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Kilépve a nővér árnyékából
Talán még emlékeznek néhányan, amikor megírtam Budai Anita 
Portugáliában a Kempo Világbajnokságon elért sikerét, ahonnan 
aranyéremmel tért haza. Csodás eredmény volt ez akkor egy 12 
éves fiatal versenyzőtől, aki hálás volt kisöccsének, hogy segítette 
a felkészülésben, drukkolt neki, hogy sikereket érjen el a VB-n. 
Ugyanakkor végtelen fájdalom járta át a 10 éves kisöcsit, hogy 
nem tarthatott nővérével és édesanyjával erre a versenyre, pedig 
Ő is eljegyezte magát ezzel a sportággal, csak még fiatal volt 
akkortájt egy ilyen nagy versenyre. Nem titkoltam, most sem titko-
lom, hogy nehéz nekem érzelem nélkül írni róluk, hiszen nagyon jó 
szomszédként szinte életem részei, napi kapcsolatban vagyunk, 
már-már családtagjai egymásnak. Nehéz elfogulatlannak lenni 
azért is, mert az edző, a mester Bognár Levente Viki lányom párja, 
unokám édesapja. Azért megpróbálok tárgyilagos lenni, de ha 
kicsi érzelem vegyül írásomba, kérem nézzék el.

A legnagyobb kincsek…

„Csak haladsz csöndesen, gyönyörköd-
ve, céltalanul, s egyszerre csak kilépsz 
az Angyalok Tisztására. Nem is tudod, 
hogy ez az, mivel az angyalokat nem 
láthatja a szemed. Csak annyit látsz, 
csak annyit érzel, hogy csodálatosan 
szép. És megállsz. És abban a pillanat-
ban megnyílik a szíved, és az angyalok 
észrevétlenül melléd lépnek, egyenként, 
lábujjhegyen, és belerakják kincseiket 
a szívedbe. A legnagyobb kincseket, 
amiket ember számára megteremtett 
az Isten. A jóságot, a szeretetet és a 
békességet.”

Wass Albert gondolataival kívánok 
magam, a képviselő-testület tagjai, a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai nevé-
ben valamennyi Kedves Környei számá-
ra áldott, szeretetteljes ünnepet, s hogy 
az újesztendő minden napját ragyogják 
be a legnagyobb kincsek fényei: a jósá-
gé, a szereteté és a békességé! 

Beke László

polgármester

Képviselői esküt tett Wind Károly Józsefné

Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alap-
törvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képvi-
selői tisztségemből eredő feladataimat Környe fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom – tett le 
képviselői esküjét a környei testület november 29-ei ülésén Wind Károly Józsefné.

Svétecz László képviselő szeptember 21-én hunyt el, a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásáról szóló törvény alapján az egyéni listáról megválasztott 
képviselői hely megüresedésekor a megbízatást a következő legtöbb szavazatot elérő 
jelölt veszi át. 2014 októberében az önkormányzati választás során a következő legtöbb 
voksot, 416-ot Wind Károly Józsefné érte el, így a ciklus további részében ő ténykedhet 
tovább képviselőként Környe fejlődése érdekében.

A testületi ülésen bizottsági összetételekről is határoztak a képviselők. Török Mihály távozik 
a Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottságból, a jövőben a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság munkáját irányítja elnökként. Wind Károly Józsefné a Szo-
ciális és Egészségügyi, valamint a Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottságok 
munkájában vesz részt tagként.
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Kilépve a nővér árnyékából
…folytatás az első oldalról.

L evente 6 éves korában ismerkedett 
meg a kempoval, amikor nővérével 
elkezdték ennek a szép sportágnak 

alapjait elsajátítani (később már édesap-
juk is csatlakozott hozzájuk). Amikor anno 
kiderült, hogy Anita utazhat a VB-re, sosem 
felejtem el Levente csalódottságát, szomo-
rúságát, hogy ő „még” nem érett meg erre, 
nem szerezte meg a lehetőséget, hogy 
egy ilyen megmérettetésen is megmu-
tathassa magát. Aztán a csalódottsága 
testvéri büszkeséggé szelidült, amikor 
Anita aranyéremmel tért haza a VB-ről. 
Később sajnos a nővére sérülés miatt 
hosszú időre kénytelen volt felfüggeszteni 
az edzéseket, Levente viszont határtalan 
kitartással, edzések sorával, erősített, kon-
dit szerzett és eljutott napjainkig, amikor 
sikert sikerre halmoz.

Ebben az évben a teljesség igénye nélkül 
31 különböző színű, elsősorban aranyérmet 
gyűjtött be a pécsi gyerek országos baj-
nokságon, a seregélyes kupán és a sárvíz 
kupán fegyveres formagyakorlatban, ön-
védelemben, földharcban, C-viadalban. 
Ezen eredményekkel tekintélyt szerzett 
magának a kemposok között, számon tart-
ják a versenyeken, és nem mellesleg óriási 
pontelőnnyel vezeti a hazai ranglistát, ami 
feljogosítja arra, hogy a pár évvel ezelőtti 
vágya, a portugáliai világbajnokság elér-

hető közelségben legyen számára, hiszen 
2019 tavaszán képviselheti elsősorban 
Környét, de hazánkat is ezen a hatalmas 
eseményen ifi kategóriában.

Egy új szervezet létrejöttével, az UWSKF 
(United World Sport Kempo Federation) 
első világbajnokságot rendezte meg Ma-
gyarország december első napjaiban, 
ahol 14 ország 700 versenyzője vett részt, 
a nevezések száma több mint 2000 volt. 
Ez a Vb is teljes értékű világbajnokságnak 
felel meg, hiszen nemzetközileg elfogadott 
szervezetté váltak a Zen bu Kan kemposok 
azzal, hogy beléptek az UWSKF be.

Levente erőnléte, szárnyalása ebben 
a sportban itt teljesedett ki, hiszen négy 
számban elindulva két aranyérmet is 
szerzett formagyakorlatban és fegyveres 
formagyakorlatban. Edzője szerint ezt a 
megméret tetést egyfajta felmérésnek 
tekintik a 2019-es portugáliai VB-re – ahol 
minden harcművészet szerepet kap – és 
reményeik szerint Levente legjobb úton 
halad afelé, hogy kibújva nővére árnyéká-
ból, megszerezze a hőn áhított világbajnoki 
érmet, akár az aranyérmet is, ami rendkívüli 
eredmény lenne számára. 

Ugyancsak mestere Bognár Levente 
mondta róla, hogy teljes mértékben meg-
érdemli a jelenlegi és várható sikereket, 
hiszen egész évben keményen dolgozott, 
motivált és fejben is egyre inkább érett, 
korosztályát erőben és koncentrációban 
messze megelőzi mindamellet t, hogy 

ugyanolyan kiskamasz, mint a többi korosz-
tálybeli társa, azok összes problémájával 
együtt, mégis csinálja, nem veszti kedvét, 
és a tanulás is jól megy neki. Követendő 
példa társai előtt. Sokat kell még fejlődnie, 
de ha nem jön közbe esetleges sérülés 
vagy előre nem látható gond, a falu egyik 
legkomolyabb sportolója válhat majd be-
lőle későbbiekben.

