúk jellemzően könnyen 
lángra kapó anyagból készülnek, ezért 
szintén nagy odafigyelést igényelnek. 
A koszorún elhelyezett gyertyákat csak 
felügyelet mellett égessük, mielőtt a 
helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.

A lakástüzeket elkerülhetjük, ha a 
koszorú, illetve a mécsesek helyét körül-
tekintően választjuk meg. Ha éghetetlen 
anyagú alátétet használunk, akkor 
megakadályozhatjuk, hogy a gyertya 
vagy mécses átforrósítsák a környeze-
tüket, emellett vízszintes, stabil helyre 
rakjuk őket, hogy ne dőlhessenek fel és 
ne eshessenek le. 

Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal 
hívják a katasztrófavédelem műveletirá-
nyítási központját a 105-ös hívószámon! 

Tűzifával csalnak

A hideg idővel együtt a trükkös csalók 
is megérkeztek Komárom-Esztergom 
megyébe, akik gyakran személyesen 
keresik fel a családi házakban élőket, 

de előfordul, hogy újsághirdetések útján 
kínálják a téli tüzelőt. Vannak köztük, 
akik a megrendelt árut és a kért mennyi-
séget szállítják le, sokan vannak azon-
ban azok, akik a kifizetett mennyiségnek 
csak a töredékét szállítják le, vagy a 
fa valódi értékénél többet kérnek a 
vevőtől. A vásárolóknak a fentieken túl 
arra is figyelniük kell, hogy szállításnál az 
árusok ne juthassanak be a házakba. A 
tettesek ugyanis gyakran a tulajdonos 
figyelmét elterelve, eltulajdoníthatják 
értékeiket.

A Komárom-Esztergom Megyei rend-
őr-főkapitányság kéri a fával tüzelőket, 
hogy a fűtőanyag megvásárlása 
esetén járjanak el körültekintően. Csak 
megbízható eladótól vegyenek fát és 
csak azután fizessenek, hogy megbizo-
nyosodtak arról, valóban a megbeszélt 
mennyiséget szállították le! Soha ne en-
gedjenek be idegeneket a lakásukba! 
Gyanús ismeretlenek látogatása ese-
tén jegyezzék meg személyleírásukat, 
gépjárművük rendszámát, és azonnal 
értesítsék a rendőrséget!

Szünetel az ügysegédi  
feladatok ellátása

A Tatabányai Járási Hivatal tájékoztatá-
sa szerint az ügysegédi feladatok ellátá-
sa a környei Polgármesteri Hivatalban is 
szünetel a Kormánymegbízotti utasítás 
visszavonásáig.

Decemberi rendelések  
a háziorvosoknál 

December 22-23-án Dr. Árendás József 
szabadságát tölti, helyettesítéséről Dr. 
Bublovics Péter gondoskodik a szokásos 
rendben az I. számú Háziorvosi Rende-
lőben (Beloiannisz út) hétfőn 9 és 12.30, 
kedden 8 és 12 óra között. December 
29-30-án Dr. Bublovics Péter háziorvos 
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szabadságát tölti, helyettesítéséről Dr. 
Árendás József gondoskodik a Rákóczi 
úti Szent Rókus Rendelőben 7.30 és 
10.30 között.

Képviselői fogadóóra jövőre is

Vadász Éva 2015-ben is képviselői fo-
gadóórát tart várhatóan minden hó 
első hétfőjén. Az újesztendőben első 
alkalommal január 5-én 17 és 18 óra 
között várja a polgármesteri hivatal 
képviselői szobájában mindazokat, 
akik valamilyen problémájuk megol-
dásához segítséget, vagy tájékoztatást 
szeretnének kérni. 

A petárdázás idén  
is tilos szilveszterkor!

Számos pirotechnikai eszköz kapható 
a különböző árusítóhelyeken, melyek 
adás-vételét törvény szabályozza, a pe-
tárdák tartása és használata azonban 
tiltott Magyarországon. A pirotechnikai 
eszközök forgalmazása is szigorú szabá-
lyokhoz kötött. Az alkalmi árusítóhelyek 
létesítése hatósági engedélyhez kötött, 
a biztonsági előírások betartását a 
Rendőrség és a Katasztrófavédelem is 
felügyeli. 

Az úgynevezett játékos pirotechnikai 
eszközöket egész évben vásárolhatják 
és használhatják a 14 évnél idősebbek. 
A kis tűzijátékokat felnőttek vásárol-
hatják meg december 28-a és 31-e 
között, de felhasználni csak december 
31-én 18 és január 1. 06 óra között lehet.  
A megmaradt eszközöket öt munkana-
pon belül kell leadni a forgalmazóknál. 

A balesetek elkerülése érdekében a 
rendőrség arra kéri az ünneplőket, hogy 
csak magyar felirattal ellátott, kezelési 
útmutatót és egészségvédelmi figyel-
meztetést is tartalmazó pirotechnikai 
eszközöket vegyenek meg.


