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Ismét betörők járják Környét
Majdnem egy esztendővel ezelőtt, 2016 
novemberének közepén hívtuk fel leg-
utóbb a figyelmet, hogy vigyázat, betörők 
járják a falut! Hozzáértők szerint egyálta-
lán nem meglepő, hogy ismét megjelen-
tek, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, 
novembertől karácsonyig megsokasodik 
a betörések száma, az elkövetők talán 
abban bíznak, hogy az ajándékozás miatt 
nagyobb összegű készpénzt tart otthon a 
lakosság.

A z eltelt hetekben lapzártánkig négy 
betörést követtek el Környén, kettőt 
december 13-án. Úgy tudjuk, vala-

mennyi bűncselekményt a falu Tatabánya-
Tata felé eső részén, feltehetően azért, 
mert azokból az utcákból mindkét város 
irányába adot t a menekülő útvonal. 
A betörők ezúttal sem az éj leple alatt 
„ténykedtek”, olyan időpontokat válasz-
tottak 16 és 18 óra között, amikor már 
kellőképpen sötétedik, de feltehetően 
még nincs otthon a tulajdonos. Informá-
cióink szerint 13-án mindkét házból üres 
kézzel, a remélt nagy összegű pénz nélkül 
távoztak, de ettől még senki sem dőlhet 
megnyugodva hátra... 

Többször, több bűnmegelőzési tájé-
koztatón elhangzott, hogy a betörő a jó 

biztonságtechnikai berendezések mellett 
a figyelő szomszédot utálja a legjobban. 
Vigyázzunk tehát saját értékeinkre, de 
legyünk éberek a szomszédaink, szűkebb 
környezetünk érdekében is. Ne restelljük 
megkérdezni a gyanús idegent, hogy kit 
keres, ne nézzük tétlenül, ha szokatlan, 
furcsa mozgást látunk. És bízzunk benne, 
hogy a környezetünkben élők is ugyan-
i lyen gyanakvóak lesznek, ugyanígy 
óvják a mi értékeinket is. Ha Ön gyanús 
idegeneket, mozgást tapasztal, kérjük, 
hívja a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület ügyeletét a 20/3113638-as 
telefonszámon.  

A karácsony maga az ajándék...
„Az ünnep nem egy nap. Az ajándék nem a fa alatt vár.  
Az igazi ajándék az Életben vár.  
És a karácsony maga az ajándék...”

Csitáry-Hock Tamás gondolatával kívánok a falu  
képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal, valamint a község 
intézményeinek munkatársai nevében Környe valamennyi lakója 
számára áldott, szeretetteljes Karácsonyt és boldog, békés, 
megelégedett hétköznapokat az előttünk álló,  
2018-as esztendőre!

Beke László polgármester  
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Harmadszor Advent-előzött Környe
Huszonöt környei és környékbeli kézműves, 
őstermelő kínálta a portékáját, termékét 
november 26-án a Művelődési Ház III. 
Advent-elő programján. Az intézmény első 
alkalommal 2015-ben csalogatta a csalá-
dokat, gyerekeket, felnőtteket az Adventet 
idéző hangulatú rendezvénnyel, s azóta 
egyaránt igyekszik színesíteni a kézműves 
és kulturális palettát is. 

I dén a korábbiaknál is gazdagabb 
kézműves kínálat várta a látogatókat, 
így az egyedi, és nem tömegárút 

keresők nemcsak, hogy megkezdhették 
a karácsonyi bevásárlást, de egyetlen 
helyszínen, egyetlen nap alatt akár „ki is 
pipálhatták”, és még a kamrát, hűtőt is 
feltölthették.

Kézműves szappanok , ásványból , 
gyöngyből készült ékszerek, tex ti lből 
játékok, párnák, táskák, díszek, fazekas 
termékek, gyógyteák, magőrlemények, 
hennával festet t gyertyák, gravírozot t 
üveg, angyalkák csuhéból, horgolva, 
csipkéből, fából, gipszből, méz-, lekvár-, 
chili- és mustárkülönlegességek, szörpök, 
méhviasz gyertyák, cukorvirágok, illó -
olajok, szójagyertyák, wellness szappan, 
Grincsfák, Adventi koszorúk, álomfogók, 
ajtókopogtatók, bio portékák, kerámia vi-
rágok, betondekorációk, horgolt és kötött 
díszek – felsorolni is nehéz lenne, hányféle 
technikát vonultattak fel a kézművesek, 
akik a délidői „szieszta” alatt maguk is 
szemet gyönyörködtető, tapasztalatszerző 
körútra indultak.

A Vöröskereszt süteményes „portája” 
töret len népszerűségnek örvend, az 
első esztendőben már jóval záróra előtt 

elfogytak a finomságok, így azóta mind 
több mennyiséget készítenek el a höl-
gyek. Idén húszféle, különböző ízű krémes 
desszert tel, islerrel, somlói galuskával, 
rétessel készültek, és a nap zárásaként 
ismét elégedetten konstatálták, hogy a 
nagyjából összesen félezer darab süte-
mény, mind gazdára talált. A Nő Klub 
tagjai sem unatkoztak egyetlen percet 
sem, hiszen ők is minden évben új tech-
nikákkal várják a gyerkőcöket, és szinte 
már az is hagyomány, hogy a kislányok, 
kisfiúk mellett az anyukák, apukák is él-
vezettel merülnek el a karácsonyi díszek 
készítésében. Első alkalommal vett részt 
a programon Karikatúra Angie és ő is 
folyamatosan „szántotta a papírt”, majd 

zsebelte be a meglepődött, boldog, szé-
les gyerekmosolyokat. Nála azok készít-
tethették el díjtalanul Walt Disney stílusú 
karikatúrájukat, akik ügyesen teljesítettek 
az iskola őszi szavalóversenyén, illetve 
akik a „legtökösebbnek” és legszerencsé-
sebbnek bizonyultak a Művelődési Ház 
októberi őszi tökös programján.

Családi kulturális programként ezúttal 
délelőtt Micimackó és barátai bolondoztak 
a színpadon, délután pedig „A kis ked-
vencek titkos élete” című mesefilm töltötte 
meg élettel a több, mint fél évszázados 
mozivásznat, s a kezdeményezés olyannyira 
sikeresnek bizonyult, hogy a szervezők ígé-
retet tettek: az Advent-elő mellett a mozinak 
is lesz folytatása... 

Készülődés az ünnepre
December 3-án, Advent első va-
sárnapján Környén is kigyúltak 
a Betlehemi jászol és az ünnepi 
díszvilágítás fényei. A szeretet 
ünnepére készülő helyiek ez-
úttal is zsúfolásig megtöltötték 
a katolikus templomot, majd a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde előt-
ti teret, ahová természetesen a 
Télapó is megérkezett. 

Á ncsák Lilla Klára és Vidéki 
Erzsébet előadásában, 
Vidéki József orgonakí-

séretében a karzatról csendült 
fel advent első vasárnapján 16 
órakor a Dona nobis pacem a 
zsúfolásig megtelt környei katoli-
kus templomban, melyet a több 
évtizedes múltú ünnepség része-
ként a későbbiekben Szakálné 
Gaál Monika csodálatos hangja 
és Vidéki Józsefné orgonajátéka 
is melegséggel töltött meg.

A jelenlévőket elsőként Dr. 
Árendás József önkormányzati 
képviselő, az egyházközség 
tagja köszöntöt te, azt kérve, 
hogy az adventi koszorú gyertyái mutas-
sanak mindenki számára utat egymás, a 
szeretet, a békesség felé. Vasárnapon-
ként növekvő számban gyújtsuk meg 
tehát a gyertyákat! Gyújtsuk meg őket 
szüleinkért, gyermekeinkért, családun-
kért. Lobogjanak a szeretet lángjai min-
den élőért és elmentért, minden szívért 
és lélekért! – fogalmazott, s Bedy Sándor 
plébános üzenetét is tolmácsolta: tiszta 
szívvel, bűnbánattal az Úr eljövetelére 
várva imádkozzatok!  Tegyétek ezt a 
születés csodájára várva Szent XXIII. 
János pápa imájával, mely így szól: Ó 
örök ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg 
a lelkek rejtekében születésed csodáját. 
Megváltott fiaidat öltöztesd halhatat-
lanságba, gyújts bennük szeretetet, 
egyesítsd valamennyi titokzatos tested 
kötelékével, hogy eljöveteled meghozza 
a biztos békét, az egyesek és a népek 
közötti testvéri összefogást!

A koszorú négy gyertyája négy fogal-
mat szimbolizál, melyek a következők: 
hit, remény, szeretet és öröm. A koszorú 
kör alakja pedig jelzi a teljességet, az 
egybetartozást. Különleges erő rejlik ad-
vent napjaiban, amely miénk lehet, ha 
gyermeki hittel nyitott a szívünk és elfo-
gadjuk, befogadjuk annak üzenetét. És 
ez fontosabb bármilyen, üzletben megvá-
sárolható ajándéknál – fogalmazott Beke 
László polgármester, és azt kívánta, hogy 
az idei esztendőben is a következő három 
hét segítse a felkészülést az ünnepre és 
adjon mintát mindenki számára: a felké-
szülés, az előkészületek az alapjai minden 
tevékenységünknek, s hogy az adventi 

várakozást ebben az évben is karácsony 
szeretetben teljes beteljesülése kövesse 
otthon, a családban, a barátok között, és 
életünk minden területén.

