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Nemzetiségek Napja

Évi majdnem 2,5 millió a költségcsökkentés
A villamosenergia-piac liberalizációjának eredményeként ma már a felhasználók, illetve a villamosenergia-kereskedők 
szabadpiaci körülmények között szerezhetik be, az erőművek pedig ugyanilyen módon értékesíthetik a villamos energiát.

K örnye Község Önkormányzatának költségvetését tavaly több mint 7,5 millió forinttal terhelte intézményei és a közvilágítás 
működtetése során keletkező villamos energia költség, a döntéshozók folyamatosan keresték a mérséklés lehetőségét.

A költségtakarékosság érdekében az önkormányzat novemberben villamos energia tendert bonyolított le a B4F HUN-
GARY Kft. közreműködésével, melynek eredményeként Tóth Judit elemző (tel: 06 70 408 2568) új szolgáltatóval való szerződéskö-
tést javasolt. Erre a közelmúltban sor is került, miután az új szolgáltató ajánlata a korábbihoz képest 31,54 százalékos mérséklést 
tartalmazott, amely az eltelt év ilyen irányú kiadását figyelembe véve 2 millió 377 ezer forintos megtakarítást eredményez.  

Tizenhetedik alkalommal rendezte meg 
decemberben a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat a Nemzetiségek 
Napját, melynek ezúttal Környe adott 
otthont. A Művelődési Házban a megye 
nemzetiségi önkormányzatainak kép-
viselői, polgármesterei előtt vastapsot 
aratva léptek színpadra a község ha-
gyományőrző csoportjai.

A z ENSZ közgyűlése 1992. decem-
ber 18-án fogadta el a nemzeti, 
etnikai, vallási és nyelvi kisebbsé-

gekhez tartozó személyek jogairól szóló 
nyilatkozatot, s nyilvánította a napot a 
Kisebbségek Napjává, hazánk 1995-ben 
építette jogrendjébe.

A megye már 17. alkalommal rendezett 
ez alkalomból ünnepséget, melynek 

minden évben más-más település ad 
otthont, tavaly a sváb gyökereket is ápoló 
Környe fogadta a vendégeket.

Popovics György elnök a megyei ön-
kormányzat és a megyében élő, aktív 
tevékenységet foly tató nemzetiségi 
önkormányzatok közötti kiváló kapcso-
latot az együttműködés hagyományos 
formáival érzékeltette. 

A tisz ta források átörökítéséből a 
Környén működő hagyományőrző cso-
portok adtak ízelítőt: a Német Nemzeti-
ségi Hagyományőrző Óvodás Csoport, 
a Német Nemzetiségi Iskolás Csoport, a 
fennállásának 20. évfordulóját ünnep-
lő Környei Német Nemzetiségi Dalkör, 
valamint a Szivárvány Táncegyüttes és 
utánpótlása, a Hétszínvirág. Az ünnepi 
műsort követően fehér asztal mellett foly-

tatódott a rendezvény. Beke László házi-
gazda polgármester pohárköszöntőjében 
első szent királyunk fiához írt intelmeiből 
idézve és azzal párhuzamot vonva így 
fogalmazott: szűkebb hazánkra gondolva 
elmondhatjuk, hogy az itt élő és dolgozó 
nemzetiségek töretlenül emelik megyénk 
fényét, legyen szó kultúráról, hagyomány-
őrzésről, nemzetközi kapcsolatokról és a 
mindennapjaink alapjául szolgáló mun-
káról. A polgármester köszönetét fejezte 
ki a nemzetiségek tagjai számára, amiért 
tevékenységükkel hozzájárulnak ennek 
a nagyon fontos és értékes színfoltnak a 
fennmaradásához, egyben azt kívánta, 
hogy továbbra is legyen erejük a mun-
kához, hogy az ország, a megye dísze a 
jövőben még szebben, még fényesebben 
ragyoghasson.



2 3

Majdnem 550 kiló élelmiszer és az öröm vasárnapja
Az eltelt esztendők legnagyobb meny-
nyiségével zárult a Környei Katolikus 
Karitász hagyományos Karácsony 
előtti tartós élelmiszergyűjtése. A 
katolikus templom sekrestyéjében a 
segíteni vágyó, jóakaratú emberek 
szinte egymásnak adták a kilincset. 

A gyűjtés és összegzés végered-
ménye: 150 kiló liszt, 80 kg 
cukor, 90 kg tészta, 250 db kon-

zerv, 45 kg rizs, 60 db margarin, 30 liter 
étolaj, 30 kg burgonya, 20 kg édesség 
és 15 kilónyi „egyéb”, azaz keksz, kókusz, 
puding, bab, stb.

A közel 550 kiló tartós élelmiszerrel 
gazdálkodva 69 falubeli szegényebb 
sorsú, hátrányos helyzetű család, vagy 
egyedülálló, illetve idős ember támo-
gatásáról gondoskodhattak.

Advent I I I . vasárnapja az öröm 
vasárnapja, amely elővételezi a 
karácsony tiszta örömét és békéjét. 
Az öröm egyik kinyilatkoztatásának 
formája a mai ráhangoló koncert, 
amellyel a tatabányai Madrigál 
együttes nyújtja át karácsonyi dalok-
ból készített szeretetcsokrát – ezek-
kel a gondolatokkal köszöntötte a 
gyűjtés másnapján a szentmise előtt 
Popovics Milán egyházközségi kép-
viselő mindazokat, akik ellátogattak 
a környei katolikus templomba, hogy 
részesei lehessenek az ünnepváró ze-
nei pillanatoknak. A koncerten Saltzer 
Géza karnagy vezényletében és Tóka 
Szabolcs orgonaművész közremű-
ködésével – a többi között – Bach, 
Manfred Büchler, Berthier művek és 
vallási énekek csendültek fel a karza-

ton, valóban az öröm vasárnapjává 
varázsolva a napot.

A ráhangoló során befolyt pénzbeli 
adományokat az egyházközség a 
Környei Katolikus Karitász számára 
ajánlotta fel, így a templomban koráb-
ban kihelyezett dobozban összegyűlt 
támogatásokkal együtt összességében 
közel 50 ezer forinttal gyarapította azt a 
keretet, mellyel a szervezet a rászoruló-
kat segítette karácsony előtt.

A szentmisét követő, a Karitász által 
már negyedik alkalommal megrende-
zett krumpliebédre készülődve ezúttal 
is szorgos asszonykezek gondoskodtak 
arról, hogy az egyszerű főalapanyag-
ból ízletes finomságok kerüljenek 
a Közösségi és Tájház asztalaira.  
A 30 kilónyi burgonyát és ugyanennyi 
hagymát ezúttal is Reichnach György 
ajánlotta fel, így bőséggel jutott a 

tányérokra lángos, dödölle, tócsi, 
tojásos krumpli saláta, tepsiben sült 
burgonya, valamint a Korona Étterem 
(Tiba Sándor) hozzájárulásának kö-
szönhetően ízletes szarvas raguleves 
krumpligombóccal.

A krumpliebéden további 150 ezer 
forint gyűlt össze, az összeget a Környei 
Katolikus Karitász még a Szeretet ünne-
pe előtt szétosztotta és eljuttatta a rá-
szorulók, hátrányos helyzetűek részére. 

A szervezet és az egyházközség ez-
úton fejezi ki köszönetét valamennyi 
támogató, segítő és adományozó 
számára, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy szebbé varázsolhassák a sze-
gényebb sorsúak karácsonyát, s 
igazolták, hogy ma is segítenek – és 
egyre többen – a nehéz helyzetben 
lévő embertársaikon.

