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A doni hősökre emlékeztünk
A doni hősökért, halottaiért ajánlotta fel 
Bedy Sándor plébános a január 17-ei 
szentmise áldozatát a környei katolikus 
templomban. 

A plébános az édesapja által át-
élteket is megosztotta a jelenlé-
vőkkel. Mint mesélte, édesapja 

életét az mentette meg, hogy már a 
bevetés első napján sebesülést szenve-
dett. A szanitéceknek nagy erőfeszítések 
közepette sikerült kimenekíteni a frontfo-
nalról, ahol mínusz 40 fokos hidegben 
ottmaradtak a társai hiányos öltözetben, 
hiányos ellátással... – fogalmazott az 
Atya, majd a mise zárásaként a Német 
Nemzetiségi Dalkör Goór Józsefné veze-
tésével fájdalmas, a honért, a szerettek 
után vágyódó katonadallal tisztelgett a 
doni áttörés áldozatai előtt.

A II . hadtest vezérkari főnökének 
utolsó telefonjelentése így hangzott: 
„mondjátok meg majd odahaza, hogy a  
II. hadtest hősiesen harcolva pusztult el…” 
A 200 ezres seregből 150 ezren soha nem 
tértek vissza. A Don-kanyar tragédiája 
nem csak az áldozatok, de sok-sok tízezer 
magyar, köztük környei családok tragé-
diája is volt – idézte fel a borzalmakat a 
templomkertben lévő Hősi Emlékműnél 
Vadász Éva. A Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottság elnöke így zár-
ta gondolatait: emlékezzünk a magyar 
katonák hősiességére, akik esküjükhöz 
híven, kilátástalan küzdelmüket vívták a 
többszörös túlerővel szemben. Hősök ők, 
a magyar haza hősei!

Mit tettek azok a katonák, akik ott, a Don-
kanyarnál életüket vesztették? – tette 
fel a kérdést megemlékezése kezdetén 
Szemeti Ferenc tiszteletes, majd így 
folytatta: megkapták a behívójukat, a 
parancsot teljesítették, szolgálatukat 
elvégezték, feladatukat végrehajtották, s 
hagytak maguk után rengeteg özvegyet, 
árvát és a hazájukat. Jeltelen sírokban 
fekszenek… nagyon sokan temetetlenül 
maradtak a lövészárkokban, s még ma is 
csak annyi föld található rajtuk, amennyit 
a szél és erózió odahordott. Néhány év-
vel ezelőtt hazahoztak a doni kanyarból 
egy holttestet, s Pákozdon temették el.  

A katona maradványait a föld felszíne 
alatt 15 centivel találták meg… – hangzott 
el a tiszteletestől.

A Hősi Emlékműnél az önkormányzat 
nevében Beke László polgármester 
és Pákozdi Ferenc alpolgármester, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében Tirhold Kármen elnök 
és Erl Péter képviselő, a Németek Baráti 
Köre részéről Kerecsényi József és Wiszt 
Ferenc helyezte el a kegyelet virágait, 
majd a jelenlévők az örök emlékezés 
mécseseit. A megemlékezés zárása-
ként az Il Silenzió csendült fel a hősök 
tiszteletére.

Lefülelés az újév első napján
A szokásos járőrözésre indult január 1-jén 
a környei polgárőrség két tagja, s talán 
maguk sem gondolták, hogy míg a leg-
többen a szilveszteri mulatság fáradalmait 
pihenik, addig akad olyan ember, aki 
a fák között „ünnepel”… pontosabban: 
illegálisan termeli ki azt a község hétvégi 
házas övezetében.

A két járőr kora délutántól a leginkább 
kritikus területeket vette ellenőrzés alá, 
s már jócskán rájuk sötétedett, amikor 
egy fás részről favágásra utaló zajokra 
lettek figyelmesek. A helyszínre igyekez-
ve az elkövető kiszúrta őket és sietősen 
távozni próbált. Többszöri felszólításra 
sem állt meg, a polgárőrök így rövid 

hajsza után a házáig követték. Ő beisz-
kolt, a polgárőrök pedig a környei körzeti 
megbízott rendőr segítségét kérték, aki 
másodmagával érkezet t a helyszínre, 
majd azt átvizsgálva meggyőződtek a 
bűntett elkövetéséről, s a gyanúsítottat 
őrizetbe vették. 
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Lefülelés az újév első napján
…folytatás az első oldalról.

Mivel a természetkárosítás erdőnek minősí-
tett területen történt, a férfit bűncselekmény 
elkövetése miatt a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr Főkapitányságon előál-
lították.

Bene Zsolt tól, a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökétől 
megtudtuk, hogy az érintett területen óri-
ási az illegális fakitermelésből okozott kár.  
A polgárőrökhöz az az információ érkezett, 

hogy ott már üzletszerűen végzik az illegális 
favágásokat, ezért a járőrözés során még 
fokozottabban ellenőrzik. 

Az elnök az eset kapcsán az előző 
esztendőt is summázta. Mint elmondta, a 
maguk elé tűzött célok – a közrend, közbiz-
tonság, biztonságérzet fokozása, az idősek 
és fiatalok figyelemfelkeltése, valamint a 
veszélyhelyzetekre való azonnali reagálás 
– maradéktalanul megvalósultak.

A polgárőri feladatokat 17 regisztrált 
fővel lát ták el, az önkormányzati ren-
dezvényeken a jelenlétük állandó. A 

rendőrséggel való együttműködésük és 
a segítségnyújtás folyamatos, s Bene Zsolt 
úgy véli, hogy az egyesület és a lakos-
ság közötti kapcsolat is egyre erősebb.  
Az egyesület tavaly több mint 2500 órát tel-
jesített polgári szolgálatban, amely az év 
minden egyes napjára vetítve majdnem 
7 órát jelentett.

A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület továbbra is várja új tagok érdek-
lődését, jelentkezését a 06 70 332 8741-es 
telefonszámon.

Idősek Karácsonya 
Decemberben majdnem 520 hetven 
év feletti idős embert ajándékozott 
meg karácsony közeledtével a környei 
önkormányzat személyenként egy-egy 
háromezer forint értékű vásárlási utal-
vánnyal.

A z utalvány mellett a legszívhez-
szólóbb, legszemélyesebb és 
legbecsesebb ajándékot, a falu 

apraja és nagyja szeretettel összeállított 
ünnepi műsorát, december 19-én vehet-
ték át az Idősek Karácsonya ünnepségen 
a Művelődési Házban. 

Zsúfolásig megtelt advent negyedik 
hétvégéjén a Művelődési Ház színház-
terme, ahol az Idősek Karácsonya ren-
dezvény vendégeit Beke László polgár-
mester köszöntötte, s mondott köszönetet 
azért az összefogásért, amely az idei 
adventi időszakban a korábbi évekhez 
képest még erőteljesebben jellemezte 
a falu közösségét. Akik részt vettek az 
adventi rendezvényeinken, számtalan 
alkalommal találkozhattak olyan gyűj-
tésekkel, amellyel a településünkön élő 
nehéz sorsú embereknek segítenek. 
Ilyenkor a számunkra nem is olyan óriási 
összegnek tűnő adományunkkal na-
gyobb segítséget nyújthatunk, mint azt 
gondolnánk. Azoknak a családoknak, 
akik bizony néhanapján megélhetési 
problémákkal is küzdenek. Idén minden 
eddiginél több ember mozdult meg és 
segített, hiszen tudják, hogy jó kezekbe 
kerül az adomány, s az utolsó fillérig 
célba érnek azok a forintok, amelyekkel 
a szegényebb sorsúak ünnepét kívánjuk 
szebbé, emlékezetesebbé varázsolni. 
És ennél nagyobb ajándékot el sem 
tudok képzelni, mivel a szeretetből, az 
önzetlenségből és a segíteni akarásból 
ered – fogalmazott. A polgármester 

végül ezekkel a gondolatokkal kívánt 
valamennyi környei számára békés, bol-
dog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 
és boldog újesztendőt: használjuk ki az 
előttünk álló időszakot és töltsünk minél 
több időt szeretteinkkel, és próbáljuk úgy 
alakítani a rohanó, dolgos mindennapo-
kat is, hogy minél gyakrabban legyen 
időnk néhány emberi jó szóra, kérdésre, 
hiszen a legcsodálatosabb ajándék az a 
szeretet, amely a szívekben rejtőzik.

