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Autót ajándékozott a Bridgestone
Egy Renault Kangooval gördült be 
december 20-án a Közösségi és Táj-
ház udvarára Topolcsik Melinda, a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint Beke 
László polgármester. Az autót az Ipari 
Park környei közigazgatási területén 
működő társaság ajándékozta a Pol-
gárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
számára.

A szervezet évzáró közgyűlésén 
Bene Zsolt elnöktől elhangzott, 
hogy több tekintetben is zsúfolt 

év áll a 38 tagot tömörítő egyesület 
mögött. Az idei túlszárnyalta a tavalyi 
esztendőt: megszaporodtak a kárese-
tek, ott voltunk minden önkormányzati 
rendezvényen, melyen kérték, és az esz-
közbeszerzéseink is szépen realizálódtak. 
A legjobb példa erre az a gépjármű, 
melyet hamarosan hivatalosan is átve-
szünk – fogalmazott. 

Az egyesület számára az egyik 
legfontosabb eszköz az autó, a tűz-
oltási, közbiztonsági, bűnmegelőzési 
feladataik ellátása és a járőrszolgálat 
biztosítása során évi 4 ezer kilométert 
tesznek meg kocsival Környén és a 
külterületeken.

Köszönöm a Bridgestonnak, hogy 
adóforintjaival olyan bevételhez jut-
tatja a falut, amellyel tudjuk támogatni 
a civil szervezeteket. Bene Zsolt már 

érintette: nem tudtunk olyat kérni a gaz-
dasági társaságtól, amit ne teljesítettek 
volna – ez már Beke László polgármes-
ter től hangzot t el, miután Topolcsik 
Melinda átadta az autó indítókulcsát az 
elnök számára. A kocsit a Bridgestone 
a tatabányai gyárában gyártott új, téli 
abroncsokkal is felszerelte, az önkor-
mányzat pedig egy olyan menetrögzítő 
kamerával, amely egyszerre tíz órát tud 

rögzíteni, és álló helyzetben is üzemel, 
aminek kárelhárítási és bűnmegelőzési 
szempontból is évezheti majd hasznát 
az egyesület.

Az évzáró közgyűlés további részében 
a 2017-es évben végzett kiemelkedő 
egyesületi tevékenységének elismerése-
ként jutalomban részesült Murcsik Zsolt, 
Rózsa Máté, Virágh Dávid és Benedek 
Csenge Gizella.

Javaslat tehető a díszpolgári címre!
Február 8-áig tehető javaslat a polgármesternél a Környe Község Díszpolgári címére. A falu képviselő-testületének rendelete 
szerint a díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős 
munkájával, vagy egész életművével mind a település, mind pedig országos, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános 
elismerést szerzett, amely hozzájárul Környe jó hírnevének öregbítéséhez. 

K örnye fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális és tudományos téren maradandó alkotásaival emelte vagy 
elősegítette a település fejlődését, lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi maga-
tartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A cím adományozását kezdeményezheti a polgármester, alpolgármester, telepü-

lési önkormányzati képviselő, a képviselő-testület bizottsága, valamint a település választópolgárainak 5 százaléka. Az elismerés oda-
ítéléséről a képviselő-testület dönt, a díszpolgári cím a március 15-i, nemzeti ünnepen kerül átadásra. A javaslatokat február 8-áig az  
info@kornye.hu e-mail címre, vagy a Polgármesteri Hivatalba lehet eljuttatni.
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Környebányai Karácsony
Gyakran már-már közhelyszerűen hangzik, 
hogy „kapni jó, de legjobb adni”, talán 
sokan mégsem ismerik igazán azt az ér-
zést, milyen meghitt lehet egy-egy kisebb 
közösség ünnepe. Ahol összefogva, szívből 
adnak és kapnak is… Környebányán ilyen 
volt a karácsonyi ünnepség.

G ondoljunk eltávozott és a mellet-
tünk álló szeretteinkre, s a távollé-
vőkre is, akik nem lehetnek velünk! 