Pribéli Réka – a Versíró Cimbora

Szeretik a gyerekek.
Találd ki, hogy mi lehet!
Tarkabarka, fürge pata,
Aranyos kis jószágocska.

Nem önálló, őt vezetik,
Boxában megetetik.
Hátára nyerget raknak,
A mezőre úgy vágtatnak.

Van hókája, béka szája,
Sörénye és farkincája.
Szeretik őt simogatni,
És kefével csutakolni.

Ne ugrálj, ha mellette állsz,
Megijed ő, nem tétováz!
Kell hozzá a kobak, pálca,
Úgy vezeted a pályára.

Remélem, már kitaláltad,
Ez a jószág milyen állat.
Nem ludacska, nem is macska,
Ez bizony egy szép lovacska.

*  *  *

A hatodik évfolyamosok között 
harmadik helyezet tként dí -
jazták Pribéli Réka, a környei 

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjának 
„A ló” című versét a tatabányai Dózsa 
György Általános Iskola versíró pályá-
zatán, amely tavaly ünnepelte 20. szü-

letésnapját. Az elmúlt évben 23 iskola 
95 pályázója 127 művel választotta a 
– Szilvási Csaba, a zsűri elnökének meg-
fogalmazása szerint – nem „lötyögős 
prózát”, s a különböző korosztályokban 
22-ejük alkotása nyerte el leginkább az 
ítészek tetszését.  

A 2013-as esztendő egyben a pályá-
zathoz kapcsolódó Versíró Cimborák 
évkönyve 10. számának megjelenését 
is jelentette decemberben, amely 
jubileumi kiadványban a környei diák 
verse is olvasható. 

Réka egyáltalán nem számítot t 
ilyen sikerre. Főként azért, mert élete 
első rímpárjait vetette papírra. S hogy 
miért épp egy szép lovacskáról? Mert 
nagyon szereti őket, rendszeresen jár 
lovagolni, s mert erről a témáról így szin-
te maguktól érkeztek a gondolatok… 

Szívből gratulálunk! 

„Írjatok sok szépet télben, arany-őszben
rügybontó tavaszban s nyári verőfényben.
Csodálkozzatok rá a sok-sok szépségre,
arany napra, fűzöld földre és kék égre.”

Szilvási Csaba

Szerencsekívánó kotyolók 
Talán soha nem fog kiderülni, hogy 
mennyire hoz valóban szerencsét 
minden év december 13-án a környei 
táncos kotyoló fiúk szerencseszalmá-
ja, az viszont biztos, hogy rajtuk nem 
múlik: László Márta kezdeményezésé-
re lassan 25 esztendeje Luca napján 
útra kelnek, s kotyolnak az iskola vala-
mennyi osztályában, a polgármesteri 
hivatalban, a takarékszövetkezetben 
és a Vackor Óvoda és Bölcsődében.

S zabad-e a kendtek tisztességes, 
becsületes házánál lucázni? 
Szabad-e kotyolni? – hangzik 

ilyenkor a fehér ruhába öltözött, arcu-
kat eltakaró fiúk kérdése, s bármennyire 
is tűnhetnek ijesztőnek, a válasz termé-
szetesen mindenhol „igen” – annak 
reményében, hogy mindenkinek jut 
a szerencseszalmából. Merthogy a 
Zala megyei Garaboncról származó 
kotyolás hiedelme szerint a szerencsekí-
vánó strófák – mint például a „Kendtek 
tyúkja úgy megülje a tojást, mint én 
ezt a szalmát!” – közben elszórt szalma 

szerencsét hoz. De csak akkor, ha az 
utolsó szemig felszedik a földről.

A szerencsekívánó, termésvarázsló út 
a fiúknak mindenesetre valóban bősé-
get hozott, hiszen a kosaruk és zsákjaik 
szokás szerint megteltek édességgel 
és gyümölccsel. Idén egy apuka in-

vitálására még kis kitérőt is tettek egy 
üzletben, s egyáltalán nem bánták 
meg, hiszen utána finom Dörmi ütötte 
a markukat. A fiúk feje később csak 
azért fájhatott, mert a piskótaszeletek 
a kotyolás végére szó szerint lapultak a 
temérdek ajándék mélyén…  
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Iskolai karácsonyváró
Ha most figyeltek magatokra egy picit, 
bizony hallhatjátok, hogy az ünnep 
már halkan kopogtat a szívetek ajta-
ján… azt az ünnepet várjuk, amely a 
legfontosabb emberi érzést jelképezi, 
a szeretetet – ezekkel a gondolatok-
kal köszöntötte Láng Éva a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola karácsonyi ün-
nepségén a gyerekeket, akik közül a 
kisebbek – ahogy a pedagógus akkor 
fogalmazott – már minden bizonnyal 
számolgatják, hányat kell még aludni.

A szenteste meghitt hangulatát, 
a békét és szeretetet karácso-
nyi dalokkal varázsolta a Mű-

velődési Ház falai közé Szarka Katalin 
felkészítésében és zongorakíséretében 
az intézmény kórusa, majd a negye-
dikes diákok időutazásra invitálták az 
ünnepség résztvevőit. 

A tanulók a Soltész László keze nyo-
mát dicsérő, korhű díszletek között a 
150-200 évvel ezelőtti karácsonyváró 
órákat idézték, amikor még egy fedél 
alatt laktak a nagyszülők, a fiak, a me-
nyek, a lányok és az unokák. Amikor a 
karácsonyi asztalra három megszentelt 
abrosz is került, mert később abból 
vetet ték a magvakat, hogy áldás 
legyen a növényeiken. A nagyszülők 
asztalbontásig nem kelhet tek fel.  
A nagyanya azért, hogy jól ülő kotlósaik 
legyenek, a nagyapa meg a méhekre 
vigyázott: ha felkelt volna, elrepül a 
méhraj. És az ünnepi asztalnál könyö-
kölniük sem volt szabad, mert az meg 
kelést okoz. Ha a szenteste kettévágott 

alma valamennyi magva egész ma-
radt, a következő esztendőre szép időt 
jelzett. A gyümölcsből, amely a család 
egységét jelentette, a nagyapai inte-
lem mellett falatoztak valamennyien: 
ha úgy alakulna az életben, hogy elté-
vednétek, gondoljatok erre az almára, 
megtaláljátok a hazavezető utat!

A darabban megelevenedtek az 
egykori népszokások, Betlehemes 
játékok, a pásztorok Keltai Gábor ko-
reográfiájára járták a botos táncot, 
s a nagymama arról is mesélt miért 
fenyő a karácsonyfa? „Ez még akkor 
történt, amikor Jézus urunk a földön járt, 
és gonosz emberek miatt bujdosnia 
kellett. Először egy sűrű lombú fa alatt 
keresett menedéket, de a fa rászólt: 
menj el tőlem, nem bújtatlak! Ha itt 
találnak, engemet kivágnak! És el-
ment Jézusunk más fákhoz is, de mind 
elutasították, nem segítettek neki. S az 
utolsó pillanatban a fenyőfához ért.  
A fenyő gyenge ágaival betakargatta 
Jézust, s noha alig volt lombja, mert 
ritka a levele, mégsem vették észre 
az üldözők a bujdosó Jézuskát. Mikor 
elmúlt a veszély, Jézus előlépett a fa 
alól és így szólt megmentőjéhez: soha 
ne hullasd el leveledet! Akkor is virulj és 
zöldülj, amikor a többi fa levél nélkül 
sorvadozik. S légy délcegebb minden 
fánál! Légy az emberek öröme, és em-
lékezetemre ágaidon gyújtsák meg a 
karácsonyi gyertyát.”