Beke László köszöntőjét követően el-
sőként a Német Nemzetiségi Gyermek 
Tánccsoport aprócska Télapói csaltak 
mosolyt az arcokra bájos műsorukkal, 
majd Goór Józsefné vezetésével és har-
monikakíséretében a Német Nemzetiségi 
Dalkör előadásában csendültek fel 
tradicionális karácsonyi énekek, később 
pedig a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
kamarakórusa varázsolt Wind Károlyné 
vezetésével karácsonyi dalokkal fenyő- 
és csillagszóró illatú perceket.

Az általános iskola kórusának előadá-
sa után a negyedikes tanulók léptek 
színre a „Szép napunk támad” című, 
régmúlt idők karácsonyait, népszokásait, 
hagyományait idéző  pódiumjátékkal, 
amely láttán minden bizonnyal számos 
szép korú vendég gondolataiban sejlett 
fel gyermekkorának ünnepei.

A környei önkormányzat hagyomá-
nyosan az Idősek Karácsonya ünnepség 
keretében fejezi ki köszönetét mindazok 
számára, akik önzetlen tevékenységükkel 
rendszeresen segítik a község kulturális 
rendezvényeit, vagy teljesítményükkel, te-
vékenységükkel öregbítik a falu hírnevét. 
A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetisé-
gi Bizottság javaslatára idén a nemzeti-
ségi hagyományok ápolásáért Bogár Fe-
rencné, Bernhardt Tibor és Geiszt Ferenc 
részére fejezte ki köszönetét. 

Az alig több mint egy éve alakult Gyé-
mánt Kempo SE Környe vezetője, Bognár 
Levente kiemelkedő sporteredménye-
ikért vehetett át oklevelet. A környei 
kempokák idén 7 versenyen vettek részt 
és összesen 139 érmet gyűjtöttek be: 64 
arany, 35 ezüst és 40 bronzéremmel zárják 
az esztendőt. 

A Nő Klub 2011 őszén alakult meg, 
a hölgyek megállíthatatlan motorja, 
örök mozgatórugója, Németh Lajosné 
a közösségi tevékenységéért részesült 
elismerésben. Vezetésével az asszonyok 
három esztendeje szépítik meg Környét 
és szűkebb világunkat kézműves remeke-
ikkel, szívjóságukkal, hiszen alkotásaikat 
forintra váltva jótékonykodnak. 

A bizottság az iskolában nagy siker-
rel működő színjátszó csoport vezetői, 
Láng Éva és Odlerné Takács Zsuzsanna 
tanítónők részére is köszönetet mondott. 
Az általuk felkészített gyerekek fellé-
péseikkel, előadásaikkal sok örömöt 
szereznek a környei és a környékbeli 
iskolák, óvodák gyermekei számára. 
(Láng Éva az iskolai ünnepségen vette 
át az oklevelet.)

A községi rendezvények szervezéséhez, 
lebonyolításához rendszeres és kiemelke-
dő segítségnyújtásáért Szőke Daniella, 
Pankotai Klaudia, Moncz István, Karnuts 
Attila, Szalai Tamás és Hoffart Ákos része-
sült elismerésben.

Az önkormányzat idén is vásárlási utal-
vánnyal kedveskedett a település hetven 
év feletti lakosainak, a személyenkénti 
háromezer forint értékű bonnal közel 520 
idős embert ajándékozott meg. 

Aki nem tudott részt venni az ünnep-
ségen, az január 31-éig veheti át az 
utalványt a Polgármesteri Hivatal pénz-
tárában. 

Közös karácsony Környebányán

Gondoljunk eltávozott és a mellettünk 
álló szeretteinkre, s a távollévőkre is, akik 
nem lehetnek velünk! Így fogadjuk az élet 
ajándékát, amelyből mindenki egyformán 
részesülhet. Ez az ajándék nem más, mint 
a szeretet… – ezekkel a gondolatokkal 
köszöntötte Svétecz László önkormányzati 
képviselő a környebányai közös karácso-
nyi ünnepség résztvevőit.

A Közösségi Ház ezúttal is zsúfolásig 
megtelt, a helyiek mellett hagyo-
mányosan érkeztek Vértessomlóról 

és Várgesztesről is az együttműködő nyug-
díjas szervezetek képviselői, a régi barátok, 
igazolva a mondást, hogy sok jó ember 
kis helyen is elfér. De az ünnepség mást is 
igazolt: hogy összefogással már-már nem 
létezik lehetetlen, s hogy szeretettel való-
ban széppé lehet varázsolni az ilyen alkal-
makat. Nem kell hozzá más, mint ízlésesen 
megterített asztal, szívből jövő gyönyörű ka-
rácsonyi versek, fuvola- és énekszó, meghitt 
Betlehemi játék a gyerekektől, s örvendező, 
vidám a felnőttektől. Mind-mind feledtetik 
a mindennapok gondjait…

De nem csupán ezt az estét, a Karácsony 
napjait is megszépítette az összefogás a 
rászoruló családok számára. Mint a képvi-
selő elmondta, a gyerekek az Éjféli Kiáltás 
Misszió közreműködésével egyenesen 
Svájcból kaptak ottani gyerekek által ösz-
szegyűjtött ajándékokat, a családok pedig 
az önkormányzat, a Katolikus Karitász, a 
Samaritanius Alapítvány és magánszemé-
lyek adományait vehették át az adventi 
várakozás időszakában.    

Az önkormányzat nevében a környe-
bányai ünnepségen elismerésben része-
sítette Svétecz László mindazokat, akik a 
kulturális események létrejöttét rendszere-
sen önzetlenül segítik, szervezik, vagy részt-
vevői azoknak. A községi ünnepségeken 
való szereplésért elismerésben részesült 
Badov Szilvia, Horváth Mária, Fehér László, 
Bozó Kucskár Anikó, Bolemányi Magdolna, 
Magos Csenge, Pethő Alexandra, Pethő 
Lili, Beck Hajnalka, Fehér Enikő, Fehér Kitti, 
Bunkhardt Boglárka, Vaczula Melinda, 
Hajas Cintia, Oláh Krisztina és Csikós Petra.

Az év mecénása oklevelet Hortobágyiné 
Lendvai Virág vette át.

Az is hagyomány, hogy az esztendő végé-
hez közeledve a képviselő köszönetét fejezi 
ki azok számára, akik évközben segítették 
Környebánya közösségi életét. Elsőként Batin 
Józsefnek, a vértessomlói bányász nyugdíjas 
szakszervezete egykori vezetőjének nyújtott át 
ajándékot a Környebánya-Vértessomló kap-
csolat kiépítéséért, a baráti szálak ápolásáért. 
Szölősiné Nagy Zsuzsa az erdei iskola vezetésé-
ért részesült köszönetnyilvánításban, közösségi 
munkájáért özv. Horváth Istvánné, Feketéné 
Hastó Elvira, Szénási Attiláné, Vida László. 

Varga Sándor, az önkormányzat mun-
katársa számára a külterületeken élők 
részére nyújtott segítségért, lelkiismeretes 
munkavégzésért, a rendezvények hangosí-
tásáért, a világítástechnikáért pedig Vanya 
Balázsnak mondott köszönetet a képviselő. 

Környebányán 43 rászoruló gyermek, 
nyolc nagycsalád, harminc egyedülálló él, 
huszonnégyen betöltötték 70. életévüket és 
két ember hajléktalan. A hozzájuk érkező 
adományokkal rendszeresen segítik a Ho-
mok Dűlőben, Öreghegyen, Irtás-pusztán 
és a Tagyospusztán élő, hátrányos helyzetű 
sorstársakat is. 
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A karácsonyi szeretet nem marad benne a jókívánságokban
Milyen bájosak! – sóhajtottak 
fel mosolyogva a Környei 
Vackor Óvoda és Bölcsőde 
Nyuszi csoportjának Betlehe-
mes játéka alatt többen is az 
Idősek Napközi Otthonában, s 
amikor elérkezett a taps ideje, 
könnyes tekintettel ütötték 
össze tenyereiket a megaján-
dékozottak.

