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Egyre népszerűbb a Tó-futás
Ös szesen majdnem 
százharminc embert 
sikerült megmozgatni az 
idei Tó-futással Környén. 
Ha a futók váltóban tel-
jesítették volna a távot, 
nagyjából Gyöngyösig 
jutottak volna el, és visz-
sza, de lehet, hogy mesz-
szebb is, hiszen voltak 
nevezők, akik több ka-
tegóriában is indultak, 
és olyanok is akadtak, 
akik „csak úgy” leveze-
tésként tettek még egy 
tókört.

A program hagyományosan a 
Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
tömegsport-sorozat őszi állomása 

volt, másrészt a szervezők kilencedik alka-
lommal tisztelegtek így 1956 hősei előtt, s 
a 23-ára jelzett kedvezőtlen időjárás miatt 
startoltak el a korosztályok 22-én. 

A rendezők részéről ez remek döntésnek 
bizonyult, hiszen a lassan egy évtizedes 
múltú sportprogramra még soha nem ne-
veztek ilyen sokan: a helyiek mellett többen 
érkeztek Oroszlányból és Tatáról is. 

A legapróbbakra 500 méter, a kisiskolá-
sokra és a családokra 1,6 kilométer, míg a 
többi versenyzőre egy teljes tókör, azaz 3 
ezer méter várt, s bár akadt gyerkőc, akinek 
az utolsó métereknél eltört a mécses, a 
többség elszántan, sportosan és élvezet-
tel szaporázta lépteit. A felnőtteknél volt, 
akinek a tókör végén még egy hatalmas 
sprintre is futotta az erejéből, de rajt-cél 

győzelemre is akadt példa a legkisebbek-
nél. Az ovisoknál Madarász Panka és Csánki 
Balázs is puskaként lőtt ki, s mindketten 
meg is őrizték elsőségüket. A lányoknál 
Soós Dóra Vivien végzett a második, Lipót 
Csenge a harmadik helyen, míg a fiúknál 
Veilandics Vendel vehette át az ezüst, Soós 
János a bronzérmet.

A legnépesebb mezőnynek a kisiskoláso-
ké bizonyult, 16 lány és 15 fiú teljesítette a kis 
tó-kört. A lányok között Mórotz Zsuzsi volt a 
leggyorsabb, másodikként ért célba Goján 
Fanni, harmadikként Leskó Vivien. A fiúknál 
Juhász Bálint végzett az élen, második lett 
Rádi Ádám Gyula, harmadik Tóth Fazekas 
Balázs. A felsős lányoknál a 3 kilométeres 
távot Wittmer Kitti teljesítette a leggyorsab-
ban, a képzeletbeli dobogó második foká-
ra Labossa Luca, a harmadikra Pájka Zsófia 
állhatott. A fiúknál Pálmai Patrik vehette át 
Beke László polgármestertől az aranyérmet, 

második lett Kucse-
ra Zsolt, harmadik 
Rádi Ádám Gyula. 
Középiskolás lány-
ként csupán ketten 
rajtoltak el, az első 
helyet Gaál Eszter 
szerezte meg, He-
gedűs Eszter pedig 
a másodikat. A fiúk-
nál Krajczár Domi-
nik ért elsőként cél-
ba, mögötte futott 
be Labossa Döme, 
harmadikként De-
meter Zalán. 

Míg tavaly a fel-
nőtt női kategóriában az egyetlen induló 
magabiztosan szerezte meg az aranyér-
met, idén tizenhárman is neveztek, közülük 
Takács Piroska nyakába került a legfénye-
sebben csillogó érem, a második helyen 
Matykó Zsuzsanna, a harmadikon Tallódi 
Tünde végzett. A férfiaknál a mezőnyt 
jócskán lehagyva szerezte meg az arany-
érmet Varga Tamás, mosolyogva, integetve 
futott be mögötte Fóthi Zoltán, majd min-
dent beleadva hajrázott Lendvai Balázs.  
A seniorok közül Demeter Éva és Demeter 
János nyakába került eredményhirdetéskor 
az aranyéremnél, a hölgyeknél Csabai 
Ágota, a férfiaknál Markót András lett a 
második, a harmadik helyet Fiala-Hruby 
Eszter és Sándor Péter szerezte meg.  
A családi kategóriában hatan indultak, a 
legjobban a Somogyi formáció teljesített, 
második helyen végzett a Kupi család, míg 
harmadikon a Markót. 

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”
Reformációs és hálaadó istentiszteletre 
hívott október 31-én 9 órakor a környei 
református templom harangja. A templom 
homlokzatán a Reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából már hónapok óta hirdeti 
egy molinó: „Jézus Krisztus tegnap, ma 
én mindörökké ugyanaz!” Ugyanez az ige 
olvasható azon az emléktáblán is, melyet 
az istentisztelet zárásaként leplezett le Nagy 
Péter tiszteletes és Beke László polgármester.

N agy Péter tiszteletes és a közös-
ség október 31-én a Reformáció 
elindulásának fél ezredik évfor-

dulója mellett azokért a munkálatokért is 
hálát adott, melyeket eddig tehettek Isten 
és többek segítségével, támogatásával a 
templom megújulása érdekében. Minden 
változik. A világ és az egyház is, egyedül 
Jézus Krisztus nem. Ő akkor szólította meg a 
tanítványokat, apostolokat, reformátorokat, 

dédszüleinket, nagyszüleinket, szüleinket, és 
akkor szólított és szólít meg minket is, amikor 
annak általa rendelt ideje van. Ezért adunk 
hálát a mai napon is! Hogy 500 évvel ezelőtt 
Isten megszólított egy fiatalembert, Luther 
Mártont és elhívta arra, hogy változtasson 
az addigi szokásokon, egyházi gyakorlaton 
és ne valami újat hozzon, hanem visszatérítse 
az embereket, mindazokat, akik Krisztusban 
akarnak hinni, az alapokhoz. 
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Márton-napi lámpás felvonulás
Megannyi szentjánosbogárnak tűntek 
a kis vackorosok, szüleik és nagyszüleik 
november 10-én este az intézmény Már-
ton-napi lámpás felvonulásán, melyet 
első alkalommal és hagyományteremtő 
szándékkal rendezett meg a szülői szer-
vezet és az óvodai közösség.

A z, hogy november 11-éhez kap-
csolódóan a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde apróságai ebben az 

időszakban megismerkednek Márton 
legendájával, és lámpásokat, libás figurá-
kat készítenek, libás dalokat, mondókákat 
tanulnak, nem új keletű, arra azonban még 
nem volt példa, hogy terében és létszámá-
ban is „kibővítsék” a programot.

Talán volt is némi aggodalom az eltelt 
napokban, ám az óvoda előtti téren gyüle-
kezők sokasága, és az intézményben egyre 
csak szaporodó finomságok igazolták, 
hogy kiváló gondolat született, és remek 
táptalajra hullott.

A kicsiket, szülőket, nagyszülőket Pekár 
Zita mb. intézményvezető köszöntötte, majd 
Fél Józsefné idézte fel Szent Márton alakját, 
aki 15 esztendősen, édesapja kívánságára 
lépett be a római hadseregbe, s katona-
ként is a jószívűségéről, adakozásáról vált 
híressé. Szerették volna püspökké választa-
ni, de ő elbújt előlük a liba ólba, az állatok 

azonban elárulták gágogásukkal, s amikor 
az emberek elé lépett, fénysugár ragyogott 
a homlokán. Így lett Tours püspöke, később 
pedig szentté is avatták. Ti, az óvodások 
a jószívű lovas katonára emlékeztek, mint 
a felebaráti szeretet szimbólumára, ezért 
ünnepelünk a fény, a melegség, az egy-
más iránti szeretet jegyében – fogalmazott, 
mielőtt elindult a kígyózó, lámpásokkal 
megvilágított menet. A felvonulók a szö-
kőkútnál pár libás ének és játék idejére 

megszusszantak, majd a tóparti sétányon 
ismét az óvoda parkolója felé vették az 
irányt, ahol addigra szorgos kezek már elő-
készítették a gazdag, ízletes vendéglátást 
teával és természetesen libazsíros kenyérrel, 
hiszen „aki Márton napján libát nem eszik, 
egész évben éhezik.” A szervezők ezúton 
mondanak mindenkinek köszönetet, akik 
munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak 
az első Márton-napi felvonulás megren-
dezéséhez, sikeréhez.

Hagyományteremtő tengerihántás
Minden bizonnyal még számosan 
élnek Környén, akik jól emlékez-
nek az egykori tengerihántásra, 
azaz kukoricafosztásra. Annak 
idején a házaknál a betakarítás 
után összegyűlt kukoricacsöveket 
a szomszédok, rokonok egymást 
kisegítve, közös munkával tisztí-
tották meg a levelektől. A közösen 
végzett munka – hasonlóan a toll-
fosztáshoz – jó alkalmat teremtett 
a beszélgetésre, dalolásra, játékos 
évődésre.

E zt a hagyományt elevenítette 
fel október közepén a Közös-
ségi és Tájházban a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Környe, s a 
hívó szóra nemcsak, hogy szép számmal 
érkeztek, de a gyerekek, fiatalok, felnőttek 
igencsak érdeklődőnek, fogékonynak is 
bizonyultak: az idősebbek feltehetően a 
nosztalgiázás, a fiatalabbak pedig a fog-
lalatossággal való ismerkedés okán.