A felkészítők, Láng Éva, Odlerné Ta-
kács Zsuzsanna és Staudinger Ágota, 
s természetesen a negyedikes kis sze-

replők méltán fogadhatták magukkal 
ragadó előadásuk végén és a kórussal 
közös finálét követően a vastapsot, 
hiszen a néző valóban végig úgy 
érezhette, hogy évszázadokat utazott 
az időben, s velük együtt, a palóc 
falusi ház tisztaszobájában várja a 
karácsonyt, a kis Jézus megszületését.

Hagyomány, hogy az iskolások 
karácsonyi ünnepségén a képviselő-
testület Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Kisebbségi Bizottsága a 
pedagógusok javaslata alapján elis-
merésben részesíti azokat a diákokat, 
akik az év során kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak, vagy aktív résztvevői 
a falu közösségi, kulturális eseményei-
nek. Ezúttal Vadász Éva, a bizottság el-
nöke kilenc diáknak gratulált. Bublovics 
István (2.a) úszásban, Szántó Csongor 
(4.a) a tanulmányi versenyeken, kulturá-
lis rendezvényeken, Domina Máté (4.b) 
és Holló János (8.a) kajak-kenu sport-
ágban, Labossa Luca (4.b) és Szűcs 
Kinga (4.b) a tanulmányi és sportverse-
nyeken, Tóth Hunor (4.b) a tanulmányi 
versenyeken, Szemeti Zétény Szilveszter 
(4.b) sí és atlétika sportágakban elért 
kiváló teljesítményéért vehetett át 
elismerést, míg Szemeti Laborc Gellért 
(5.b) az Országos Amatőr Gyermek 
Síbajnokságon elért I. helyezéséért, s 
a Kilimanjaro megmászásáért. Laborc 
tavaly augusztusban édesapjával ért 
fel az Uhuru peak (5895 m) csúcsra, 
az általa megtett útvonalon jelenleg 
ő a legfiatalabb a világon, akinek ezt 
sikerült teljesítenie.

Közös karácsony három évtized után
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde 
apróságaihoz is megérkezett dec-
emberben a Jézuska, a csoportszo-
bákban a kicsik lázasan bontogatták 
a díszes csomagokat a Reichnach 
György által felajánlott, s ünnepi dísz-
be öltöztetett fenyők alatt. 

M ajd következett az óvodape-
dagógusok számára talán 
a legnagyobb ajándék: 

valamennyi vackoros közös Karácso-
nya három évtized után, hiszen a több 
mint harminc esztendeig két épületben 
működő intézményben erre korábban 
nem nyílt lehetőségük. 

Az aprótalpúak már nagyon készü-
lődtek az ünnepre. Verseket, dalokat 
tanultak, korábban ellátogattak a kato-
likus templomba, ahol Vidéki Józsefné 
mesélt Szűz Mária és Szent József Bet-
lehembe utazásáról, a kis Jézus meg-
születéséről az istállóban, a hatalmas 
fényességről, s az angyalokról, akik az 
ijedt pásztorokat így nyugtatták meg: 
ne féljenek, megszületett a kis Jézus, 
menjenek, s köszöntsék.

A gyerekek apró ajándékaikat is 
elkészítették anyunak, apunak, testvé-
reiknek, az ünnepségre mézeskalácsot, 
karácsonyi finomságokat sütöttek, az 
ünnepség napján pedig csinos ruhács-
káikban gyülekeztek az aulában, ahol 
a nagycsoportosok ajándékozták meg 

társaikat „Fenyőünnep” című bájos 
jelenetükkel. Odavarázsolták Hópihét, 
az Északi Szelet, a Fagyot, a Fenyőfát, 
a Télapót, és az ünnepi dalt, ünnepi 
táncot: az erdőn is fenyőillat, az égen 
nagy fényes csillag, gyermekekre száll 
a fénye, fenyőünnep békessége…

Karácsony csodája
Van a csoda… Karácsony csodája… 
Ez a csoda a kedves szavakban, 
őszinte, szívből jövő kívánságokban, 
szerető érzésben érkezik. És kell en-
nél nagyobb ajándék? A következő 
háromszázhatvanöt napban ezek 
kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a 
csomagokban lapuló tárgyak, ha-
nem csakis ezek. Csak ezek... Ez a 
karácsony csodája – fogalmazott a 
környei Idősek Klubjának karácsonyi 
ünnepségén Halász-Becker Anita.

A szolgálat vezető,  a segí tő 
szolgálat munkatársai, az 
általános iskola 5a osztályos 

diákjai és felkészítő pedagógusaik 
pedig odavarázsolták az intézmény 
falai közé a csodát: őszintén, szívből 
jövően, szerető érzéssel ajándékozták 
meg az időseket. Nem színes szala-
gokkal átkötött dobozokkal, hanem 
a gyerekek kedves mesejátékkal, 
Szarka Katalin harmonika kíséretében 
szép karácsonyi énekekkel, Hajmáné 

Kalocsai Éva pedig egy szívének 
igen kedves verssel, amely – ahogy 
mondta – arról is mesél, hogy milye-
nek vagyunk és milyenek szeretnénk 
lenni. Merthogy Juhász Gyula „Kará-
csony felé” című versénél szebben 
talán nem is fogalmazta meg senki az 
ünnep üzenetét: Szép Tündérország 
támad föl szívemben ilyenkor dec-
emberben. A szeretetnek csillagára 
nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű 
igézet, ilyenkor decemberben... Le-
gyünk hát jobbak, s higgyünk rendü-
letlen, s ne csak így decemberben.

December, a karácsony üzenetét 
őrzik és örökítik tovább a klub tag-
jainak szívében, ot thonaikban a 
kedves emlékek mellett azok a bájos 
angyalkák is, amelyeket a szolgálat 
munkatársai készítet tek, hogy az 
ünnepség végén újabb, szívből jövő 
ajándékkal örvendeztethessék meg 
az időseket, akik az iskolások műsora 
alatt hasonlóan szívből jövő szeretet-
tel követték a gyerekek előadását: 
mintha unokáik, dédunokáik álltak 
volna előttük. Mert ez is a karácsony 
csodája…
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Környebányai karácsony
Gyakran már-már közhelyszerűen 
hangzik, hogy „kapni jó, de legjobb 
adni”, talán sokan mégsem ismerik 
igazán azt az érzést, milyen meghitt 
lehet egy-egy kisebb közösség ünne-
pe. Ahol összefogva, szívből adnak és 
kapnak is… Környebányán ilyen volt a 
Közös Karácsony.

A zsúfolásig megtelt Közösségi 
Házban Svétecz László önkor-
mányzati képviselő köszöntötte 

a megjelenteket, a helyiek mellett 
érkeztek Irtáspusztáról, Vértessomlóról 
és Tatabányáról is az Együtt Élünk Egye-
sület tagjai, akik lassan „hazajárnak” 
Környebányára.

Az ünnepi műsort is ők nyitották, majd 
a Környe külterületein élő gyerekek, 
fiatalok, felnőttek Betlehemes játékkal 
idézték a ház falai közé a kis Jézus 
megszületését, a karácsony szívme-
lengető hangulatát, s feledtették el a 
mindennapok gondjait. 