Levente és Anita – aki ismét visszatért a ta-
tamira, elkezdte újra az edzéseket hosszú ki-
hagyás után –, sikerei kapcsán nem szabad 
megfeledkezni elsősorban az edző, de az 
szülők önzetlen támogatásáról sem, hiszen 
rengeteg lemondással jár egy-egy csillogó 
érem. Tekintettel, hogy a kempo még nem 
jegyzett versenysport, (az elkövetkezendő 
olimpián a karate már szerepelni fog), így 
semmilyen állami támogatás nem létezik. 
Egyesületi, szülői erőből járják a versenyek 
helyszínét, keresik az edzőpartnereket 
Fehérvártól Csákváron át Budapestig. Ez 
rengeteg idő, lemondás, anyagi áldozat 
mindenki részéről. Mindeközben nem sza-
bad elfeledkezni arról sem, hogy Levente 
– ahogy Anita is – diákok, és teljesíteni kell 
az iskola falai között nap, mint nap, ami 
nem mindig egyszerű egy-egy fárasztó, 
késő estébe nyúló edzés után, vagy egy 
VB-re történő felkészüléskor, melyhez már 
kevés a heti 2 edzés, oda már naponta kell 
gyötörni a testet ahhoz, hogy világraszóló 
eredmények születhessenek. 

Varga Katalin

Az 1. és 4. helyen végeztek a Kisfaludysok

B olyai Anyanyelvi Csapatverseny 
Körzeti fordulóján iskolánk alsó tago-
zata 6 csapattal képviseltette magát.  

A rangos  versenyt november 10-én ren-
dezték meg. Iskolánk tanulói az oroszlányi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában adtak 
számot tudásukról. A gyerekek 4 fős csa-
patokban oldanak meg érdekes, összetett 
anyanyelvi feladatokat. Az eredményt pár 
nappal később a verseny honlapján teszik 

közzé. Óriási örömünk volt az idén, hiszen a 
harmadikosok és a negyedikesek versenyé-
ben iskolánk 1-1csapata bekerült a legjobb tíz 
közé. Majd ismét eltelt pár nap és megjelent 
a díjazottak listája, ami 6 csapatot érintett. 
Iskolánkból 2 csapatot, a Könyvmolyok és 
Négy vezér csapatát hívták be a tatai Va-
szary János Általános Iskolába az ünnepélyes 
díjkiosztóra. A 3. osztályosok versenyében a 
Könyvmolyok 46 csapatból az első helye-

zést érte el, felkészítőjük Kubicza Mihályné, 
Cili néni. Csapattagok: Kakuk Róza, Dóczi 
Dániel, Matics Bálint, Soós Ádám. A negyedi-
kesek Négy vezér formációja 49 csapatból 
a 4. helyezett lett, felkészítő: Demeter Éva. 
Csapattagok: Varga Péter, Szommer Péter, 
Szabó Botond, Bencze Csaba. A verseny első 
helyezettje képviseli a megyét, az iskolát az 
országos megmérettetésen.

                                                             Demeter Éva

Majdnem százan neveztek
Lassan húsz esztendős hagyomány, hogy 
novemberben egészségvédelmi progra-
mokra várják a diákokat a környei Kisfa-
ludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Idén egy picivel ké-
sőbb rendezték meg a programot, ezúttal 
december 1-jén szólt a délelőtt Láng Éva 
szervezésében a test és a lélek egészsé-
géről, valamint a mozgásról. 

A z iskola tornatermében gyülekeztek 
reggel a tanulók, ahol az egész-
ségvédelmi nap kezdeteként Láng 

Éva, a Vöröskereszt környei szervezetének 
tanárelnöke köszöntötte a gyerekek mel-
lett megjelent vendégeket, Maklári Éva 
tatabányai elnököt, valamint a környei 
vezetőséget, s azonnal át is adta a szót 
Andor Ildikó titkárnak, hiszen a helyi alap-
szervezet az iskolával karöltve november 
elején rajzpályázatot hirdetett a diákok 
számára „véradás” és „egészséges élet” 
témakörökben.

A felhívásra három korosztályban össze-
sen 94-en neveztek alkotásaikkal, ennyien 
várták tehát izgatottan az eredményhir-
detést, amely során kiderült, hogy műveik 
mennyire nyerték el a pályázat kiírói alkotta 
ítészek, valamint tanulótársaik tetszését, 
hiszen közönségdíjak is gazdára vártak.  
A legkisebb pályázók közül Kun Jázmin ve-
hette át az első helyezettnek járó ajándékot, 
második lett Szommer András, harmadik 
holtversenyben Bartis Dorka és Juhász Enikő. 
A diákvoksoknál is szavazategyenlőség ala-
kult ki, így Szommer András és Laki Lili is egy-

egy ajándékcso-
magot vehetett át. 
A 3-4 évfolyamosok 
mezőnyében An-
dor Ildikó nem csu-
pán az elsőségért, 
hanem a legtöbb 
közönségszavaza-
tért is gratulálhatott 
Fóthi Miának. Máso-
dik helyen végzett 
Kámán Kitti és Fikner 
Kevin, míg a harma-
dik Balogh Lili lett.  
A felsősöknél Czigle 
Zsófia alkotása nyer-
te el leginkább a 
zsűri tetszését, má-
sodik helyre sorolták Pethő Hanna művét, 
harmadikra Vadkerti Virágét és Csík Geor-
gináét, Georgina a közönségdíjat is elnyerte. 

Az eredményhirdetés után következtek 
az egészséges falatok, a Vöröskereszt 
környei alapszervezete ezúttal tejszelettel 
ajándékozta meg a diákokat, valamint a 
rajzverseny valamennyi résztvevőjét egy-
egy cerbona szelettel jutalmazta. 

Mozgás, lelki egészség, egészséges 
táplálkozás – ezek szerepeltek az iskola 
további programjainak középpontjában, 
a diákok pedig bizony törhették a fejüket, 
hogy mely állomásokat válasszák ki a bő-
séges kínálatból. 

Az iskola tantermeiben – a többi között – 
fogápolási tudnivalók, ringató, apiterápia, 
sóterápia, gyógymasszázs, aerobic, tai 

chi, gyógytestnevelés, jóga, aromaterá-
pia várta a diákokat, megismerhették az 
energiaitalok negatív hatásait, hallhattak 
a Vöröskereszt történetéről, feladatairól, 
a kóláról, kávéról, csokiról, mint legális 
drogokról, s bepillantást nyerhettek a házi 
készítésű arcpakolások, szépítő krémek 
praktikáiba. Különböző játékok során ta-
pasztalhatták meg saját bőrükön a más-
ságot, s azt is, hogy vannak dolgok, amik 
csak együttműködéssel valósíthatók meg, 
vihetők végbe.

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

Pályaorientációs nap az iskolában
Iskolánk november 8-án tartotta meg a pályaorientációs napot a felső tagozatos diákok számára Viskovics Andrea és Sárosiné 
Rácz Gabriella szervezésében. A nyolcadik évfolyam a két osztályfőnök irányításával Tatabányán a pályaválasztási kiállításon 
tájékozódhatott a környező középiskolák képzési kínálatáról, majd a tatai Kiss Hotel mindennapjaiba nyílt lehetőségük bepillantani. 
A többi felsős évfolyamon az első két órában a gyerekek érzékszerveiket tehették próbára játékos feladatokkal, amelyek során 
ízlelhettek, szagolhattak, tapinthattak különböző dolgokat. A nap további részében külső helyszíneken ismerkedhettek meg a 
tanulók néhány szakmával. Köszönetet szeretnénk mondani a nagyszerű lehetőségért, együttműködésért a helyi vállalkozóknak 
és cégeknek: a Transintertop Kft-nek, Haffner Andrea kozmetikusnak, a Plantágó Gyógyszertárnak, a Gelato Italiano Kft-nek, az 
Eck-Fa Kft-nek, a Hartman Kertészetnek és az Eszter Sebcentrumnak.

a Kisfaludy Iskola tanárai és diákjai
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Negyedik Advent-elő
Huszonhét környei és környékbeli kéz-
műves, őstermelő kínálta a portékáját, 
termékét november 25-én a környei Mű-
velődési Ház 4. Advent-elő programján. 
Az intézmény első alkalommal 2015-ben 
csalogatta a családokat, gyerekeket, 
felnőtteket az Adventet idéző hangulatú 
rendezvénnyel, s azóta egyaránt igyek-
szik színesíteni a kézműves és kulturális 
palettát is. 