Azt hiszem, hogy már mindenki nagyon 
jól tudja rólam, hogy van két kisfiunk, 
akik ikrek. Egyikük, amikor éppen úgy 
gondolja, akkor kendőt, terítőt, vagy ru-
hadarabot terít a fejére, és úgy kezd el 
sétálgatni a lakásban. A kisfiam alakja 
jutot t eszembe akkor, amikor az idei 
adventről és annak üzenetéről kezdtem 
el gondolkodni – kezdte személyes 
hangvétellel Nagy Péter tiszteletes a 
prédikációját, majd kifejtet te: amint 
beköszönt az advent, de valójában már 
október végén, elkezdenek megtelni az 
áruházak, a közterek, az épületek, az 
otthonok és majdan a templomok is ad-
venti és karácsonyi díszekkel. A koszorúk, 
fenyőágyak, gyertyák és égősorok pedig 
ugyanazt művelik velünk, mint a kendő 
a kisfiammal. Nem látunk tőlük semmit. 
Legalábbis az igazi lényeget nem!  
Az advent és a karácsonyunk lényegét!  
A t isz teletes ezér t fel ismerésre kér t 
mindenkit: fel kell ismerni a csillogás, a 
díszek, az ünnepi műsorok, az igehirdeté-
sek mögött, a jászolban fekvő kisdedben, 
nem csak az édes kisbabát, hanem az 
ÉRTÜNK/ és ÉRTED született Isten Fiát, mert 
csak úgy lehet igazi adventünk, boldog 
karácsonyunk, ha a csillogás, a díszek, az 
emberek, a szavak mögött meglátjuk és 
felismerjük a Krisztust! 

A környei önkormányzat, a falu egyház-
községei, a Háromkirályok Alapítvány és 
a Környei Katolikus Karitász közös ünnepi 

rendezvényén az általános iskola ének-
kara, a Magyar Népdalkör, a Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde kamarakórusának műsora 
varázsolt karácsonyt idéző hangulatot, 
amikor pedig a Betlehemi jászol, a falu 
ünnepi díszvilágítása mellett az adventi 
koszorú első izzójának fénye is kigyúlt, a 
korábbiaknál is több környeit vonzott az 
óvoda előtti tér. Ott a helybeliek, környei 
intézmények, civil és karitatív szervezetek 
karácsonyi portékái mellett a kicsiket me-
leg tea, a felnőtteket forralt bor várta, és 
az ez alkalomra készíttetett adventi bögre. 
Az önkormányzat már kilencedszer tette 
adventi kerámiával emlékezetesebbé a 
közös ünnepvárást: az idei bögrén látha-
tó, a falura jellemző motívumokat Soltész 
László, a grafika tanszak vezetője álmodta 
meg és vetette papírra.

A legkisebbeket természetesen ezúttal 
is a Télapó háza vonzotta leginkább, bár 
akadt egészen aprócska gyermek, aki 
bizony megijedt a fehérszakállú láttán, 
és zokogásban tört ki. Volt, aki izgatottan, 
volt, aki szemét lesütve, ujjacskáit tördel-
ve, megszeppenve lépett elé, s volt, aki 
szinte odapenderült, és máris énekkel 
köszöntötte. Az igazán előrelátóak kíván-
ságlevélkével érkeztek, s hogy biztosan 
eljusson a címzetthez, maguk pecsételték 
le a Télapó hatalmas bélyegzőjével. Egy 
igazán kitartó kisfiú majdnem egy órán 
keresztül vállalta a segéd szerepét, de 
aztán egyre hidegebbnek bizonyult, és a 
Mikulás csengettyűs botját hálás, boldog 
tekintettel adta vissza a gazdájának, s 
cserélte szaloncukorkára. 

Az adventi várakozás nem tétlenséget jelent...
Vajon tudunk-e várni, és ha tudunk, jól cselekedjük-e? Mikor, 
kitől, hogyan tanulunk meg várni? Egyáltalán megtanulha-
tó-e? Van-e türelmünk várni? Aktívan, vagy passzívan vára-
kozunk? Van-e valamilyen hagyománya a várakozásnak? 
– A többi között ezekre a kérdésekre igyekezett választ adni 
az a koncert, melyet „Várakozás” címmel tartott november 
26-án a Háromkirályok Alapítvány szervezésében a környei 
Katolikus templomban Kudlik Júlia, a Magyar Televízió 
Örökös Tagja és Szvorák Katalin Kossuth-díjas énekművész. 

A z adventi várakozás nem tétlenséget jelent. Alkalom 
arra, hogy önmagunkba nézzünk és akarjuk megta-
nulni: hogy elsősorban önmagunkon kell uralkodnunk 

és önmagunk felett kell győznünk, mert csak ezután tudjuk 
egymást elfogadni és szolgálni, azaz szeretni – hangzott el a 
várni tudás, a türelem, a megállás, elcsendesedés, a csend 
hatalma gyógyító erejének jegyében összeállított lemez be-
mutatója előtt abban a bizodalomban, hogy a két művész 
közös hitvallása, reményt keltő örömüzenete a fáradtnak megnyugvást, a keresőnek válaszokat ad...

És következett a 63 percnyi várakozás, belső elcsendesedés úgy, hogy közben szóltak a dalok, gondolatok: hiszem, hogy ameddig 
– legalább – az adventi várakozás során képes elcsendesedni a világ: van remény! –  s ameddig legalább ilyenkor képes magába 
szállni az ember: van esély! 
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Egyre látogatottabbak a gyermekmisék
Első alkalommal 14 esztendeje, dr. Kis 
József világi lelkipásztori munkatárs 
kezdeményezésére ültek fehér asz-
talhoz, agapéra Advent időszakában 
Várgesztes, Vértessomló és Környe 
római katolikus közösségének tagjai, 
hogy egyeztessék programjaikat, s 
mind jobban megismerjék egymás 
hitéleti tevékenységét. Az esemény 
házigazdai stafétáját évente átadják, 
hiszen minden esztendőben más-más 
község látja vendégül a híveket.

V asárnap a várgesztesi Faluházban 
gyülekeztek a vendégek, ahol a 
házigazdák részéről Rising Károly-

né polgármester elsőként azért fejezte ki 
örömét, mert a jelenlévők többségével az 
év során többször találkozik, hiszen részt 
vesznek egymás rendezvényein, vagy ép-
pen baráti szál a kötelék. A polgármester 
kiemelte, hogy a várgesztesi képviselők 
a lehetőségeikhez mérten minden olyan 
kezdeményezést támogatnak, mely a hitélet 
erősítését szolgálja, vagy közösségi érdek 
hívta életre. Advent idején számba vesszük 
az előző év eseményeit és várakozással 
nézünk az elkövetkezendő időszakra. Sze-
rintem nincs miért szégyenkeznünk. Közös 
akarattal számtalan apró, de fontos lépést 
sikerült megtenni közösen – fogalmazott, s 
kiemelten mondott köszönetet Bedy Sándor 
atya áldásos tevékenységéért, valamint a 
helyi egyházközség és Német Nemzetiségi 
Önkormányzat egész éves munkájáért. 

Igó István, a szomszédos Vértessomló 
polgármestere is a települések közös kap-
csolódásait emelte ki a földrajzi közelség, a 
barátság, az egyházközösség révén, katolikus 
hittel. Azt hiszem, ennél jobbat és szebbet 
nem kívánhat az ember, hacsak azt nem 
egyénileg, hogy a hátralévő ünnepi készülő-
désben mindenkinek legyen alkalma, ideje 

és lehetősége szeretetteljes meglepetést 
okozni a szeretteinek – zárta gondolatait.

Ez a 12. olyan adventem, hogy mint ön-
kormányzati vezető a civil szervezetekkel, 
intézményekkel, az egyházközségekkel 
közösen próbáljuk ünnepi díszbe öltöztetni 
a lelkünket – kezdte gondolatait Beke László 
polgármester, aki az advent első vasárnap-
ján tartott környei ünnepséget is felidézte. 
Akkor Nagy Péter tiszteletestől az hangzott 
el, hogy szép a díszvilágítás, a karácsonyi 
felékesítés, de önmagában üres, ha belül 
nincs az emberben az az igaz hit, az a 
tartalom, amivel meg kell telnünk. Erre való 
az adventi időszak, hogy felkészüljünk az 
év egyik legszebb ünnepére. A karácsony 
csupán két nap. De ahhoz, hogy valóban 
szép legyen, szükség van az adventre, 
szükség van a felkészülésre – fogalmazott.

dr. Kis József a három-négy évvel ezelőtti 
találkozót idézte fel, amikor ugyanebben a 
körben a fiatal követők hiánya miatt aggó-
dott. Az idei agapén úgy vélte, hogy már 
látható: nem kell kétségbeesniük, hiszen 
van ministráns, hittanos bőven. Hát erre 
való ez a közösség, hogy ezeket a csodá-
latos épületeket megtöltse. Itt a helyem, 
és Önöknek valamennyien itt a helyük. Itt 
állnak, és nem is akárhogyan, mert egy-
más nélkül nem tudnánk dicsérni az Istent 
– emelte ki, és az általa elmondottakat 

Hartdégen Márton is alátámasztotta. 
Mint elmondta, szeptemberben még 
nem lett volna annyira optimista, mint 
most, miután azt tapasztalták, hogy 
nagyon kevés gyerek jár templomba. A 
szülők jelezték, hogy számukra nem túl 
kedvező a vasárnap reggeli szentmise 
időpontja, ezért Sándor atyával felke-
resték Oroszlányban Kutschi Andrást, 
s megosztották vele a gondolatot: az 
egész vértesi lelkipásztori körzetet, Vár-
gesztest, Vértessomlót, Környét, Gántot, 

Kecskédet és Oroszlányt összefogva sze-
retnének havi rendszerességgel gyermek-
miséket tartani szombat délutánonként, 
ezzel egy jó közösséget kialakítani, akiket 
a remények szerint bérmálásra is fel lehet 
készíteni. A gyerekmisék tapasztalatai 
nagyon kedvezőek, eddig három mise 
valósult meg, a résztvevői szám a kezdeti 
nyolcvanról 100-120 közé emelkedett. 