Előbb a tájház udvarán szorgoskodtak 
a program résztvevői, sorra bontották le 
a kukoricacsövekről a csuhét, ügyelve, 
hogy a levelek egészben maradjanak, 
hiszen később azokból készültek az an-
gyalkák, női alakok. Benn az asztalokon 
ragasztók, ollók, műanyag poharakban 

víz sorakozott, no meg Szomor Ferencné 
csuhébaba-készítő alkotásai amolyan 
bíztatásképpen, hogy mindenki láthassa: 
a csuhéból készített alkotások témájának 
tárháza kimeríthetetlen, és a technika 
ügyességgel, odafigyeléssel, kitartással 
bárki számára elsajátítható. A tatabányai 
hölgy 1995-ben ismerkedett meg a csuhé-
baba-készítéssel, s azóta is rendületlenül 
alkot családja, barátai örömére. Az nem 
fordult meg a fejében még, hogy tehet-
ségét az alkotásaival forintokra váltsa, 
pedig két éve igencsak rangos elismerés-
ben részesült. A Magyar Kézművességért 

Alapítvány az ő betlehemét is 
beválogatta azon kilenc alkotás 
közé, melyek Magyarországot 
képviselték a római „100 jászol” 
kiállításon. A külföldi betlehemek 
kategóriájában 34 ország 72 al-
kotását rangsorolták, és Szomor 
Ferencné, természetes anyagok 
felhasználásával készült, meleg 
emberséget sugárzó betleheme 
harmadik helyezést ért el.

A gyerekek, felnőttek tehát az 
első, hagyományteremtő szándék-
kal rendezett kukoricafosztáson 
egy igazán tapasztalt, szívvel-lé-
lekkel, tehetséggel alkotó embertől 
leshették el a fortélyokat, Szomor 

Ferencné pedig elégedetten nyugtázhat-
ta, hogy valamennyien nagyon ügyesnek, 
érdeklődőnek bizonyultak: olyan is akadt, 
aki a maradék alapanyagból – tovább-
fejlesztve a látottakat – mini angyalkát, 
virágot készített. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Tirhold Kármen elnök ezúton fe-
jezi ki köszönetét Szemeti Csaba részére a 
felajánlott kukoricáért, Szomor Ferencné 
számára pedig azért, mert ízelítőt adott 
a csuhébaba készítés rejtelmeiből, és a 
remények szerint sokakat meg is fertőzött 
e kézműves technika szeretetével.

Életképek ’56-ból
A szeles, esős időben maroknyian tiszte-
legtek október 23-án a mártírhalált halt 
Puskás Sándor emlékére állíttatott márvány-
táblánál Környebányán. A 22 esztendős 
környebányai fiatalember ötödéves orvos-
tanhallgatóként utazott 1956 októberében a 
fővárosba, ahol 23-án este 8 és 9 óra között 
sebesültmentés közben érte halálos lövés. 
Az emlékműnél Badó Szilvia, Bolemányi 
Magdolna és Bozó Kucskár Anikó verssel, 
énekkel hajtott fejet a hősök előtt, majd 
Svétecz László képviselő idézte fel az ese-
ményeket, hangsúlyozva, hogy bár a forra-
dalom elbukott, a 61 évvel ezelőtt elhunytak 
áldozata nem volt hiábavaló. 

A z 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére rendezett ün-
nepség Környén hagyományosan 

a református templomban kezdődött, 
ahol Bedy Sándor plébános és Nagy Péter 
református tiszteletes tartott ökumenikus 
istentiszteletet, majd a megemlékezés a 
Művelődési Házban folytatódott.

Ebben a forradalomban döntő szerepet 
játszott az ifjúság. Ahogy Déry Tibor fogal-
mazott „48 ifjúsága után most támadt a ha-
zának egy 56-os ifjúsága is”. Hiszen a forra-
dalmaknak szüksége van a fiatalokra, arra 
a lendületre és hévre, melynek segítségével 
válik tetté a megfogalmazott követelés. Így 
válnak a fiatalok a mindenkori forradalmak 
nagyszerű hőseivé, a társadalom őszinte és 
tiszta hangú szócsöveivé. És sajnos ezért vá-

lik nagyon sok ifjú a forradalom áldozatává, 
mártírjává, hiszen a szívüket fűtő forradalmi 
hevület nem engedi a mérlegelést, sokszor 
még a józanész figyelmeztető szavát sem 
hallja meg, hanem őrülten rohan a kitűzött 
cél felé – emelte ki ünnepi beszédében a 
forradalmak egyik fontos alappillérét, az 
ifjúságot Beke László. A polgármester úgy 
vélte, a másik fontos pillér a polgárság, 
hiszen az általuk képviselt értékrend és 
gondolkodásmód képes arra, hogy jelezze, 
ha az országban lévő társadalmi, gazda-
sági folyamatok tévútra tévedtek, hogy 
megmutassa a helyes irányt. Hatvanegy 
esztendővel ezelőtt is a főváros fiataljai tisz-
tán, érthetően fogalmazták meg azokat a 
problémákat, amelyeket minden világosan 
gondolkodó ember egyöntetűen érzett, 
akik nem hagyták magukat a propaganda 
által elkábítani – fogalmazott.

Községünkben harmadik esztendeje 
tisztelgünk környei gyerekek, fiatalok ünnepi 

szerkesztett, dramatizált műsorával október 23-
án, így is erősítve, hogy az 1956-ban történteket 
egyetlen felnövekvő generáció se feledhes-
se el. Eisenbart Győzőné felkészítésében a 
fiatalok életképeket elevenítettek fel ’56-ból: 
diákokat, akik számára a nap úgy kezdődött, 
mint a többi. Aztán elmaradt a tanítás, mert 
„valami történt”... Az utcákon tankok vonultak... 
Félelem, rettegés költözött a szívekbe... Legkö-
zelebb november végén mentek iskolába, de 
az osztály létszáma megváltozott: a kis Kacort 
lelőtték, a Seregiéket elhurcolták, a Balogék 
disszidáltak...

A megemlékezés a Kegyeleti Parkban 
zárult, ahol Beke László polgármester, 
Orlovits Tímea jegyző, Kukuda László, az 
1956-os események résztvevője, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe kép-
viseletében Tirhold Kármen elnök és Erl 
Péter, valamint a pártok, a Történelmi Vitézi 
Rend, civil szervezetek, az általános iskola 
diákönkormányzatának képviselői és a 
megjelentek hajtottak fejet. 

Köszönet az ünnepi környebányai mű-
sorért Badó Szilviának, Bolemányi Mag-
dolnának és Bozó Kucskár Anikónak, az 
’56-os életképekért Eisenbart Győző-
nének, Balaskó Rékának, Csáki Doroty-
tyának, Hartmann Viviennek, Horváth 
Patriknak, Németh Ákosnak, Pankotai 
Melindának, Szabó Karinának, Tisch 
Andrásnak, Valakovics Dominiknak, 
Varga Pannának és Vanya Balázsnak!

„Jézus Krisztus tegnap, ma és  
mindörökké ugyanaz”
…folytatás az első oldalról

Töltse el a szívünket hálaadás, hogy ennek 
mi 500 év múltán is részesei lehetünk. Töltse 
el a szívünket hálaadás, hogy a támo-
gatásoknak köszönhetően, templomunk 
az elmúlt egy évben és az azt megelőző 
években is épülhetett és szépülhetett. 
Adjunk hálát azért, hogy 500 évvel ezelőtt 
elindulhatott valami, amit úgy hívunk re-
formáció, és aminek Isten kegyelméből mi 
is részesei lehetünk katolikus, evangélikus, 
baptista vagy éppen református gyüleke-
zeti tagokként, egyszerűen hívő emberként 
– hangzott el az igehirdetésben. 
A Reformáció 500. évfordulójára készíttetett 
emléktábla leleplezését követően Beke 
László polgármester egy igazán ritka-
ságnak számító, 1794-ben Hollandiában 
kiadott Bibliát nyújtott át Nagy Péternek és 
a gyülekezetnek. A Károli Gáspár fordítású 
Szent Biblia elején rövid áttekintés olvasha-
tó 1794-ig a magyar nyelvű bibliakiadás tör-
ténetéről Szombathi János, a Sárospataki 
Kollégium professzorának összegzésében. 
Az Ószövetség és az Újszövetség után 150 
zsoltárt tartalmaz egybekötve, valamint két 
igazítótáblát: egyik az esztendő minden 
napjához társuló bibliai részre, a másik a 
zsoltárokra vonatkozóan.

Nagy Péter tisztele-
tes 2013 augusztu-
sa óta szolgál Kör-
nyén, és a gyüleke-
zettel még abban 
az esz tendőben 
nekiláttak a temp-
lom és parók ia 
kertje parkosítási 
munkálatainak, mi-
vel a templom falai 
a hozzáérő, rálógó 
ágaktól nehezen 
száradtak, a gyö-
kérzet már az ala-
pot veszélyeztette.

A következő évben került sor az ablakok 
cseréjére, a bejárati ajtó borításának 
elkészítésére, majd 2016 decemberében 
a templomtető újult meg. Ez év áprilisá-
ban a vizesedés ellen speciális anyagot 
injektáltak a szakemberek a falakba, 
elbontották a szószéket, befalazták az 
oldalsó ajtót, majd nyáron következett 
a padok szétszedése, elszállítása, a vil-
lanyvezetékek cseréje úgy, hogy később 
alkalmas legyen egy esetleges padfűtési 
rendszer működtetésére. A templomban 
szigetel ték az al jzatot, álmennyeze -
tet alakítot tak ki, festet tek, járólappal 
burkoltak, új szószék, küszöb és ajtótok 
készült, körbecsatornázták a tornyot.  

A júliust nagytakarítással búcsúztatták, 
így augusztusban már a padok ismételt 
összeszerelésén dolgoztak, gyűjtésből a 
terítők is megújultak.

Az, hogy a templom az eltelt esztendők-
ben ilyen szépen megújult, az összefogás-
nak és számos ember rengeteg munkaórá-
jának köszönhető.

A tiszteletes az ünnepi istentiszteleten 
mindazok számára köszönetét fejezte ki, 
akik idejüket és energiájukat nem sajnálva, 
vállalkozóként, munkásként, magánember-
ként, gyülekezeti tagként, családként, fizet-
ségért vagy felajánlásból Isten dicsőségére 
tevőlegesen, vagy anyagiakban segítették 
a munkálatokat.   