T öbb mint 150 vendéget, gyerkőcöt, 
anyukát, apukát varázsoltak el a 
KaDarka Társulat oroszlányi, fővárosi, 

környei színjátszói a Szivárványos Panka 
című mesejátékkal, ami után a kicsiket, na-
gyokat hagyományosan kézműveskedés 
várta a Nő Klub tagjaival az olvasóterem-
ben, s a hölgyek bizony idén is szusszanás-
nyi szünet nélkül serénykedtek, segítettek a 
karácsonyi díszek, ajándékok elkészítésé-
ben, s mutatták meg a fortélyokat.

Idén a korábbiaknál is gazdagabb 
kézműves kínálat várta a látogatókat, így 
az egyedi, kreatív kézműves kezek alkotta 
szépségeket keresők nemcsak, hogy meg-
kezdhették a karácsonyi bevásárlást, de 
egyetlen helyszínen, egyetlen nap alatt 
akár be is fejezhették. 

Kézműves szap -
panok, ásványból, 
gyöngyből készült 
ékszerek, textilből 
játékok, párnák, 
táskák, díszek, fa-
zekas termékek , 
gravírozot t üveg, 
a n g ya l ká k  c su -
héból, horgolva, 
csipkéből, fából, 
gipszből, méz-, lek-
vár-, chili- és mustár-
különlegességek, 
szörpök, méhviasz 
gyertyák, cukorvi-
rágok, i l lóolajok, 
szójagyertyák, wellness szappan, Adventi 
koszorúk, álomfogók, ajtókopogtatók, bio 
portékák, kerámia virágok, betondekoráci-
ók, horgolt és kötött díszek, könyvek álom-
szépen újragondolva – felsorolni is nehéz 
lenne, hányféle technikát vonultattak fel 
a kézművesek, akik a délidői „szieszta” 
alatt maguk is szemet gyönyörködtető, ta-
pasztalatszerző, gondolatébresztő körútra 
indultak, s ők is megállapították, hogy az 
előző esztendőkhöz képest milyen sokat 
színesedett a kínálat, s hogy a termékek 

elrendezésén is megtapasztalható a mi-
nőségi fejlődés.

A Vöröskereszt süteményes asztalánál is 
csak akkor „szűnt meg az érdeklődés” úgy 
15 óra körül, amikor már szinte csak muta-
tóban maradt pár finom falat, pedig az 
aktivisták évről-évre mind több finomság-
gal készülnek, ezúttal nagyjából 800 szelet 
kelt el. A Vöröskereszt környei szervezete 
ezúton köszöni a segítőknek a finomságok 
elkészítését, s sütemények elfogyasztóinak 
pedig az adományforintokat!

15. Márton nap 
Két évforduló is kapcsolódott a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe és a 
Környei Németek Baráti Köre és Kultúr-
egyesülete által szervezett, november 
17-én tartott Márton napi ünnepséghez: a 
vidám, hagyományőrző program ponto-
san 15. alkalommal csalogatott fellépőket 
és vendégeket egyaránt, a burgerlandi 
hagyományos zenék feldolgozásait játszó 
Originale Sautanz-Musi zenekar pedig 
szintén a kezdetektől, tehát tizenötödször 
húzta nemcsak a műsor részeként, de az 
azt követő bálban is a talpalávalót.

A Márton napi hagyományőrző ta-
lálkozó kezdetén Tirhold Kármen, a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke 

köszöntötte a vendégeket, s idézte fel a 
316-ban, a mai Szombathely területén 
született Szent Márton alakját. Szent Már-
ton a legenda szerint 18 éves volt, amikor 
palástját odaadta egy didergő koldus-
nak. Nem sokkal később Amiens-ben 
megkeresztelkedett, otthagyta a sereget 
és misszionárius lett, majd 371-ben a Loire 
menti Torus püspökévé választották. A hi-
edelem szerint Márton elbújt a nagy meg-
tiszteltetés elől a libák között, de a nagy 
gágogás elárulta. Úgy tudni, meggyőző 
és hiteles püspök volt, aki az imádságot 
és a lelkészséget össze tudta egyeztetni a 
jótékonysággal. Ausztriában csak Karintia 
tartományban 44 templomot szenteltek 
Szent Mártonnak: november 11. körül a 
gyerekek lampionos felvonulásokkal, a 
felnőttek inkább a Márton-napi libával 
emlékeznek rá máig, és más népszokások 
is élnek még, amelyek e naphoz kötődnek 
– hangzott el az elnöktől.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe idén is pályázatot hirdetett azon 
tanulói jogviszonnyal rendelkező környei 
fiatalok számára, akik sikeresen tettek 
német nyelvből középfokú nyelvvizsgát.  
A pályázat feltételeinek ketten feleltek 
meg, Reichnach Lilla és Fóthi Norbert.  
A hagyományőrző csoportok színre lépése 

előtt őket részesítette jutalomban az elnök.
Mint ahogy a köszöntőben is elhangzott, 
Márton napjához kapcsolódónak számos 
helyen a legkisebbek többnyire lampio-
nos felvonulásokat tartanak, így a Német 
Hagyományőrző Gyermekcsoport is apró 
mécsesek fényeinél lépett a színpadra 
Krállné Mózer Nikoletta felkészítésében, s 
bár az apróságok olykor-olykor bizony bot-
lottak, bájos hagyományőrző előadásukat 
méltán kísérte vastaps. 

A „kicsivel” nagyobb környei gyerekek, 
a László Márta vezetésével működő, ma-
gyar és nemzetiségi táncokkal, hagyo-
mányokkal egyaránt foglalkozó, az évkör 
jeles napjait folyamatosan megünneplő 
Szivárvány Táncegyüttes is ütemes tapsra 
sarkallta vendégeket, s a jó hangulatot 
tovább fokozták a Szomódról, Tátról, Sorok-
sárról érkező dalkörök színvonalas produk-
cióikkal, alaposan cáfolva a táti férfikórus 
bemutatkozójában elhangzott öniróniát, 
hogy „csak azért van a kezükben mappa, 
mert attól tűnnek kórusnak”.

A színpadi programok sorát a környei Német 
Nemzetiségi Dalkör zárta, amely régi környei 
dalokból adott ízelítőt, majd a fináléban az 
Ausztriából minden környei Márton napi 
ünnepségre ideérkező Originale Sautanz-
Musi kíséretében fakadtak dalra, s alapozták 
meg a hagyományőrző produkciókat követő 
bál hangulatát, ahol az osztrák, elsősorban 
az 50-es 60-as évek zenéit játszó zenekar 
éjszakába nyúlóan húzta a talpalávalót. 
A rendezvényen Wéber István, a Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
elnöke Bogyó Antalnét és Drächsler Józsefet 
is köszöntötte, mindketten hosszú éveken 
át ténykedtek az egyesület elnökségében, 
ám úgy határoztak, hogy átadják a stafétát.

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.

Sütöttek, sütöttek... mézeskalácsot

T izenhárom nevező – köztük gyerkőcök is – megszámlálhatatlan mézes-
kalács figurájából nyílt kiállítás november végén a környei Művelődési 
Házban. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe, a Vöröskereszt 

Környei Alapszervezete, valamint a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár 
„Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” című felhívására elkészített kompozíciók-
ra személyesen, illetve a facebookon lehetett szavazni. Az, hogy a két típusú 
szavazás során mely alkotás nyert el több voksot, lapzártánk után, december 
8-án derült ki. A mézeskalács kompozíciók mellett december 21-éig érdemes 
megcsodálni a régi karácsonyfa díszekből és izzókból készített kiállítást is az 
előtérben, az igen becsben tartott díszeket, füzéreket Herger Zsuzsanna kölcsö-
nözte a Művelődési Ház számára. 
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Búcsú
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe tisztelettel meghívja Környe Község 
lakosságát a 2019. január  6-án tartandó Búcsúra az Óvoda térre. Az ünnepi 
szentmise után mindenkit forralt borral, teával, pogácsával és térzenével várnak. 
Muzsikál a Schwowischi Buam zenekar. 