A z önkormány zat  nevében a 
környebányai ünnepségen elismerés-
ben részesítette Svétecz László mind-
azokat, akik a kulturális események lét-
rejöttét rendszeresen önzetlenül segítik, 
szervezik, vagy résztvevői azoknak. A 
képviselő Magos Csenge Nikolettának, 
Beck Hajnalkának, Beck Enikőnek, 
Vaczula Melindának, Fehér Fanninak, 
Bozó Kucskár Anikónak, Özv. Borsodi 
Ferencnének, Fehér Lászlónak, Badov 
Szilviának, Feketéné Hastov Szilviának, 
Özv. Horváth Istvánnénak, Bolemányi 
Magdolnának, Horváth Máriának, Szil-
bereki Katalinnak, a rendezvények rög-

zítéséért Hajma Mihálynak, a programok 
hangosításáért, a világítástechnikáért 
Vanya Balázsnak mondott köszönetet, s 
végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 
Vida Lászlónak, ő ajánlja fel ugyanis év-
ről-évre a fenyőfát, melyet a Közösségi 
Házban öltöztetnek ünnepi díszbe. 

2013. környebányai mecénása – ez 
szerepelt azon az emléklapon, melyet 
Odlerné Takács Zsuzsanna vehetett 
át, miután számos bútort, berendezési 
tárgyakat, s apai hagyatékból bányász 
tárgyi emlékeket ajánlott fel a közösség 
számára.

De nemcsak azt az estét, a kará-
csony előtti napokat és az ünnepet 
is megszépítet te az összefogás a 
rászoruló családok számára. A rendez-
vényen Matyasovszkiné Nagy Erika is 
részt vett az Éjféli Kiáltás Misszió kép-

viseletében, s nyújtotta át a gyerekek-
nek azokat az ajándékokat, amelyek 
egyenesen Svájcból érkeztek ottani 
gyerekektől. S már most bejelentette: a 
hátrányos helyzetű lányok, fiúk jövőre 
is számíthatnak a misszió által már 
hagyományosan felajánlott díjtalan 
táborozási lehetőségre. A tatabányai 
Samaritanius Alapítványnak köszön-
hetően több mázsányi gyerek- és 
felnőttruhát, cipőket oszthattak részt 
a szegényebb sorsúak között, a szer-
vezet az egyedülállók és nyugdíjasok 
számára tartós élelmiszert adomá-
nyozott, a nagycsaládosokat pedig a 
Környei Katolikus Karitász támogatta 
élelmiszercsomagokkal és a Lendvai 
család is jelentős értékben ajánlott fel 
élelmiszert a nehéz helyzetben lévők 
számára.

Idősek karácsonya 
Zsúfolásig megtelt Advent negyedik 
hétvégéjén a Művelődési Ház szín-
házterme, ahol az Idősek Karácsonya 
rendezvény keretein belül elsőként a 
Német Nemzetiségi Gyermek Tánc-
csoport csalt mosolyt az arcokra 
bájos, szó szerint angyali műsorával, 
majd a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
kamarakórusa idézett karácsonyi 
dalaival fenyő- és csillagszóró illatú 
perceket.

A Német Nemzetiségi Dalkör elő-
adásában olyan tradicionális 
énekek csendültek fel, mint 

a „Guten Abend, gute Nacht”, „O du 
fröhliche” és a „Stille Nacht”, majd az 
általános iskola kórusa és a Környei Ma-
gyar Dalkör is karácsonyi dallamokkal 
varázsolta a színházterem falai közé az 
ünnep meghitt, szeretetteljes perceit.

Az általános iskola negyedikes tanu-
lói a 150-200 éve játszódó, „Karácsony-
váró” című darabbal léptek színre, s 
őket látva az idősebbek közül minden 
bizonnyal sokak gondolataiban felsej-
lettek a nagyszüleiktől hallott, régmúlt 
idők karácsonyairól szóló történetek, 
népszokások, hagyományok, melyeket 
oly hitelesen elevenítettek fel a gyere-
kek a korhű díszletek között.   

A betegsége miatt távolmaradó 
Beke László polgármester gondolatait 
Pákozdi Ferenc alpolgármester tolmá-
csolta a családok, a falu közösségének 
szeretetből fakadó együvé tartozásá-
nak fontosságát hangsúlyozva, s azt, 
hogy ezen a napon olyan ajándékkal 
kedveskednek a fellépők a jelenlé-
vőknek, amely a szeretet darabjaiból 
készült.

Ekkor érzi át mindenki, hogy micso-
da értékes és valódi ajándékot kap. 
Olyan ajándékot, melyet nem lehet 
boltban megvásárolni. Olyan ajándé-
kot, melynek alapja a szeretet és jóság 
és egy egész életen át tart. A gyerekek 
és a felnőttek is izgatottan készültek, 
hogy az év legszebb ünnepén a leg-
szebb ajándékot nyújthassák át Önök-
nek. Ezért az érzésért, a falubeliek 
összefogásáért az év minden napján 
büszkék lehetünk a falu közösségére, 
de az adventi időszakban, s ma ki-
váltképp! Az önkormányzat a szívből 
jövő elcsendesüléshez, együttünnep-
léshez igyekezett méltó környezetet 
biztosítani, hiszen első alkalommal kö-
szönthettük Adventet az ünnepi díszbe 
öltöztetett új főtéren. Szívet melengető 
érzés volt látni az odalátogatók soka-

ságát. Mintha egy nagy-nagy család 
állt volna meg egy hosszú, örömteli és 
meghitt ünnepváró pillanatra, amely 
most itt beteljesedett – hangzott el a 
köszöntőben.

Hagyomány, hogy a környei ön-
kormányzat az Idősek Karácsonya 
ünnepség keretében fejezi ki köszöne-
tét mindazok számára, akik önzetlen 
tevékenységükkel rendszeresen segí-
tik a község kulturális rendezvényeit.  
A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzeti-
ségi Kisebbségi Bizottság idén Pankotai 
Klaudia, Magda János, Szalai Tamás, 
Karnuts Attila és az X-Plore táncegyüt-
tes számára fejezte ki elismerését a 
falusi rendezvényeken való magas szín-
vonalú részvételért, valamint Hörömpöli 
Tiborné és Viskovics Andrea részére a 
falu adventi koszorújának elkészítésé-
ért. Az önkormányzat képviseletében 
Pákozdi Ferenc alpolgármester a 
színvonalas, szívet melengető ünnepi 
műsorért is köszönetet mondott a felké-
szítők, közreműködők, csoportvezetők: 
Láng Éva, Staudinger Ágota, Odlerné 
Takács Zsuzsanna, Szarka Katalin, Keltai 
Gábor, Soltész László, Goór Józsefné, 
Bozó Kucskár Anikó, Wind Károlyné 
számára.  

A helyhatóság ezúttal is vásárlási 
utalvánnyal kedveskedett a település 
hetven év feletti lakosainak, a sze-
mélyenkénti háromezer forint értékű 
bonnal 501 idős embert ajándékozott 
meg. Aki nem tudott részt venni az 
ünnepségen, az január 31-éig veheti 
át a 2014. december 31-éig beváltha-
tó utalványt a polgármesteri hivatal 
pénztárában. 

Kétszázan a szilveszteri bálon 
Pontosan 202 jegy kelt el a már ha-
gyományos jótékonysági szilveszteri 
bálra, melynek ezúttal is az általános 
iskola adott otthont. Az intézmény tor-
natermében már harmincadikán nagy 
volt a sürgés-forgás, hogy a másnap 
érkező vendégek hangulatát a díszes 
környezet is megalapozza, nem szólva 
a talpalávalóról, amelyet az óévbú-
csúztatón a Tarjáni Csibészek húztak.