4 5

Szép sikerek  
a Bolyai Csapatversenyen

A Környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai már 
évek óta részt vesznek az évtizedes múltra 
visszatekintő Bolyai Matematika Csapat-
versenyen, amely pár esztendeje határon 
túli, erdélyi iskolák részvételével is bővült. 
Az idei megmérettetésen a környei intéz-
ményt 3.-4. osztályos gyerekek képviselték, 
és értek el szép sikereket.

A nagyszabású Bolyai Matematika 
Csapatversenyt október 13-án, 
pénteken rendezték meg, az izgal-

mas versenyen a szöveges feladatok meg-
oldására 60 perc állt a gyerekek rendel-
kezésére. A harmadikosok versengésében 
Komárom-Esztergom megyéből 61 csapat 
indult, a népes mezőnyben a Kockakirá-
lyok, azaz Fóthi Mia, Zombai Réka, Varga 

A Kisfaludy Mihály Általános Iskola hírei

Középmezőnyben  
végeztek

N ovember 10-én rendezték meg 
Oroszlányban a Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyt, melyen a környei 

iskolát két csapat képviselte: a harmadikos 
„Nyelv-Ész” és a negyedikes „A magyar 
nyelv királyai” elnevezésű formációk. A ver-
senyen a gyerekeknek egyetlen óra alatt 14 
izgalmas feladattal kellett megküzdeniük. 
A „kínálatban” szerepeltek helyesírási fel-
adványok, szólások, közmondások, betű-
rend, szómagyarázat, és szinonim szavak 
keresése feleletválasztós formában. A sort 
záró, utolsó feladat ezúttal úgynevezett 
kifejtős volt, „Dadogó szavak” címmel: 
körülírt kifejezéseket kellett kitalálniuk, ám 
a megfejtés akkor volt helyes, ha a szó első 

Október 14.  
A Gyaloglás Világnapja

A kezdeményezést 1992-ben indították 
útjára a szervezők a Rio de Janeiró-i Föld-
konferenciához kapcsolódva. A Gyalog-
lás Világnapját október elején tartják, és 
ebből az alkalomból Magyarországon 
16 megyében rendeznek az egészséges 
életmódot népszerűsítő fesztiválokat. 
Hazánk 1999-ben csatlakozott a mozga-
lomhoz, s a világnapot mostanra már 68 
országban tartják meg. A sorozat célja a 
gyaloglás és általa a testmozgás meg- 
és elismertetése, megszerettetése az 
emberekkel. A szervezők nem egy nagy 
országos rendezvényt tartanak, hanem 
az a céljuk, hogy minél több településen 
legyen gyalogló nap.

K örnyén október 14-én egyeztetések 
és közös szervezés után huszon-
egyen gyülekeztünk a vasútállomás 

mögötti parkolóban: az oroszlányi Hamvas 
Béla Gimnázium és a környei Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola tanárai, tanulói 
és az érdeklődő szülők. A két Ökoiskola 
első közös programja egy kellemes, közös 
gyalogtúra volt Környe és Kecskéd között. 
A túra mintegy 10 km-es sétát jelentett a 
napfényes őszi időben.

A túrázók sorát négy kutya erősítette, 
fegyelmezetten, pórázon vezetve tették 
meg a távot. A túra elején mindannyian 
megbarátkoztunk négylábú társainkkal. 
A gyalogutunk során néhány alkalommal 
megálltunk, az állatokat megitatták a 
gondos gazdák.

Vásári forgatag  
az iskolában

Ha a környei iskola egykori tanulói meg-
hallják azt a kifejezést, hogy „Vegye-vi-
gye”, akkor azonnal az a vidám hangu-
latú játék csere-bere vásár jut eszükbe, 
amelyben egykor részük volt évről-évre 
diákkorukban. A mostani gyermekek közül 
is csupán az elsős kisdiákoknak jelentett 
újdonságot az a vásári forgatag, amely-
ben részt vehettek október 13-án. 

A több mint 20 éves, őszi vásárok 
hangulatát megidéző programot 
szorgalmas készülődés előzte meg. 

Amint a folyosóra kikerültek a kisdiákok által 
készített plakátok, hirdetmények, máris el-
kezdődött az otthoni „kacatolás”, válogatás 
a megunt játékok között. Asztalfoglalási igé-
nyek is sorra érkeztek az igazi vásárokhoz 

Péter, Szommer Péter az előkelő 11. helyen 
végzett, „A 3 Lovas” elnevezésű formáció 
(Koczka Lili, Szloska Rebeka, Pfiszterer Éva) 
az 57. lett. A negyedikeseknél 58 csapat 
között a középmezőnyben végzett, a 30. 

helyezést szerezte meg a „VillámszámoLÓ”, 
Bognár Lilla Viktória, Kaszap Nagy Emma, 
Deli Zsófia és Kakuk Mihály. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítőiknek Láng Éva 
és Demeter Éva tanító néniknek!

két betűje rögtön megismétlődött. Példa: 
régészek által megtalált tárgy =  LELEt.  
A két csapat szép helytállással a közép-
mezőnyben végzett.  A Nyelv-Észek tagjai: 
Fóthi Mia, Pfiszterer Éva, Szommer Péter, 

Zombai Réka, A magyar nyelv mesterei 
csapat tagjai Balázs Rita Bianka, Baranyák 
Dávid, Budai-Kurcz Eszter, Kovács Zsófia 
voltak. Felkészítő tanító nénik: Láng Éva és 
Demeter Éva.

hasonlóan.  A vidám forgatagban minden 
résztvevő egyaránt „eladó” és „vásárló” is 
volt: játékért játékot adtak cserébe, s így 
útra keltek – volt, hogy többszörös cserével 
az autók, a katonák, könyvek és matricák, 
mindenféle műanyag és plüssállatkák, cse-
cse-becsék új gazdájuk felé. Példaértékű 
volt, ahogy a rutinos, vásári tapasztalatok-

kal rendelkező idősebb diákok segítettek a 
kicsiknek az alkudozásban. Több esetben 
ingyen odaajándékoztak pár dolgot azok-
nak, akik csak bámészkodni jöttek, hogy 
ők sem távozzanak üres kézzel. Az otthon 
gondosan előre elkészített zsákbamacskák 
is elkeltek – leginkább csereként, mivel 
a vásár célja nem a közvetlen „haszon-
szerzés”. Azok a nagyobb gyerekek, akik 
meggazdagodásuk lehetőségét látták a 
vásárban, kissé csalódtak, hiszen ilyenkor 
„pénzről szó sincs”, csak jó hangulatban, lel-
kes alkudozással megszerzett „kincsekről”. 

A vásár végeztével a nagytöbbség 
elégedetten távozott új szerzeményeivel, 
s azzal a kéréssel: legyen minél előbb a 
következő „Vegye-Vigye”, mert nagyon jól 
érezték magukat. Reméljük, ezt a kívánsá-
gukat sikerül majd teljesíteni még az idei 
tanévben. 

László Márta

A környei tóparton a helyi horgászok meg-
mutatták a reggeli fogást: dévérkeszege-
ket a szákban, s éppen akkor engedtek 
vissza a tóba egy kisebb pontyot nagyon 
óvatosan. A túránk elején Eichardt János, 
az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium 
biológia tanára egy ökojátékot indított: a 
szivárvány színeit kellett egy ragasztós fehér 
lapra összegyűjteni a túra során látott és 
begyűjtött termésekből, növényi részekből. 
A túrán végig figyelmesen gyűjtögettük a 
hiányzó színű növényi részeket.

Az utunk során a falu végén, a Környe és 
Kecskéd közötti található „Öreg szőlőhe-
gyen” is jártunk. A földúton erdei gyümölcsö-
ket: galagonyát, vadrózsát, hamvas szedret 
találtunk és kóstoltunk. A felhagyott és mű-
velt szőlők, kaszálók érdekes és változatos 
élővilága és a dióeszegetés mindenkinek 

tetszett. A túra szántóföldön, majd egy ma-
gas kukoricásban folytatódott: a gyerekek 
egybehangzó véleménye alapján a kuko-
rica-labirintus volt az egyik legizgalmasabb 
terep. A kutyák nem teljesen így gondolták; 
a kistermetű Masni annyira elveszettnek 
érezte magát, hogy ölben kellett vinni. Az 
izgalmakat fokozta a Mihályi-patakon való 
kalandos átkelés. Miután mindenki szeren-
csésen átegyensúlyozott a vascsövön, némi 
magaskórós patakmenti növénytársulás 
megkerülése után finom hamvas szeder volt 
a társaság jutalma. Túránkat a patakparton 
folytattuk és közel három órás utunk végén 
elégedetten érkeztünk meg a parkolóba.

Köszönjük a gimiseknek és tanáraiknak a 
közös túrázást, a jó kis ökojátékot. Reméljük 
jövőre újra együtt… kalandozunk!

Sárosiné Rácz Gabriella

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
Egy cipős doboznyi ajándék a szeretet és az  

együttérzés jelképe, amit a hátrányos helyzetű,  
nehéz sorsú gyermekeknek juttatunk el!

Ha van otthon üres cipősdobozunk:
• töltsük meg használt, jó állapotú, feleslegessé vált,  

megunt vagy újonnan vásárolt kincsekkel  
(játék, könyv, írószer, édesség, higiéniai eszközök)

• csomagoljuk be, a dobozra írjuk rá, milyen korú gyermeknek  
szánjuk az ajándékot (például 10 éves lány, 8 éves fiú)

•  majd a csomagot adjuk le 2017. december 8-ig  
az iskolában, a portán!

A felajánlott ajándékokat Környe község  
rászoruló gyermekei kapják!

Köszönettel:
Szülői Munkaközösség
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Őszi  
szavalóverseny 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hősei előtti tisztelgés jegyében rendezték 
meg a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában október 
24-én a már hagyományos őszi szavaló-
versenyt, a gyerekek ezúttal is izgalommal 
várták a nemes megmérettetést az intéz-
mény könyvtárában kedden.

A z idei program során 24 szavalat 
hangzott el: a felsősöket sajnos 
csak négyen képviselték, örömteli 

viszont, hogy a legkisebbeknél osztályfor-
dulókat is tartottak, mivel sok kislány és kisfiú 
nevezett, s az iskolai szintű megmérettetés 
jogát osztályonként hárman nyerhették el. 