Így fogadjuk az élet ajándékát, amelyből 
mindenki egyformán részesülhet. Ez az aján-
dék nem más, mint a szeretet… – ezekkel a 
gondolatokkal köszöntötte a vendégeket 
Svétecz László önkormányzati képviselő a 
Közösségi Házban, ahol az ízlésesen meg-
terített asztalok mellett a helyi apróságok, 
gyerekek, felnőttek, valamint a Vértessom-
lóról és Várgesztesről érkező együttműködő 
nyugdíjas szervezetek képviselői, a régi bará-
tok gyűltek össze a közelgő ünnep jegyében. 
A széncsaták egykori hőseit a képviselő 
külön is köszöntötte, hiszen – mint kiderült 
– épp tízesztendős múltra tekint vissza a 
Környebánya, Vértessomló és Várgesztes kö-
zött szorosabbra fonódó bányászbarátság, 
amely napjainkig számos emlékezetes, igen 
értékes programot, perceket eredményezett, 
és további tervekben sem szűkölködnek 

A kis közösség még kisebb előadói csoport-
ja Bozó Kucskár Anikó vezetésével varázsol 
rendre az ünnepeken: szívből, lélekből faka-
dó, lelket emelő énekekkel, verssel, citera-
muzsikával. A karácsonyi összeállítást Badov 
Szilvia és Lukácsi Margit szavalata nyitotta, 
majd következett a bölcsőcske, amely – el-
lentétben a betlehemes játékokkal – egy ritka 
népszokás hazánkban. A gyerekek, felnőttek 
a Vitnyéden őrzött dramatikus köszöntőt 

varázsolták a ház falai közé.  
A bölcsőcske során 7 lány és 
egy fiú járja a falut házról házra, 
és mindenkihez elviszik a Kisjé-
zust a bölcsőben, előadásuk 
a népszokás szerint varázsszö-
veggel zárul: Kellésessek ne 
legyenek az új esztendőben!

Természetesen az ének, a 
fülbemászó karácsonyi dal-
lamok sem hiányozhat tak 
az ünnepségről. Először a 
tatabányai Keresztesi Tünde, 
a Magyar Speciális Művészeti 
Műhely Egyesület által létreho-
zott Színkottás Zenekar tagja 
bizonyította, hogy a sérült em-
berek is érdemesek művészeti 
kibontakozásuk felkarolására, 
s hogy előadásuk szíveket nyit...

A Tündét követő Szilbereki Katalin saját 
elmondása szerint régen énekelt közönség 
előtt, ám ebből mit sem sejthettek, tapasz-
talhattak a vendégek: az év legszebb ünne-
péhez méltó átéléssel, tisztasággal csengett 
a hangja, s töltötte fel a lelkeket. 

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottság nevében az ünnepségen Vadász Éva 
elnök és Svétecz László elismerésben részesí-
tette mindazokat, akik a kulturális események 
létrejöttét rendszeresen önzetlenül segítik, szer-
vezik, vagy résztvevői azoknak. Elismerésben 
és jutalomban részesült Bozó Kucskár Anikó, 
Bolemányi Magdolna, Feketéné Hastó Elvira, 
Papp Ilona, Badov Szilvia, Lukácsi Margit, özv. 
Horváth Istvánné és Czakó Józsefné, valamint 
a képviselő még számos, a társadalmi életben 
egykor, vagy jelenleg is aktív, segítő személy-
nek mondott köszönetet a Környebányáért 
Alapítvány nevében és támogatásával. 

Környebánya Mecénása – 2017. – ez áll azon 
az oklevélen, melyet Magda Patrícia vehetett 
át. A fiatal hölgy az év során több alkalommal 
segítette ruhaneműk felajánlásával, ado-
mányozásával a szegényebb körülmények 
között élőket, s bár – ahogy Svétecz László 
fogalmazott – mindenki tudja, hogy milyen 
szerény Patrícia, és soha nem várt köszönetet, 
a közösség ezzel az oklevéllel fejezte ki háláját 
az önzetlen támogatásért. 