Dr. Árendás József a környei Katolikus 
Caritas számvetése kapcsán igen sikeres 
programokról tájékoztatott: a Várgesztes-
ről, a turistaszálló felszámolásakor kapott 
takarókkal nagy örömet szereztek a rászo-
rulóknak. A nagyböjti gyűjtéskor 460 kiló 
élelmiszer gyűlt össze, az adventi felhívásra 
vasárnapig 635 kiló. A szervezet részt vett 
a kandallóprogramban, az „Egymillió csil-
lag a szegényekért” akcióból összegyűlt 
forintok meghaladták a 70 ezret. Az ado-
mányokat természetesen még karácsony 
előtt eljuttatják a szerényebb körülmények 
között élőkhöz. 

Az agapé további részében a községek 
hitoktatói adtak képes ízelítőt a három 
település egyházi ifjúsági hitéletből, amely 
idén is igen színesnek bizonyult, s amelynek 
egyik pillére, hogy megismertessék egy-
mással másik faluban élő gyermekeket, 
és biztosítsák számukra a lehetőséget a 
kapcsolattartásra. 

Őrködés az egészség felett
Lassan húsz esztendős hagyomány, hogy 
novemberben egészségvédelmi prog-
ramokra várják a diákokat a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában. Idén november 22-e 
szólt Láng Éva szervezésében a test és a 
lélek egészségéről, valamint a mozgásról. 

A z egészség olyan érzékeny, sérülé-
keny állapot, amely fölött nagyon 
érdemes őrködni! – a Vöröskereszt 

környei szervezetének tanárelnöke ezzel 
az idézettel, a nap mottójával köszöntötte 
reggel az iskola tornatermében a diákokat, 
hangsúlyozva azt a tényt, amit gyerekfejjel 
sokan talán még nem is vesznek túl ko-
molyan, hogy az egészségünket nagyon 
könnyen el lehet veszíteni. Ma nagyon sok 
olyan dolgot fogtok látni, hallani, ami segít 
a megőrzésében – ajánlotta a diákok figyel-
mébe a forgószínpadszerű foglalkozásokat, 
melyek valóban igen széles skálán ölelték fel 
a test és lélek egészségének megőrzéséről 
szóló tudnivalókat, tanácsokat. 

Az egyik legfontosabb az egészséges 
táplálkozás. Ennek jegyében érkezett az 
iskolába ezúttal is Andor Ildikó titkár, aki a 
Vöröskereszt környei alapszervezete nevé-
ben teljes kiőrlésű meggyes pitével ajándé-
kozta meg a diákokat, a lisztérzékenyeket 
pedig gluténmentes muffinnal. A titkár 
örömét fejezte ki, mert a Vöröskeresztes bá-
zisiskolának egyre szaporodik a létszáma, 
s a most még gyerek tagok a remények 
szerint felnőttként is a szervezet aktív segítői 
maradnak.

Mozgás, lelki egészség, egészséges táplál-
kozás – ezek szerepeltek tehát a további 
programok középpontjában, s ha a kicsik, 
nagyok megfogadják a látott, elhangzott 
tanácsokat, akkor egészséges felnőttkor-
nak néznek elébe. Az mindenképp biza-
kodásra ad okot, hogy a gyerekek igen 
érdeklődőnek és fogékonynak bizonyultak. 
A foglalkozások után lelkesen beszélték át 
a tapasztalataikat: a legkisebbek ügyesen 
ismerték fel az egészséges alapanyagokat, 
bár egy fiútól elhangzott, hogy a szalonna 
sütve és sok tojással igazi csemege, a 
nagyok közül pedig szinte mindenki eskü-
dözött, neki soha nem lesz igazi tetoválása, 
mert fáj is, csúnya is, egészségtelen is...

Az iskola tantermeiben tehát – a többi 
között – fogápolási, egészséges étkezéssel 
kapcsolatos tudnivalók, gyógy- és fűszer-
növény ismeretek, a gyorséttermi ételek 
káros hatásait bemutató előadás, s azzal 
ellentétben az egészséges táplálkozás 
nélkülözhetetlen eleméről, a mézről szóló 
ismertető, no meg mézes kóstoló várta a 

diákokat. A tetoválásra vágyók testszépí-
tési alternatívákkal ismerkedhettek meg, 
a mozgásos állomások sorában szerepelt 
a gyógytorna, kempo, lemanguria, thai chi 
és soft-ball torna, míg a lélek egészsége 
érdekében tartott foglalkozások közép-
pontjában a konfliktuskezelés, stresszoldás, 
az önbizalom és az énszeretet növelése 
érdekében a kreatív önismeret szerepelt, 
a játékos meseterápia során pedig egy 
varázslatos erdei kalandban merülhettek 
el a gyerekek.  

Az iskola ezúton fejezi ki köszönetét vala-
mennyi résztvevő, segítő, előadó számára, akik 
hozzájárultak az idei, igazán színes egészség-
védelmi nap sikeréhez, s ahhoz, hogy a diákok 
ezeken a területeken is minél szélesebb körű 
tájékozottságra tegyenek szert.

Köszönet Bognár Levente László edző, 
Csóra Jánosné, dr. Kovács Márta orvos, dr. 
Nagy Erzsébet orvos- pszichoterapeuta, 
dr. Szemetiné Horn Bernadett, Faragó Éva, 
Franko Betta tanácsadó, szakpszichológus, 
művészet-szimbólumterapeuta, Franko 
Dóra tanácsadó, szakpszichológus, relaxá-
ciós- és meseterapeuta, Goór Brigitta, Horti 
Károlyné, Királyné Kollerits Valéria, Kissné 
Ágoston Éva védőnő, Kubicza Mihályné, 
Magyarits Katalin, Maticsné Szabó-Kovács 
Ágnes, Német Amália, Péli Réka, Pintér 
Mónika okleveles gyógynövénykertész 
és kereskedő, Sárköziné Kovács Mária, 
Sárosiné Rácz Gabriella, Simonné Venter 
Éva méhész, Soltész László, Tóth Zsoltné 
Mező Viktória, Vadász Éva gyógytornász, 
Viskovics Andrea részére.

10 éves a Kisfaludy Atlétika Kör
A Kisfaludy Atlétika Kör 10 évvel ezelőtt 
2007 szeptemberében indította el edzéseit 
az iskolában. Szöllősi Miklós, a Komárom-
Esztergom Megyei Atlétika Szövetség főtit-
kárának biztatására indultak el az edzések 
1 csoporttal heti 1 alkalommal, kb. 10-12 
gyerekkel. Elsődleges célként a mozgás, 
az atlétika sportág megszerettetését, és 
versenyzési lehetőség biztosítását tűztük ki. 

A gyerekek lelkesedése töretlen 
volt, így néhány versenyen is el 
tudtunk indulni. Két év múlva már 

2 csoportban életkor és képességek szerint 
differenciáltan folytattuk a munkát. A cso-
port létszáma folyamatosan nőtt. A megyei 
Diákolimpián csapatban, illetve a városi és 
megyei mezei futóversenyeken is sikeresen 
szerepeltünk. De nemcsak Diákolimpián 
vettünk részt. Meghívást kaptunk a TSC 
Geotech szakosztálytól a fedett pályás ser-
dülő bajnokságra. Itt a gyerekek 40, 60 m-es 
síkfutásban, illetve távolugrásban mérhették 
össze tudásukat a tatabányai, bokodi, tatai 
egyesületek sportolóival. Néhány emléke-
zetes verseny: Tehetségkutató Verseny Ta-

tabánya, Ölbő-tó Futás Bábolna, Várgesztes 
terepfutás, Sprint Mikulás futás, és természe-
tesen rendszeresen részt veszünk a környei 
Tó-futáson is. 2015-ben bekapcsolódtunk a 
SPORT XXI program Kölyökatlétika verseny-
sorozatába is. Büszkék vagyunk arra, hogy 
néhány tehetséges tanuló Tatabányán vagy 
Tatán folytatja tovább sportkarrierjét. Kö-
szönet Környe Község Önkormányzatának, 
hogy anyagi és erkölcsi támogatást nyújt az 
Atlétika Kör működéséhez. Köszönet a szülők-

nek, akik segítették, segítik a munkánkat, a 
versenyekre való eljutásunkat. 

Kedvenc idézeteimmel, további hittel és 
lelkesedéssel tekintek a következő 10 év elé!  
„Az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak 
tűnik.” (Baron Hansen) „Az életben nem a győ-
zelem a legfontosabb, hanem a küzdelem!” 
(Pierre de Coubertin) „Sikerem titka az, hogy 
hiszek magamban, hiszek másokban, és hiszek 
abban, amit csinálok.” (Andrew Carnegie)

Demeterné Slezák Éva

Koncerten is gyűltek a forintok a további munkálatokra
Bővelkedik az adventi időszak zenei ese-
ményekben Környén, a „sorozat” decem-
ber 10-én a református templomban foly-
tatódott, amely zsúfolásig megtelt László 
Attila, a 2011-es Csillag Születik verseny 
győztesének koncertjén.