A z ot thon kol lek t ívá-
ja december 17-én is 
szívből jövő szeretet-

tel, gondoskodóan készült az 
ünnepségre, s az apróságok 
előadása mellet t versekkel, 
finom süteményekkel, forralt borral, teával 
varázsolt meghitt hangulatot a környei és 
vértessomlói klubtagok számára, megva-
lósítva Halász-Becker Anita szolgálatvezető 
gondolatait: a karácsonyi szeretet, amit 
szívből kapunk, nem marad benne a jókí-
vánságokban. Az életre kel, belénk költözik 

és minden nap velünk lesz… megfogja a 
kezünket, elkísér az utcán… így a hétköz-
napok, bármit is hoznak, bármit is teszünk, 
ünnepnapokká válnak…

Koller Viola, vértessomlói szociális gon-
dozó az adventi várakozás szépségét, 
melegségét, reményteljességét idézte a 

falak közé: „Egy gyertya láng-
ja még nem tűz, de benne 
van a melegség ígérete. Két 
gyertya még nem világosság, 
de magában hordozza a fény 
legyőzhetetlenségének üzene-
tét. Három gyertya még nem 
megérkezés, de bizonyítéka 
annak, hogy a várakozással 
megtelt remény születőben 
van. A négy adventi gyertya 
lángja még nem a várva-várt 
pillanat beteljesülése, de az 
idő végét jelzi, a karácsony 
eljövetelét… 

Az ünnep eljövetelét jelezték 
és a Karácsony üzenetét örökí-

tik tovább a klub tagjainak szívében, ott-
honaikban a kedves emlékek mellett azok 
az illatpárnák, mézeskalács díszek is, ame-
lyeket a szolgálat munkatársai készítettek, s 
ajándékozták meg velük az időseket azzal 
a kívánsággal, hogy a szeretet lángjának 
izzása maradjon meg a hétköznapokra is.

Fakanálból angyal
Több mint harminc felnőtt és gyermek kézműveskedett, 
készült a szeretet ünnepére december 13 -án a 
Tagyoson található Vitéz Dinnyés Zsigmond Refor-
mátus Konferenciatelepen. Nagy Péter tiszteletes új 
kezdeményezésként, első alkalommal hívta kézműves 
foglalkozásra a Környe-Oroszlányi Református Misz-
sziói Társegyházközség hittanos diákjait, gyülekezeti 
tagjait. 

A z oroszlányi, környei gyerekekre nem akármi-
lyen, egyszerű, mégis varázslatos technikák 
vártak: illatpárnát, képeslapot, csengettyűt 

készíthettek, fakanálból angyalt, s száraztésztából külön-
böző figurákat, például csillag alakú karácsonyfadíszt.  
A gyerkőcök amint elkészültek egyik művükkel, máris 
jöhetett a következő „állomás”, s egy újabb kézműves 
technika, újabb „varázslat”. 

A gyülekezet hölgy tagjai ízletes süteményeket is sü-
töttek és teát főztek arra az esetre, ha megéheznének, 
megszomjaznának a fiúk, lányok, így a kézműveskedés mellett természetesen a „nassolás” sem maradt el. Láthatóan nemcsak a dí-
szek, ajándékok, de a közösen eltöltött órák is belopták magukat a résztvevők szívébe, így Nagy Péter tiszteletes már most ígéretet tett: 
tavasszal lesz folytatás, akkor a húsvéti készülődés jegyében alkothatnak majd a környei és oroszlányi fiatalok, felnőttek.

Vackorkarácsony – elnyerte a Zöld Óvoda címet az intézmény
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde apró-
ságaihoz is megérkezett a Jézuska decem-
ber 18-án. A csoportszobákban a kicsiket 
a Reichnach György által felajánlott, s 
ünnepi díszbe öltöztetett fenyők fogad-
ták, no meg számtalan játék, fejlesztő és 
szerepjátszó eszköz, majd pedig a közös 
karácsony a nagycsoportosok verseivel, 
dalaival, Betlehemi játékával, a szeretet 
lángjaival.

A gyerekek már napok óta készülőd-
tek az ünnepre. Verseket, dalokat 
tanultak, elkészítették apró ajándé-

kaikat anyunak, apunak, testvéreiknek, a 
nagyszülőknek, s az ünnepségre mézeska-
lácsot, karácsonyi finomságokat sütöttek.

Az ünnepvárás időszakában hagyomá-
nyosan a katolikus templomba is elláto-
gattak, ahol Vidéki Józsefné kántor mesélt 
Szűz Mária és Szent József Betlehembe 
utazásáról, a kis Jézus megszületéséről, s az 
azt megelőző adventi készülődésről, amely 
a szívünkben, lelkünkben is zajlik. A gyerekek 
érdeklődve hallgatták, hogy a Szentcsalád 
egy istállóban szállt meg, s hogy végig segíti 
őket egy angyal és egy csillag. Azt is meg-
tudhatták, hogy a születésnapi ajándékozás 
hagyományát a három király és három 
pásztor ajándékai teremtették meg. A ka-
rácsonyi történet zárásaként az oltárképről 
is mesélt Erzsi néni, amely a Három Királyok 
hódolatát örökítette meg. Itt nálunk nem 
csak a kis Jézus születésének az ünnepe 
a karácsony, hanem a templom búcsúün-
nepe is, hiszen a Három Királyok tiszteletére 
szentelt a templomunk – mondta el a gyer-

kőcöknek, akiket az óvónők karácsonyi éne-
kekkel ajándékoztak meg, majd Erzsi néni 
gyönyörű orgonajátékának kíséretében 
közös énekléssel zárult a templomi program. 

2013-ban a közös vackorkarácsony 
jelentette a legnagyobb ajándékot az 
óvodapedagógusok számára, s a tavalyi 
is tartogatott örömteli meglepetést. Pekár 
Zita környezeti nevelő óvodapedagógus, 
aki egyben az Országos Környezetünkért 
Óvodai Egyesület Társelnöke is, december 
17-én vehette át a Dr. Simon Attila István köz-
igazgatási, valamint Czunyiné dr. Bertalan 
Judit köznevelésért felelős államtitkár által 
jegyzett oklevelet, amely mostantól 2017. 
december 31-éig jogosítja fel az intézményt 
a Zöld Óvoda cím viselésére.

Mint Pekár Zita elmondta, nyártól már büsz-
kélkedhetnek a Madárbarát Óvoda címmel, 

kiaknázva az igazán kivételes környezeti adott-
ságokat. A szülőkkel közösen odúkat alakítot-
tak ki, rendszeresen etetik a madarakat, s olyan 
idelátogatókat figyelhetnek meg a kicsik, mint 
a cinege, zöldike, tengelic, rozsdafarkú, vagy 
fakopáncs, s az 1-2 percre lévő tó partján még 
további ritka fajokat.  Az óvodában eddig is 
kiemelt figyelmet fordítottak a környezettu-
datos nevelésre, természetszeretetre, azért is 
pályáztak az újabb címre, melynek elnyerése 
igazolja, hogy a környezeti nevelés terén 
végzett tevékenységük elismerésre méltó és 
példaértékű. A „madárbarátok” szelektíven 
gyűjtik a hulladékot, gondozzák a kiskerte-
ket, valamennyi „zöld ünnepet” megtartják, 
s életkoruknak megfelelő információkat 
szívnak magukba. És a környezet szeretetét, 
melyet – fogalmazott Zita – a remények sze-
rint a szülőknek is átadnak.

Szabadidő Klub alakult Környén
Szűkösnek bizonyult a községi könyvtár 
olvasóterme január 5-én délután a környei 
Művelődési Házban, ahol Fazekas Mária 
kezdeményezésére gyülekeztek egyre 
többen, hogy csatlakozzanak a létreho-
zandó nyugdíjas klubalapító tagjaihoz. 

A jelenléti ívre végül – immáron az 
úgynevezett tükrös teremben – 31 
aláírás került, a jelenlévők pedig 

kicsivel később arról is döntöttek, hogy a 
továbbiakban a Szabadidő Klub elneve-
zést viselje a civil kezdeményezés.

Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan 
jönnek – súgtak össze többen, s a klub 
megálmodója, Fazekas Mária is jóleső 
elégedettséggel summázta az érdeklődők 
létszámát. Mint bevezetőjében elhangzott, 

úgy érezte, hogy a falunak szüksége lehet 
egy olyan, idősebb korosztály alkotta kö-
zösségre, amely különböző programokkal 
színesíti meg a mindennapjait. Mária terve-
zetet is készített, amelyben – a többi között 
– környei séta, az Idegenvezetők Napja 
alkalmából februárban budapesti kirándu-
lás, márciusban a Nőnap megünneplése, 
Húsvétkor vértessomlói, később pannonhal-
mai, kisbéri látogatás is szerepel. 

A jelenlévők rövid bemutatkozása után 
a klub összejöveteleinek rendszerességéről 
egyeztettek, s úgy vélték, ha zömmel kirán-
dulások jellemzik a tevékenységüket, akkor 
elegendő a havi egy alkalom, ám ha más 
programokat is terveznek, sikerül tartalom-
mal megtölteni a találkozókat, akkor legyen 
hetente. Így író-olvasótalálkozók, különböző 

egészségügyi szűrések, előadások tartá-
sának lehetősége is felmerült. Az biztos, 
hogy az Erzsébet nap megünneplésére 
lesz bőven okuk, hiszen több hölgy tagot 
is ezzel a keresztnévvel anyakönyveztek – 
állapították meg mosolyogva, s azt is, ha 
később jobban megismerik egymást és 
az érdeklődési területeket, akkor könnyebb 
lesz egyeztetni a további programokat.  
A minél színesebb folytatás érdekében a 
klub alapítója egy ötletládát is készített, 
amelyben a javaslatokat gyűjtik, s meg-
állapodtak, hogy a következő alkalomra 
mindenki papírra veti a gondolatait.

A második, január 19-ei találkozón már az 
okozott fejtörést a Szabadidő Klub növekvő 
létszámú tagságának, miként rendezzék 
el az asztalokat a nagyteremben, hogy 
mindenki mindenkit jól lásson és halljon. 
A jelenléti ív ekkor már 36 nevet tartalma-
zott, hárman a szomszédos Vértessomlóról 
érkeztek. A tagok a második találkozón a to-
vábbi programjaikat is egyeztették, így két 
nappal később máris Tatára kirándultak, 
26-án a környei tó körül tettek sétát. Február-
ra három programot is beütemeztek, 2-ára 
egészségi állapotfelmérést szakemberek 
közreműködésével, 16-ára egy egészség-
fejlesztő előadását az egészséges táplál-
kozásról, tekintettel az idősebb korban a 
leggyakrabban előforduló betegségekre, 
22-én pedig Budapestre kirándulnak az 
Idegenvezetők Világnapja alkalmából 
szervezett programokra. 

A környei Szabadidő Klub rendszeres 
összejöveteleit kéthetente, hétfőnként 15 
órától tartja a Művelődési Házban, ha va-
laki telefonon szeretne érdeklődni, Fazekas 
Mária a 06 20 256 4732-es számon érhető el.  
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Köszönet
Már 15 éves hagyomány, hogy november végén egészségvédel-
mi napot szerveznek a környei általános iskolában. Láng Éva taní-
tónő, a program összefogója évről-évre három oldalról igyekszik 
megközelíteni e témát: a nap szól a test és a lélek egészségéről, 
valamint a mozgásról. 

E bben az esztendőben a gyere-
kek tizenháromféle programból 
választhat tak ket tő-ket tőt, ki -ki 

„szája íze”, érdeklődése szerint. A kez-
deményezés mára országos hírűvé vált, 
a Katolikus Rádió az idei egészségvé-
delmi napon riportot készített az intéz-
ményben, amely a Családi magazin 
című műsorban hangzott el. Köszönet az 
előadóknak, akik önzetlenül, díjtalanul 

ajánlották fel tudásukat, idejüket, hogy az iskola diákjai ezen a 
területen is minél szélesebb körű tájékozottságra tegyenek szert, 
váljanak nyitottá, később pedig egészséges, egészségtudatos 
felnőtteké. Az egészségvédelmi nap előadói voltak: Vadász 

Éva, Vági Erika, Dr. Szegeczky Zsófia, 
Huszti Edina, Odlerné Takács Zsuzsanna, 
Frenko Dóra, Dr. Nagy Erzsébet, Jenei 
Zita, Dr. Szemetiné Horn Bernadett, Király-
né Kollerits Valéria, Láng Éva, Staudinger 
Ágota, Viskovics Andrea, Sárosiné Rácz 
Gabriella, Pulayné Fekete Magdolna, 
Németh Amália, Simonné Venter Éva, 
Tatai Mónika, Soltész László, Kollárné 
Paragi Éva.

Köszönjük!
Maticsné Szabó-Kovács Ágnes

Iskolai karácsony
December 19-én délelőtt a szenteste 
meghitt hangulatát, a békét és szere-
tetet karácsonyi dalokkal varázsolta a 
Művelődési Ház falai közé Szarka Katalin 
felkészítésében és zongorakíséretében 
az általános iskola kórusa, majd Demeter 
Éva és Hörömpöli Tiborné felkészítésében 
a negyedikes diákok idézték fel a régi ün-
nepek hagyományait, meghitt hangulatát.  

A zokat az időket, amikor még őrizték 
a régi szokásokat, s a karácsonyi 
vacsorát is a nagymamától látot-

tak szerint készítette az édesanya, miközben 
lánya sürögve-forogva leste el a mozdula-
tokat. Amikor a karácsonyi asztalra minden 
évben szilvaleves és mákos guba került, no 
meg a nagy becsben tartott ünnepi terítő, 
amellyel a hiedelem szerint a következő 
évben betakarták a beteg embert, meg-
gyógyult. Évtizedekkel ezelőtt karácsonykor 
egy ezüstpénzt is tettek a kézmosó vízbe, 
hogy szerencsések legyenek.

A pódiumjátékban az egykori népszo-
kások, Betlehemes játékok is megeleve-
nedtek, a pásztorok botos táncot jártak, s 
a Szent családhoz a három király is beko-
pogtatott. A kis szereplők előadásuk végén 
méltán fogadhatták a vastapsot, hiszen a 
néző valóban végig úgy érezhette, hogy 
időutazáson vesz részt, s a régmúlt idők 
családjával közösen várja a Karácsonyt, a 
kis Jézus megszületését. 

A műsor elkészítéséhez nyújtott segít-
ségért köszönet Aknai-Mike Mariannak, 
Juhász Katalinnak, Kolosszár Anikónak, 
Nitas Attilának, Czigléné Major Juditnak, 

Benkőné Szegedi Máriának, Oláh Mihály-
nénak, László Mártának, Dr. Szemetiné 
Horn Bernadettnek, Viskovics Andreának, 
Magyarits Katalinnak, Soltész Lászlónak, 
Vanya Balázsnak, Török Mihálynak.

Hagyomány, hogy az iskolások kará-
csonyi ünnepségén a képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizot tsága a pedagógusok javaslata 
alapján elismerésben részesíti azokat 
a diákokat, akik az év során kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak, vagy aktív 
résztvevői a falu közösségi, kulturális 
eseményeinek. Beke László polgármester 
ezúttal hét diáknak és két pedagógusnak 
gratulált. A bizottság a község kulturális 
rendezvényein való szerepléséért Mu-
hari Alexet, Valakovics Dominikot, Varga 

Ágnest és Szántó Csongort jutalmazta 
meg. Bublovics István harmadikos úszó, 
korosztályában az országos ranglista 
vezetője, kiváló sporteredményeiért ve-
hetett át oklevelet. Lengyel Renáta és 
Szemeti Laborc Gellért hatodikos tanulók 
úszásban és atlétikában elért kiemelkedő 
eredményeiért részesültek elismerésben. 
Az iskolában évek óta működik nagy 
sikerrel egy színjátszó csoport, amely elő-
adásaikkal nemcsak a környei, hanem a 
környékbeli iskolák, óvodák gyermekeinek 
is sok örömet szerez. A bizottság a tevé-
kenységük elismeréseként a színjátszók 
két vezetőjét, Láng Éva és Odlerné Takács 
Zsuzsa tanítónőket jutalmazta. (Odlerné 
Takács Zsuzsa az oklevelet a délutáni, 
Idősek Karácsonya ünnepségen vette át.)