Tirhold Kármen elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

In name der Ungarndeutschen Selbstverwaltung 
wünschen wir Frohe Weihnachten  
und guten Rutsch ins neue Jahr! 

Am Himmel leuchten hell die Sterne,

Glocken läuten in der Ferne.

Die Herzen werden weich und weit,

denn es ist wieder Weihnachtszeit!

In der Küche brutzeln Braten,

die Kleinen können's kaum erwarten,

die Geschenke auszupacken.

Die Bratäpfel im Ofen knacken.

Voller Duft und Heimlichkeit,

wünsch' ich euch diese Weihnachtszeit!                

Tirhold Kármen elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

Sváb karácsonyi sütemény
Katzenprazl 

Hozzávalók:

• 30 dkg dió • 20 dkg porcukor  
• 10 dkg keksz • 2 tojásfehérje  

• 2 evőkanál cukrozatlan kakaópor

Saláta készült a finomságokból

U borka! Dínó tojás! Labda! – kisebb bakikat is 
elkövettek a gyerekek november 19-én, amikor 
a Vöröskereszt környei szervezetének képvi-

seletében gyümölcsökkel teli ládákkal kopogtatott 
be a Vackor Óvoda és Bölcsőde csoportszobáiba 
Andor Ildikó titkár. Csaknem másfél évtizedes múltra 
tekint vissza, hogy az egészségnevelési hónapban, 
azaz november napjainak egyikén a szervezet ízle-
tes, különleges, s legfőképpen egészséges finomsá-
gokkal ajándékozza meg az apróságokat, ezúttal 
majdnem 40 ezer forint értékben vásárolt be a titkár, 
hogy valamennyi csoportnak bőségesen jusson. A 
kicsik többsége természetesen azonnal felismerte a 
banánt, ananászt, narancsot, kivit, szőlőt, a pomelo 
láttán viszont egy kisfiú közölte, hogy dínó tojás, míg 
egy másik labdának vélte. Az avokádó is okozott 
némelyiküknek fejtörést, de akadtak többen is, akik 
a kérdésre azonnal helyesen feleltek. Tökéletes idő-
zítéssel érkezett a hagyományos „vitamin bomba”, 
hiszen szinte valamennyi csoportban az egészséges 
élet hónapja programjainak részeként épp a különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel ismerkedtek a gyerekek, s azt is jól tudták, ha 
sokat esznek belőlük, akkor nem lesznek betegek. Bár páran szerették volna azonnal magukba tömni a finomságokat, azokból a 
gyerkőcök – mint ahogy eddig minden évben – az óvodapedagógusok segítségével gyümölcssalátát készítettek, amitől – ezt is jól 
tudták – nagyon-nagyon egészségesek lesznek. 

KEGYELEM ÜNNEP – Adventi kézműves foglalkozás
A Tagyospusztai Konfe-
renciatelep felújítása 
miatt november 24-én 
a környei Művelődési 
Ház adott otthont az 
adventi kézműves fog-
lalkozásunknak. Ezt a 
lehetőséget ezúton is 
hálás szívvel köszönjük 
meg mindazoknak, akik 
ezzel nagy mértékben 
elősegítették az alkalom 
megvalósulását.  

C supán csak né-
hány órát töl -
töttünk együtt, 

mégis Isten iránti hálával 
és végtelen örömmel a 
szívemben emlékezem 
vissza az idei kézmű-
ves foglalkozásunkra. 
Ugyanis megvalósulni 
látszik az a nem titkolt cél, hogy szeretnénk, 
ha a kézműves alkalmaink, nem csak a 
hittanos gyermekek számára adnának 
lehetőséget a kézműveskedésre, hanem 
csábítanának más gyermekeket is, illetve 
szeretnénk, ha egyre többen érkeznének 
szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel 
együtt ezekre az alkalmakra. 

Jó volt együtt lenni a különféle alkotások 
elkészítése során és jó volt együtt lenni az 
igében – a karácsonyi történet egyik igaz-
ságát boncolgatva is. Merthogy ezek az 
alkalmak nálunk 1-1 áhítattal kezdődnek, 
amelyet most inkább a gyermekek, mint-

sem a lelkipásztor tartott. A gyermekeknek 
ugyanis 24 darab kis ajándékdobozt kellett 
megtalálnia, amelyben a karácsonyi tör-
ténettel kapcsolatos szavak (amelyek azt 
bizonyítják, hogy Jézus születése valóban 
megtörtént), illetve néhány dobozban 1-1 
betű volt megtalálható. A szavak segítségé-
vel a gyerekek tulajdonképpen szinte észre-
vétlenül, de összerakták, elmesélték a saját 
szavaikkal a karácsonyi történetet, majd a 
betűkből egy olyan szót raktak ki, amely 
kihagyhatatlan része kell legyen a karácso-
nyi történetnek, illetve a karácsonyunknak 
is. Ez a szó a kegyelem. Az áhítat ezután ar-

ról tett bizonyságot, hogy 
karácsony a kegyelem 
ünnepe is és nem csak a 
szereteté. A szeret mindig 
legalább két személyen 
múlik, a kegyelem nem! 
Elég hozzá valaki csak 
úgy, egyedül! Elég hozzá 
„csak” az Isten. Ő az első 
karácsony alkalmával 
valósággal erre a világ-
ra adta az Ő egyszülött 
Fiát és ennek történel-
mi bizonyítékai vannak, 
megmásíthatatlan tény. 
A mi karácsonyunk pe-
dig akkor lesz teljes, ha 
a Szentlélek megláttatja 
velünk, hogy ezek mö-
gött a történelmi tények 
mögött ott áll az Isten, aki 
nem csak hogy mérhe-
tetlenül szeret bennün-

ket, de kegyelmes is hozzánk. Adja az Ő Fiát, 
csak úgy, miközben semmiféle viszonzást 
sem vár. Ez a KEGYELEM! 

Az áhítatot követően karácsonyi ajtódí-
szeket, harangot, spatula és tészta díszeket 
készíthettek a gyermekek szüleikkel, nagy-
szüleikkel együtt. Reméljük, hogy megadja 
az Isten, hogy a következő alkalmunkon, 
amit majd Húsvéthoz közeledve szeretnénk 
tartani, még többen lehetünk. Addig is 
adja Isten, hogy mindnyájunk karácsonya 
ne csak a szeretet, de a kegyelem ünnepe 
is lehessen! 

Nagy Péterné, lelkipásztor

„Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 
Tanítsd meg, mire csak lehet 
Add tovább a jót és szépet…” 

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tiszte-
lettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik ezekben 
a napokban ünnepelték, ünneplik kerek születésnapjukat:

80 esztendős
Tufár-Papp Sándorné sz. Zajácz Borbála (december 3.) 

Drexler János (december 27.) 
Gammer Tibor (december 30.)

75 esztendős
Nagy Sándorné sz. Kovács Eszter (december 30.) 

Jankov József (december 31.)
70 esztendős 

Szamaránszki József (december 16.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Csizmadia Zsigmond 2018. november 4-én töltötte be 90. 
életévét, a Környei Hírhozó előző számában azonban „picit” 
megfiatalítottam, 85. születésnapja alkalmából köszöntöt-
tük. Ezúton kérem szíves elnézését, s kívánok számára jó 
egészséget, még sok-sok boldog születésnapot!