Az elismerések átadását követően érkezett 
el az a perc, melyet már minden bizonnyal 
nagyon vártak az apróságok. Az Éjféli Kiáltás 
Misszió hosszú évek óta követi a Környebányán 
és a többi külterületen élő gyerekek sorsát óvó 
tekintetével, a szervezet idén is olyan csoma-
gokkal ajándékozott, melyek Svájcból érkeztek 
ottani gyerekektől. A gondosan összeállított 
és szépen feldíszített ajándékcsomagokat 
természetesen azoknak a gyermekeknek is el-
juttatják, akik nem vettek részt az ünnepségen. 

300 ezer forint a szegények eledeléből
Szerény, de annál ízletesebb ebéddel, gu-
lyáslevessel, tócsival, lángossal, dödöllével, 
burgonyasalátával, krumplisrétessel várta a 
segíteni vágyókat Advent harmadik vasár-
napján, a szentmise után a Környei Katolikus 
Karitász a Közösségi és Tájházban, ahol a 
szorgos asszonyok tekintélyes mennyiségű 
alapanyagot dolgoztak fel reggeltől. A 
karitatív szervezet már hetedik alkalommal 
mozgósította a jóakaratú, segíteni vágyó 
embereket, akik puritán ebédjük „árával” 
támogatják a község rászoruló, esetleg 
krízishelyzetben lévő lakóit.

A burgonya először az 1530-as évek-
ben került Európába, lassú terjedé-
sének oka volt, hogy nem a gumóját, 

hanem a mérgező szárát, levelét és virágát 
ették. A hétéves háborúban Antoine Augus-
tin Parmentier, botanikus és vegyész, porosz 
fogságba esett. Ez idő alatt burgonyát evett, 
mely ízlett neki, szabadulása után tudo-
mányos művet is írt róla. 1785-ben, amikor 
éhínség volt Franciaországban, Parmentier 
meggyőzte XVI. Lajost, hogy a nép egyen 
krumplit. A király elrendelte, hogy katonái 
látványosan őrizzék burgonyaföldjét. A terv 
bevált, éjszaka az éhező emberek loptak 

a termésből. Magyarországon 
a krumpli II. József idején vált 
kedveltté, amikor adómentes 
lett a termesztése. A burgonya 
hazánkban is sok emberéletet 
mentet t meg az éhínségek 
idején. 

Okkal nevezik tehát a krumplit 
a szegények eledelének, innen 
is eredt a krumpliebéd gondo-
lata: az egyszerű zöldségből 
készüljön ebéd, a „menüt” elfo-
gyasztók pedig a saját lehető-
ségeikhez mérten támogassák 
a faluban élő nélkülözőket. 

A krumpliebéd évről-évre egyre sikere-
sebb, s nem csupán a szaporodó forintok, a 
felajánlások tekintetében is. Az egy-egy zsák 
burgonya és hagyma minden esztendőben 
is Reichnach Györgytől érkezik, a falatokat 
Méri János szalonnájával ízesítik, felesége, 
Ibolya idén krumplisrétest készített, és az 
alkoholos italok is helyből, Pákozdi Ferenctől, 
Rácz Mátyástól, Mácsai Istvántól érkeztek. 
A 60 darab lángos hagyományosan Csík 
Sándorné keze munkáját dicsérte, ő nem-
csak dagasztotta és sütötte a finomságot, 
de az elkészítéséhez szükséges liszt, olaj 

mellett a tejfölt és sajtot is ő vásárolta meg. 
A krumpliebéd egyenlege 2015-ben 207 ezer 
forint volt, egy évvel később 20 ezerrel több, 
tavaly pedig pontosan 306 200 forint gyűlt 
össze, így a karitatív szervezet 10 embert 
tudott megajándékozni fejenként 30-30 ezer 
forinttal az adventi időszakban.

A Környei Katolikus Karitász hálás köszöne-
tét fejezi ki mindazok számára, akik évről-évre 
és egyre növekvőbb számban segítenek, 
hogy megkönnyítsék, megszépítsék a sze-
rényebb körülmények között és krízishelyzet-
ben élő környeiek karácsonyát.