Tatabányára is jutott a szerencseszalmából
Szabad-e a kendtek tisztes-
séges, becsületes házánál 
lucázni? Szabad-e kotyolni? – 
hangzott a kérdés december 
12-én a környei általános iskola 
valamennyi osztályában, a 
polgármesteri hivatalban, a ta-
karékszövetkezetben, s a Vackor 
Óvoda és Bölcsődében. 

A Kisfaludy Mihály Általá-
nos Iskola néptáncos fiúit 
pedig – természetesen – 

minden helyszínen „igen” felelet 
várta, így máris rázendíthettek 
a nótára: „Luca-luca kitty-kotty, 
galagonya három, a pálinkát várom. Ha 
nem adnak szalonnát, levágom a gerendát. 
Ha nem adnak körtét, elviszem a Böskét…”

A fiatal táncosok markát azonban sem 
pálinka, sem szalonna, sem körte nem ütöt-
te, de azért a begyűjtött tengernyi édesség-
gel, gyümölccsel, s mindenféle ajándékkal 
a kotyolás végére igencsak elégedettek 
lehettek. Azt, hogy a lucázók által szétszórt 

szalma mennyire hoz szerencsét, évről-év-
re kérdésként merül fel, az viszont biztos, 
ha ezen múlik, a legapróbb környeiek is 
igencsak szép esztendőnek néznek elébe, 
hiszen az apróságok lelkesen gyűjtögették 
a szalmaszálakat, egy kisleány még azt is 
megkérdezte az óvónénitől, hogy „ennyi 
elég lesz”?  László Márta néptánc-pedagó-
gus nagyjából negyedszázada teremtette 

meg a Zala megyei Garaboncról 
származó kotyolás, a táncos 
fiúk szerencsekívánó, termésva-
rázsló útjának hagyományát 
Környén, a fiúk pedig ezúttal 
is fehér ruhában, arcukat elta-
karva lucáztak, maguk mögött 
hagyva szerencseszalmájukat. 
Merthogy a hiedelem szerint a 
szerencsekívánó strófák – mint 
például a „Kendtek tyúkja úgy 
megülje a tojást, mint én ezt 
a szalmát!” – közben elszór t 
szalma szerencsét hoz. Persze, 
csak akkor, ha az utolsó szemig 
felszedik a földről.

A jókívánságmondó strófák Luca napján 
Tatabányán, az Ablaknyitogató progra-
mon is felharsantak a fiúk előadásában a 
hatalmas karácsonyfa szomszédságában 
lévő színpadon. December elseje óta 
sorra nyíltak ki a megyeszékhely kalendá-
riumának ablakai. Az Árpád-téren több 
száz fellépő adott műsort, köztük a lucázó 
környei fiúk is.

Vizsgáztak a művészeti tagozatos diákok
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 121, 34 képző-
művészeti és 87 néptánc tagozatos diákja 
adott számot január második hetében 
az első félévben elsajátított tudásáról, 
fejlődéséről. A táncos fiúk, lányok tudását 
hagyományosan nyílt bemutatóórákon 
tekinthették meg a szülők, nagyszülők, 
majd 16-án következett a vizsgákat lezá-
ró, immáron 11 esztendeje hagyományos 
családi nap.

S oltész László tanítványai, a grafika 
tanszak alapfokú diákjai január 14-én 
ún. gesztusrajzokat készítettek, me-

lyek végső formája menetközben alakult ki, 
a fiatalok érzelme vezérelte. A csoportban 
több tehetséges diák is tanul, ketten a kép-
ző- és iparművészeti szakközépiskolában 
tervezik továbbtanulásukat, ők jelenleg 
a felvételihez szükséges portfóliójukat ké-
szítik. Két nappal később az előképzősök 
mozgatták meg fantáziájukat. A kezüket, 
mint formát felhasználva álmodhattak 
egy világot. Az ún. „átírás” nem volt isme-
retlen számukra, hiszen az első félévben a 
rajztechnika, eszközhasználat elsajátítása 
mellett illusztrációkat készítettek, emberi 
alakot rajzoltak, s több foglalkozás témája 
volt egy-egy forma továbbgondolása. Sol-
tész László a képzőművészeti szakos diákok 
munkáit, fejlődését látva úgy véli, hogy a 
következő 3-4 esztendőben biztosan lesz 
tanévenként egy-két olyan tehetséges 
fiatal, aki jó eséllyel aspirálhat a szakirányú 
továbbtanulásra. A táncosok nyílt félévi 
vizsgáinak, bemutatóinak sorát az iskola 
legidősebb diákjai kezdték: az első félév-
ben tanult széki táncrendet járták végig 
a vendégek örömére és csodálatára, de 
nem maradtak el a kedvenc koreográfiák 
sem. Ezután a vendégek megízelhették, 
mennyi mindennel ismerkedtek meg az 
előképzősök, az alapfok különböző évfo-
lyamú diákjai. A kisiskolások ugrós-eszközös 
táncokat, népi játékfűzéseket, az idősebb 

„hétszínvirágosok” 
dél-alföldi táncokat 
mutattak be és vé-
gül, de nem utolsó 
s o r b a n  ke d ve n c 
népi játékaikat is .  
A nyílt foglalkozások 
nem titkolt célja – 
a vizsgaanyagokat 
összeállító néptánc-
pedagógus, László 
Márta szerint – hogy 
ennek kapcsán a 
fej lesz tés komple -
xitására is felhívja 
a figyelmet, amely 
közvetve nagymér-
tékben segíti a gyer-
mekek tanulását is. 
A néptánchoz is szükség van ugyanis 
kreativitásra, koordináló képességre, térér-
zékre, s a zenei sorokra illesztendő mozgás-
kombinációk közben bizony nemcsak a 
tempóérzékre, de a matematikára is. A nyílt 
hetet követően a 11. Családi Nap ezúttal is 
bütykölővel alapozta meg a hangulatot. 
A gyerekek, anyukák, apukák gyertyát 
márthattak, nemezelhettek, a türelme-
sebbek szőhettek, mint a pók, gyöngyöt 
fűzhettek, s a farsangi időszakra bohócfe-
jet készíthettek, mandalát színezhettek és 
a tatai Farkasdi Lászlónak köszönhetően 
nagy népszerűségnek örvendő bőrös népi 
mesterség profi fogásait is elleshették.  
Az estébe hajló programból az aprók és kis-
iskolások játszóháza sem maradt el, majd 
élő zenére táncolhattak ők is a nagyobbak-
kal együtt. A tatai Kincső zenekar tagjai a 
tőlük megszokott igen magas színvonalon 
biztosították a talpalávalót: játszottak a 
legkisebbek kedvéért ugrós zenét, a fiúk 
kívánságára „sudridom” versenyt, de idén 
először mindenki hallgathatott előadásuk-
ban dél-alföldi csárdást, oláhost és széki 
muzsikát, sőt, táncolhatott is rá. Hagyomány-
nyá vált, hogy a családi nap közkívánatra 

moldvai táncházzal zárul. Ilyenkor a kicsik 
és nagyok összekapaszkodva táncolnak, s 
ha még a mozgalmasnak mondható első 
táncos félévük után marad bennük gőz, 
akkor alaposan kiengedhetik. A táncház, 
s egyben a családi nap meghitt pillanatok-
kal zárult: meglepetés tortával, ajándékkal 
köszöntötték a legidősebb táncosok immár 
„nagykorú” társukat, Mucsi Rékát és a sérü-
léséből lábadozó, 17. szülinapját ünneplő 
Bakos Martint. Az iskolában 15. éve működő 
néptánc tagozat pedagógusai a gyerekek 
nevében ezúton köszönik a segítő, közre-
működő kollegák munkáját és a szülők 
„természetbeni belépőit”, amely idén is 
tengernyire sikeredett: ízletes süteményből 
és olyannyira nem volt hiány, hogy jutott be-
lőlük még a következő napok táncóráinak 
levezetésére is. 
Köszönet az „Értetek, Nebulókért!” Alapít-
ványnak a bütykölőhöz nyújtott anyagi 
támogatásáért, a Szivárvány Táncegyesü-
letnek, amely vállalta a zenekar költségé-
nek finanszírozását, így segítve, hogy idén 
is a megszokott hangulatú és színvonalú 
Családi Nap várhassa a kisebb-nagyobb 
táncosokat és érdeklődőket!
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A szeretet nem múló lángja
A régiek úgy tartották: vala-
hányszor lehull egy csillag, 
meghal valaki a Földön. 
És valahányszor fellobban 
egy csillag fénye, szeretet 
gyúl az emberi szívben… 
Gyújtson egy csillagot – a 
szeretet nem múló lángját 
a jócselekedetével – ezek-
kel a gondolatokkal hívta a 
szegények megsegítésére 
az embereket a Katolikus 
Karitász. Környén kétszáz 
otthonban gyúlt meg ka-
rácsony szentestéjén a 
karitász gyertya. 