A 940 értékesített tombolával 
gyarapított bevételből a költ-
ségek levonása után 378 ezer 

forinton „osztozhatott” fele-fele arány-
ban az iskola és az óvoda, hiszen az 
is hagyomány, hogy a bál hasznát 

a szervezők a falu legkisebb, illetve 
legifjabb gyermekeiről gondoskodó 
intézményeknek ajánlják fel.

Köszönet a bál szervezéséhez, a terem 
rendezéséhez és díszítéséhez nyújtott 
segítségért Csík Sándornak, Hoffart Ákos-
nak, Kardos Dórinak, Karnuts Attilának, 
Lehrreich Nándornak, Logó Dánielnek, 
Moncz Istvánnak, Moncz Tibornak, Panko-
tai Klaudiának, Popovics Milánnak, Samu 
Károlynak, Szalai Tamásnak, Szőke Dani-
ellának, Vágó Bélának, Vanya Balázsnak, 
Varga Sándornak és munkatársainak.

S egyáltalán nem utolsó sorban 
köszönet a bál támogatóinak, akik a 
következők voltak:

• Baracskai Gép Kft.
• Beke László • Dörvin Bt.

• Duo-Color Kft • Eck Fa Kft
• Edit Virágbolt

• Faforg Span Kft. • Forrás ABC
• Géniusz-Trade Kft. • Ilyés Ilona

• Kényelem Bútor Kft.
• Kollár-Vill Bt.

• Környe Beton Kft.
• Környe-Bokod Takarékszövetkezet

• Kulman és Társa Kft.
• Metaker Kft.

• Plantágó Gyógyszertár
• Prekob György Építési Kereskedés

• Rácz Autó Kft. • Török Kft.
• Venter Mihály Méhészet

Török Mihály főszervező
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Vigyázz a nyakadra, avagy  
a nyaktáji fájdalmakról

Újabb úszósikerek
A nála idősebbek és rutinosabb ver-
senyzők között is ragyogóan helytállt 
az eltelt időszakban Bublovics István, 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Művészeti Iskola 2a osztályos diákja, 
a Tatabányai Vízmű Sport Egyesület 
úszó szakosztályának versenyzője.  
A tehetséges sportoló négy megméret-
tetésen gyarapította érmeinek számát.

A sort Tatabányán a Komárom-
Esztergom megyei Bajnokság 
második fordulója nyitot ta, 

ahol 50 méter hát- és 50 méter gyors-
úszásban is aranyérmet szerzett, míg 
a 200 méter váltó után a dobogó 

második fokára állhatott. A diákolim-
pia területi megmérettetésén, szintén 
a megyeszékhelyen 50 méter mellen 

arany-, 50 méter gyorsúszásban ezüst-
érmet szerzett, ráadásul a nála egy esz-
tendővel idősebbek korosztályában. 
Az esztergomi megyei döntőről az 50 
méter mellúszás után ezüstéremmel 
térhetett haza, 50 méter gyorsúszásban 
a harmadik helyen végzett.

13 úszóklub 242 versenyzője részvéte-
lével rendezték meg a Mikulás kupát 
Tatabányán, ahol a nagy esélyes bu-
dapesti klubok és igen nehéz mezőny 
miatt edzői a 6. helyezést  is kétségesnek 
tartották, de ő rácáfolt az aggodal-
makra: 50 mellúszásban és 50 méter 
hátúszásban is ezüstérmet szerzett.

Gratulálunk az ifjú úszónak!

136 gól a Karácsony Kupán

Farsang Kupa február 22-én

Február 22-én 8 órától ismét a teremlabdarúgásé lesz a főszerep az álta-
lános iskola tornatermében. Ekkor rendezi meg a környei önkormányzat 
képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Kisebbségi 
Bizottsága a Farsang Kupát, amely már több mint három évtizede várja a 
maskarás időszakban a labdarúgó csapatokat és szurkolókat. 

Az első három helyezett serleg elismerésben részesül, valamint hagyomá-
nyosan a Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjazzák. A nevezési díj csapa-
tonként 12 000 forint, az összeg együttesenként egy láda sört és a közkedvelt 
vendéglátást, a zsíros kenyeret is tartalmazza. A szervezők az első 8 együttes 
nevezését fogadják el!

Érdeklődni és nevezni Török Mihály főszervezőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 3. sz. alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891

2012-ben tíz csapat részvételével az 
eltelt esztendők legnagyobb szabású 
Karácsony Kupáját rendezték meg 
Környén, ezért tavaly Török Mihály 
már „limitálta” a nevezők létszámát, 
így „csak” nyolc együttes rúgta a bőrt 
december 14-én az általános iskola 
tornatermében. 

A z első sípszó elhangzásától az 
utolsóig így is nyolc óra telt el, 
mire a helyi, oroszlányi, kömlődi 

és móri gárdák kialakították a végső 
rangsort.

A két csoportban zajló mérkőzések 
az „A”-ban szereplőknél érdekes ered-
ményt hoztak, hiszen a három legjobb 
együttes ugyanannyi pontot szerzett, 
így az egymás elleni eredményeik 
gólkülönbségei alapján jutott tovább 
első helyen a Vashíd és másodikon az 
XXL Redőny. 

A kupa harmadik helyéért végül a 
Kisház FC és a Winers küzdött, ez előbbi 
a játékidő végére meglehetősen meg-
győző, 8-1 arányú győzelmet aratott.

Hatalmas érdeklődés és igencsak 
felfokozott hangulat kísérte a dön-
tőt, hiszen az XXL Redőny 2012-ben 
megfosztotta az előző évben szerzett 
trónjától a Vashíd együttesét, s ezút-
tal is ők csaptak össze az elsőségért.  
A Vashídnak minden vasakarata elle-
nére sem sikerült visszakapaszkodnia 
a dobogó legfelső fokára, a 3-2-es 
vereség után meg kellett elégednie a 
második helyezéssel.   

A torna gólkirályi címét Kiss Márk 
(Winers) nyerte el, míg a legjobb ka-

pusnak járó elismerést Erdősi Csaba 
(XXL Redőny).

A nyolc óra alatt 136 gól született, s 
nem csupán az első három helyezéssel 
dicsekedhetnek környei csapatok, a 

kupa negatív csúcsát is egy hazai for-
máció állította fel. A Lodzsi Color három 
mérkőzése során 30 gólt gyűjtött be, s 
csupán 5 alkalommal sikerült megrez-
getnie az ellenfél hálóját.

Díjtalan előadások a szív- és érrendszeri 
betegségek témakörében

A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó 
és Léleksegítő Alapítvány szervezésében 

díjtalanul látogatható előadássorozat indult  
a szív- és érrendszeri betegségek témakörében Tatabányán. 

Az előadásokra Dr. Nagy Lajos főorvos kéthetente csütörtökönként,  
legközelebb január 30-án 17 órától várja az érdeklődőket  

a Kodály tér 2/A sz. alatt. 

Az előadások témái a www.kornye.hu oldalon tekinthetők meg.

Egy régebbi lapszámban már írtam 
a deréktáji fájdalmakról. Most a 
gerincnek a külső hatásoknak legin-
kább kitett szakaszáról és az ahhoz 
kapcsolódó panaszokról, tünetekről 
szeretnék írni. 

A későbbiek pontos értéséhez 
mindjárt az elején szükséges 
egy fogalomnak a tisztázása. 