Salamon Gyöngyi

„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 három kisfiúval 
gyarapodott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit,

Friedmann Norbert és György Kitti kisfiát Gergőt,

Maku Ferenc és Krisztbaum Alexandra kisfiát Leventét,

Haász Erik és Csorba Dalma kisfiát Dominik Noelt.
.

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 megha-
tározott célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás 
nem jár automatikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Elkészítés: A dióból kiveszünk egy marékkal, durvára 
vágjuk, félretesszük. A maradék diót és a kekszet 
késes robotgépbe tesszük, és finomra összeda-
ráljuk. Tálba tesszük, hozzáadjuk a porcukrot, a 
darabolt diót is, összekeverjük. A tojásfehérjéket 
egy tálban villával kicsit felhabosítjuk, de nem kell 
felverni, majd a keverékhez adjuk, és alaposan 
összegyúrjuk. Az elején nehezen fog menni, de a 
kezünk melegétől a dióból kioldódó zsiradék segí-
teni fog, hogy összeálljon a massza. A kész tésztát 
belenyomkodjuk porcukorral meghintett formába, 
majd sütőpapírral borított tepsire kiütjük – vagy ha 
nincs formánk, kisebb fagyiadagolóval kiporciózzuk. 
80 fokos sütőbe toljuk, és kb. 1 órán át szárítjuk, 
majd a tüzet elzárva, a sütőajtót kinyitva még fél 
órát hagyjuk szikkadni a sütit.
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Egy ruhaosztás margójára…
Novemberben ismét egy hetes „ruhaakci-
óval” vártuk a Művelődési Házban mind-
azokat, akik akár a szerényebb anyagi 
körülményeik, akár pedig az egyedi jelleg 
miatt szeretnek turkálóba járni. Pénztár – a 
korábbi kezdeményezéshez hasonlóan – 
ezúttal sem működött, mindenki díjtalanul 
és mennyiségi megkötés nélkül válogatha-
tott a ruhaneműk, elektronikai cikkek, játé-
kok, különböző konyhai kiegészítők közül.

A nagyjából 70-80 hatalmas zsák 
korábbi üzleti készletből és ma-
gánszemélyek felajánlásából 

álló „kezdőállományt” Varga Sándor és 
munkatársai szállították  Környebányáról, s 
végül a nyitvatartási idő alatt is rengetegen 
rengeteg ruhaneműt hoztak a Művelődési 
Házba. 

A „vásár” előtti napon a teljes kollektíva 
jó hét órán keresztül rendszerezett, hogy 
a „turkáló” jelleg ellenére is elkülönítsük a 
gyermek, felnőtt, női, férfi ruhákat, hogy 
legyen helyük a plüssöknek, bögréknek, 
kabátoknak, nyakkendőknek, sálaknak, 
stb.. Hogy ne „csak úgy odahányjuk”... 

És selejteztünk... folyamatosan...
Mert... Mert sokan sajnos „lomtalanítás-

nak” tekintették a felajánlást: találtunk fél 
pár, no meg elvásott, szakadt cipőt szá-
mosat, használhatatlan vasalót, ezeréves 
zsírtól ragadó edényt, megszámlálhatatlan 
agyonmosott, színét veszített, ámde mégis 
foltos, kinyúlt, szakadt gyerek és felnőtt ruha-
neműt, kopott férfi alsóneműt, lyukas zoknit...

Egy férfi farmernadrág zsebéből kikan-
dikált egy 2016-os környei előadásra szóló 
belépőjegy. Épen, mosatlanul... 

És akkor mindannyiunkban felmerült a 
kérdés: miért gondolja bárki is, hogy a 
szerényebb körülmények között élők egy-
ben igénytelenek is, hogy nekik minden 
„odavetett holmi” megfelel?

Nos, az „odavetett holmikat” a legjobb 
tudásunk szerint egy hétig minden nap 
folyamatosan „szanáltuk”. Minden egyes 
zsákból egyesével válogattuk ki, mi kerülhet 
az asztalokra, s mik azok, melyek méltatla-
nok a kezdeményezéshez... 

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 
igen hálás szívvel köszönjük azokat a fel-
ajánlásokat, melyek bár láthatóan (nem 
mindegyik!) használtan, továbbviselésre, 
további játszásra tökéletesen alkalmasan, 
és tisztán érkeztek a „vásárba”. Szerencsére 

ilyenre is bőven akadt példa… Két kabát 
kapcsán egy hölgy szabadkozva meg is 
jegyezte: picit még nedvesek, mert este 
mosta ki őket….

Ezeket nagyon jó érzés volt rendszerezni, 
és nagyon jó érzés volt látni, amikor mások 
magukhoz, a gyerekekhez mérték, s meg-
állapították, hogy igen, jó lesz…

A hatalmas mennyiség használható, jó 
állapotú java végül sikeresen új gazdára 
talált. A megmaradt 4-5 zsáknyi gyermekru-
hát, játékot vértessomlói közreműködéssel 
Erdélybe juttattuk el, míg 15 zsák felnőtt 
ruházatot a Vöröskereszt Tatabányai Alap-
szervezetéhez Andor Ildikó környei titkár 
segítségével. Köszönjük!

Salamon Gyöngyi

A szemét (és az) eljárás
A Bridgestone körforgalomból Kömlőd felé tartó út mentén sajnos nem először helyeztek el nagymennyiségű hulladékot. Az önkor-
mányzat megelégelve a visszatérő jelenséget, a legutóbbi, szintén tekintélyes mennyiségű, főleg autóalkatrészekből és bontási 
törmelékből álló hulladék miatt feljelentést tett isme-
retlen tettes ellen a megyei Kormányhivatal Tatabányai 
Járási Hivatal Szabálysértési Hatóságánál. A helyható-
ság bízott az eljárásban, s abban is, hogy az ismeretlen 
elkövető személyére hamar fény derül, hiszen névre 
szóló számlalevél is fellelhető volt…

A szabálysértési hatóság azonban arra hivat-
kozva, hogy nem állapítható meg az elkövető 
személye, megszüntette az eljárást, egyben 

kötelezte a környei önkormányzatot, mint a terület tu-
lajdonosát, a szemét elszállíttatására. Ez természetesen 
megtörtént... Az önkormányzat által megbízott vállal-
kozó több mint 800 ezer forint értékben végezte el a 
munkát: 8 konténernyi hulladékot szállított el majdnem 
11 gépórával, 35 óra segédmunkával. Hogy a továb-
biakban ne fordulhasson elő hasonló, azaz, hogy más 
szemete miatt (ha már hivatalos eljárás nem nyújthat 
gyógyírt) kell az önkormányzatnak zsebbe nyúlnia, a 
tiltó tábla mellett éjjel is látó vadkamerát helyeztek el 
a terület megfigyelésére.

Vackor Gála – kétszer
Több szempontból is rendhagyónak bizo-
nyult a Vackor Óvoda és Bölcsőde idei, 
immáron 15. gálaműsora, melyet első 
alkalommal 2004. november 19-én ren-
deztek meg abból az alkalomból, hogy 
az intézményt elnevezték Kormos István 
verses meséjének főhőséről, a piszén pisze 
kölyökmackóról. Azóta – ahogy mondani 
szokták – sok víz lefolyt a Dunán: 2013 őszé-
re elkészült az óvoda új épülete, melyben 
két csoportban bölcsődés apróságokról 
is gondoskodnak, és az ovisok létszáma 
is folyamatosan nőtt, nő.

M ár a tavalyi gálaműsor iránti 
hatalmas érdeklődés is jelezte, 
hogy a program kinőtte a Műve-

lődési Ház színháztermét, s mivel azóta a 
hetedik csoporttal kibővülve immáron 187 
apróságról gondoskodnak, a kollektíva úgy 
határozott, hogy két részre bontják és szü-
nettel szakítják meg a gálát, hogy a szülők, 
nagyszülők és vendégek ne kényszerülje-
nek tömött sorban állásra az egyébként 273 
fős színházterem széksorai mellett.