A Környei Katolikus 
Karitász adomány-
gyűjtésének eredményeként 98 

rászoruló család, illetve egyedül élő beteg, 
vagy idős ember karácsonyát szépítették 
meg a falubeliek, s tízen fejenként 25 ezer 
forintos pénzbeli támogatáshoz is juthattak. 
A segíteni tudók és akarók száma szeren-
csére nem csökken településünkön, sőt, a 
korábbiakhoz mérten még többen moz-
dultak meg, átérezve a rászorulók nehéz 
helyzetét. 

Már advent első vasárnapján is szá-
mosan csatlakoztak a Karitász egymillió 
csillag akciójához, akkor 124 ezer forintnyi 
adomány gyűlt össze az óvoda előtti téren, 
december második hetében pedig szinte 

egymásnak adták a Védőnői Szolgálat 
kilincsét a segítő emberek. Kissné Ágos-
ton Éva karitásztag az élelmiszergyűjtés 
lezárultával jóérzésű büszkeséggel mu-
tatta, mennyi minden gyűlt össze: 120 kg. 
liszt, ugyanennyi cukor, 100 kiló tészta, 80 
kg. rizs, 90 csomag bab, borsó, lencse, 300 
darab konzerv, 85 liter étolaj, 100 db tea, 
kakaó, 30 kg. alma, 20 kilónyi burgonya és 
szintén 20 kg. édesség, de az adományok 
között volt még tej, citromlé, méz és bébi-
étel is kisebb mennyiségben. 

A felajánlásoknak köszönhetően a szer-
vezet az előző évinél majdnem harminccal 
több, összesen 98 közel egyforma tartalmú 

csomagot állíthatott össze, 
s gondoskodhatot t sze -
gényebb sorsú, hátrányos 
helyzetű családok, vagy 
egyedülálló, illetve idős 
ember támogatásáról.

A december 14-ei, va-
sárnapi szentmisét követő, 
a Karitász által már ötödik 
alkalommal megrende-
zett krumpliebéd is ismét 
igazolta létjogosultságát, 
az összefogás erejét: a Ka-
ritász kosarában majdnem 
183 ezer forint gyűlt össze. 
Arról, hogy a Reichnach 
György által felajánlot t 
alapanyagokból idén is 
ízletes finomságok kerül-

jenek a Közösségi és Tájház asztalaira, 
ezúttal is szorgos asszonykezek gondos-
kodtak.  30 kilónyi burgonyát és 10 kiló 
hagymát dolgoztak fel, így bőséggel 
jutott a tányérokra dödölle, tócsi, krumpli 
saláta, tepsis burgonya, valamint a Korona 
Étterem (Tiba Sándor) hozzájárulásának 
köszönhetően tárkonyos csirkeleves. 

A Környei Katolikus Karitász a rászorulók 
nevében köszönetét fejezi ki mindazok 
számára, akik évről-évre és egyre nö-
vekvő számban gyújtanak csillagot – a 
szeretet nem múló lángját a jócseleke-
deteikkel!

Vöröskeresztes adományok
74 idős, egyedülálló nyugdíjashoz és gyermeküket egyedül nevelő 
szülőkhöz juttatták el a Vöröskereszt környei szervezetének aktivistái a 
Karácsony előtt azokat az élelmiszercsomagokat, melyek összeállítá-
sához már októberben megkezdték a vásárlást. 

A segítő szervezet támogatói és a tagság adományaiból összesen 
110 ezer forint értékben állította össze az ajándékokat, s hogy 
a táskákba minél több jusson, már ősztől figyelték a különbö-

ző áruházak akciós kínálatait – tudtuk meg Andor Ildikó titkártól. Így 
végül valamennyi csomag tartalmazott cukrot, lisztet, tésztát, kakaót, 
cappuccinot, konzervet, sárgaborsót, lencsét, mézes puszedlit és termé-
szetesen szaloncukrot.
A Vöröskereszt környei szervezete ezúton köszöni a támogatók és 
önkéntesek segítségét, amellyel hozzájárultak a szegényebb sorsú 
embertársaik ünnepének megszépítéséhez! 

Advent Lengyelországban

Párizs, Szentpétervár és a napsütötte 
Toszkána után Lengyelországba, három-
napos kirándulásra invitálta Adventkor a 
környeieket Kerecsényi József, a Neszebár-
Travel Utazási Iroda helyi „örökmozgója” 
és örök mozgatója. 

A program olyannyira színesnek ígér-
kezett, hogy december közepén 
pontosan 45-en vették az irányt Szlo-

vákián keresztül Lengyelország felé, ahol első 
állomásként a világon egyedülálló wieliczkai 
sóbánya varázsolta el a környeieket. A legen-
da szerint Kingának, IV. Béla magyar király 
lányának köszönhető, hogy Wieliczkaban sót 
találtak. A Krakkó mellett található sóbánya 
1978-ban az elsők közt került fel az UNESCO 

Világörökségi listára, s méltán híres tárnáiról 
és termeiről, valamint az azokban található 
csodás sószobrokról és egyéb alkotásokról. 
A környeiek a bánya három szintjét érintő 
hagyományos turistaútvonalat végigjárva 
barangolhattak a só birodalmában, egé-
szen 135 méter mélyre érve, ahol a St. Kinga 
teremben egy közös fotó is megörökítette 
látogatásukat.

A csoport a Krakkóval való ismerkedését 
másnap a Wawel-dombon kezdte a királyi 
palotában és a székesegyházban, majd 
az élénk, lüktető ritmusú, a turisták által 
kedvelt óvárosban folytatta, hiszen várt 
rájuk a Mária templom, a Posztócsarnok, a 
Jagello egyetem, majd pedig a nyüzsgő, 
színes Adventi vásár a Főtéren.

A hazafelé tartó útjuk során természetesen 
nem maradhatott el a múzeumok, galériák 
és látogatható műhelyek szinte végtelen 
sorát, s egyáltalán nem utolsó sorban a 
Tátra csodás hegyeit és mesés völgyeit 
kínáló Zakopáne megtekintése sem, úgy-
mond megkoronázva a három nap során 
szerzett élményeket.

Minden bizonnyal hasonló épített és 
természeti szépségeknek, csodáknak le-
hetnek tanúi mindazok a környeiek, akik 
folytatják ismerkedésüket a nagyvilággal: 
az lelkes csapatra májusban egy monte-
negrói, még ugyanabban a hónapban, 
a Csíksomlyói búcsút is tartalmazó szé-
kelyföldi, majd pedig augusztusban egy 
dél-csehországi kirándulás vár.