Ez pedig a tökéletlen, részleges ficam, 
latinul subluxatio. Azt gondolom, hogy 
a magyar kifejezések nem pontosan 
fedik a valós helyzetet és elég ijesztő-
nek is hatnak. Ráadásul két irányban is 
összetett elváltozásról van szó. Egyrészt 
arról, hogy nemcsak két csigolyát érint-
het, ráadásul ugyanazon két csigolya 
közt több ízület is károsodhat, másrészt 
arról, hogy mindez komplex kórélettani 
folyamatokat indíthat, illetve tarthat 
fenn. Tehát az anatómiai eltérés okoz-
hatja a csigolyák rossz helyzetben való 
rögzülését, okozhatja a gerinc adott 
szakaszának jelentős mozgásbeszűkü-
lését, de kiválthat helyi, sőt távolabbi 
keringési zavarokat és előidézhet káros 
anyagcserezavarokat is.

Mindezek (és ez egy másik fontos, 
megkerülhetetlen fogalom) úgyneve-
zett funkcionális (működésbeli) ízületi 
blokkot válthatnak ki. Szerencsére ezek 
általában visszafordíthatóak. Az elvál-
tozások tehát a csontok és a köztük lévő 
nyílások deformálódásán kívül érintik, 
és adott esetben károsíthatják az ott 
kilépő idegeket, az ott futó ereket, a 
porckorongokat, az ízületi szalagokat 
és a környéki izmokat, izompólyákat. 

Hét nyaki csigolyánk van. Köztük - a 
felső kettő kivételével - porckorongok 
vannak. Ezek csökkentik a csigolyák 
közti súrlódásokat, enyhítik a csigo-
lyatestekre nehezedő terhet. A kor 
előrehaladtával ezek víztartalma csök-
ken, így rugalmasságukat fokozatosan 
elvesztik. Közben kopnak a csigolyák 
közti kisízületi felszínek is. 

A nyolc pár nyaki gerincideg bántal-
ma a nyaki szakaszon kívül kihat a tar-
kótájra, a hát felső részére, a lapockák 
közti területre, mindkét felső végtagra, 
így ennek megfelelően pl. fejfájást, 
fülfájást, vállövi-, felső háti-, lapocka 
közti, nyaki- és felső végtagi fájdalmat, 
zsibbadást, bizsergést, hangyamászás 
szerű érzést kiváltva. Mindkét oldalon 
a gerinc mellett, a csigolyák alkotta 
csatornában fut egy-egy artéria. Ezek 

fontosak többek között az agy vérel-
látását illetően is. Érintettségük fejfá-
jást, szédülést, fülcsengést, fülzúgást 
okozhat.

A nyaki panaszok az egész szervezet-
re kihatnak, ezek miatt közérzetünk is 
rossz lehet. A nyak tartja egyensúlyban 
fejünket. Ráadásul mindezt úgy, hogy 
tudatosan ehhez nem is kell odafi-
gyelnünk. Ezért is fontos a nyaki gerinc 
és a környéki izmok, szalagok helyes 
működése. Mindezek mellett nyaki 
gerincünket szinte semmi nem védi. Ez 
a gerincoszlop legsebezhetőbb pontja. 
Ez nem csak a baleseti bántalmakra 
vonatkozik, hiszen nagyon jól ismerjük 
a hidegnek, a huzatnak az ártalmas 
hatását is. Ha azt is hozzávesszük, hogy 
psychés, lelki panaszaink nagy része is 
itt „csapódik le”, izomgörcsöket, majd 
izomcsomókat okozva, akkor érthető, 
hogy milyen gyakran jelentkeznek 
különböző nyaki és ahhoz kapcsolódó 
panaszaink. És ekkor még nem is be-
széltünk a testtartási rendellenességek 
és a munkánk során kényszerűen fel-
vett féloldalas, asszimetriás terhelések 
okozta nyaki bántalmakról. 

A különböző betegségek tüneteinek 
tárgyalása messze meghaladná en-
nek a cikknek a kereteit. A vizsgálatok 
szükségességének megállapítását és 
a kórisme felállítását bízzuk orvosra! 

De nézzük, hogy mit tehetünk önma-
gunk is azért, hogy sok, nyaki gerinc 
okozta kellemetlenséget elkerüljünk! 
Ha nyakizmainkat megerősítjük, akkor 
nyakunk könnyebben tartja fejünket. 
Nem vagy nehezebben alakul ki kó-
ros irányú vagy kóros fokú görbület, 

csökken az ízületi szalagok meszese-
désének lehetősége. Más gyakorlatok 
a nyaki gerinc ízületeinek mozgástarto-
mányát hivatottak megtartani. 

Tehát ügyeljünk a testtartásunkra 
(számítógépes munka, TV nézés, fo-
telben alvás, stb.)! Sokáig ne nézzünk 
felfelé, fejünket csak nagyon rövid 
ideig hajtsuk hátra! Féloldalas terhelés 
esetén 1-2 percre hagyjuk abba mun-
kánkat, mozgassuk meg magunkat! 
Asztalnál végzett munka esetén ügyel-
jünk a megfelelő magasságban és 
helyzetben való ülésre! Autóvezetéskor 
is figyeljünk a helyes ülésre, a fejtámla 
megfelelő beállítására az esetleges 
nyakrándulás megelőzése céljából 
is! Szakember által javasolt tornagya-
korlatok végezzünk! Óvjuk nyakunkat 
a hidegtől, a huzattól! Tartsuk meg 
nyakunk és hátunk helyes görbületét! 

Utóbbi eléréséhez jó lehetőség, ha 
fejünkre baseballsapkát teszünk, és azt 
a szemünkbe húzzuk. Ahhoz, hogy kilás-
sunk alóla, jól ki kell húznunk magunkat, 
mint aki „fent hordja az orrát”. Ez ebben 
az esetben pozitív, hasznos kiállás. Vége-
zetül még egy jó tanács nyakunk érde-
kében: töltsenek meg kb. 40 fokos vízzel 
egy olyan másfél literes ásványvizes pa-
lackot, amelynek a „derekán” legalább 
hüvelykujjnyi szélességű bemélyedés 
van! Felhúzott (!)  térdekkel feküdjenek 
hanyatt, és a palackot keresztben te-
gyék a nyaki gerincük alá úgy, hogy a 
nyakcsigolyák a bemélyedéses részbe 
feküdjenek! Jó egészséget, egészséges 
fejtartást és minden értelemben előre 
tekintést kívánok! 

ÁJ
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Megérkeztünk!

Születésnaposok

Kedves fogyni, mozogni vágyók! 
Szeretettel várok mindenkit  

alakformáló és zsírégető tornámra  
a környei általános iskolában  

minden hétfőn és szerdán  
18 és 19 óra között.

Érdeklődni a helyszínen lehet, vagy előzetesen a  
06 30 341 8496-os telefonszámon. 

Kovács Brigitta

Alakformáló, zsírégető torna Környén!

Tisztelt Vállalkozók!

A környei székhelyű vállalkozások 
évente egy alkalommal 

1/8-ad oldalon (90,5×67 mm)  
továbbra is díjtalanul  

tehetik közzé hirdetéseiket. 
Bővebb információ a  

06 30 387-4690-es telefonszámon,  
vagy a hirhozo@kornye.hu  

e-mail címen kérhető.

Színfolt a faluban
Talán még előttünk van a Színfolt virágbolt a 
Postával szemben, ahol hosszú ideig gyönyör-
ködhettünk a szebbnél szebb virágcsodákban. 
Aztán egy napon bezárt a virágbolt, igaz Wiszt 
Viki vállalkozó, tulajdonos „igazoltan” volt tá-
volt, kisbabája született.