Mivel azonban nincs születésnap torta 
nélkül, azt a kis vackorosok már délelőtt 
elmajszolták az óvoda aulájában, ahol 
behunyt szemmel, izgatottan várták a 
hatalmas meglepetésdesszert érkezését, s 
miután kihunyt a tűzijáték, csak úgy zengett 
a Vackor Induló: Vackor ovisok vagyunk, 
Környe a mi kis falunk. Büszkék vagyunk 
magunkra, meseszép kis ovinkra…

Pekár Zita óvodavezető tehát november 
16-án kétszer is köszöntötte a megjelenteket 
a Művelődési Házban, K. László Szilvia költő, 
meseíró gondolataival kívánva valamennyi 

vendég számára szép délutánt: jó dolog a 
sok ajándék, de figyeld a szemeket, meglá-
tod, a legnagyobb kincs az őszinte szeretet.

Óvodapedagógusaink igyekeztek a 
csoportok érdeklődésének, összetételének 
megfelelő produkciót kitalálni és megvaló-
sítani a mai gálaműsorra, ami összességé-
ben az intézményünkbe járó kisgyermekek 
sokszínűségét, sokféleségét tükrözi. Sok-sok 
igyekezet, odafigyelés, gyakorlás bújik meg 
a csoportok előadása mögött – ajánlotta 
a produkciókat a vendégek figyelmébe, 
a kicsik pedig valóban színes, sokszínű 
csokrot nyújtottak át bájos előadásaikkal.

A  l e g k i seb b ek ,  a  G o m b a - M in i k 
palacsintázós vendégváró műsorral készül-
tek, a Katica kiscsoport abból adott ízelítőt, 
milyen bátran rikkant és mennyire ravasz a 

ho-ho-ho-horgász, s ha már tavacskát va-
rázsoltak a színpadra, a Napocska csoport 
kirándulni invitálta a vendégeket, míg a 
kis Sünik kis óriások táncával csalt mosolyt 
az arcokra. A második rész is képzeletbeli 
falatozással kezdődött, hiszen a Ficánkások 
kuktatáncot roptak, a Nyuszi csoport a 
margaréták és méhecskék táncát álmodta 
színpadra, a Csiga pedig páros táncokkal 
kápráztatta el a közönséget.

Az óvodapedagógusok Színes meg-
lepetés című táncát mindkét „felvonás” 
végén vastaps kísérte, mint ahogy a Vackor 
Indulót is, s a gyerekek produkcióit látva, az 
indulót hallva, kétség sem férhetett hozzá, 
hogy valamennyi jelenlévő egyetért a záró 
strófával: van itt csúszda, hintaló, Vackoros-
nak lenni jó, jaj de jó! Vackorosnak lenni jó! 
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A szubsztrátot átszövő micélium varázsa
Laikus számára megfoghatatlannak tűnik 
a címben szereplő szavak együttese, a 
hozzáértők azonban pontosan jól tudják, 
hogy a szubsztrátot átszövő micélium 
nem más, mint a gomba. Ilyen, és eh-
hez hasonló szakkifejezésekkel, majd 
magyarázatokkal, és igazán meglepő 
információkkal találkozhattak mindazok, 
akik ellátogattak Fél Attila „Gombavarázs” 
című könyvének bemutatójára november 
23-án a környei Művelődési Házba.

A könyv létjogosultságát és minden 
bizonnyal hiánypótlását is jelzi, 
hogy a szerző már a második ki-

adást mutatta be a nagyérdeműnek, 
előtte azonban elkalauzolt a gombák izgal-
mas világába. A jelenlévők megtudhatták, 
hogy Magyarországon a becslések szerint 
6000 gombafaj élhet, ez a szám világszer-
te 1 milliónál is magasabb lehet, s mivel 
kevés gombának ismerjük az étkezési ér-
tékét, érdemes a jól ismert fajokat gyűjteni.  
Az is elhangzott, hogy egy gombaszakértő 
nagyjából 210 faj ismérveit sajátítja el a 
tanfolyamon, így a fenti számok ismereté-
ben ne csodálkozzunk, ha nem ismeri fel 
valamennyit. A szerző azt is leszögezte: faj, 
és nem fajta…

Szólt a nem étkezési célú gombahatáro-
zásról is, egy új faj meghatározása hetekig, 
hónapokig, sőt, évekig is eltarthat. Attila 
Dominikán egy kriptikus fajt, tintagombát 
fedezett fel, ez azonban csak a genetikai 
vizsgálatok során derült ki, így a faj részletes 
leírása csak akkor készülhet el, ha ismét 
rábukkan…

Természetesen a könyv megírása sem 
volt egyszerű feladat, ahogy mesélte, éve-
kig „tapadt rá” az időjárás előrejelzésre, 
hogy felmérje, hol lehet gombát gyűjteni, 
fotózni. Volt, hogy a Zemplénben csupán 
két gombát talált, de így utólag úgy véli, 
hogy összességében szerencsésnek bizo-
nyult: jó időkben volt jó helyeken. 

A gyűjtési terület az ország nagy részét le-
fedte, így a Vértes, Gerecse, Bakony, Mátra 
a Zempléni-hegység, valamint a Duna-Ti-
sza köze, Sopron környéke és a csodálatos 
Őrség is fontos helyszínei voltak a gombák 
titokzatos életének felkutatásának.

At ti la első gombahatározó könyve 
három évnyi kemény és kitartó munka 
eredményeként született meg. A Gom-
bavarázs című kiadvány 219 gombafajt 
mutat be, színes és részletes leírásokat 
tartalmaz, minden egyes fotóját a szerző 
saját maga készítette. Sorra járta a környék 
erdőit-mezőit, felkutatva a közismert és 
a kevésbé ismert fajokat is, hogy minél 
szemléletesebben mutathassa be azokat 
a nagyérdeműnek.

Fél Attila 2012-ben iratkozott be a gom-
ba-szakellenőr képzésre és folyamatosan 
fejlesztette tudástárát. 2014 óta minden 
évben kétszer indított tanfolyamokat az 
ország több településén, így Környén is, és 

a visszajelzések egyértelmű sikerről szóltak. 
Ezek a pozitív tapasztalatok adták a lendü-
letet és lelkesedést, hogy egyre többször 
vigye magával a túrákra a fényképezőgé-
pét, és a gyűjtés és meghatározás mellett 
elkezdte a fotózni is a gombákat. Abban 
az időben még nem volt tervben a könyv 
megírása, csak az előadásain használta 
fel a képeket az oktatás során. Akkor kez-
dett tudatossá válni a gondolataiban a 
kiadvány, amikor látta, hogy egyre szebb 
képeket készít, és a rengeteg szakirodalom 
forgatása közben megtapasztalta, milyen 
alapvető hiányosságokkal találja magát 
szemben. Egy-egy gomba pontos meg-
határozása érdekében sokszor 6-7 féle 
könyvet is a kezébe kellett venni, ekkor jött 
a gondolat, hogy olyan könyvet kellene 
megalkotni, ami megfelelően kitölti ezeket 
az információs „réseket”.

A könyvbemutató során azt is elmondta, 
tapasztalatai szerint nagyon fejlődik ha-
zánkban a gombászat, épp ideje lenne az 
oktatást is magasabb fokozatra kapcsolni. 
Ezért a könyvvel párhuzamosan – az or-
szágban elsőként – megreformálta a gom-
baismereti oktatást is. A 2018-as őszi szezon 
óta online oktatásra váltott, így hazánk 
bármely pontjáról bármikor csatlakozhat-
nak az érdeklődők és természetkedvelők a 
tanfolyamhoz. A videó leckék segítségével 
könnyen és pontosan elsajátítható az 
alapszintű gombahatározás tudománya. 
Az online felületen bárki számára elérhető 
a néhány leckéből álló ingyenes tartalom 
is, ami egy kis betekintést nyújt a gombák 
világába. 