Takácsné Eichhardt Emma és Maticsné 
Szabó-Kovács Ágnes szervezők ezúttal azt 
kérték a gyerekektől, hogy Kányádi Sándor, 
Bartos Erika, Lackfi János és Weöres Sándor 
alkotásai közül válasszák ki a szívükhöz leg-
inkább közel állót. Így vált ajándékversessé 
a délután, hiszen – mint Maticsné Szabó-
Kovács Ágnes a köszöntőjében elmondta 
– ezek az alkalmak kiváló lehetőséget te-
remtenek gyereknek, felnőttnek arra, hogy 
az ismert költők esetleg kevésbé ismert 
alkotásaira, azaz kincsekre bukkanjanak. 
A szervező köszöntőjében egy ilyen kincset 

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és AMI november és decemberi programjai:

Keddenként és csütörtökönként 14.30–15.30-ig 5–8. évfolyam tanulói, 15.30– 16.30-ig 3–4. évfolyam tanulói és  
a tanulószobások ingyenes kosárlabda edzést, tanulási képességeket támogató mozgásfejlesztést vehetnek 
igénybe az iskolában.

DECEMBER:
 08-ig  Cipősdoboz akció a szülői munkaközösség szervezésében.  
  A cipősdobozba szánt    ajándékokat december 8-ig gyűjtjük a portán. 

 01. Adventi jótékonysági koncertet ad a tatai Soltész István Kamarazenekar, az adományokkal  
  az általános iskola „Értetek, Nebulókért” alapítványát támogatják Fővédnök: Beke László polgármester

 02. Adventi házikó – a pedagógusok által készített kézműves ajándékok vásárlása a falu karácsonyi  
  fényeinek felkapcsolásakor 

 06.  Mikulás ünnep – a színjátszó szakkörösök műsora az alsó tagozatosoknak 
  Mikulás ünnep --  a szülői munkaközösség meglepetése minden tanulónak

 13.  Tűzharc bajnokság – alsó tagozatosoknak

 13.  Lucázás – hagyományőrzés, a művészeti iskola programja

 17.  Téli kézműves foglalkozás a 3-4. évfolyamosoknak

 15.  Grafika tanszak kiállítása, a művészeti iskola programja

 17.  Kiskarácsony – táncház, a művészeti iskola programja

 21.  Karácsonyi ünnepség – a 4. évfolyamosok és az énekkar közreműködésével

 A téli szünet december 2017. 12. 22-én kezdődik, és 2018. január 2-ig tart. Első tanítási nap január 3. 

Író, költő, műfordító, tűzoltó, katona,  
vadakat terelő juhász…

2017. november 7-én a környei Községi Könyvtár és a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár közös rendezésében vendégünk volt 
LACKFI JÁNOS, aki saját megfogalmazásában: író, költő, műfordító, 
tűzoltó, katona, vadakat terelő juhász… 

T öbb mint 30 könyve, műfordítása szinte ugyanúgy szól gyerek-
hez és felnőtthöz. A Művelődési Ház nagytermét megtöltötte az 
a 120 fő, nagyrészt iskolás, akik kíváncsiak voltak rá. Vendégünk 

előadta saját verseit, melyekbe beleszőtte az iskolai és a hétköznapi 
élet pillanatait, görbe tükröt tartva a fiú-lány kapcsolatnak, kicsit 
szokatlanabb fordulatokkal és szókészlettel. Humoros és pörgős, 
szinte színészi előadását hangos nevetéssel, közvetlenséggel fo-
gadta a közönség. Az utólagos véleményeket hallgatva: minden 
résztvevőnek – kicsiknek és nagyoknak – igazi élmény volt a kicsit 
szokatlan versek sora. A gyerekek is hasonlóan fogalmazták meg 
véleményüket: „Nagyon jó volt, vicces is egyben. A végén lehetett aláírást kérni és én a kezemre kértem.” (Pető Alexandra) Köszönet 
a 7-es és 8-os fiúknak, hogy a 60 főre berendezett olvasóterem helyett pillanatok alatt segítettek helyszínt váltani, át- és berendezni a 
nagytermet. Nagyon köszönöm mindenki segítségét és részvételét!

Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros

Pályaorientációs nap
Rendhagyó tanítási napon ismerkedhettek 
meg a pályaorientáció és a pályaválasz-
tás aktuális kérdéseivel a környei Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola felső tagozatos 
tanulói november 10-én. Az oktatási nap 
a Nemzeti Alaptantervben meghirdetett, 
és az idei tantervben első alkalommal sze-
replő egész napos pályaorientációs prog-
ramterv keretében került megrendezésre. 

A pályaorientációs programok előké-
születei heteken át tartottak. A na-
pirend kidolgozói Viskovics Andrea, 

Sárosiné Rácz Gabriella és Magyaróvári J. 
Tamás tanárok voltak, a munkát maga az 
intézményvezető, Molnárné Varga Katalin 
koordinálta. 10-én reggel az 5-6. osztályos 
tanulók izgalmas érzékszervi vizsgálatokon 
vehettek részt, melyek az öt alapvető érzék-
szerv (hallás, látás, szaglás, tapintás, ízlelés) 
működését vizsgálták, illetve bemutatták 
a tanulóknak, hogy az érzékszerveknek 
milyen fontos szerepe van mind a szervezet 
működésében, mind a különböző munka-
körök betöltésében. 

A 7. évfolyam pályaorientációs előadást 
tekintett meg, majd többféle, a pályavá-
lasztással összefüggő önismereti kérdőívet 
töltöttek ki. A nyolcadik évfolyam napja 
rendhagyóan pályaválasztási osztályfőnö-
ki órával, majd szintén kérdőív kitöltésével 
folytatódott, melynek során képet kaphat-
tak a saját, személyes képességeikről. Az 
5-6. évfolyam programjai délelőtt 10 órától 
üzemlátogatásokkal folytatódtak, ekkor 
különféle szakmákkal, és azok jellegzetes-

Egy kincs a sok elhangzott közül:

Kányádi Sándor 
Kicsi faluból való vers

Nagyváros, nagyváros,
hol az út is járda,
ott szeretnék járni
én is iskolába.

Villamossal mennék,
mikor eső esne,
cipőt sem pucolnék
minden áldott este.

Ellaknék én benned,
nagyváros, nagyváros,
mert a mi kis falunk
sokszor bizony sáros.

De van egy hű kutyám
s két kicsi bárányom,
búsulnék, ha tőlük
el kellene válnom.

Talán még sírnék is,
ha senki sem látja;
s ki járna helyettem
a mi iskolánkba?

Nagyváros, nagyváros,
ne csábíts te engem,
maradok holtomig,
itt, ahol születtem!

osztott meg mindenkivel, Kányádi Sándor 
„Kicsi faluból való vers” című művét, melyet 
egy olyan kislánytól hallott, aki nem vette 
sikeresen az osztályforduló akadályait, 
mégis kincset talált. 

A közel egy óra alatt tehát 24 vers hang-
zott el a 20 alsó és 4 felső tagozatos diák-
tól: játékos, édesapához szóló gyermeki, 
olykor nyelvtörő fordulatokban bővelkedő 
hosszabb-rövidebb alkotás, s bár a legki-
sebbek többsége Bartos Erika valamely ver-
sével érkezett, azért komolyabb hangulatú, 
sőt, egy saját vers előadására is volt példa. 

A zsűri három korosztályban értékelt, s 
mint később kiderült, némely korcsoportnál 
nem kis fejtörést okozott a rangsor felállí-
tása. Az biztos, hogy valamennyi gyerkőc 
győztesként, az olvasás, a vers szeretetének 
érzésével, nyereményével zárta nemcsak a 
délutánt, ezért külön köszönetét is megfo-
galmazta mindannyiuk számára az ered-
ményhirdetéskor Trézlné Staudinger Csilla 
igazgatóhelyettes.

Az elsősök és másodikosok mezőnyében 
Kakuk Róza vehette át az első helyezettnek 
járó ajándékot, második lett Nagy Bíborka, 
harmadik Halász Zsombor. A 3-4. osztályo-
sok mezőnyében Kakuk Mihály szavalatát 
sorolta élre a zsűri, második lett Bartis Gá-
bor, harmadik Kiss Hanna. A felsősöknél 
nehéz döntést hozott a zsűri, amikor úgy 
határozott, hogy nem oszt ki dobogós he-

lyezéseket, a mezőnyben nyújtott legjobb 
teljesítményéért Lopez Vega Hamka Emma, 
valamint saját verséért Bartus Karina vehe-
tett át ajándékot.

Ha majd elkészülnek a karikatúrák, 
szeretnénk ám megnézni! – négy diáktól 
búcsúztak így a szervezők, miután ők a 
Művelődési Ház különdíját vehették át. 
Szommer András, Kakuk Róza, Papp Flóra és 
Budai-Kurcz Eszter az intézmény november 
26-ai Advent-elő programján díjtalanul 
készíttetheti el Karikatúra Anginél „önarc-
képét”, pontosabban Walt Disney stílusú 
karikatúráját.

ségeivel ismerkedhettek meg, míg a 7-8. 
évfolyam délelőtt 10 órától a tatabányai 
Pályaválasztási Kiállításra látogatott el, 
ahol érdekfeszítő programokon vehettek 
részt. 

A szakmai nappal kapcsolatos visszajel-
zések mind a kollégák, mind a gyermekek 
és a szülők részéről nagyon kedvezőek 
voltak. Az iskoláskorú gyermekek tudo-
mányos kutatásokra épülő pályaorientá-
ciós tájékoztatása olyan nemzetstratégiai 
feladat, amely Magyarországon is egyre 
nagyobb teret nyer magának, és kiapad-

hatatlan erőforrásai és lehetőségei van-
nak az iskoláskorú gyermekek fejlesztése 
terén. Ennek kapcsán az intézményvezető 
és a munka-pályatanácsadó kolléga koor-
dinációjával a Kisfaludy Mihály Általános 
iskolában kidolgozás alatt áll egy országo-
san egyedülálló pályatanácsadó műhely 
szakmai programja, mely az általános 
iskolai pályatanácsadást tűzte ki céljául 
önértékelő eljárásokkal és interjúkkal, mely 
iránt máris érdeklődés mutatkozik szakmai 
berkekben. 