Vikinek hiányzott már a vevőkör, a munka, ezért 
úgy döntöttek, hogy a nagyszülői házban rende-
zi be virágboltját, melyet karácsony előtt nyitott 
meg. Igaz még kicsit szerényen, nem hivalkodó 
feliratokkal, de a „nyitva” tábla jelzi, hogy betér-
hetünk a folyosói bejáraton keresztül a régi kort 
idéző boltba, virágért, ajándéktárgyért csokorért 
akár jeles ünnepekre, akár szomorú eseményre.

Viki szeretettel várja régi és új Kedves 
Vásárlóit a Beloiannisz u. 10. szám alatt 
a Postával szemben naponta fél 9-től 
17 óráig, szombaton fél 9-től 13 óráig. 

(Varga Katalin)

A Művelődési Ház működése a tavalyi év során 
a számok tükrében.

2013. március 21-én nyitott meg a felújí-
tott Művelődési Ház. Az eltelt időszak 
egyik legfontosabb feladata volt, 
hogy a Művelődési Ház közösségei 
gyarapodjanak. 

M ára 12 csoport, szervezet 
használja rendszeresen az 
intézményt. Természetesen ez 

egy állandóan változó folyamat, mely 
folyamatos odafigyelést, segítséget, 
együttműködést igényel. A változó 
igényeket felismerni, megragadni és 
a közösségeket létrehozni nem köny-
nyű feladat, ezt mindenki tudja, aki 
emberekkel, közösségekkel dolgozik. Ez 
a munka nem áll meg, hiszen vannak 
közösségek melyek megalakulnak és 
mégis néhány hónap után valamilyen 
okkal, de megszűnnek. Ilyen volt a 
Hastánc, a Dancereform csoport, és 
az Ifjúsági Klub. Viszont mindig felmerül-
nek új igények, lehetőségek. Nyitottak 
vagyunk és tudatosan törekszünk a to-
vábbi fejlődésre. Nagy sikernek érzem, 
hogy jelenleg az alábbi 12 közösség 
működik a házban. Továbbra is várjuk 
a csoportokkal együtt a csatlakozni 
vágyókat, érdeklődőket.

 Állandó  
csoportok, szervezetek

15 csoport működött. A csoportoknak 
összesen 172 állandó tagja volt. A 15 
csoport 328 alkalommal tartott foglal-
kozásokat a házban. A csoportok révén 
2408 volt a látogatói létszám.

A további programok, rendezvények 
2013-ban a számok tükrében

225 programunk, rendezvényünk volt, 
ezek éves látogatói száma majdnem 
elérte a 12 ezret.

A Művelődési Házban 2014-ben mű-
ködő állandó csoportok, szerveze-

tek, találkozóik időpontjai

Nő klub – minden csütörtökön 16–18 
óráig. Baba-mama klub – minden 
szerdán 10–11 óráig. Zumba – minden 
kedden 18–19 óráig. Aerobic – minden 
csütörtökön 18–19 óráig. Cukorbete-
gek Klubja – minden hónap második 
szerdáján 16–17 óráig. Turul Méhész 
Egyesület – minden hónap második 
péntekén 18–20 óráig (május, június, 
július kivételével). Német Nemzetiségi 
Felnőtt Tánccsoport – minden hétfőn 
18.30–20 óráig. Kímélő torna – min-
den hétfőn 16.30–17.30 óráig. X-plor 
– minden pénteken 16–19 óráig. Sakk 
szakkör – minden pénteken 17–20 
óráig. Számítógépes Klub – egyéni 
regisztrációval működik, bármikor re-
gisztrálhatsz. A számítógépek a nyitva 
tartási időben használhatóak, kivétel 
a csoportfoglalkozások idejét. Szt. Cirill 
és Method Alapítvány – a megváltozott 
munkaképességű, fogyatékkal élő, 
és/vagy tartósan egészségkárosodott 
személyek nyílt munkaerő-piacon való 
elhelyezkedését segíti. Fogadóóra min-
den kedden 9–11 óráig.

Programajánló

2014. február 11-én, kedden délután fél 
5-kor indul 12 alkalomból álló program-
sorozatunk az Új Nemzedék Központ 
Tatabányai Kontaktpont irodájával 
közös szervezésben. A fiataloknak, 12-
30 éves korosztálynak szóló programso-
rozat során előadásokat, tájékoztatást 
kaphatnak a pályaválasztással, pálya-
orientációval kapcsolatosan. Tanácsot 
és segítséget kaphatnak az álláske-
resésben, előadásokat hallhatnak 
különböző kapcsolódó témakörökben. 

Az első alkalom témája: Felsőoktatási 
felvételi és továbbtanulási tájékoztató! 
Ha tovább tanulsz?! Ha beadod a 
lapod hova, vagy hogyan? A további 
foglalkozások időpontjairól, témáiról 
kérjük, érdeklődjenek a Művelődési 
Házban. 

Disco

2014. február 15-én, szombaton Retro 
Disco vár mindenkit Terbócs Dénessel 
a Farsang és a Valentin nap jegyében.

Gombaismerő

Tavasszal, várhatóan áprilisban, az 
időjárástól is függően indítjuk Tavaszi 
Gombaismerő tanfolyamunkat Katona 
Imréné gombaszakértő vezetésével. 
A szükséges ismereteken túl a tavaszi 
gombákkal ismerkedhetnek a részt-
vevők.

A programokkal kapcsolatos  
részletes információkról az alábbi 

elérhetőségeken tájékozódhatnak:

Telefon: (06) 34/473-091
Facebook: Művelődési Ház Környe

Honlap: www.kornye.hu
E-mail: muvhazkornye@gmail.com

     

Schweininger Ilona intézményvezető

„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 napok-
ban ünnepelték, vagy ünneplik kerek születésnapjukat:

80 esztendős
Vida Lajosné (1934. 01. 08.)

75 esztendős
Fegyveres Jánosné (1939. 01. 08.) 

Kincs Ferencné (1939. 01. 09.) 
Szabó Istvánné (1939. 01. 18.)

70 esztendős
Vida Lászlóné (1944. 01. 10.) 

Bereczk Lászlóné (1944. 01. 12.) 
Terdik Péterné (1944. 01. 20.) 
Kehl Károlyné (1944. 01. 23.) 
Hegyei Sándor (1944. 01. 26.) 

Erdelics Ernő (1944. 01. 27.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„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 Környei Hírhozó előző megjelenése óta két kisfiúval gyarapo-
dott községünk, így sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb 
lakóit:

Bódi Csaba és Bránya Anita 
kisfiát, Noel Kevint

valamint
Szommer Ákos és Boda Viktória  

kisfiát, Gergelyt.

A kisfiúknak és szüleiknek hosszú, 
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyer-
mekei 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, 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 programban meghatározott célokra kívánja a részére 
elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, azt 
igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Az ünnepek alatt talán sokan vagyunk úgy, hogy egy darabig a sütemény szó hallatán is  
a jóllakottság érzése kerít hatalmába  bennünket. 

Ezúttal egy nagyon egyszerű, könnyen elkészíthető sajtos rágcsálnivalót teszek közkinccsé:

Hozzávalók a tésztához: • 20 dkg liszt  • 20 dkg margarin • 20 dkg reszelt sajt • 1 kk. só
A kenéshez: • 1 db tojás. A díszítéshez: • reszelt sajt vagy tökmag • mák • szezámmag ízlés szerint

A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, majd kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk.
Tetejét megkenjük a felvert tojással, tetszés szerint megszórjuk a fenti anyag valamelyikével,  

majd kiszaggatjuk valamilyen kiszúrós formával, vagy csak egyszerűen stangliként szeleteljük,  
és 180 fokon kb. 10-15 perc alatt aranyszínűre sütjük.