S ok jó ember kis helyen is elfér – szó 
szerint igazolta a mondást a koncert, 
hiszen ki gondolta volna, hogy száz-

nál többen is elférnek a református temp-
lomban, márpedig annyian regisztráltak 
az eseményre. A vendégeket Beke László 
polgármester üdvözölte röviden, megkö-
szönve a fiatal, rendkívül tehetséges elő-
adó számára, hogy elfogadta a felkérést, 
és idén már második alkalommal koncer-
tezik Környén, Nagy Péter református tisz-
teletes és a gyülekezet részére pedig azért 

fejezte ki köszönetét, 
mert befogadta a 
rendezvényt. A pol-
gármester minden-
kit arra biztatott, ha 
tetszett az előadás, 
adományaikkal tá-
mogassák a temp-
lom további felújí-
tási munkálatainak 
megvalósítását.

Ezt követően töltöt-
te be Attila hangja 
a templomot, már 
rögtön az első dallal éneklésre sarkallva a 
jelenlévőket, akik közül többen Budapestről 
érkeztek a program hírére. A kiváló énekes 
mindenkit elvarázsolt, a koncert végén az 
adományládában több mint 85 ezer forint 

gyűlt össze. Mint Nagy Péter tiszteletestől 
megtudtuk, következő lépésként a külső fel-
újítást tervezik, majd a kerítés, kapu cseréjét, 
hogy a mozgásukban korlátozottak kerek-
esszékkel is megközelíthessék a templomot.
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Telt házas Vackor Gála 
„...Sok gyerek, sok cseprő-
apró, és közöttük brum-
mogatva ott táncolt az a 
csöpp boglyos, lompos, 
loncsos és bozontos, piszén 
pisze kölyökmackó. És ott 
maradt akkor óvodásnak 
Vackor...” A Vackor Óvoda 
és Bölcsőde első alkalom-
mal 2004. november 19-én 
rendezett gálaműsort ab-
ból az alkalomból, hogy 
az intézményt elnevezték 
Kormos István verses me-
séjének főhőséről, a piszén 
pisze kölyökmackóról.

B ár a Művelődési Ház 
felúj í tása, később 
pedig az intézmény új épületének 

átadása miatt három esztendőre meg-
szakadt a gálasorozat, 2014-től folytató-
dott, és azóta minden évben – így idén 
is – zsúfolásig telt a színházterem szülőkkel, 
nagyszülőkkel, testvérekkel, barátokkal, ami 
egyáltalán nem meglepő, hiszen az óvoda 
hat csoportjával több, mint 150 apróság 
lépett színpadra.

A megjelenteket elsőként Pekár Zita meg-
bízott óvodavezető köszöntötte, hangsú-
lyozva, hogy ezek az ünnepek a gyermekek 
életében is rendkívül fontosak. Mérföldkö-
vek, amelyek örök élményként ivódnak az 

emlékezetükbe. A szülők, a nagyszülők, a 
barátok, az ismerősök jelenléte szeretetet 
sugároz feléjük – fogalmazott, Tendzin 
Gjaco-t idézve: a gyermeknevelésben a 
szeretet a leghatékonyabb eszköz.

Óvodapedagógusaink igyekeztek a 
csoportok érdeklődésének, összetéte-
lének megfelelő produkciót kitalálni és 
megvalósítani a mai gálaműsorra, ami 
összességében az intézményünkbe járó 
kisgyermekek sokszínűségét, sokféleségét 
tükrözi. Sok-sok igyekezet, odafigyelés, 
gyakorlás bújik meg a csoportok előadá-
sa mögött – ajánlotta a produkciókat a 

vendégek figyelmébe, a 
kicsik pedig valóban színes, 
sokszínű csokrot nyújtottak 
át bájos előadásaikkal.

A legkisebbek , a 3 - 4 
esz tendős Sünikék édes 
kiskacsákká változtak, a 
Napocska csoport tenge-
részekké, míg a Csigák Már-
ton napi libákká. A Nyuszik 
fergeteges indiántáncukkal 
bizonyítot ták, hogy egy-
általán nem alamuszik, a 
Ficánkák pedig a „Reggeli 
készülődés” elnevezésű mű-
sorukkal valószínűleg rácá-
foltak az otthoni reggelekre, 
hiszen frissen pattantak ki 
az ágyból, zokszó nélkül 

mosakodtak, és széles mosollyal mostak 
fogat is. A Katica csoport fiúi, lánykái 
elegáns viseletben versekkel, énekekkel, 
táncokkal érkezett, az óvodapedagógu-
sok, dadusok pedig László Márta felkészíté-
sében és közreműködésével meglepetés-
ként Felvidéki karikázóval zárták a színpadi 
produkciók sorát.

A gála azonban ezzel természetesen 
idén sem ért véget, hiszen csak ekkor 
érkezett el a gyerkőcök számára minden 
bizonnyal legünnepibb pillanat: a hatal-
mas csokoládétorta, amelyből valamennyi 
apróság élvezettel majszolhatott.

Egészséges finomságok 
Paradicsom! – vágta rá igen határozottan a „mi ez?” 
kérdésre november 22-én a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
egyik aprósága a gránátalma láttán, amikor a Vörös-
kereszt környei szervezetének képviseletében gyümöl-
csökkel teli ládákkal kopogtatott be az intézménybe 
Andor Ildikó titkár.

A bölcsisek kivételével valamennyi kis vackoros 
épp az udvaron játszadozott a szokatlanul jó 
időben, amikor a titkár megérkezett a szemre 

is igen tetszetős „gyümölcskavalkáddal”, így pillanatok 
alatt körbevették, s az óvodapedagógusok segítségével 
„felmérték”, milyen alapanyagokból készül hamarosan 
sok-sok finomság.  

Környén több mint tíz éves múltra tekint vissza, hogy az 
egészségnevelési hónap, azaz november napjainak egyi-
kén a szervezet ízletes, különleges, s legfőképpen egész-
séges finomságokkal ajándékozza meg az apróságokat, 
ezúttal is bő 30 ezer forint értékben vásárolt be a titkár 
banánból, ananászból, narancsból, kiviből, kókuszdióból, mandarinból, mézdinnyéből, grapefruitból és a kevésbé ismert pomeloból. 

A legnépszerűbb gyümölcsnek idén is a banán bizonyult, egy kislány meg is jegyezte, hogy ő biztosan maki majom lehet, mert imád-
ja, és azonnal fel tudná falni az egészet. Erre persze csak később került sor, s úgy, hogy mindenkinek jusson, hiszen a gyümölcsökből a 
gyerkőcök – mint ahogy eddig minden évben – az óvodapedagógusok segítségével ízletes, és legfőképp nagyon-nagyon egészséges 
salátát készítettek el és falatoztak be közösen. 

Ez a láng égjen jelképesen karácsonyig a szívetekben
A Vackor Óvoda és Bölcsőde idén első alkalommal szervezett 
közös adventi gyertyagyújtást, ezzel is csatlakozva a falu több 
évtizedes hagyományához. Karácsonyig minden héten újabb 
gyertya lángja lobban fel, erősítve az általuk jelzett fogalmakat, 
a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt.

A z adventi időszakot az óvodában eddig a csoportok 
külön-külön köszöntötték, az első közös gyertyagyújtáskor 
Sipos Andrásné mesélt a gyerekeknek a messiásvárásról, 

a gyertyák jelentéséről, és a felkészülésről az év egyik legszebb, 

legbensőségesebb ünnepére. Ha négy gyertya ontja fényét az ad-
venti koszorún, senki szíve nem maradhat bánatosan, szomorún... 
– az óvodapedagógus Juhászné Bérces Anikó versével zárta az 
ünnepi gondolatokat. Bár az egészen apró gyerekek a karácsony 
szót hallva láthatóan már az ajándékok bontogatásának örültek 
volna leginkább, mégis valamennyien elcsendesedtek, amikor 
kialudtak a fények, és Pekár Zita mb. óvodavezető fellobbantotta 
az első gyertya lángját, majd az átadásakor így fogalmazott: ez 
a láng égjen jelképesen karácsonyig a szívetekben. Fotó az első 
oldalon.

Verseltek, énekeltek, rajzoltak a Télapónak
Még a legkisebbek, a bölcsisek sem szep-
pentek meg túlzottan, amikor hatodikán 
bekopogtatott a Vackor Óvoda és Böl-
csőde csoportszobáiba a Télapó. A kicsik 
már jó ideje várták az érkezését, s egyetlen 
gyerkőc sem akadt, aki ne állította volna, 
hogy egész évben jól viselkedett, és meg-
érdemli az ajándékot, bár azért az egyik 
csoportszobában az óvónénik elárulták, 
hogy egy-két kisfiúnak nem ártana meg-
mutatni a virgácsot. 

T egnap már találkoztunk a baletton! 
Nálunk otthon volt! Kimostam ám 
már a csizmám! Az enyémbe tegyél 

majd ajándékot! Tudod hol lakunk? Na-
gyon szeretünk! Hol a szánja? – záporoztak 
a kérdések, mondatok a gyerekektől, és a 
legbátrabbak még a varázsbotját is kézbe 
vehették. Az apróságok színes rajzokkal, 
csodaszép dalokkal és versekkel hálálták 
meg a jóságos fehérszakállú ajándékait, s 
némi bátorítás után valamennyi csoport-
ban többen is vállalták, hogy egyedül köszöntik. Az önálló „produkciók” során az egyik szobában a „Miki, Miki, Mikulás, Nem szereti 
a gulyást, Mert a gulyás, paprikás, Miki, Miki, Mikulás” mondóka bizonyult igen népszerűnek, de saját költésre, sőt, átköltésre is akadt 
példa. Így a Télapó itt van kezdetű dalocskában égett a cipője, a Hull a pelyhes című ének pedig így hangzott el egy kisfiútól: 
Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó! Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. Babzsákodban minden jó, piros 
alma, mogyoró...