Molnárné Varga Katalin intézményvezető
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Környebánya-Pilisszentiván, avagy a szén ereje
Igazi lokálpatriótaként viselte, viseli szívén 
Környebánya sorsát Svétecz László. Ebbe 
szorosan beletartozik a múlt, a gyökerek 
kutatása, hiszen nélkülük nem lenne jelen. 
Mélyen beleásta magát a település törté-
netébe, a századforduló idején kezdődött 
bányászati életbe. Régi álma volt, hogy a 
kutatásai során felvett kapcsolatokat ne 
csak virtuálisan ápolja, de egy kis dele-
gációval felkeresse azt a települést, ahova 
több környei család kényszerült letelepülni 
a helyi bánya bezárása után. Így történt, 
hogy október közepén mintegy 20 fős kis 
csapat meglátogatta Pilisszentivánt, ahol 
igen meleg, szívélyes fogadtatásban volt 
részük. Ahhoz, hogy megértsük a látoga-
tás lényegét, vissza kell kanyarodni először 
a környebányai, majd a pilisszentiváni 
bányászélethez.

A környebányaiak nagy része tisz-
tában van településük nevével, 
de talán sokan vannak, akiknek 

újdonság, hogy az első bányászati kuta-
tófúrásokat 1903-ban kezdték meg. Ám 
ekkor vastagabb széntelepet nem tártak 
fel, s 1907-ig le is állítot ták a feltárást. 
1907. május 31-én egy budapesti ügynök, 
Schwarcz Ignác a kutatófúrásokra szénjogi 
szerződést kötött a Környei Római Katolikus 
Plébániával, majd másnap hasonló szer-
ződés köttetett Posztóczky Károly környei 
földbirtokossal. Schwarcz Ignác ezután 
alakította meg a Környei Kőszénbánya 
Részvénytársulatot, de a támogatók ke-
resése nem járt sikerrel, s a szükséges 
anyagiak híján 1911-ig nem indult be a 
termelés. Egy bécsi székhelyű bankcso-
port jóvoltából aztán februárban felszínre 
küldték az első csille szenet a településen. 
A környei földtulajdonosok figyelemmel 
kísérték a bányászatot, így a település 
nevét mindenképpen Környéhez szerették 
volna kapcsolni. Kezdetben Környei-bánya, 
majd később Környebányaként vonult be 
a történelembe. A fekete gyémánt fellendí-
tette annak a mintegy félezer embernek az 
életét, akik a településen éltek, és naponta 
küldték a felszínre a szenet. 1924-re már 
minden otthonba bevezették az áramot. 
A lakások, melyben a bányászok és csa-
ládjaik éltek korszerűek voltak. Kezdetektől 
működött orvosi rendelő, kaszinó, általános 
római katolikus elemi iskola. A gazdasági 
válság a bányát is elérte, 1930. augusztus 
29-én befejezték a szénfeltárást és végleg 
bezárták. A bányászok, akik tehették a 
környékbeli bányákban kerestek munkát. 

Sok család talált új otthonra Pilisszentivá-
non, ahova Hauser Lipót és társa áttelepí-
tették a bányászati technológiát. Voltak, 
akik éppen Környebányáról mentek  vissza, 
hiszen ide jöttek egykor dolgozni, de voltak 
környebányaiak, pl. a Janusch és a Musitz 
család, akik Környebányáról települtek át 
a Pilisbe, hogy munkájuk legyen, hogy a 
családnak a megélhetést biztosítsák. Le-
származottaik a mai napig is a településen 

élnek. Az emberek az új helyen megtalálták 
a biztonságot a helyi bányászokkal együtt, 
hiszen a gazdag kincset rejtő föld egészen 
1969-ig biztosított a munkát számukra. 

A Svétecz László által vezetett csoport 
látogatásának nem titkolt szándéka volt, 
hogy a későbbiekben felvegye a kapcso-
latot a két település, elsősorban a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatok egymással, 
hogy a jövőben a kulturális élet terén 
szorossá fűzzék a barátságot Környe és 
Pilisszentiván között. Szeretnék ezt azért is, 
mert a múlt kötelez, és ennek a két falunak 
nemcsak a lélekszáma hasonló, de sok 
ponton kapcsolódik egymáshoz életük, 
elődeik élete. 

A látogatást igen színessé, tartalmassá 
tették a házigazdák. A német önkormány-
zat képviselője, Richolm Erik egy játékos ve-
télkedővel tarkított kellemes sétára invitálta 
a vendégeket. A tanösvényt végigjárva 
megismerhették a pilisszentiváni őslakosok, 
és a bányászok életét. Bepillantást nyer-
hettek a Tájházba is, ahol a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnökétől Klencsák 
Istvántól hallhattak sok érdekességet, s a 
kiállított régi tárgyakat nézegetve vissza-
repülhettek a múltba, hogy milyen életet 
élhettek a helyiek, milyen mesterségek 
határozták meg mindennapjaikat. A ven-
dégek és vendéglátók találkozásának 
megható és egyben felemelő pillanata 
volt, amikor Svétecz László, Vadász Éva 
és Óvári Sándor, akinek édesapja révén 
szintén van környei kötődés, koszorút 
helyezett el a Bányász Emlékműnél, fejet 
hajtva és gyertyát gyújtva mindazok tisz-
teletére, akik életüket adták a mélyben 
munkájukkal azért, hogy az emberek 
melegedhessenek, világíthassanak, hogy 
szebb jövőjük legyen. A pillanatot még 
ünnepélyesebbé tette, amikor a marok-
nyi környebányai dalosok és a csoport 
elénekelte a Bányász Himnuszt. A nap 
további részében meggyőződhettek arról, 
hogy milyen mély elköteleződéssel ápolják 
a helyiek a település életét meghatározó 

bányászéveket, amire méltán lennének 
büszkék a verejtékes munkát végző egy-
kori bányászok. Az ő munkájuk folyama-
tát, a bányászéletet mutatta be nagy 
szaktudással, több állomáson keresztül 
a környebányaiaknak Kovács Zoltán, a 
Helytörténeti Egyesület tagja. Ezek az állo-
mások a különböző szénfeltáró helyeken 
kerültek elhelyezésre, ismertetve az arra 
járóknak a múltbeli szénbányászat törté-
netét. Ezeket a helyeket is nagy szeretettel 
ápolják, tisztelegve ezzel az emberfeletti 
munkát végző elődök előtt. Mindeközben 
kirajzolódott az az élet, ami sok egykori 
környebányai család számára it t, Pilis-
szentivánon folytatódott, miután bezárt 
a bánya. A faluban sétálva meg-megállt 
a csoport a helyiekkel beszélgetni, akik 
örömmel nyugtázták, hogy a két település 
„egymásra találása” mennyire helyénvaló, 
hiszen sok környei leszármazott él még 
Pilisszentivánon, és sokuk teste pihen a 
ma már történelmi ritkaságszámba menő, 
még csodálatos állapotában, régi sírkö-
vekkel fennmaradt temetőben, ahova 
még 1973-ig temetkeztek. 

A helyi római katolikus templom felújítá-
sakor a volt környebányai üzem ereklyéit 
és harangját az egykori bányaüzem veze-
tősége annak bezárása után a pilisszent-
iváni egyházközségnek adományozta.  
A maroknyi csoport szívét, lelkét melenget-
te, amikor a déli harangszót meghallották 
a templomtoronyból, arra gondolva, hogy 
volt idő, amikor ez a harang Környebányán 
szólalt meg nap, mint nap. A harang közel 
száz éve köti össze a két települést szimboli-
kusan, s van remény rá, hogy a valóságban 
is megtörténjen rövidesen a kapcsolat-
felvétel, barátságok köttethessenek az 
elődeink emlékére, és a jövő generációja 
érdekében.

Varga Katalin

Köszönet Svétecz Lászlónak bányászati 
kutatómunkájáért, amit az írásban for-
rásként felhasználtam.

Családi szeretgető

M ásodik alkalommal szervezett Családi szeretgetőt a 
Baba-Mama Klub a Művelődési Házban. Az október 
28-ai program során Pásztorné Kis Gabriella örven-

deztette meg a kicsiket és nagyokat játékos mondókákkal, 
tornáztatókkal, gyerekdalokkal, mesékkel, és zárásként a 
mindennapokhoz útmutatást nyújtó lelkigyakorlattal. Gabriella 
az óvodai munka mellett több évig vezetett óvodai, iskolai, 
vasárnapi iskolai hittanos csoportokat Oroszlány különböző 
nevelési, oktatási intézményeiben. Hiszi és vallja, hogy minden 
kisgyermek az Úr Isten ajándéka, ezért becsüljük meg Őket és 
bánjuk velük a nekik legmegfelelőbb módon. A legkisebbek 
számára kézre húzható zokni libát is készítettek a foglalkozás 
során, míg a nagyobbak a Nő Klub tagjaival őszi és karácsonyi 
dekorációkat, vasalható díszeket, s végül a második Családi 
szeretgetőt mese diavetítés zárta. A Baba-Mama Klub ezúton 
köszöni mindenki számára a szervezéshez, lebonyolításhoz 
nyújtott segítséget, de legfőképpen az anyukák, apukák, 
gyerkőcök részvételét köszöni, hiszen nélkülük nem vált volna 
ilyen sikeressé, kedves hangulatúvá a program.