A kezdőknek és haladóknak egyaránt 
ajánlott könyv bemutatóján az egyik ér-
deklődő egyetlen „kritikát” fogalmazott 
meg, mondván, hiányolja a lelőhelyeket. 
A szerző azonban visszautalt a korábban 
elhangzottakra: átsuhant a gondolat a fe-
jében, hogy feltünteti, ám hiába az ismeret, 
„jókor kell jó helyen lenni”.

1400 kilométer 76 nap alatt
Mi visz rá valakit, hogy embert próbáló 
feladatra vállalkozzon? Mi ad erőt? Mi 
viszi előre? Miből töltekezik? – feltehetően 
ezek a kérdések kavaroghattak mind-
azokban, akik ellátogattak november 
22-én a környei Művelődési Házba, ahol 
a vértessomlói Batin Péter tartott képes 
beszámolót az ausztriai Mariazellből indu-
ló és Csíksomlyóig tartó zarándokútjáról.

A megjelenteket a program ötletgaz-
dájaként Láng Éva köszöntötte, s 
mint elmondta, tucatszor zarán-

dokolt Csíksomlyóra, s minden alkalommal 
„cudarul elfáradva, ámde lelkileg meg-
gazdagodva” tért haza. Idén úgy hozta 
a sors, hogy a televízión nézhette csak a 
búcsút, s ott látta a Batin Péterrel készült 
interjút, amiből kiderült, hogy három hóna-
pig gyalogolt társával, a látássérült Puskás 
Antallal. Éreztem, hogy Péter egy csodála-
tos ember, aztán azt is megtudtam, hogy 
itt él tőlünk pár kilométerre, Vértessomlón. 
Akkor döntöttem úgy, hogy meg kell ismerni 
ezt a fantasztikus embert – osztotta meg 
gondolatait, s adta át a szót a zarándok-
nak, aki perceken belül meg is válaszolta a 
minden bizonnyal mindenkiben felmerülő 
„miért?” kérdést.

Péter gyermekként nagyon sokat hallott 
nagymamájától a zarándokútjairól, a 
„meséket”, történéseket mindig örömmel 
hallgatta, s mély nyomokat hagyott benne. 
A nagymama földi útja 2010-ben ért véget, 
s életének utolsó napjaiban az unoka ígé-
retet tett, hogy az elmesélésekből már jól 
ismert zarándokutakat, Péliföldszentkereszt, 
Pannonhalma, Csatka, Bodajk, maga is vé-
gigjárja. Ígéretét a mai napig tartja, évente 
8 napot gyalogol a rövid zarándokutakon, 

de tavaly nyáron például a világhírű 
czestochowai kegyhelyre, Lengyelország 
lelki fővárosába, a Fényes Hegyre vezetett 
640 kilométeres útja 30 nap alatt, akkor is 
Puskás Antallal.

Idén a Mária Út nyugat-keleti főágát, 
tehát a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 
1400 kilométeres szakaszt tűzték ki célul, 
s mint Környén elmondta, a szervezésért 
hatalmas köszönet jár Fehér Péternek, a 
Mária Út Közhasznú Egyesület tagjának, 
akitől két dolgot kért: úgy tervezze az 
útvonalat, hogy május 17-én szeretnének 
Csíksomlyóra érkezni, és 15 pihenőnappal 
kalkuláljon. E szerint készült el a menetrend, 
ami alapján, bár többen óvva intették őket 
a tél miatt az osztrák szakasztól, március 
4-én megkezdték a zarándoklatot. Útjuk 
második napja be is igazolta, hogy nem 
voltak alaptalanok az intések: 80-100 cen-
timéteres szűz hóban kellett megtenniük 
11 kilométert. Volt, hogy elsüllyedtek, s egy 
menedékháznál még az is felmerült, végül 
sikerül-e odaérniük aznapi szálláshelyükre. 
A 29 napos lengyelországi zarándoklatom 
alatt nem fáradtam el annyira, mint azon 
az egyetlen napon – idézte fel Batin Péter, 
ugyanakkor azt a jóleső élményét is, hogy 
Ausztriában nagyon sok helyen találkoztak 
kereszttel, s szinte mindenhol nyitva voltak 
a templomok. A nehéz kezdetet végül 
időjárás tekintetében kedvező folytatás 
követte, hiszen – ahogy mesélte – a 76 nap 
alatt csupán háromszor kellett elővenniük 
az esőkabátot. 

Hetekig, hónapokig tudnék mesélni 
– fogalmazott egyszer, s valóban, szinte 
minden útszakaszhoz kapcsolódott vala-
milyen élmény, az az érzés pedig szintén 
végigkísérte zarándokútjukat, hogy min-

denhol nagy szeretettel fogadták őket. 
Péter számára mégis talán az volt a leg-
csodálatosabb, amikor Vállajnál átlépve 
a magyar-román határt, a határkőnél 
két férfi így köszöntötte őket: Isten hozott 
benneteket!

A kezdeti nagykabátot ott már pólóra 
cserélték, Csíksomlyó felé pedig egyre nőtt 
a sajtó érdeklődése, ami kettős érzéseket 
váltott ki a két zarándokból. Jó volt tudni, 
hogy így is hírt adhatnak magukról a haza-
iaknak, ugyanakkor minden interjú közben 
azt számolgatták fejben, hogy egy 2,5 órás 
forgatás 8 kilométer...

Parajdhoz közeledve a medvék és 
pásztorkutyák miatt figyelmezették őket, 
s mint megtapasztalták, ez utóbbi állatok 
veszélyesebbek. Egyszer négy nagytestű 
pásztorkutya körbekerítette őket, de végül 
20-25 perces kiabálás, bottal távoltartás 
után előkerült a pásztor is. Május 13-án 
már egy mintegy százfős zarándokcsoport 
tagjaként folytatták útjukat Parajdról a Má-
ria-út utolsó száz kilométerén Csíksomlyó 
felé, az ötödik napon a Hármaskeresztnél 
Böjte Csaba ferences szerzetes is csatla-
kozott a gyaloglókhoz. Az eredeti tervnek 
megfelelően, május 17-én érkeztek meg 
Csíksomlyóra lélekben feltöltekezve, meg-
erősödve.

Ez a 76 nap olyan lelki élményt nyújtott, 
amit át kell élni. Arra buzdítok mindenkit, 
ha nem is ilyen hosszú útra, de akár egy 
Vértessomló-Oroszlány távra vállalkozzon, 
hiszen a rövid zarándok utakon is megta-
pasztalhatók kitörölhetetlen lelki élmények 
– fogalmazott a zarándok. Zarándokútjukat 
Brenner János vértanú szellemisége kísérte: 
„Brenner János vértanú, légy a magyar 
ifjúság példaképe…”

Környe Község Önkormányzata szeretettel meghívja  

Önt és Kedves Családját a

2018. december 21-én, 17.00 órakor kezdődő
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE.

Helyszín: Környebányai Művelődési Ház

Megjelenésükre feltétlen számítunk!