Öröménekléssel zárult a jótékonysági koncert
Addig szólt a vendégek vastapsa 
a Soltész István Kamarazenekar 
december eleji jótékonysági kon-
certjét követően, míg „kicsikarták” 
a ráadást. A névadó karmester 
javaslatára végül a Pásztorok, 
pásztorok című dal előadásába 
a közönség is bekapcsolódott, így 
öröménekléssel zárult a környei 
Művelődési Házban az Adventi 
Ráhangoló. 

E gy olyan élményben tölt-
hetjük ma együtt az estét, 
amely páratlan lesz, és a program 

maga is az, de szeretnénk jövőre megta-
lálni a párját, és az iskola szervezésében 
évről-évre megajándékozni a környeieket 
komolyzenei előadással – köszöntötte a 
rendezvény kezdetén Molnárné Varga 
Katalin, a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a 
jelenlévőket, akik adományaikkal az „Érte-
tek, Nebulókért” Alapítványt támogatták.  

Soltész István fél évszázadig tanítot t 
a tatai Zeneiskolában, s mint a zenekar 

bemutatásakor elhangzott, nyugdíjba 
vonulása óta, azaz négy esztendeje „csak” 
a kamarazenekart vezeti. A tagok szinte 
valamennyien a zeneiskola tanítványai 
voltak egykor, s novemberben már az első 
bemutatkozó hangversenyük nyolcadik 
évfordulóját ünnepelhették. Az elmúlt  
8 év alatt nem mondhatni, hogy unatkoztak, 
hiszen a zenekar Környén a 67. fellépését 
könyvelhette el. Ha azt vesszük, hogy a ta-
gok között 2-3, sőt, 4 gyerekes családanyák is 
találhatók, akkor ez elég szép teljesítmény – 

fogalmazott a névadó, s a koncertet 
szerényen így ajánlotta a jelenlévők 
figyelmébe: mi egy amatőr társa-
ság vagyunk, de nagyon szeretünk 
együtt muzsikálni... Erről, s arról, hogy 
nemcsak szeretnek, de magas szín-
vonalon tudnak is együtt muzsikálni, 
a nagyjából egy órás hangverseny 
során tanúbizonyságot tettek a kö-
zönség örömére.  

A hangverseny gondolata Ta-
kács Karolinában született meg jó 
pár hónapja, s közös kapocsként 
segítette a megvalósítást, hiszen 

az intézmény gyakorló pedagógusaként 
és a kamarazenekar tagjaként is részt vett 
a – remények szerint hagyományteremtő 
– esemény életre hívásában. Az Adventi 
Ráhangoló során – többek között – Anto-
nio Vivaldi, Benedetto Marcello, Joseph 
Haydn, Pjotr Iljics Csajkovszkij művei csen-
dültek fel, s a műsorrend szerinti zárásként 
a Mennyből az angyal, melynek előadá-
sában – az iskola tehetséggondozása 
jegyében – a hatodikos Peredi Dóra is részt 
vett szólistaként.

Az óvoda hírei
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Márton nap 
2004 óta emlékezik meg a Környei Néme-
tek Baráti Köre és Kultúregyesülete Szent 
Mártonról, akinek a faluban is őrzik le-
gendáját önzetlenségéről, adakozásáról, 
jószívűségéről. Az egyesület, valamint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye tehát már tizennegyedik alkalommal 
szervezett Márton napi hagyományőrző 
találkozót a Művelődési Házban.

A legenda szerint Márton 18 éves volt, 
amikor lováról leszállva odaadta 
palástját egy didergő koldusnak. 

Nem sokkal ezután Amiens-ben megke-
resztelkedett, otthagyta a sereget, és misz-
szionárius lett. 371-ben a Loire menti Tours 
püspökévé választották. A hiedelem úgy 
tartja, hogy Márton alázatból a ludak óljá-
ba bújt, hogy kitérjen püspökké választása 
elől, de a ludak gágogásukkal elárulták 
a szentet, így „kénytelen volt” elvállalni a 
püspökséget. Időszámításunk után 397-
ben hunyt el, s halála után váratlanul igen 
népszerűvé vált: ő az első keresztény szent, 
aki nem mártírként emelkedett az oltárokra. 
A mai Szombathely környékén született 
püspökhöz számos népszokás is kötődik. 
Ezekből is szemezgetett a rendezvény 
résztvevőit köszöntve Tirhold Kármen, a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke: Márton 
napon országszerte lakomákat rendeztek, 
hogy egész esztendőben bőven ehesse-
nek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet 
isznak, annál egészségesebbek lesznek. 
A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt 
megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és 
gazdag falatozás, vigasság megengedett, 
s ezekben a környei Márton napi rendez-
vény sem szűkölködött.

A gyerekek ilyenkor többnyire lampionos 
felvonulásokat tartanak, így a Német Ha-
gyományőrző Gyermekcsoport fiúcskái, 
lánykái is apró mécsesek fényeinél léptek 
a színpadra Krállné Mózer Nikoletta felké-
szítésében, s arattak bájos előadásukkal 
hatalmas sikert és zsebeltek be mosolyt, 
kacagást, vastapsot. 

Őket követte Újszászi Gábor harmonika 
kíséretével a 15 tagot számláló Vértestolnai 
dalkör, melynek tagjai a dalolás szeretete 
mellett a generációk közötti együttműkö-
dést, és az összetartozás érzését is szeretné 
megosztani a fiatalabb nemzedékkel. 

A László Márta vezetésével lassan ne-
gyedszázada működő, magyar és nem-

zetiségi táncokkal, hagyo-
mányokkal egyaránt foglal-
kozó, az évkör jeles napjait 
folyamatosan megünneplő 
Szivárvány Táncegyüt tes 
két csoportja is fergeteges 
sikert aratot t, majd rövid 
szünet következett a színpadi 
produkciók sorában. 

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Környe idén is 
pályázatot hirdetett azon 
tanulói jogviszonnyal ren-
delkező környei fiatalok szá-
mára, akik sikeresen tettek 
német nyelvből középfokú 
nyelvvizsgát. A pályázat 
feltételeinek ketten feleltek 
meg, Mucsi Dalma és Beke 
Gábor. A Szivárvány tánc-
együttes műsorát követően 
őket részesítette jutalomban 
az elnök, azt is hozzátéve, 
hogy reményei szerint jövőre 
még több fiatalnak gratu-
lálhat. 

A programot a Rittlingné 
Putz Éva vezette csolnoki 
Wagenhoffer női kórus is 

színesítette. A háromszor is arany minősítést 
szerző hölgyek vallják, hogy a régi népda-
lok megmentése nem csak hagyomány-
ápolás, hanem az ősöktől örökölt nyelv 
ápolása is.

Hasonló cél vezérli a Máriahalomról érke-
zett énekkart is, népdalrepertoárjuk nagy 
része eredeti kirwai/máriahalmi  gyűjtésből 
származik. Az 1999-ben alakult énekkar a 
dalok jelentős hányadát olyan egykori, 
idősebb kórustagoktól tanulta, akik sajnos 
ma már nem lehetnek velük.

A rendezvényen Wéber István, a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
elnöke és Kerecsényi József elnökhelyettes 
50. házassági évfordulója alkalmából há-
rom házaspárt is köszöntött: személyesen 
Drexler Istvánt és feleségét, valamint Bor-
bély Jánost és feleségét, távollétében Drex-
ler Jánost és feleségét. A kedves gesztust 
követően az elnök a színpadi dekorációk 
kapcsán humorosan megjegyezte, hogy 
a környei legények milyen tökösek, hiszen 
a nagyobb, a faragás előtt még 63,5 kilót 
nyomó tök a faluban termett, míg a kisebb, 
az 53 kilós Tarjánban. 

A színpadi programok sorát a környei 
Német Nemzetiségi Dalkör zárta. A dalkör 
jövő áprilisban ünnepli 25 éves fennállá-
sát, s azzal is büszkélkedhetnek, hogy a 
közelmúltban újabb arany minősítéssel 
gazdagodtak. Goór Józsefné dalkörve-
zető harmonikakíséretével régi környei 
dalok csendültek fel, majd következett 
a vendéglátás, végül pedig a táncos ví-
gasság a Schwowischi Buam vérpezsdítő 
muzsikájára.  

A Környei Németek Baráti Köre és Kul-
túregyesülete ezúton fejezi ki köszönetét 
a rendezvényhez nyújtott támogatásért 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nyének, a finom süteményeket elkészítő 
asszonyoknak, Sándor Jánosnak, illetve 
mindazoknak, akik adójuk 1 százalékát az 
egyesület részére ajánlották fel.

Weihnachtsbäckerei és karácsonyfa díszítés másodszor
Második alkalommal várta mézeska-
lács- és fenyődíszítésre, valamint a „Süs-
sünk, süssünk... mézeskalácsot” felhívás 
eredményhirdetésére az érdeklődőket 
december 9-én a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe, a Vöröskereszt 
Környei Alapszervezete, a Művelődési Ház 
és a Községi Könyvtár. 