Kehl Klaudia

„Az életet már megjártam...”
Tűröm a szegénységet, - tűröm a nagy és 
hosszú képeket is: de emezeknek sohasem 
hódolok. Néhány kézcsók holmi tiszta 
(?) kacsókra, néhány cuppantás részeg 
kortespofákra, engem is fölebb vihetne 1 
hajszálnyival: de én undorodom minden-
kitől. Amaz által saját erkölcsi jellememet, 
emez által a népét is megrontani nem 
akarom... Azonban elfogy előlem a papír: 
be kell zárnom levelemet. Bezárom azt 
azon jókívánattal, hogy isten adjon neked 
hosszú, dicső életet, innen is, túl is a síron. 
Fogadd szívesen nőm üdvözletét, s gyer-
mekeim csókjait, kik már égnek látni azt a 
jó „Petőfi bácsi”-t, ki azt a szép „Kukorica 
Jancsi”-t írta. 

P etőfi Sándor és Arany János levelezé-
séből is idéztek az előadók novem-
ber 3-án a Művelődési Házban, ahol 

a Feszty Árpád Polgári Kör szervezésében 
„Az életet már megjártam...” címmel iro-
dalmi est keretében emlékeztek a 200 éve 
született Arany Jánosra.

Ilyenkor, november elején sokkal többet 
emlékezünk eltávozott szeretteinkre, mint 
máskor. A temetőben néhány percre 
megállunk egy-egy sírnál, felidézve ott 
nyugvó eleink, hozzátartozónk, barátunk 
emlékét, az együtt töltött kedves pillana-
tokat. Ez a mai alkalom is egy emlékezés. 
A 2017-es emlékév kapcsán Arany János 
alakját elevenítjük fel – köszöntötte az 
érdeklődőket Láng Éva, s rövid életrajzi 
ismertetővel folytatta: Arany János Nagy-
szalontán született 1817. március 2-án, és 
Budapesten hunyt el 1882. október 22-én. 
A családba késői gyermekként érkezett, 
hiszen tüdőbaj miatt kilenc testvére közül 
nyolcat előtte elvesztettek. Ő azonban 
igazi csodagyerek volt, már tizennégy 

éves korában segédtanítói állást vállalt, 
így támogatta idősödő szüleit. Az anyagi 
javakban nem dúskáló családi háttér 
ellenére olyan nagy és sokoldalú szellemi 
műveltségre tett szert, hogy felnőtt korára 
a latin, a görög, a német, az angol és a 
francia irodalom remekeit eredetiben ol-
vasta, és jelentős fordítói munkát is végzett. 
A legnagyobb magyar balladaköltő, ezért 
nevezték a ballada Shakespeare-jének, 
de szülővárosában a hallgati embernek 
hívták.

A rövid visszatekintést követően hang-
zottak el szemelvények Petőfi és Arany 
levelezéséből Egyed Gábor és Szűcs József 
előadásában, majd Petrozsényi Eszter 
színművész tolmácsolásában következtek 
a versek, balladák, szűk keresztmetszetet 

adva a költő pályájáról. A lelkiismereti 
balladákat követték a szabadságharc 
utáni versek, később az időskori balladák, 
Szántó Csongor „vendégbeugróként”  
„A hegedű” című víg legendát szavalta 
el, végül az estet az elégikus hangvételű 
Epilógus (1877. július 6.) zárta Petrozsényi 
Eszter előadásában. „...Az életet már meg-
jártam; Mit szivembe vágyva zártam, Azt 
nem hozta, Attól makacsul megfoszta. Egy 
kis független nyugalmat, Melyben a dal 
megfoganhat, Kértem kérve: S ő halasztá 
évrül-évre...” 

A színművészt hallgatva a jelenlévők 
lélekben szinte megérinthették azt a kis koc-
kás füzetet, melyben Arany János az életé-
nek utolsó részében írt, a publikáláshoz túl 
személyesnek érzett alkotásait gyűjtötte... 
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Negatív rekord a véradáson

M íg júliusban kiemelkedő részvételt könyvelhettek 
el a környei véradáson, hiszen 63-an érkeztek, 
addig október 26-án Kissné Ágoston Éva véradó-

felelős egyre aggódóbb tekintettel nézte a Művelődési 
Ház főbejáratát, amely a szokásosnál lényegesen keve-
sebbszer nyílt. A véradás megkezdése után bő másfél 
órával, miközben a vöröskeresztes aktivista maga is karját 
nyújtotta, meg is jegyezte: nagyon bízom benne, hogy 
nem döntünk negatív rekordot, ami valamikor, sok-sok 
évvel ezelőtt 42 volt. Az optimizmusa sajnos nem bizonyult 
megalapozottnak, mivel az év utolsó környei véradására 
csupán 38 donor érkezett. Ami bizakodásra adhat okot, 
hogy köztük két fiatalember, Frész János és Füstös András 
Márk első alkalommal adott vért, ők a Művelődési Ház 
felajánlásaként egy-egy kísérővel díjtalanul vehettek részt 
a november 10-ei Duma Swing című előadáson. 

Észak-erdélyi kalandozások
A világ egy könyv, és aki nem utazik, az 
csak egyetlen lapját olvassa. Nos, hogy 
ne így legyen a környei utazók szeretnének 
mind többet olvasni ebben a könyvben, s 
legutóbb Észak-Erdélybe vették az irányt, 
ahol nagyon tartalmas 4 napos progra-
mon vehettek részt. 

N agykárolyban érkezve megtekin-
tették a Károlyi kastélyt, hiszen a 
városban született Károli Gáspár 

az első teljes magyar nyelvű biblia for-
dítója és Kaffka Margit is. Továbbutazva 
látogatásuk alatt Érdmindszenten tették 
tiszteletüket, itt született Ady Endre. Útjuk 
során Sződemeteren, Kölcsey szülőhelyén 
hajtottak fejet a költő emléke előtt. Érdekes 
volt az Erdődi várromoknál kalandozni, 
tudva azt, hogy Petőfi Sándor Erdődön fo-
gadott örök hűséget Endrei Júliának, és ha 
már arra járt a csoport nem mulasztották 
el a koltói Teleki kastélyt is megcsodálni, 
tudvalévő, hogy Petőfi Sándor és felesége 
a mézesheteiket töltötték Koltón.

Az utazás során sok csodás tájat fe-
deztek fel Észak-Erdélyben, többek között 
Máramarosszigetet, Szaploncát, ami örök 
emlék marad, hiszen itt található a „mo-
solygós” temető megannyi tréfás feliratú 
fejfával, utalva az elhunytak földi életük 
alatti jellemére, viselkedésére. Megismer-
kedhettek Nagybányával, Borsafüreddel, 
a gyönyörű hegyvidéki üdülőhellyel. Haza-

felé tartva Szatmárnémetiben is részt ve-
hettek még egy tartalmas városnézésen, 
többek között a Vécsey ház megtekintését 
sem mulasztották el, ahol a szatmári békét 
kötötték.

Négy nap sok is kevés is mindent ala-
posan megismerni, de feleleveníteni a 
fejekben a tudományt, a történelmet, 
elődeink emléke előtt tisztelegni, csodás 
tájakat, hegyeket, völgyeket látni és ezernyi 
élményt gyűjteni mindenképpen elegen-
dő. Hasonló nagy élményre készül az utazó 

csapat december 15-én, amikor a 3 napos 
kirándulás alatt az Osztrák Alpok felé veszik 
útjukat, hiszen vár rájuk Salzburg és környé-
ke. Felfedezhetik  Bad Isl, Hallstatt, St. Gilgen, 
St. Wolfgang, Steyr mesés kis városait, 
településeit, a christkindlwelti „karácsonyi 
csodaországot”, hogy ezernyi élménnyel 
hangolódhassanak a karácsonyra. Erre 
az útra még korlátozott számban várják az 
útitársakat, hogy minél többen olvashassák 
ki azt a bizonyos „könyvet”. 

Varga Katalin

A trükkök tárháza kifogyhatatlan

Terjedelmes cikk kerekedne, ha megpróbálnánk csokorba szedni, hányféle 
módon, milyen módszerekkel szedik rá (többnyire idősebb áldozataikat) csa-
lók. A trükkök tárháza valóban kifogyhatatlan, s gyakran úgy tűnik, mintha egy 
lépéssel mindig előrébb járnának. Ha az egyik „bűntípus” ideje lejárni látszik, 
máris megszületik az új ötlet. Sőt, nagyon gyakran meg sem foghatók, hiszen 
nem egy eset mutatja, hogy amit elkövetnek, jogi értelemben nem büntetendő, 
ámde erkölcsileg annál elítélendőbb.

Hiszen nehéz lenne bíróság elé citálni azt a „kereskedőt”, aki többszázezer forintért 
„csodapaplant” kínál, az értéke azonban a tízezret sem éri el. Feltehetően azzal 
a céggel sem lehetne perre menni, melynek képviselője telefonos egyeztetést 
követően az otthonokba látogat, ott bemutatót tart igen hatékony gyógykeze-
lésről, és majdnem 100 ezer forintért kínálja a „csodakészüléket”. Ha az eladási 
és vételi szándék találkozik, a jog többnyire tehetetlen... 

Ez utóbbira, „csodakészülék” vásárlására sajnos Környén is volt példa az eltelt 
hetekben, több gyanútlan vásárló pénztárcája bánja. Közeledik a szeretet ünne-
pe, talán ilyenkor ezek a bizonyos pénztárcák is könnyebben nyílnak, miközben 
épp ez idő tájt lenne szükség a szokásosnál is nagyobb elővigyázatosságra.

A rendőrség folyamatosan óvatosságra int, érdemes megfogadni a taná-
csokat, hogy senki ne válhasson áldozattá. A „termékbemutatós”, „házalós” 
„kihagyhatatlan” ajánlatokat javasolt gyanakvással fogadni, de ha az „ügynök” 
túl meggyőzőnek bizonyul, akkor a vásárlási szerződés megkötése, a pénz át-
adása előtt mindenképp érdemes a családot, ismerősöket, barátokat érdemes 
megkérdezni. Az – véleményem szerint – már alapból erős kétkedésre ad okot, 
ha az „üzlet” megkötését az „eladó” „csak ma, csak most, csak Önnek” mottóval 
felettébb sürgeti.

Hazafi tolvajok?