Környe Község Önkormányzata
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Programok

A Sikeres Öregedésért  
2011. szeptember 25. a Pilates Mozgalom születésnapja. Ezen a napon 15 Vár-
gesztesi lakos bátran belevágott a közösségi Pilates tornába, hogy kipróbálja 
jobb lesz-e az élete, ha rendszeresen megtornáztatja az izmait, ízületeit hetente 
kétszer. Ezt ígérte nekik Dr. Tar József és felesége azzal a kétéves tapasztalattal a 
tarsolyukban, hogy látványosan javult a testtartásuk, fiatalosabb lett a járásuk, 
megszűntek az ízületi fájdalmaik. Dr. Tar József nevéhez köthető a Sikeres Örege-
désért Egyesület megszületése is ez év szeptember 4-én. A várgesztesi férfi szeretné 
a környeiekkel is megismertetni a Sikeres Öregedés Programját, ezért mindenkit 
szeretettel vár egy kerekasztal beszélgetésre az emberi élet minőségéről 2019. 
január 8-án a Művelődési Ház olvasótermében. A résztvevők arra a kérdésre is 
választ kaphatnak, hogyan élhetünk sokáig egészségesen, boldogan?
Jelentkezni a 493-842-es telefonszámon és a tarjosk@gmail.com –email címen 
lehet Dr. Tar Józsefnél.

IDŐSEK KARÁCSONYA  
– SZERETETLÁNG

Szabad a téka! 
január 21-étől február 10-éig a Művelődési Házban

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár a részére felajánlott könyvekből tart 
jótékonysági vásárt a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 21-étől február 
10-éig hétköznapokon 10 és 17 óra között, hétvégén rendezvények ideje alatt.  
A felajánlásoknak köszönhetően egyre frissülő kínálatban megtalálhatóak szép-
irodalmi művek, utazással, a nagyvilággal kapcsolatos ismeretterjesztők, mese-
könyvek, ifjúsági kiadványok és ponyvaregények. A könyvekből az érdeklődők 
díjmentesen válogathatnak, esetleges adományaikkal a Vöröskereszt környei 
szervezetét támogatják!
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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 gondoskodik. 

Belépődíj: 2500 Ft 

A jótékonysági rendezvény bevételével  
a szervezők az iskolát és óvodát támogatják.

Községünk szép hagyománya az Idő¬sek 
Karácsonya program, melyre a 70 év 
feletti szép korúak mellett a falu vala-
mennyi lakóját sok szeretettel várjuk. 
Idén december 21-én délután 2 órakor 
kezdődik az ünnepség a Művelődési 
Házban. Műsort adnak a Kisfaludy Mi-
hály Általános Iskola diákjai, a Német 
Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde Kamarakórusa. 

Környei otthonokban  
a Betlehemi Láng

December 21-én, az Idősek Karácsonya 
után, várhatóan 16 órától a környeiek 
is átvehetik, hazavihetik otthonaikba 
a Betlehemi Békelángot. Magyarorszá-
gon a lángot először 2008-ban hozták 
Gödöllőre, s azóta innen jut el az ország 
távolabbi részeibe is. A térségben Hé-
regen, a katolikus templomban gyullad 
meg először a Szeretet lángja, és 21-én a 
falu karácsonyfájánál községünk lakói is 
átvehetik. (A láng átvételéhez az önkor-
mányzat 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 szimbolizálja. 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. 

A rendezvények GDPR tájékoztatói a www.kornye.hu oldal 
eseménynaptárában a konkrét programra kattintva tekint-
hetők meg.

Érdeklődni és helyet foglalni, belépőjegyet,  
tombolát vásárolni Török Mihály képviselőnél lehet  

a Csavar-Csapágy Üzletben,  
az Alkotmány út 80. sz. alatt.  
Telefonszám: 06 30 201 3891

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/szabad-a-teka/?occurrence=2019-01-21
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Közérdekű információk

Háziorvosi rendelés
Dr. Árendás József december 19-étől 

21-éig szabadságát tölti, ez idő alatt 
elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent 
Rókus rendelőben. A helyettesítésről 
saját rendelési idejében Dr. Bublovics 
Péter gondoskodik az I. számú Háziorvosi 
Rendelőben (Beloiannisz út). 

Dr. Bublovics Péter december 27-étől 
tölti szabadságát 2019. január 2-áig, ez 
idő alatt Dr. Árendás József helyettesíti 
saját rendelési idejében.

Kedves Vendégeink!
A Művelődési Ház és a Községi Könyv-

tár december 24-étől 2019. január  2-áig 
zárva tart. Áldott, szép ünnepet kívánunk, 
mindenkit sok szeretet tel és számos 
színes programmal várunk ismét az új 
esztendőben!

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól to-
vábbra is havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 
papír hulladékot. A házhoz menő szelek-
tív hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi 
korlátja, a szelektív hulladékgyűjtési na-
pokon a meghatározott rendszerezési 
feltételekkel megkötés nélküli mennyi-
ségben helyezhető ki 6 óráig a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban.

A szolgáltatótól kapott információk 
alapján az idei év utolsó házhoz 

menő újrahasznosítható hulladék 
gyűjtése Környén december 18-án, 
KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 
IRTÁSPUSZTÁN december 28-án lesz. 

2019-ben az alábbi  
időpontokban lesz házhoz 

menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN
január 16. és 30., április 30.,  

május 28., június 27., július 30.,  
augusztus 30., szeptember 24.,  

október 29., november 29.  

KÖRNYÉN 
január 14. és 28., április 16.,  

május 14., június 18., július 16.,  
augusztus 13., szeptember 10.,  

október 8., november 13.

A szolgáltató 2019 januárjában két alka-
lommal gyűjti össze a zöldhulladékot, 
ekkor kerül sor a fenyőfák gyűjtésére, 
melyet idegen anyagoktól mentesen (pl. 
csillagszóróktól, fényfüzérektől, egyéb 
díszektől) kell a közterületre kihelyezni 
a szelektivitás és az újrahasznosítható-
ság érdekében. A szolgáltató a januári 
zöldhulladék szállítás alkalmával KIZÁ-
RÓLAG A FENYŐFÁKAT SZÁLLÍTJA EL!

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS 

IRTÁSPUSZTÁN
január 10. és 24., február 14. és 28., 
március 14. és 28., április 11. és 25., 

május 9. és 30., június 11. és 25.,  
július 9. és 23., augusztus 6. és 27.,  

szeptember 3. és 17., október 3. és 17., 
november 12. és 26.,  
december 12. és 27.

KÖRNYÉN 
január 7. és 21., február 4. és 18.,  
március 4. és 18., április 8. és 23.,  

május 6. és 20., június 3. és 17., július 8. 
és 22., augusztus 7. és 21.,  

szeptember 4. és 18., októbert 9. és 22., 
november 5. és 19., december 3. és 17.

Házhoz menő lomtalanítás 
A szolgáltató évente egy alkalommal 
végzi el az ingatlantulajdonossal előre 
egyeztetett időpontban a háztartásban 
keletkezett lom háztól történő elszállítását. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás megakadályo-
zása érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra. 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem kerülnek elszállításra: • gally, 
salak, trágya, szalma, egyéb növényi és 
állati hulladék, építési, bontási hulladék, 
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék; 
• elektromos, elektronikai készülékek 
(pl. TV-készülék, hűtőgép…); • veszélyes 
hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, 
festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszár-
mazékok, pala … stb.; • gazdálkodói, 
vállalkozói tevékenységből származó 
hulladék; • heti hulladékszállítás körébe 
tartozó háztartási hulladék (kommunális 
hulladék, szelektíven gyűjthető csoma-
golási hulladék). 

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanon-
ként egy alkalommal 1,5 köbmáéternél 
ne legyen több a kihelyezett hulladék és 
a közszolgáltatásba bekapcsolt ingat-
lanhasználónak ne legyen díjhátraléka. 

Az évi egy alkalommal igénybe vehető 
lomtalanításért külön nem kell fizetni, 
annak díját a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj tartalmazza. 

A lomtalanítási igény t legalább  
1 héttel korábban kell jelezni, időpont 
egyeztetéskor kérik a felhasználó azono-
sítószámát. Telefon:  34/361-411; 

Kellemes ünnepeket!