Megszentelt percek
Ötödik alkalommal karácsonyoz-
tak vendégekkel a környei Nő 
Klub tagjai. A „csapat” tavaly-
előtt töltötte be ötödik életévét, 
és a megalakulásukat követő 
esztendőben fogalmazódott 
meg Németh Lajosné Marikában, 
hogy az ügyes kezű asszonyok a 
csodaszép kézműves remekeik-
kel forintokat is kereshetnek, amit 
jótékony célra fordíthatnak.

A zóta megszámlálhatatlan 
munkaóra szerepelhet 
a „könyvelésükben”, és 

azok száma is jócskán megha-
ladja a százat, akiket élelmiszercsomaggal, 
vásárlási utalvánnyal, ebédjük kifizetésével 
támogattak. Ehhez azonban valóban renge-
teg munka és lelkesedés kellett, nem is múlik 
el egyetlen vásározási lehetőség úgy, hogy 
a hölgyek ne élnének vele. 

Tehát a 2017-es esztendőben is gazdaggá 
varázsolták az ünnepet, összesen nagyjából 
220 ezer forintot fordítottak ajándékozás-
ra: tíz gyermek kapott 5 ezer forint értékű 
ruhavásárlási utalványt, valamennyien 
Mikuláscsomagot, két család, és három 
idős, szerényebb körülmények között élő 
élelmiszercsomagot, s a december 15-ei 
ünnepségen a hölgyek gyűjtötte ruhákból, 
játékokból, könyvekből is válogathattak a 
gyerekek, s nem is maradt egyetlen darab 
sem az olvasótermi asztalokon. Mindezek 
mellett pontosan egy tucat diák utazhatott 
velük az év során színházba, a hölgyek a 

bérletek mellett az autóbuszköltségüket is 
fedezték, s ahogy az ünnepségen elhang-
zott, egyetlen egyszer sem maradhatott ki a 
„Meki” sem a programból.

Akár azt is mondhatnánk, hogy a 2017-es 
esztendőben a Nő Klub „kiterjesztette” ölelő 
karjait az Oroszlányi Ebrendészeti Telep álla-
taira is, hiszen a Művelődési Ház munkatársa, 
Hadverő Katinka kezdeményezésére „Válassz 
engem!” feliratú kis kendőket készítettek hó-
napokkal ezelőtt az örökbefogadásra váró 
kutyusok számára, a karácsonyi ünnepsé-
gen pedig egy 13,5 kilós kutyatáp átadására 
kérték meg Katinkát, a telep aktivistáját.  

Minden jó, ha a vége jó. Az év jó, mert jó 
a december, e gazdag ajándékozó ked-
ves hónap szép ünnepekkel... a várakozás 
tisztára söpri a lelkeket. Az ember a várako-
zásban figyelni kezd. Más lesz a fontos, vagy 
más is fontos lesz számára. És a várakozás 

percei, ha nem is tudunk róla, 
megszentelt percek – verssel és 
adventi gondolatokkal köszön-
tött mindenkit Odlerné Takács 
Zsuzsanna az ünnepség kezde-
tén, és a könnytől elpárosodó 
tekintetek üzenték: igen, ez a mi 
gazdagságunk, a kapott mosoly, 
a gyerekszemek huncut pillantá-
sai felbecsülhetetlen értékűek.

A vendégek, mint ahogy eddig 
minden esztendőben, egy picit 
elfogódottan ültek a hölgyko-
szorúban, de az iskola énekkaros 
diákjainak műsora, később az 
ízletes vendéglátás, majd pedig a 

környebányai Magyar Dalkör énekei, versei, 
és a közös dalolás igazi családi karácsonyi 
hangulatot teremtett.