Lakossági igényként fogalmazódott 
meg, hogy a nemzeti ünnepeket a 
korábbiaknál méltóságteljesebben 
köszöntse a falu, a nagyobb forgalmú 
utak mentén a szokásosnál több zász-
lót helyezzen el. A kérést teljesítve a 
munkatársak 110 oszlopra készítettek új 
tartókat, október közepén megérkeztek, 
és 19-én ki is helyezték az új nemzeti színű 
és környei címeres zászlókat, így összes-
ségében 220 lobogó jelezte az ünnep 
közeledtét. Egészen másnap reggelig...

Az éj leple alatt ugyanis a most vá-
sárolt mennyiség tizede, 11 új, zömmel 
trikolór zászló tűnt el az Alkotmány, a 
Tatai és a Somlói útról. 

Az, hogy valamennyi lobogó – egyet-
len kivételével – nemzeti színű volt, sok 
mindenre enged következtetni, ám talál-
gatásokba nem szerencsés bocsátkozni. 
Üzenni viszont lehet. A „hazafi” elkövetők 
figyelmébe az ’56-os események évfor-
dulója kapcsán Albert Camus sorait 
ajánljuk: A magára maradt Európában 
csak úgy maradhatunk hívek Magyar-
országhoz, ha soha és sehol el nem 
áruljuk, amiért a magyar harcosok 
életüket adták...

Csúcsot döntött a Tökölő és KÜRBIS-SCHNITZE
Több szempontból is csúcsot 
döntött október 27-én a Tökölő 
és KÜRBIS-SCHNITZE, melyet 
harmadik alkalommal rende-
zett meg a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat Környe és 
a Művelődési Ház. Az Idősek 
Klubja munkatársai pontosan 
20 kilónyi mézes sült tököt ké-
szítettek el a rendezvényre, a 
gyerekek, felnőttek zsúfolásig 
megtöltve az intézményt, több 
mint 100 tököt faragtak ki, a 
legsúlyosabb termény pedig 
majdnem 15 kilót „vert rá” a 
tavalyi győztesre.

A szervezők 2015 -ben 
nem titkoltan azzal a 
szándékkal rendezték 

meg a programot, hogy „meg-
fúrják” a halloween-i szoká-
sokat, s felhívják a figyelmet 
a tökfaragás, töklámpás honi 
gyökereire. A legenda szerint 
ugyanis Salamon trónviszályban állt László-
val, s bár 1081-ben elismerte, mint magyar 
királyt, terveket szőtt a trón visszaszerzésére. 
László a visegrádi vár tornyába záratta, s 
hogy éjszaka is szemmel tarthassák, tök-
lámpásokkal világították ki a tornyot. Ezek a 
töklámpások a Dunán közlekedő hajósok-
nak is iránymutatást nyújtottak, innen ered a 
mondás, hogy „fénylik, mint Salamon töke”.

Ilyen töklámpások készültek garmadával 
pénteken, a felkészültebbek már előre 
megrajzolt tökkel érkeztek, de természete-
sen azok is faraghattak, akiknek gondot 
okozott az „alany” beszerzése, hiszen ők 
pontosan 100 faragásra váró darab közül 
válogathattak.

A tök jó buliban azok az apróságok sem 
unatkoztak, akik inkább anyura, apura, 
vagy a nagyszülőkre bízták a lámpás el-
készítését: ők a nagyteremben a Csiri-Biri 

Játéktár óriás tökös fajátékaival mókáztak 
rendületlenül, vagy éppen türelmesen 
várták, hogy Magda Patrícia keze nyomán 
átalakuljon az arcocskájuk.

Hagyományosan a mérlegek is fo -
lyamatosan „dolgoztak”, a meglepetés 
kategória, a legkisebb tök eldöntéséhez 
még egy harmadikat is be kellett vetni. 
A 18 nevező összesen 212 kilónyi tököt 
cipelt, tolt talicskán, vonszolt maga előtt, 
s a helyezéstől függetlenül valamennyien 
egy-egy sütőtökös muffint majszolhattak 
el. Zömmel 4–8 kilós példányok érkeztek, 
így amikor 63,5 kilót mutatott a mérleg 
Heim Mihály terményének mérésekor, szinte 
mindenki borítékolta a győzelmét, hiszen 
a termetes példány majdnem 15 kilót vert 
rá a tavalyi győztesre. A Králl fiúk minden 
évben dobogós helyezést érnek el, ezért 
idén is egyre izgatottabban várta a mezőny 

az érkezésüket. A trónfosztásuk azonban 
annak ellenére elmaradt, hogy egy 53 kilós 
tök becipeléséhez kértek segítséget. Ezzel 
a súllyal tavaly a legnagyobb tortát nyer-
hették volna el, idén azonban másodikként 
„csak” a közepeshez volt elegendő.

A legkisebb méretű, tökformájú tortát a 
mindössze 2,5 éves Hevesi Kinga fogyaszt-
hatta el családjával, ők egy 19 kilós tökkel 
szerezték meg a harmadik helyet. Idén a 
szervezők meglepetésként a legkisebb 
súlyúakat is díjazták, s mivel a két pincuri 
tök között csupán 3 dekányi különbség 
volt, Koródi Dominik (13 dkg) és Bognár Lilla 
Viktória (10 dkg) is különdíjat vehetett át, 
míg Szalai Fanninak a Fortuna kedvezett a 
nevezők közötti sorsoláson, így ő is díjtalanul 
készíttetheti el a Művelődési Ház november 
26-ai Advent-elő programján Karikatúra 
Anginél Walt Disney stílusú karikatúráját.
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Megérkeztünk!Születésnaposok

Eltelt 40 év
Október második péntekjén nagy vá-
rakozással gyülekezett a Tájházban az 
1977-ben végzett 8.A és a 8.B osztály. 
Mindkét osztály tartott eddig is összejö-
veteleket, de igy együtt 40 év után, most 
találkoztunk először. Volt, akivel rendsze-
resen, volt, akivel csak a találkozókon, 
de volt olyan is, akivel 40 év után most 
találkoztunk ismét. Örömmel üdvözöl-
tük egymást és megjelent tanárainkat, 
Magdi nénit, Zsóka nénit, Dezső bácsit.  
Szeretettel gondoltunk Marika nénire és 
Gizi nénire, akik sajnos most nem tudtak 
eljönni közénk.

A hagyománnyá vált osztályfőnöki 
órán mindnyájan érdeklődve 
hallgattuk az egymás életének 

alakulásáról szóló híreket, beszámo-
lókat, miközben egy-egy szál gyertya 
meggyújtásával emlékeztünk arra a 
hét társunkra is, akik már nem lehetnek 
velünk. A fimon vacsorát követően 
a régmúlt emlékeinek, az elfelejtet t 
történeteknek a felidézésével vidám 
beszélgetés kerekedett, s csodálkozva 
nézeget tük egymást a megsárgul t 
fényképeken. Sokunk ismeretsége már 
az óvodában kezdődött, így volt mit me-
sélni az óvodai és az iskolai évekről egy-
aránt. Ezután következett a fényképezés. 

Ennek a szép napnak megörökítéseként 
először az „óvodások”, majd a „végző-
sök” és az egész évfolyam is összeállt 
egy-egy fotó erejéig. A múltidézés után 
a jelen eseményeire terelődött a szó, 

előkerültek gyermekekről, unokákról 
szóló fotók, és tovább folytatódott a 
késő éjszakába nyúló remek hangulatú 
beszélgetés. Találkozzunk 2022-ben is!

Szommerné

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

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

Jogod van fényre… És örömre....”

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

85 esztendős
Németh Józsefné sz. Holicska Katalin (november 22.)

80 esztendős
Várkonyi Andrásné sz. Buborék Rozália (november 3.) 

Szing Jánosné sz. Golda Mária (november 27.)
75 esztendős

Gonda László (november 1.) 
Fritzné Bokovics Mária (november 10.) 

Huszár Kálmán (november 22.)
70 esztendős

Vucsics Józsefné sz. Hertl Mária (november 25.)

Valamennyiüknek 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 négy kislány és két 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Bagó Csaba és Forisek Lilla  
kislányát Panna Lizát,

Borsodi Ferenc és Hanuszka Bettina  
kislányát Mirellát,

Fekete Ferenc és Varga Mónika kisfiát Ferencet,
Ilóczky Gábor és Nyerges Szabina  

kislányát Dorina Liliánát,
Divos Krisztián és Áncsák Liliána  

kisfiát Buda Torontált,
Kis Árpád és Soós Julianna  

kislányát Emília Júliát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Az adventi ünnepi programokra minden környeit  
szeretettel hív és vár a község önkormányzata!

KÖZSÉGÜNK ADVENTI PROGRAMJAI

ADVENT – december 3. 

Weihnachtsbäckerei és 
karácsonyfa díszítés  

– december 9.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye, a Vöröskereszt Környei Alapszervezete, 
valamint a Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár izgalmas, mézes karácsonyváró 
programra hívja a falu apróságait, fiataljait, 
anyukákat, apukákat, nagyszülőket.

November 30 -ától december 9-éig 
tekinthetők meg a Művelődési Házban 
a „Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” 
felhívásra elkészített alkotások, a kompo-
zíciókra 8-án 12 óráig lehet szavazni sze-
mélyesen, illetve a facebookon. Az, hogy 
mely mézeskalácsok nyerték el leginkább 
a környeiek tetszését, és nyerik el a Simon 
Méhészet ajándékait, december 9-én 15 
órakor derül ki.

Ezen a napon 14 órától mézeskalács 
díszítésre is várják a szervezők a gyere-
keket, akik természetesen haza is vihetik 
a Weihnachtsbäckerei során felékesített 
mézes finomságokat. A hagyományokhoz 
híven a falu karácsonyfáját is Advent má-
sodik hétvégéjén öltöztetjük ünnepi díszbe. 
A „Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” ered-

ményhirdetése után a gyerekekkel, felnőt-
tekkel közösen varázsoljuk karácsonyfává 
a Művelődési Ház előtt felállított fenyőt.