A szervezők idén is alaposan felsze-
relkeztek előre megsütött mézes-
kalács figurákból, így az érkezők a 

bőség zavarával küzdve válogathattak a 
különböző méretű rénszarvasok, télapók, 
fenyőfák, csillagok, angyalkák között, s 
díszíthették fel őket tetszésük szerint cu-
kormázzal és apró cukorgyöngyökkel, 
színesített kókuszreszelékkel. A gyerkőcöket 
az sem zavarta, ha a törékeny alapanyag 
néhol megsérült, többen jóízűen majszolták 
az agancsát veszített rénszarvast, csorba 
csillagot, fenyőfát. 

Azok, akik nem túl járatosak a mézeska-
lács díszítésben, idén is leshettek a „Süs-
sünk, süssünk... mézeskalácsot” felhívásra 
elkészített kompozíciókról, melyek között 
voltak házikók, rénszarvas szánok, adventi 
koszorúk, angyalkák, karácsonyfák, sőt, 
még a Művelődési Házat is megformáz-
ta az egyik alkotó. Idén tizenhárman 
neveztek, és a szám egyáltalán nem bi-
zonyult szerencsétlennek. Az alkotásokra 
a facebookon és személyesen lehetett 
voksolni, az interneten közzétett fotók ösz-
szesen 1404 lájkot gyűjtöttek be, majdnem 
nyolcszázzal többet, mint tavaly. A Műve-
lődési Házban elhelyezett szavazóláda 
141 cédulát rejtett. Szappanos Jánosné 
tavaly vetetette fel a jótékonysági árve-
rés gondolatát, és a szervezők a készítők 
felajánlásainak köszönhetően idén meg 
is valósíthatták: a meseszép alkotásokra 
szintén az online világban lehetett licitálni, 
s valamennyi el is kelt. A 13 mézeskalács 
kompozíció összességében 35 800 forintért 

lelt új gazdára, az összeg a Vöröskereszt 
környei szervezetének kasszáját gyarapít-
ja. Úgy tudjuk, hogy több alkotás kétsze-
resen is jótékony célt szolgált, miután a 
licitálók továbbajándékozták gyermekin-
tézmények számára.   

Az összesített közönségszavazatok alap-
ján a harmadik helyen Kubinger P. Judit 
és Kubinger Borka összeállítása, egy falusi 
életkép végzett legelésző bárányokkal, 
juhásszal, terelő kutyával, mozdonnyal.  
A második legtöbb voksot Szappanos Já-
nosné alkotása gyűjtötte be, ő gyönyörűen 
csipkézett mézeskalács házikót készített.  
Az első helyezettnek járó ajándékot Kolozs-
vári Józsefné vehette át Tirhold Kármentől, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnökétől. Mint a díjazott elmondta, három 
napig tartott, míg elkészült a tekintélyes 
méretű havas ház, a kompozícióban egy 
hullócsillag, valamint adventi koszorú is 
helyet kapott. A díjazottak valamennyien 
a Simon Méhészet ajándékcsomagját 
vehették át.

Valamennyi szervező nevében nagyon-
nagyon köszönjük a részvételt, hogy a cso-
daszép mézeskalácsok majdnem két hétig 
igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a 
Művelődési Házba és mindenki szívébe, akik 
megtekintették a kiállítást. A készítők számára 
kiemelten köszönjük felajánlásukat, hiszen 
nélkülük nem valósíthattuk volna meg a jóté-
konysági árverést, és egyáltalán nem utolsó 
sorban nagyon köszönjük a licitálók forintjait!

A második „Süssünk, süssünk... mézeska-
lácsot” alkotói voltak: Balogh Lili Anna, a Ba-
umgartner Család, Deinné Magdi, Herger 
Zsuzsanna, Kaszap Dánielné, Kaszap-Nagy 
Emma, Kaszap-Nagy Sára, Kolozsvári Jó-
zsefné, Kubinger P. Judit és Kubinger Borka, 
Szappanos Jánosné, Szappanos Végert 
Bettina, Tőberling Imréné, a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde.

Az eredményhirdetést követte a falu ka-
rácsonyfájának ünnepi díszbe öltöztetése, 
amely a viharos, jeges szélben nem kis 
feladatnak bizonyult, de végül valamennyi 
tekintélyes méretű dísz a helyére került. Kö-
szönet Magosi Tibornak, a Művelődési Ház 
előtt álló ezüstfenyő ugyanis az ő udvarán 
nevelkedett, s köszönet továbbá Heim 
Mihálynak, Dubász Györgynének, Geiszt 
Imrénének, Drexler Istvánnak és Reichnach 
Györgynek a fenyőfelajánlásokért a falu és 
intézményei számára.

Köszönet a közmunkásoknak, akik évek 
óta Varga Sándor vezetésével gondoskod-
nak a fenyők kivágásáról, elszállításáról 
és elhelyezéséről. Külön köszönet Prekob 
Györgynek, aki a karácsonyi időszakban 
minden esztendőben önzetlenül segít da-
rus autójával és munkatársaival az adventi 
vásár faházainak, a Betlehemi jászol és a 
falu karácsonyfájának szállításában. És vé-
gül, de egyáltalán nem utolsó sorban hálás 
köszönet a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai számára a fényfüzé-
rek és a díszek elhelyezéséért, hiszen kitartó 
munkájuk és türelmük eredményeként a 
fenyő immáron valóban karácsonyfaként 
pompázik.
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a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről

Környe Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
jogalkotási hatáskörében, a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
12.§ (5) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva 
a településkép védelme érdekében a 
következőket rendeli el: 

1. § (1)  Cégért, reklámot, reklámhordo-
zót, reklámhordozót tartó berendezést a kör-
nyezettel összhangban, úgy kell elhelyezni, 
hogy az ne akadályozza a közterület más 
részeinek és a szomszédos ingatlanoknak 
a rendeltetésszerű használatát, ne sértse 
a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, 
ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet.

(2) Az épületeken legfeljebb 2 négyzet-
méter felületű cégérek, reklámhordozók, 
reklámhordozót tartó berendezések helyez-
hetők el. Összes felületük nem haladhatja 
meg az érintett homlokzat vagy tető felü-
letének a 20 százalékát.

(3) A közterületeken utcabútoron elhelye-
zett hirdető berendezés, illetőleg a reklám:

a)  magassága legfeljebb 2,0 méter 
lehet,

b) felülete nem lehet 3,0 négyzetméternél 
nagyobb.

(5) Üzletenként legfeljebb 1 db cégér 
helyezhető el, kivéve a saroképületet, 
amelynél a sarkon elhelyezkedő üzlet 
esetében közterületenként egy-egy cégér 
helyezhető el.

(6) Közösségi közlekedési eszközök meg-
állójában létesített utas váróban reklám, 
reklámhordozó, reklámhordozót tartó be-
rendezés elhelyezése nem megengedett.

(7)  Reklámhordozó céljára szolgáló 
utánfutó közterületen nem helyezhető el.

(8)  A kihelyezett reklámhordozón, rek-
lámhordozót tartó berendezésen tartós 
kivitelben és olvasható méretben fel kell 
tüntetni a tulajdonos nevét és székhelyét 
vagy címét. Az adatokban bekövetkezett 
esetleges változásoknak megfelelően a 
feliratot haladéktalanul módosítani kell.

2. §  A település területén a reklámok 
közzétételének, illetve reklámhordozók, rek-
lámhordozót tartó berendezések elhelyezé-
sének közterületekre és magánterületekre 
irányadó a településképi törvényben és e 
törvény végrehajtására kiadott kormány-
rendeletben  meghatározott követelmé-
nyektől  az alábbi esetben és időtartamra 
el lehet térni: a település szempontjából 
jelentős valamely eseményről való tájékoz-
tatás érdekében szükséges reklám, reklám-
hordozó, reklámhordozót tartó berendezés 
kihelyezése a település bármely területén 
megengedett.

3. §  A reklámok, reklámhordozók el-
helyezése miatti településképi bejelentési 
eljárás az ügyfél által a polgármesterhez 
benyújtott bejelentésre indul, a bejelentési 
kérelem nyomtatvány jelen rendelet 1. 
melléklete. A bejelentéshez papír alapú 
dokumentációt vagy a dokumentációt 
tartalmazó digitális adathordozót kell 
mellékelni.

4. §  A reklámközzététel technológiája, 
módszere és eszköze tekintetében:

a)   a kihelyezés időtartama alatt az idő-
járásnak ellenálló technológiával készült,

b)   egymást nem eltakaró,
reklám, reklámelhelyezés alkalmazható.

5. § A reklámhordozókra vonatkozó 
anyaghasználati követelmények az aláb-
biak:

a)    nem rozsdásodó;
b)    állékony;
c)    könnyen karbantartható;
d)    élénk színeket nem használó;
kialakítás alkalmazható.

6. §  Ez a rendelet kihirdetését követő 
napon lép hatályba.

Beke László polgármester  

és Orlovits Tímea jegyző

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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A  TALAJTERHELÉSI DÍJRA VONATKOZÓ  
ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL,  

ILLETVE A RÁSZORULÓ LAKOSSÁGI KIBOCSÁTÓK DÍJKEDVEZMÉNYÉRŐL

Bevezető rendelkezés

Környe Község Önkormányzat Képviselő- 
testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban: 
Ktdt.)  26. § (4) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, Magyarország Alaptör-
vénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a 
következő rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló, 
1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 
60. §-ának rendelkezéseivel összhangban 
elősegítse a környezetbe történő anyag-
kibocsátás csökkentését, a környezet és 
a természet megóvása érdekében a leg-
hatékonyabb megoldások alkalmazását, 
valamint az Önkormányzat és a környe-
zethasználók közötti arányos teherviselést.