Pekár Zita megbízott óvodavezető elkö-
szönéskor dalra is fakadt, a szülőföldjén 
tanult énekkel ajándékozta viszont a szorgos, 
jólelkű hölgyeket:

Eljött a nap, mit várva vártunk,
Az égen csillag, s fény ragyog.
Kis Jézus fáját ím elhozták
A halkan szálló Angyalok.
Köszönjük Néked édes Jézus
Hogy szíved minket úgy szeret,
Az Angyalok karával együtt
Dicsérjük, s áldjuk szent neved.
Ha elmúlik majd a karácsony,
Te akkor is maradj velünk,
Míg élünk ezt a kis családot
Szeresd és áld meg Istenünk.

Őrizzük meg az ünnepi percek morzsáit
Milyen bájosak! Az ott az én unokám! – só-
hajtottak fel és büszkélkedtek mosolyogva 
az általános iskola 2.a osztályának csen-
gettyűs előadása és Betlehemes játéka 
alatt többen is december 14-én az Idősek 
Napközi Otthonában, s amikor elérkezett a 
taps ideje, könnyes tekintettel ütötték össze 
tenyereiket a megajándékozottak.

A z otthon kollektívája idén is szívből 
jövő szeretet tel, gondoskodóan 
készült az ünnepségre, s a gyere-

kek előadása mellett szépen feldíszített 
karácsonyfával, ízletes falatokkal, finom 
süteményekkel, teával varázsolt meghitt 
hangulatot a környei és vértessomlói klub-
tagok számára, megvalósítva Halász-Becker 
Anita szolgálatvezető gondolatait: azt üzeni 
a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta 
szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak 
akkor, és úgy születhetik meg szívünkben, 
ha másokat, embertársainkat is örvendeni 
látjuk, ha a betlehemi istálló fényei nem 
csak a mi arcunkat világítják meg, hanem 

mindenkiét. Az ünnep szépségét nem az 
ajándékok nagyságával kell mérnünk, ha-
nem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki 
kaphat, amit mindenki adhat, s ez nem más, 
mint a szeretet...

Süliné Muschitz Zsóka verssel, csendes, 
meghitt szavalattal ajándékozott. Alföldi 
Géza „Ha nálunk született volna...” című 
versét 69 évvel ezelőtt, Szenteste vetette 
papírra, megálmodva, ha a kis Jézus Ceg-
léden, vagy Kecskeméten, a Hortobágyon 

ha született volna, az első karácsony igaz 
történetéről miként szólna ma a bibliai 
monda... „Kint az égen holdfény ragyogott. 
Házra, tájra ezüstszín-port hintett. S még 
nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, 
ím, megszületet t a régenvár t Kisded…  
A szomszédságból akadt bölcső… Nagy 
Andráséktól csipkés kis paplan. S négy-öt 
asszony zsibongott a szomszéd szobában, 
a kis teknő körül szép kör-alakban… Jaj de 
szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!… Ujjongott 
Rozál, míg óva mosta… És ígyen született meg 
az Isten Gyermek… … Már… hogyha nálunk 
születhetett volna!…” 

Az ünnep eljövetelét jelezték és a ka-
rácsony üzenetét örökítik tovább a klub 
tagjainak szívében, otthonaikban a kedves 
emlékek mellett azok a textil díszek is, ame-
lyeket a szolgálat munkatársai készítettek, s 
ajándékozták meg velük az időseket azzal 
a kívánsággal, hogy őrizzék meg az ünnepi 
percek morzsáit az eljövendő év hétköznap-
jaira, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit 
méltóságteljest varázsoljanak...
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Vackorkarácsony  
– másodszor is elnyerte a Zöld Óvoda címet 

A Környei Vackor Óvoda 
és Bölcsőde apróságai-
hoz is megérkezett dec-
emberben a Jézuska. 
A csoportszobákban 
a kicsiket a Reichnach 
György által felajánlott, 
s ünnepi díszbe öltözte-
tett fenyők fogadták, no 
meg számtalan játék, 
előtte pedig a közös 
karácsony a nagycso-
portosok műsorával.  