KARÁCSONYI  
SZÖSZMÖTÖLŐ  
– december 16.

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde kará-
csonyi szöszmötölőre (ajándékok, dekoráci-
ók készítése) várja a gyermekeket, szülőket, 
nagyszülőket december 16-án, szombat 
délután 2 és 5 óra között a Művelődési 
Házban. A részvétel díjtalan!

IDŐSEK KARÁCSONYA  
– december 21.

Községünk szép hagyománya az Idősek 
Karácsonya program, melyre a 70 év feletti 
szép korúak mellett a falu valamennyi la-
kóját sok szeretettel várjuk. Idén december 
21-én délután 2 órakor kezdődik az ünnep-
ség a Művelődési Házban. Műsort adnak 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola diákjai, 
a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, 
a Német Nemzetiségi Dalkör és a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa.

Advent első vasárnapján, idén decem-
ber 3-án, hagyományosan a katolikus 
templomban kezdjük a közös felkészülést 
a Szeretet ünnepére. Az ünnepi program 
16 órakor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy 
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola énekkara, a Német Nemzetiségi 
Dalkör, a Vackor Óvoda és Bölcsőde Kama-
rakórusa és a Magyar Népdalkör. A műsor 
után gyulladnak fel községünk ünnepi és 
a Betlehemi jászol fényei, majd a program 
zárásaként az óvoda előtti téren mindenkit 
karácsonyi vásár, a kicsiket forró tea, a 
felnőtteket forralt bor várja.

Mindenkit szeretettel várnak Egyházköz-
ségeink, Környe Község Önkormányzata, 
a Három Királyok Alapítvány és a Környei 
Katolikus Karitász.
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Programok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Az apiterápiás termékek terápiás 

jelentősége az orvosi gyakorlatban”  
 

címmel tart előadást a Turul Méhész Egyesület 
szervezésében Dr. Nagy Anna Mária belgyógyász 

szakorvos, fitoterapeuta, hagyományos kínai 
orvos november 25-én (szombat) 15 órától a  

környei Művelődési Házban (Alkotmány u. 1.) 
 

Az előadáson a részvétel díjtalan, de előzetes 
regisztráció szükséges. Jelentkezni hétköznapokon  

10 és 17 óra között lehet személyesen, vagy telefonon:  
34/473-091, 30/6462147. 

 

Az előadás témái: 
 

 Az apiterápia helye Magyarországon a klinikai 
gyakorlatban, orvos jogi megközelítésben 

 A propolisz gyógyhatásai a nemzetközi kutatások 
alapján 

 A virágpor és a méhkenyér terápiás szerepe a 
nemzetközi kutatások alapján 

 Méhpempő összetételével összefüggő kutatások 
és terápiás hatások 

 

Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! 
– gyalogtúra

A Mozdítsd meg „KÖRNYE”zeted! szervezői 
december 2-án, szombaton gyalogtúrára 
várják Környe lakóit. Úti cél a vértessomlói 
kilátó. Gyülekező az általános iskola parko-
lójában 8.45-kor, indulás 9 órakor. A prog-
rammal kapcsolatban bővebb információ 
előzetesen Gubicza Istvántól kérhető a 
30-9853839-es telefonszámon.

Élelmiszergyűjtés  
– Krumpliebéd

A Környei Katolikus Karitász idén is szervez 
karácsony előtt tartós élelmiszergyűjtést a 
rászorulók részére. Az adományokat a szer-
vezet december 7-én és 8-án, csütörtökön 
és pénteken délután 2 és 5 óra között gyűjti 
a Vackor Óvoda és Bölcsőde épületében a 
Védőnői Szolgálatnál. (A Szolgálat megkö-
zelíthető az Alkotmány utca, Szökőkút felőli 
oldalán.)

A szervezet advent harmadik vasárnap-
ján, december 17-én, a szentmise után, 
12 és 14 óra között a már hagyományos 
„krumpliebédre” várja szeretettel a Közös-
ségi és Tájházban azokat a jóakaratú és 
nem csak hívő embereket, akik aznapi 
ebédjük árát felajánlják hátrányos helyzetű 
testvéreiknek.

Az adományokat még Szent Karácsony 
előtt eljuttatják a rászorulókhoz, számukra is 
megszépítve ezzel az ünnepet.

Karácsony Kupa 
december 16-án

Idén december 16-án 8 órától rendezi meg 
a környei önkormányzat képviselő-testületé-
nek Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottsága az általános iskola tornatermé-
ben a Karácsony Kupát, amely már több 
mint három évtizede várja a labdarúgócsa-
patokat és szurkolókat. Az első három helye-
zett serleg elismerésben részesül, valamint a 
szervezők a Gólkirályt és a Legjobb Kapust is 
díjazzák. A nevezési díj csapatonként 12 000 
forint, az összeg együttesenként egy láda 
sört és a már hagyományos 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.

SZILVESZTERI BATYUS BÁL 
Idén is várja a környeieket és környékbelieket 
a már hagyományos SZILVESZTERI BATYUS 
BÁL az általános iskolában. A talpalávalóról 
és vidám hangulatról a Schwab N Roll gon-
doskodik. Belépődíj: 2500 Ft. A jótékonysági 
rendezvény bevételével a szervezők az isko-
lát és óvodát támogatják.

Érdeklődni és helyet foglalni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy Üzlet-
ben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. Belépőjegy 
és tombola elővételben december 4-étől 
vásárolható! Telefonszám: 06 30 201 3891
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A tatai Soltész István 
Kamarazenekar jótékonysági 
koncertet ad december 1-jén (péntek)  

18 órától a környei Művelődési Házban. 
A koncertre a belépés díjtalan, az adományládában 

összegyűlő forintokkal a vendégek a környei  
általános iskola „Értetek, Nebulókért” Alapítványát 

támogatják. 
 

 
 

Műsoron – a többi között – 
Johann Christoph Petz, Vivaldi, 

Benedetto Marcello, Haydn, 
Dvořák, Csajkovszkij művei. 

Közreműködik: 
 

Gulyás Mercédesz - ének, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának magánének szakos 
végzős hallgatója 

 
Hanzlik Levente - trombita, a tatai Menner Bernát Zeneiskola tanulója 

Tanára: Varju László 
 

Kadlecsikné Stockbauer Csilla - fuvola, a tatai Eötvös József Gimnázium tanára 
 

Lunczer Vivien - fuvola, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének első évfolyamos 
hallgatója 

 
Prónikné Mező Judit - zongora, continuo, a tatai Menner Bernát Zeneiskola tanára 
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Szabadság miatt szünetel  
a rendelés

Dr. Árendás József december 18-ától 22-éig 
szabadságát tölti, ez idő alatt elmarad a 
rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus rende-
lőben. A helyettesítésről saját rendelési 
idejében Dr. Bublovics Péter gondoskodik 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben (Belo-
iannisz út). 

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva az idei esztendő utolsó kép-
viselői fogadóóráját december 4 -én, 
hétfőn tartja 17 és 18 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal képviselői szobájában. 
A képviselőhöz mindazok fordulhatnak, 
akik segítséget, vagy tájékoztatást sze-
retnének kérni valamilyen problémájuk 
megoldásához. 

MEGHÍVÓ 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meg-
bízásából tisztelettel meghívom Önt az 
egységes kérelemhez kötődő támogatások 
– a zöldítés tárgyában tartott csoportos 

tájékoztatásra. Helyszín: Művelődési Ház 
(olvasóterem) Környe, Alkotmány utca 1. 
Időpont: 2017. november 28. (kedd) 14 – 15 
óra. Előadók: Mihalovits Ferenc. Téma: a 
2017. évi egységes kérelem aktualitásai, 
határidők, zöldítés, ökológiai másodvetés, 
2018-ra várható változások. 

A részvételi szándékot legkésőbb nov-
ember 27-éig kell jelezni a www.nak.hu 
portálon az e-Irodába való bejelentkezést 
követően, vagy a MIHALOVITS.FERENC@
NAK.HU címen vagy a 06 70 489 3826 tele-
fonszámon.

Az egységes kérelemhez kötődő támo-
gatásokra vonatkozó kötelezettségek - MKR 
tárgyában tartott csoportos tájékoztató 15 
órakor kezdődik. Előadó: Ilosvai-Nyerges 
Tünde Téma: Egységes kérelemhez kötődő 
támogatásokra vonatkozó kötelezettségek, 
MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési 
Rendszer) bemutatása, MKR aktualitásai, 
MKR és a díjtámogatott biztosítások össze-
függései, díjtámogatott (növény) biztosítási 
lehetőségek. 

A részvételi szándékot legkésőbb nov-
ember 27-éig kell jelezni a www.nak.hu 
portálon az e-Irodába való bejelentkezést 
követően, vagy a NYERGES.TUNDE@NAK.
HU címen vagy a 06 30 925 4471 telefon-
számon!

Nyitás: 

2017. november 24., péntek 5.30

Talpas Pub
Környe, Beloiannisz u. 6. 

• Megújult külsővel és belsővel újra  
megnyitja kapuját a Talpas!

• Állandó italakciókkal, óriási italválasztékkal 
várunk szeretettel minden szomjas vendéget!

• Sportközvetítés, biliárd, darts, csocsó.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi 
egy alkalommal, egy adott gyűjtési napon 
szállítja el az átlátszó zsákokban kihelye-
zett műanyag, fém és papír hulladékot. 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés-
nek nincs mennyiségi korlátja, a szelektív 
hulladékgyűjtési napon a meghatározott 
rendszerezési feltételekkel megkötés nélküli 
mennyiségben helyezhető ki a szelektív hul-
ladék, bármilyen átlátszó zsákban.

A szolgáltatótól kapott információk alap-
ján idén még az alábbi időpontokban lesz 
Környén házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYÉN november 28.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN 

december 7.

KÖRNYÉN 

november 24., december 29.

TÁJÉKOZTATÓ  

november 28-án (kedd) 10 órakor  

a környei Művelődési Ház  

olvasótermében!