A rendelet hatálya

2. §  (1) E rendelet területi hatálya Környe 
Község közigazgatási területén műszakilag   
rendelkezésre álló közcsatornával ellátott 
illetékességi területére terjed ki.

 
(2) A rendelet személyi hatálya a Ktdt.  2.§  
a, pontja alapján a természetes és jogi 
személyekre, valamint a jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezetekre terjed ki 
(továbbiakban: kibocsátó).

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Ktdt. 
2.§ b, pontjában meghatározottak szerint 
azokra a környezetterhelő anyagokra, 
amelyek a környezetbe kerülve környe-
zetterhelést eredményeznek, és amelyek 
kibocsátott mennyisége érvényes mérési 
szabvány, anyagmérleg, műszaki számítás 
segítségével meghatározható.
  
(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
a Ktdt. 11. § alapján azt kibocsátót terheli, 
aki műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási 
hatósági illetve vízjogi engedélyezés alap-
ján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Eljárási szabályok

3. § A kibocsátó bejelentési kötelezett-
ségét az erre a célra rendszeresített nyom-
tatványon a kézhezvételt követő 15 napon 
belül köteles teljesíteni az önkormányzati 
adóhatóság részére.

Díjkedvezmény

4. §  A Ktdt-ben meghatározott díjból 
50 százalékos díjkedvezmény illeti meg a 
tárgyévben a lakossági kibocsátót, ha
A, családban élő esetén, az egy főre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 180 százalékát
B,  egyedülálló esetén, az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 240 
százalékát.

A talajterhelési díj  
meghatározásának módja

5. § (1) A talajterhelési díj összegét a tör-
vény 12. § (2) bekezdése szerinti megállapí-
tott díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) 
bekezdésében meghatározott egységdíj, 
és a területérzékenységi szorzó (Környe 
közigazgatási területén egységesen 1,5) 
szorzata határozza meg (éves díjalap × 
1200 Ft/m3 × 1,5). 
(2)  A talajterhelési díj egységdíjának mér-
tékét a törvény állapítja meg.
(3)  A talajterhelési díjat a kibocsátó Környe 
Község Önkormányzatának 63300013-
11048871 számú Talajterhelési díj beszedési 
számlájára köteles teljesíteni.

Adatszolgáltatási  
kötelezettség

6. § (1) E rendelet alapján az önkormány-
zati adóhatóság felé adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli
– a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlóját
– az illetékes közüzemi szolgáltató szerveze-
tet (továbbiakban: szolgáltató)
–a folyékony hulladék elszállítására feljo-
gosított szervezetet/szervezeteket.

(2) A Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlója, a helyi vízgazdálkodási ható-
sági jogkörbe tartozó hatósági engedély 
kiadásáról az engedély jogerőre emelke-
dését követő 15 napon belül az engedély 
egy másolati példánya megküldésével 
szolgáltat adatot.
(3) A szolgáltató
a) a közcsatornára rá nem kötött kibocsá-
tókról a tárgyévet követő év február hónap 
28. napjáig,
b) a közcsatornára időközben rácsatla-
kozó kibocsátók, valamint a kibocsátók 
adataiban bekövetkezett változásokról a 
negyedévet követő hó 10. napjáig szol-
gáltat adatot,
c) a szolgáltató adatszolgáltatása a kibo-
csátók azonosításához szükséges, valamint  

– kibocsátónként a szolgáltatot t víz 
mennyisége

– az ivóvízvezeték meghibásodása kö-
vetkeztében elszivárgott víz

– a locsolási célú vízmennyiség adataira 
terjed ki.

(4) Az önkormányzati adóhatóság részé-
re a tárgyévet követő év február hónap 28. 
napjáig adatszolgáltatási kötelezettség 
terheli azt a folyékony hulladék szállítására 
feljogosított szennyvíztárolójából folyékony 
hulladékszállítást végez:

– kibocsátónként, az elszállított szennyvíz 
mennyisége tekintetében.

(5) A talajterhelési díj megállapításával 
összefüggő személyes adatokat a kibo-
csátó azonosítására, a bevallások ellenőr-
zésére használhatja fel az önkormányzati 
adóhatóság.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendeletben külön nem sza-
bályozott kérdésekben a Ktdt., illetve az 
adózás rendjéről szóló  2003. évi XCII. tör-
vényben foglaltak szerint kell eljárni.
(2)  E rendelet a kihirdetését követő napon 
lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyide-
jűleg hatályát veszti Környe Község Önkor-
mányzatának a talajterhelési díjról szóló 
9/2004. (XII. 23.) önkormányzati rendelete.

Beke László polgármester  

és Orlovits Tímea jegyző

Rendeletek

 1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet 500 Ft/m2/év

 2. Árusítófülke, pavilon 800 Ft/m2/hó

 3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató 6000 Ft/hó 

 4.

 

Személygépkocsinként

Teher- és különleges gépjárművek, autóbusz, valamint   ezek vontatmányainak elhelyezésére

3000 Ft/hó

50 Ft/m2/nap

  5. 

 

 

 

 

 

Építési munkával kapcsolatos építőanyag- és törmelék tárolás, állvány-elhelyezés:
Önerős magánlakás-építésnél: (sávonkénti időszakosan emelkedő mértékű)

– 30 napon belül
– 6 hónapig
– 6 hónapon túl

Tüzelőanyag tárolása 30 napon túl:

50 Ft/m2/nap
 
10 Ft/m2/nap
15 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap

 6. Alkalmi és mozgóárusítás: 800 Ft/m2/hó

7. Vendéglátó-ipari, üzlet előkert: 800 Ft/m2/hó

Melléklet a 9/2008. (VII. 7.) Környe Község Önkormányzat rendeletéhez

A közterületek használati díja
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Megérkeztünk!Születésnaposok
„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

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

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben a napok-
ban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

85 esztendős

Tufár-Pap Sándor (december 2.) 
Rácz Istvánné sz. Kása Margit (december 5.) 

Borbély Miklós (december 24.)
75 esztendős

Dr. Perneczky Iván (december 7.) 
Szőke Lajosné sz. Végh Julianna (december 16.)

70 esztendős

Bukovics János (december 5.) 
Faddi Istvánné sz. Suhajda  Erzsébet (december 11.) 

Hartman Mátyásné sz. Laky Irén (december 12.) 
Lábadi József (december 23.) 

Tóth Istvánné sz. Imre Mária (december 23.) 
Borbély Jánosné sz. Péhm Magdolna (december 23.) 

Fazekas Béláné sz. Szaniszló Ilona (december 27.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

„Mint a fény az árnyat, záport a virág,  
mint patak a medrét, madarat az ág, 
mint sóhajos nyári éjjel a fák az eget  

- mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kislánnyal és öt 
kisfiúval gyarapodott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit,

Vona András és Sebő Mónika kislányát Dóra Ágnest,
Galántai Sándor és Sipos Tünde kisfiát Milánt,

Gonda Gergő és Szabó Ildikó kisfiát Noelt,
Tisza Dávid és Makszim Andrea  

kislányát Norinát és kisfiát Nolent,
Hajdu Gergely és Jordán Anna Ilona kisfiát Gábort,

Járóka Márió és Miklós Vivien kisfiát Olivért.

A gyerekeknek 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 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!

Környei otthonokban a Betlehemi Láng

December 21-én, az Idősek Karácsonya után, várhatóan 16 
órától a környeiek is átvehetik, hazavihetik otthonaikba a 
Betlehemi Békelángot.

Magyarországon a lángot először 2008-ban hozták Gö-
döllőre, s azóta innen jut el az ország távolabbi részeibe is.  
A térségben Héregen, a katolikus templomban gyullad 
meg először a Szeretet lángja, és 21-én a falu karácsony-
fájánál községünk lakói is átvehetik. (A láng átvételéhez 
az önkormányzat igény szerint biztosít gyertyákat.) A 
Betlehemi Láng mindenkihez szól. Megtanít arra, hogy a 
békét, ugyanúgy, ahogy a lángot, embertől emberig kell 
továbbadni. A láng a karácsony szellemiségét szimboli-
zálja. Mutatja az utat nekünk, ahogy a csillag mutatta a 
pásztoroknak Jézus Krisztus születésekor. Hogy ne aludjon 
ki, óvni, táplálni kell, ahogy a békét és a szeretetet is az 
emberi szívekben.

Búcsú
 A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe  

mindenkit szeretettel hív  

a 2018. január 7-én tartandó  
Búcsúra az Óvoda térre. 

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise után  
a szervezők forralt borral, teával, pogácsával  
és térzenével idézik fel a régi környei búcsúk  

hangulatát, természetesen lesz hinta és játékvásár is. 

Wir wünschen Euch frohe Weihnachten,  
erholsame Tage und einen guten Rutsch  

in ein gesundes, glüchliches  
erfolgreiches neuse Jahr 2018!

Der Weihnachtsbaum
Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.
Seht nur, wie sich goldenes Licht

auf der zarten Kugeln bricht.
“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt -

hinunter auf die ganze Welt.