M i k o r  s z ó l  a 
c s e n g ő ,  a z 
ajtó kitárul, pi-

ros alma nevet rám a 
fenyőfárul. Tudom, az 
erdőből édesapám hoz-
ta, a diót meg anyám 
be is aranyozta... Azért olyan kedves... azért 
olyan drága. Meghatottan nézek Apára...
Anyára. – Donászy Magda „Karácsony 
délután” című versével köszöntöt te az 
apróságokat az ünnepség kezdetén Pekár 
Zita mb. intézményvezető, majd a Katica 
csoport varázsolt családias karácsonyi 
hangulatot az aulába verseivel, dalaival, 
Betlehemi játékával. 

A kicsik már egész hónapban készülődtek 
az ünnepre, ahogy sorra gyúltak a gyertyák 
a közös adventi koszorún, úgy szaporodott 
a megtanult versek, dalok, mondókák szá-

ma, ezekből is ízelítőt adtak a gyerekek a 
szerdai ünnepségen, majd következhettek 
a legizgalmasabb percek, amikor kiderült, 
hogy miket rejtenek a szépen becsomagolt 
dobozok. 

Három évvel ezelőtt, szintén az adventi 
időszakban érkezett a jó hír az intézmény-
be, hogy elnyerték a Zöld Óvoda címet. 
Az akkor jegyzett oklevél 2017. december 
31-éig jogosította fel a vackorosokat a cím 
viselésére. Nem volt kérdés, hogy ismét be-
nyújtják a pályázatot, s talán nem túlzó, ha 
így fogalmazunk: a felől sem merülhetett fel 

kétség, hogy ismét siker-
rel járnak, hiszen az óvo-
dában mindig is kiemelt 
figyelmet fordítottak a 
környezettudatos neve-
lésre, természetszeretet-
re. A cím ismételt elnye-
rését igazoló oklevelet 
a napokban vet te át 
a mb. intézményvezető 
a budapesti Magyar 
Mezőgazdasági Múze-
umban, ahol Dr. Estók 
János főigazgató meg-
nyitó beszédében azt 
emelte ki, mennyire fon-
tos az óvodás korosztály 
számára a cím, ponto-
sabban az a tevékeny-
ség, mellyel elnyerheti 
egy intézmény. 

Az, hogy a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
immáron második alkalommal pályázott 
sikerrel, igazolja, hogy a környezeti nevelés 
terén végzett tevékenységük elismerésre 
méltó és példaértékű.  Az intézményben 
szelektíven gyűjtik a hulladékot, gondozzák 
a kiskerteket, kiemelt figyelmet fordítanak 
a „zöld ünnepekre”, és a kis óvodások 
életkoruknak megfelelő információkat, s 
egyáltalán nem utolsó sorban a környezet 
szeretetét szívják magukba, melyet – fogal-
mazott Pekár Zita – a remények szerint a 
szülőknek is átadnak.

Karácsonyra készülve
Lassan két évtizedes hagyomány, hogy 
advent harmadik hétvégéjén Környén 
kicsik és nagyok közösen készítik el az ün-
nepi díszeiket és karácsonyi ajándékaikat.  
A Vackor Óvoda és Bölcsőde programján 
a Művelődési Házban ezúttal sem volt 
hiány szorgos kezekben, alapanyagok-
ban, kézműves technikákban és lelkese-
désben. 

A z intézmény karácsonyi szöszmötö-
lője minden évben szép számmal 
vonzza a gyerekeket, anyukákat, 

apukákat, nagyszülőket, s ebben az is 
jelentős szerepet látszik, hogy az óvoda-
pedagógusok és dadusok évről-évre új 
technikákat, kézműves alapanyagokat 
vonultatnak fel, hogy mindenki elkészít-
hesse a szívükhöz oly közel álló, egyedi 
és megismételhetetlen díszeket, aján-
dékokat.