A fenti adag kb. másfél gáztepsire elegendő.

Jó étvágyat kívánok! Varga Katalin

Recept
Egyszerű sajtos süti



Közérdekű információk

Kiadja:  
Polgármesteri Hivatal  

2851 Környe, Alkotmány út 2.

A kiadásért felel: 
Beke László polgármester  

06 30 7681624

A szerkesztésért felel:  
Salamon Gyöngyi  

06 30 3874690

hirhozo@kornye.hu

www.kornye.hu

Nyomdai munkák:  
JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft.  
2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. 

A sokszorosításért felel:  
Jávor Zsolt ügyvezető

ÁLLÁSBÖRZE Tatabányán

A Tatabányai Családsegítő Szolgálat 
ÁLLÁSBÖRZÉT szervez február 25-én, 
kedden 10 és 15 óra között a Füzes ut-
cai épületében (Szent Márton Központ, 
Füzes u. 40/b.).

A program során az álláskeresők re-
gisztrálhatnak a munkaerő kölcsönző 
cégek, munkáltatók adatbázisaiba, 
leadhatják önéletrajzukat, érdeklőd-
hetnek a munkalehetőségek iránt, illet-
ve feltehetik kérdéseiket a Munkaügyi 
Központ, a Kisebbségi Önkormányzat 
és a munkajogi ügyekben jártas Jog-
pont Plusz jelen lévő képviselőinek.  
A részvétel díjtalan! 

A szervezők azon munkáltatók je-
lentkezését is várják, akik szívesen részt 
vennének a rendezvényen, hogy köz-
vetlenül vehessék fel a kapcsolatot az 
álláskeresőkkel.

Az álláskeresők és munkáltatók to-
vábbi információt Mattesz Mónikától 
kérhetnek a következő telefonszámo-
kon: 34/512-751; 30/281-2431

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői foga-
dóóráját február 3-án, hétfőn tartja 17 
és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal 
képviselői szobájában. A képviselőhöz 
mindazok fordulhatnak, akik segítsé-
get, vagy tájékoztatást szeretnének 
kérni valamilyen problémájuk megol-
dásához. 

Tatabányai parkolás

A tatabányai önkormányzat értesíti a 
megyeszékhelyre autóval érkezőket, 
hogy a fizető parkolás igénybevételé-
hez a 2013. év feliratú parkoló szelvé-
nyek 2014. I. negyedév végéig, március 
31-ig felhasználhatóak. 

2014. április 1-től parkolásra kizárólag 
a 2014. év feliratú, hologramos bizton-
sági matricával ellátott szelvényeket 
lehet használni. A fel nem használt 
2013. évi parkolójegyek április 1-jétől 
érvényesíthetők újra a Komáromi út 65. 
sz. alatt található ügyfélszolgálaton.

Horgász közgyűlés

A Horgász Egyesület vezetősége értesíti 
tagjait, hogy éves közgyűlését február 
2-án, vasárnap 9 órától tartja a Műve-
lődési Házban.

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Ha a magyarországi lakcímmel rendel-
kező választópolgár a nemzetiségek 
jogairól szóló törvény 1. sz. mellékleté-
ben felsorolt valamely nemzetiséghez 
tartozik, kérheti, hogy a központi név-
jegyzéken tüntessék fel a nemzetiségét. 
Ehhez a „Nemzetiségi választópol-
gárként történő nyilvántartásba-vétel 
fogyatékossággal élő választópolgár 
segítése személyes adatok kiadásá-
nak megtiltása iránti kérelem” nevű 
nyomtatvány 1. oldal „A” pontját kell 
kitölteni, megjelölve mely nemzetiségi 
névjegyzékbe kéri a felvételét. 

E nyilatkozata alapján a választópol-
gár az őszi önkormányzati választások 
során jogosult lesz a nemzetiségi önkor-
mányzati választáson való részvételre.
Ha a kérelmező kéri az országgyűlési 
képviselők választására is kiterjeszte-
ni a nemzetiségi választópolgárként 
történő részvételét, vagyis a jelzett 
nyomtatvány 1. oldal „B” pontját is 
bejelöli, akkor a tavaszi országgyűlési 
képviselő választáson nem szavazhat 
pártlistára, csak az adott nemzetiség 
országos önkormányzata által állított 
listára.

Amennyiben a választópolgár a már 
benyújtott nyilatkozatát módosítani 
kívánja, azt a választást megelőző 2. 
napig megteheti a jelzett nyomtatvány 
1. oldal „T” pontjának kitöltésével.  

Az építőipari körbetartozások  
felszámolásában segít a kamara

Körbetartozás, ki nem fizetett számlák 
jellemezték az építőipart az elmúlt 
években. Sokan számlát sem tudtak 
készíteni, mert a teljesítésigazolást a 
megrendelő nem írta alá és enélkül a 
bírósági út sem volt járható. A kereske-
delmi és iparkamara mellett működő 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv ha-
tásos segítséget nyújt az elvégzett, de 
ki nem fizetett munkák ellenértékének 
megszerzésére.

A szakértői tanács kérelemre szak-
véleményt és kivonatot ad, amely 
alapján megállapítható, hogy a szer-
ződés teljesítése megtörtént-e, illetve a 
teljesítésért járó ellenérték megfizetése 
milyen összegben indokolt. Ha a vita 
a TSZSZ szakvéleménye alapján nem 
oldódik meg, a bírósághoz forduló fél 
által az iratokhoz csatolt szakvélemény 
ugyanolyan bizonyítási eszköznek 
minősül, mintha azt kirendelt szakértő 

készítette volna. Azok a perek, amelyet 
a felperes a TSZSZ szakvéleményére 
hivatkozva díjkövetelés iránt indít, a 
kiemelt jelentőségű perek típusán belül 
is speciális csoportot alkotnak.

A törvény előzetes végrehajtha-
tóságot biztosít arra az esetre, ha a 
TSZSZ szakvéleményével alátámasztott 
pénzösszeg megfizetésére vonatkozó 
kérelemnek az elsőfokú bíróság íté-
letében helyt ad, 400 millió forintig.  
A szabályozás célja, hogy olyan kötele-
zettségeket írjon elő, melyek elősegítik 
a perek gyors befejezését.

A szakértői vélemény elkészítését 
elektronikus formában lehet kérni a 
kerelem@mkik.tszsz.hu címen, vagy 
a területileg illetékes kereskedelmi és 
iparkamarán keresztül (kerelem.tszsz@
kemkik.hu). A szakértői díj a kérelmező 
által megjelölt vitatott nettó érték egy 
százaléka, de legkevesebb 60.000 fo-
rint és nem haladhatja meg a 450.000 
forintot.

Ha a vállalkozó írásban bejelenti a 
kereskedelmi és iparkamarának, hogy 
másik vállalkozóval megkötött építési 
szerződésből eredően díjazásra jogo-
sult, de a fizetés nem történt meg, a 
kamara a fizetési felhívás kézbesítésétől 
számított 60 nap eredménytelen lejárta 
esetén a fizetésre kötelezettet törli az 
építőipari vállalkozó kivitelezők általa 
vezetett nyilvántartásából.

Bővebb információ a Komárom-
Esztergom Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara honlapján található az 
alábbi címen: www.kemkik.hu.

Forrás: KEMKIK