Karácsonyi sváb sütemény: Preckedli 
Hozzávalók:

• 50 dkg liszt • 10 dkg zsír • 15 dkg margarin • 20 dkg kristálycukor  
• 1 cs. vaníliás cukor • 1 cs. sütőpor • 2 db tojás   

• 1 citrom héja reszelve • a tetejére kristálycukor+durvára vágott dió

A lisztet egy tálba tesszük, hozzá-
adjuk a zsírt és a puha margarint, 
majd kézzel jól összemorzsoljuk. 
Ezután beleszórjuk a kristálycukrot, 
a vaníliás cukrot, a sütőport, bele-
reszeljük a citromhéjat, beleütünk  
1 egész tojást és 1 tojássárgáját, 
majd addig gyúrjuk, míg a tészta 
összeáll. Ne legyen se túl lágy, se 
túl kemény, akkor jó, ha már nem 
ragad a tál falához és a kezünkhöz 
sem (ha szükséges egy kicsi tejfölt lehet bele tenni, hogy összeálljon). 1 órára a 
hűtőbe tesszük pihentetni, majd ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és ízlés szerinti for-
mával kiszaggatjuk.A diót apróra daraboljuk, és kristálycukorral összekeverjük.  
A kiszaggatott linzerek tetejét felvert tojásfehérjével lekenjük, majd a cukros dióba 
belefordítjuk. Ezután a diós felével felfelé egy tepsibe egymás mellé helyezzük. 
(Nem kell sem kizsírozni, sem sütőpapírt tenni alá.) Előmelegített sütőben köze-
pes lángon, szép világos színűre sütjük (kb. 15-20 perc). A sütőből kivéve hűlni 
hagyjuk, majd a tetejét porcukorral megszórjuk. 

Ezzel a környei sváb újévi verssel kívánunk mindenkinek boldog új évet!

Ich wünsche Euch ein glüchliches Jahr, 
Christkind mit lockigem Haar, 

Langes Leben, gesundes Leben, Frieden, Einigkeit, 
nach dem Tot das Himmelreich.

Ich wünsche Euch ein goldenes Bett
rundherum mit Rosen ausgesteckt

in der Mitte der heilige Geist
der Euch in den Himmel weist.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
Tirhold Kármen elnök

Kedves Vendégeink!

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár  
december 22-étől 2018. január 1-jéig  

zárva tart. 

Áldott, szép ünnepet kívánunk, mindenkit  
sok szeretettel és számos színes  

programmal várunk ismét az új esztendőben!

Jók a környeiek!
A felújítási munkálatok mi-
att a védőnői szolgálat 
átmeneti „otthonában”, a 
Vackor Óvoda és Bölcső-
dében várta a Környei Ka-
tolikus Karitász mindazokat, 
akik megmozdultak az Ad-
venti gyűjtés hírére. Igazán 
örömteli, hogy idén minden 
eddigieknél többen ada-
koztak, és az összegyűlt 
élelmiszer mennyiség is re-
kordot döntött, pedig Kissné 
Ágoston Éva már a tavalyi 
638 kilót is „elképesztő” 
jelzővel summázta.  

N em kis feladatot 
jelentett az élelmiszercsomagok 
összeállítása, amelyekkel a szeré-

nyebb körülmények között élők karácso-
nyát szépítették meg a falubeliek, hiszen a 
védőnői szolgálat átmeneti helyisége igen-
csak szűkösnek bizonyult, miután megtelt 
tartós élelmiszerrel. Jók a környeiek! – idén 
így összegzett széles mosollyal a védőnő, a 
karitatív szervezet aktivistája, mikor kiderült: 

695 kilónyi élelmiszer gyűlt össze. Sőt, amíg a 
karitász tagjai a csomagok összeállításán, 
később a kiosztásán serénykedtek, addig 
az óvoda udvarán felállított fogasról még 
téli meleg gyerekruházat közül is válogat-
hattak a szegényebb sorsúak. 

A „jó környeieknek” köszönhetően 84 
csomagot készítettek el a hölgyek, benne 
az alapvető tartós élelmiszerek mellett 

a gyerekekre is gondolva 
üdítőitallal, szörppel, szalon-
cukorral, édességgel.

Az adventi összefogás, 
jószívű felajánlások mérle-
ge kilogrammban/literben: 
120 tészta, 100 liszt, 85 rizs, 
80 cukor, 70 olaj, 40 kon-
zerv, 25 lekvár és befőt t, 
ugyanennyi édesség, tej, 
valamint üdítőital, szörp. 
Babból, lencséből, szalon-
cukorból 20-20 kilónyi gyűlt 
össze, süteménykészítéshez 
alapanyagokból 15, mák-
ból 12, dióból 10, kakaóból, 
teából, kávéból szintén 10, 
mézből 7, és két, egyenként 

három kilós, már előre összeállított csomag 
is érkezett.

A Környei Katolikus Karitász hálás kö-
szönetét fejezi ki mindazok számára, akik 
évről-évre és egyre növekvőbb számban 
segítenek, hogy megkönnyítsék, meg-
szépítsék a szerényebb körülmények 
között és krízishelyzetben élő környeiek 
karácsonyát.
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Szabadság miatt  
szünetel a rendelés

Dr. Bublovics Péter december 27-étől 29-éig 
szabadságát tölti, ez idő alatt Dr. Árendás 
József gondoskodik a helyettesítésről saját 
rendelési idejében a Rákóczi úti Szent Ró-
kus rendelőben. 

Gyermekorvosi rendelés 
Dr. Szegeczky Zsófia december 20-án  
9 óra helyett 10 órától tart rendelést délig.  
A gyermekorvos 28-án és 29-én szabad-
ságát tölti, ez idő alatt a kis betegeket Dr. 
Bognár Ágnes várja 10.30 és 12 óra között. 

Házhoz menő  
szelektív hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 2018 
januárjától havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 

zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 
papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban.

A szolgáltatótól kapot t információk 
alapján az idei év utolsó házhoz menő újra-
hasznosítható hulladék gyűjtése december 
29-én lesz Környén. 

2018 első félévében az alábbi időpon-
tokban lesz házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN

január 16. és 30., február 8., március 
8., április 9., május 8., június 5.  

KÖRNYÉN 

január 10. és 24., február 16., március 
19., április 24., május 29., június 26.

A szolgáltató 2018 januárjában két alka-
lommal gyűjti össze a zöldhulladékot, ekkor 
kerül sor a fenyőfák gyűjtésére, melyet 
idegen anyagoktól mentesen (pl. csillag-
szóróktól, fényfüzérektől, egyéb díszektől) 
kell a közterületre kihelyezni a szelektivitás 
és az újrahasznosíthatóság érdekében.  
A szolgáltató a januári zöldhulladék szállí-
tás alkalmával KIZÁRÓLAG A FENYŐFÁKAT 
SZÁLLÍTJA EL!

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN,  
TAGYOSPUSZTÁN, 

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN  
ÉS IRTÁSPUSZTÁN

január 9. és 23., február 6. és 20.,  
március 6. és 20, április 3. és 19.,  
május 3. és 24., június 14. és 28. 

KÖRNYÉN 

január 9. és 23., február 6. és 20.,  
március 6. és 20., április 3. és 17.,  
május 16. és 30., június 12. és 26.

A Telekom mobil és o� honi szolgáltatásai 
így már együ�  nyújtanak feledhetetlen 
élményeket a Környén lakók számára. 

*Az ajánlatok műszaki felmérés alapján érhetők el. 
Az O� honi Internet 2000 díjcsomag esetében a maximá-
lis letöltési sebesség több eszköz egyidejű használatával 
érhető el.

MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A NETEZŐK KÖRNYÉN
A Telekom intenzív hálóza� ejlesztésé-
nek eredményeként országszerte már 
több mint 2,9 millió háztartásban vált 
elérhetővé a nagysebességű o� honi 
internethálózat. Ebből közel 760 ezer 
háztartásban – köztük Környe nagy 
részén - Gigabit-képes op� kai hálózat 
áll rendelkezésre, így az i�  élő ügyfe-
lek igénybe vehe� k a Telekom 1000 
Mbit/s, vagy akár a jelenlegi leggyor-
sabb, 2000 Mbit/s sávszélességű o� -
honi internetcsomagját is*.

A Telekom országos hálóza� ejlesztése ré-
vén Környén több mint ezer háztartás szá-
mára nyílt meg a lehetőség, hogy használ-
hassa a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál 
az új hálózat az i�  lakók számára?

▪ Elsősorban SZUPERGYORS INTERNE�
TET, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, 
jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, 
mintha magasabb fokozatba kapcsolnának 
a számítógépek. 
▪ Széles csatornaválasztékot, RENGE�

TEG TV�CSATORNÁT, valamint több ké-

pernyőn is elérhető 
 lmkölcsönzést. 
▪ I N T E R A K T Í V 

TÉVÉZÉST: i�  is 
elérhetővé vált az 
interak� v tévézés 
számos már meglé-
vő funkciója, mint 
például a megál-
lítható és visszate-
kerhető élő adás, a 
felvehető élő adás, 
az elektronikus 
műsorújság, vagy 
a tévé képernyőjén 
elérhető változatos 
interak� v alkalmazások.
▪ HD KÉP� ÉS HANGMINŐSÉGET: az 

élesebb képnek, a digitális hangminőség-
nek köszönhetően még élvezetesebbé vá-
lik a tévézés.

A korszerű szélessávú infrastruktúra kí-
nálta előnyökből a helyi vállalkozások is 
pro tálnak, hiszen gyorsabbá, rugalma-
sabbá válik működésük, javul a verseny-
képességük. A szélessávú hálózat kiépí-
tésével párhuzamosan folytatódik a 4G 
mobilhálózat bővítése is, a kültéri lakossá-
gi lefede� ség már eléri a 98,6 százalékot. 