Svájci szeretetcsomagok
Nagy Erzsébet, az Éjféli Kiáltás Misszió 
vezetője már „régi” ismerősként, Samuel 
Rindisbacher első alkalommal érke-
zett Környére decemberben. A karitatív 
szervezet képviselői előbb Beke László 
polgármesterrel találkoztak, majd útjuk 
Környebányára vezetett, hiszen elsődle-
ges célként szeretetcsomagokat hoztak 
Svájcból. A hátrányos helyzetű gyerekek 
a karácsonyi ünnepségen vehették át az 
ajándékokat, van, aki számára évről-évre 
ez az egyetlen karácsonyi ajándék…

„E lső napon terepbejárást tartot-
tunk a gyermekekkel. A szige-
ten a termál-medence mellet t 

az egyik kislány sírni kezdett. Szelíden 
megkérdeztük, hogy miér t? Elcsukló 
hangon csak annyit mondott, hogy ő 
még sohasem fürdött medencében, és 
hogy ne aggódjunk, mert örömében 
sír.” – 2011 júliusában fogalmazódtak meg 
ezek a mondatok önkéntesek részéről. 
Akkor, amikor az Éjféli Kiáltás Misszió 
nyolc hátrányos helyzetű környebányai 
gyermeket táboroztatot t Szentendrén. 
Nagy Erzsébet 2011 nyarán egy ígérettel 
búcsúzott Svétecz László képviselőtől és 

a kicsiktől. Azzal, hogy sorsukat a továb-
biakban is figyelemmel kísérik, hiszen a 
gondoskodásukat nem lehet „egy hétbe 
beleszorítani”.

S ez így is történt. Az azóta eltelt eszten-
dőkben összességében félszáz hátrányos 
helyzetű, külterületen élő gyermek nyaral-
hatott a missziónak köszönhetően, s évente 
többször is érkezik kisbuszuk különböző 
adományokkal Környebányára: ruhane-
művel, élelmiszerrel. Tavaly karácsonykor 
a zürichi szervezetük, s önkénteseinek ösz-
szefogásában szeretetcsomagokat hoztak: 
svájci gyerekek küldtek egy-egy szépen 
becsomagolt dobozban ajándékokat az 
itteni gyerekeknek. 

December közepén Samuel atya és 
Nagy Erzsébet személyesen hozta el 
a gyerekek által összekészítet t hetven 
ajándékcsomagot, találkoztak a pol -
gármesterrel, ismerkedtek a faluval.  
A beszélgetés során Beke László elmond-
ta, hogy bár Környe a foglalkoztatottság 
és a hely i adóforintok tekintetében 
kedvező helyzetben lévő településnek 
mondható, sajnos it t is számos az ön-
hibájukból, vagy nekik fel nem róható 
okokból lecsúszó, rászoruló család.  

Az önkormányzat komoly erőfeszítéseket 
tesz a szociálisan hátrányos helyzetűek 
megsegítésére, s nagy segítségére van-
nak a helyi egyházi és civil szervezetek, 
s az olyan „kívülről érkezők”, mint az Éjféli 
Kiáltás Misszió – emelte ki a polgármester, 
majd Samuel atya „Mi csak egy csepp 
vagyunk” szerény hárítására így válaszolt: 
a megoldás sok-sok cseppből születik, s 
ezek a cseppek az adományozókat és 
megajándékozottakat egyaránt gazda-
gabbá teszik… legfőképpen lelkileg…

Beke László egy-egy Környéért emlék-
érem átnyújtásával fejezte ki köszönetét a 
szervezet számára az eddigiekért, Samuel 
atya és Nagy Erzsébet pedig – bármilyen 
szokatlan – a környei önkormányzatnak 
mondott köszönetet. Ahogy fogalmaztak, 
néha nehéz adni is, mert nem fogadják…

A Mission swerh Mitternachtsruf önkén-
tesei ezt követően indultak a környebányai 
közösségi házba, ahol a helyi felnőttek, 
gyermekek részéről is megfogalmazódott 
a köszönet: karácsonyi dalokkal, verssel, 
házi süteménnyel… mintegy az ünnepségük 
előzeteseként, amikor a ház nekik köszön-
hetően is megtelt ezernyi csepp mosollyal, 
szeretettel…



10 11

Megérkeztünk!Születésnaposok

Visszahódította a Karácsony Kupát a Vashíd
Utoljára 2011-ben, a Karácsony 
Kupa életre hívásának 30. szüle-
tésnapján vihette haza a Vashíd 
elnevezésű környei formáció a 
legfényesebben csillogó serle-
get. Bár azóta is minden eszten-
dőben kiválóan szerepeltek a 
labdarúgók, rendre lecsúsztak 
a második helyre. December 
20-án ismét a dobogó legfelső 
fokára verekedték magukat.

E lső alkalommal 1981-ben 
csaptak össze karácsony 
előtt a környei általános 

iskola tornatermében labda-
rúgócsapatok, s azóta sem 
múlt el egyetlen december sem a már 
hagyományos teremfoci nélkül, melynek 
rendezője évek óta az önkormányzat kép-
viselő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága.

Decemberben nyolc hazai, tatabányai, 
oroszlányi, kecskédi együttes küzdött két 
csoportban, körmérkőzések során a ku-
páért, akadtak gólzáporos, tíz találatot is 

eredményező meccsek, s voltak kevésbé 
pezsgők is, 3-4 góllal.

Míg 2013-ban a Lodzsi Color a kupa 
negatív rekordját állította fel azzal, hogy 
három mérkőzése során 30 gólt gyűjtött be, 
s csupán 5 alkalommal sikerült megrezget-
nie az ellenfél hálóját, ezúttal – mondhatni 
– fergeteges formát mutatott, s egészen a 
bronzéremért vívott mérkőzésig menetelt. 

Ott azonban 8:2-re kikapott a 
Sördög gárdájától, így meg 
kellett elégedniük a negyedik 
helyezéssel, kárpótolta azonban 
őket az a nézői üdvrivalgás, 
amely a két szerzett góljukat 
kísérte. 

Kissé eseménytelenül kez-
dődöt t a kecskédi Sada és 
a környei Vashíd döntője, de 
aztán összekapták magukat a 
hazaiak, s 6:2-es győzelmükkel 
visszahódították a tavalyelőtt 
elveszített kupát.

A Vashíd kupagyőzelme mel-
let t egyébként számos tekin-
tetben ismételte önmagát a 

jubileumi, 2011-es program. Akkor 105 gól 
született a meccsek során, most 106, s 
akkor is és most is a kupagyőztes csapat 
mezét viselte a gólkirály és a legjobb 
kapus. Idén a hálóőrök közül Iváncsán 
Istvánnak gratulált Török Mihály képviselő, 
főszervező, míg a mezőnyjátékosok közül 
Zsidó Tamás vehette át a gólkirálynak járó 
serleget.   

Farsang Kupa február 21-én
Február 21-én 8 órától ismét a teremlabdarúgásé lesz a főszerep az általános iskola tornatermében. Ekkor rendezi meg a 
környei önkormányzat képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága a Farsang Kupát, amely már 
több mint három évtizede várja a maskarás időszakban a labdarúgó csapatokat és szurkolókat. Az első három helyezett ser-
leg elismerésben részesül, valamint hagyományosan a Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjazzák. A nevezési díj csapatonként  
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 képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy Üzletben, 
az Alkotmány út 80. sz. alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891.

„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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:

85 esztendős
Encz Jánosné (január 21.)
Rácz Józsefné (január 27.)

Dömsödi Károlyné (január 27.)

80 esztendős
Karnuts Ferencné (január 03.)

75 esztendős
Kovács József (január 17.)
Bokros László  (január 18.)
Petkó Istvánné (január 24.)

Eichhardt Imre Antal (január 30.)

70 esztendős
Pető László (január 01.)

Énok Istvánné (január 05.)
Haas Valéria (január 13.)

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 három kisfiú érkezése 
ragyogta be környei családok életét. Sok szeretettel köszöntjük:

Hajma Péter és Hajma-Zsédely Veronika  
kisfiát, Bálint Istvánt, (2014. 11. 14.)

Pfiszterer Attila és Schmidtmayer Anita  
kisfiát, a 2014-es esztendőben  

Környére utolsó babaként érkező Ákost
és

Szücs Sándor és Móricz Melinda  
kisfiát, Ákos Milánt, aki a 2015-ös év 

első környei babája.

A kisfiúknak és szüleiknek hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők 
gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, 
amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévé-
ben. 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 támogatás-
ra, 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 elmúltával egy olyan finomság receptjét teszem közkinccsé, ami nagy sikert aratott rokoni, baráti körben.  
Ez a bonbon finomabb, mint a bolti, hiszen mi magunk készítjük, és szépen csomagolva kiváló ajándék is lehet. 

A recept kb. 25 db golyó elkészítésére elegendő.

Hozzávalók:

• 175 ml 30 százalékos tejszín (nem főzőtejszín) • 20 dkg étcsokoládés • 1 evőkanál vanília aroma

• 5 dkg szeletelt mandulaforgács, vagy mogyoró durvára darabolva • apró, színes cukorgolyócskák

Egy kisebb lábosban forraljuk fel a tejszínt. Vegyük le a tűzről, adjuk hozzá az apró darabokra vágott csokoládét, óvatosan 
keverjük simára, majd adjuk hozzá a vaníliakivonatot és a mandulát, (vagy mogyorót). Fedjük le és tegyük a fagyasztóba 
amíg megszilárdul, de nem fagy meg. (kb. 30 perc). Majd teáskanállal vegyünk ki egy kicsi adagot és gyúrjunk golyót belőle. 
Hempergessük meg a színes, apró cukorba.  Ha ajándékba adjuk, pici bonbonos papírba tehetjük egyenként, celofánba cso-
magolva igazán mutatós. Sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint ahogy tűnik a recept alapján, és tényleg nagyon finom édesség.

Varga Katalin

Szenzációs évbúcsúztató

Recept CSOKOLÁDÉS-MANDULÁS TRÜFFEL (bonbon)

S egyáltalán nem utolsó sorban  
köszönet a bál támogatóinak,  

akik a következők voltak:
    

Baracskai Gép Kft.
Beke László

Duo-Color Kft.
Eck Fa Kft.

Edit Virágbolt
Faforg Span Kft.

Géniusz-Trade Kft.
Kényelem Bútor Kft.

Kollár-Vill Bt.
Környe Beton Kft.

Környe-Bokod Takarékszövetkezet
Kulman és Társa Kft.

Plantágó Gyógyszertár
Prekob György Építési Kereskedés

Reichnach György
Rotavill Bt.
Török Kft.

370-en búcsúztatták az óévet a környei 
általános iskolában a már hagyo-
mányos szilveszteri bál keretében, s 
akik úgy döntöttek, hogy éjfélkor itt 
hallgatják meg a magyarok számára 
legszebb lírai alkotást, a Himnuszt, nem 
csalódtak: az Obergalla Kapelle olyan 
fergeteges hangulatot teremtett, hogy 
a táncparkettet majdnem hajnali öt 
órakor hagyták el az utolsó vendégek.

A zenekar számára egyébként az 
éjfél nem csupán egy új eszten-
dő, hanem egy új név viselésé-

nek kezdetét is jelentette, hiszen akkortól 
már Schwab ’N’ Roll néven húzták a 
talpalávalót, azaz, mondhatjuk, hogy Kör-
nyén tartották a névadó ünnepségüket.

Az 1 400 értékesített tombolával gya-
rapított bevételből a költségek levonása 
után 677 ezer forinton „osztozhatott” 

fele-fele arányban az iskola és az óvo-
da, hiszen az is hagyomány, hogy a bál 
hasznát a szervezők a falu legkisebb, illet-
ve legifjabb gyermekeiről gondoskodó 
intézményeknek ajánlják fel.

Köszönet a bál szervezéséhez, a terem 
rendezéséhez és díszítéséhez nyújtott 
segítségért Csík Sándornak, Csillag 
Anitának, Hoffart Ákosnak, Karnuts At-
tilának, Kehl Klaudiának, Magda Giná-
nak, Magda Istvánnak, Magosi Juditnak, 
Magosi Kittinek, Moharos Bencének, 
Moncz Istvánnak, Pankotai Klaudiának, 
Papp Csabának, Popovics Milánnak, 
Samu Károlynak, Südi Szilviának, Szalai 
Tamásnak, Szőke Daniellának, Varga 
Sándornak és munkatársainak.

Török Mihály 

képviselő



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

Képviselői fogadóóra

Vadász Éva következő képviselői fo-
gadóóráját február 2-án, hétfőn tartja  
17 és 18 óra közöt t a Polgármesteri 
Hivatal képviselői szobájában. A kép-
viselőhöz mindazok fordulhatnak, akik 
segítséget, vagy tájékoztatást szeret-
nének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

Javaslat tehető  
a díszpolgári címre!

Február 6-áig tehető javaslat a polgár-
mesternél a Környe Község Díszpolgári 
címére. A falu képviselő-testületének 
rendelete szerint a díszpolgári cím annak 
a magyar vagy külföldi állampolgárnak 
adományozható, aki valamely kiemelke-
dően jelentős munkájával, vagy egész 
életművével mind a település, mind 
pedig országos, vagy nemzetközi viszony-
latban olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárul Környe jó hírnevének 
öregbítéséhez. 

Környe fejlesztéséért kiemelkedően 
dolgozott, gazdasági, kulturális és tudo-
mányos téren maradandó alkotásaival 
emelte vagy elősegítette a település 
fejlődését, lakosságának kulturális és 
gazdasági előrehaladását, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt 
egyébként köztiszteletben áll. 

Az elismerés odaítéléséről a képviselő-
testület dönt, a díszpolgári cím a március 
15-i, nemzeti ünnepen kerül átadásra. 
A javaslatokat február 6 -áig a pol-
gármester@kornye.hu e-mail címre, 
vagy a Polgármesteri Hivatalba lehet 
eljuttatni.

Horgász közgyűlés

A Horgász Egyesület vezetősége értesíti 
tagjait, hogy éves közgyűlését február 
15-én, vasárnap 9 órától tartja a Műve-
lődési Házban. Az egyesület új alapsza-
bálya megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatalban a hirdetőtáblán, valamint a 
www.kornye.hu oldalon a hirdetmények 
között.

Ünnepi közgyűlés

A Szivárvány Táncegyüttes idén 20 esz-
tendős egyesületének ünnepi közgyűlése 
február 18-án, 17 órától lesz az általános 
iskolában. A közgyűlésre minden kedves 
egykori és jelenlegi egyesületi tagot sze-
retettel várnak!

Hagyományőrző tollfosztás
„A tollfosztás kimondottan téli foglalkozás. Különösen a lányos házaknál volt nagyon 
fontos. Itt készítették elő a majdan eladó sorban lévő leány stafírungját... (Vajon 
mit jelent ez a szó?)

Tisztelt  
Vállalkozók!

A környei székhelyű 
vállalkozások évente 
egy alkalommal 1/8-
ad oldalon továbbra 
is díjtalanul tehetik 
közzé hirdetéseiket. 
Bővebb információ 
a 06 30 387 4690-es 
telefonszámon, vagy 
a hirhozo@kornye.
hu e-mail címen kér-
hető.

A kkor még számon tartották, hogy mennyi és milyen stafírungot kapott a fiatal 
menyecske a szülőktől. Nos, hát ezért kellett több éven keresztül fosztani 
és gyűjteni a tollat, hogy mire a lányt megkérik, addigra készen legyen a 

hozomány... Természetesen a munka közben beszélgettek. Ilyenkor „dőlt el a világ 
sora”, megbeszélték, hogy ki, kinek teszi a szépet, ki, kihez való vagy nem való. Volt 
olyan család, akinek több lánya és sokkal több libája volt. Ott eltartott a tollfosztás 
egy- két hétig is...” 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe ismét szeretné feleleveníteni a régi idők 
foglalatosságát, ezért szeretettel meghívja a környei fiatalokat a február 14-én, 15 
órakor kezdődő hagyományőrző tollfosztásra a Közösségi és Tájházba. 

A résztvevőket bevezetik a tollfosztás rejtelmeibe, megtudhatják, mit is takar a 
stafírung szó, s számos érdekes történetet hallhatnak azoktól az emberektől, akik 
egykoron a téli estéiket ezzel töltötték.  A tollas bálba mindenkit szeretettel, meleg 
teával és zsíros kenyérrel vár a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe nevében 
Tirhold Kármen elnök. 