December 16-án az érkezők ismét a 
bőség zavarával küzdve válogathattak, 
hiszen a kínálatban szerepelt filcből ba-
goly, téli madárka sállal, sapkával, zsenília 
fenyőkoszorú, gyönggyel, masnival dí-

szí tve, karácsonyfa 
színes fotókartonból, 
hópehellyel, csi l la -
gokkal  ragasz t va , 
mécsestartó levegőn 
száradó gyurmából, 
gyönggyel díszítve, 
gipsz karácsonyi fi -
gurák festése, 3D -s 
papírcsillag készítése, 
ajándéktáska készí-
tése csomagolópa-
pírból, tortacsipkével 
díszítve, és karácsony-
fa díszek ragasztva, 
vagy éppen hun -
garocell gömbből, 
szalagokkal, színes 
lyukasz tot t hópely-
h e k k e l  é k e s í t v e .  
Az alapanyagok, a 
megannyi kreatív kézműves lehetőség a 
kicsik egyéniségével ötvözve – olykor pici 
felnőtt segítséggel – szemet gyönyörködte-
tő, lelket melengető ajándékokat, díszeket 
eredményeztek. Az anyukák, apukák, 

nagyszülők számára pedig – minden bi-
zonnyal – a legszebb ajándék évről-évre a 
gyermekkéz formálta adventi, karácsonyi 
dísz, és a közös készítéséhez fűződő meg-
annyi szép érzés, emlék… 

Szeretet és béke költözik közénk...
A szeretet darabjaiból készült, a szeretet 
formálta idén is azt a műsort, mellyel a falu 
apraja-nagyja ajándékozta meg a község 
szép korú lakóit december 21-én az Idősek Ka-
rácsonya ünnepségen a Művelődési Házban. 

A z ünnepségen Beke László is az 
ajándékban rejlő szeretetről szólt, pél-
daként említve az unoka első, kicsit 

görbe vonalakból álló rajzocskáját, melyet a 
nagyszülőnek készít. És ez a fontos: amikor a 
kisgyermek meglátja, hogy az a kis ajándék, 
amit ő nagy gondoskodással, szeretettel készí-
tett, örömkönnyeket csal a megajándékozott 
szemébe. Ekkor megtörténik a karácsonyi 
csoda, és megvalósul az adventi koszorú két 
utolsó gyertyájának üzenete: szeretet és béke 
költözik közénk – fogalmazott. A polgármester 
azt kívánta, hogy ez a szeret és béke ne csupán 
karácsonykor aranyozza be életünket, hanem 
legyen mindennapjaink fontos, és természetes 
része, s hogy a szép korúak jó egészségben 
tudjanak még sokáig ünnepelni, még sokáig 
tanítsák a legkisebbeket arra, miként is lehet a 
legszebben ünnepi díszbe öltöztetni a lelkünket.

Az ünnepi műsor során a Vackor Óvoda és 
Bölcsőde kamarakórusa idézett karácsonyi 
dalaival fenyő- és csillagszóró illatú perceket, 
az iskolások énekeltek, verseltek, táncoltak, 
betlehemeztek, a Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Gyermekcsoport bájos, szó szerint 
angyali műsorával csalt mosolyt az arcokra, 
a Német Nemzetiségi Dalkör előadásában 
pedig tradicionális énekek csendültek fel.

A környei önkormányzat hagyományosan 
az Idősek Karácsonya ünnepségen fejezi ki 
elismerését és köszönetét a falusi kulturális ren-
dezvényeken való magas színvonalú szerep-
lésekért, a rendezvények megszervezésében 
tanúsított szorgalmas munkáért, jutalmazza 
azokat, akik a kultúra, oktatás, sport és a nem-
zetiségi hagyományok ápolása terén jelentős 
eredményeket értek el. A képviselő-testület 
Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottsága jelöltjeinek sorában idén is szép 
számmal gyűltek a nevek. A szakbizottság 
oklevelét és ajándékutalványát Vadász Éva, a 
testület elnöke, valamint Takácsné Eichhardt 
Emma adta át a jutalmazottak részére.

A környei rendezvények kedves résztvevője 
a Német Hagyományőrző Gyermekcsoport, 
amely mindenki arcára mosolyt varázsol 
táncaival, népi játékaival. A csoport vezetője, 
Krállné Mózer Nikoletta fáradhatatlan munká-
ja elismeréseként vehette át a jutalmat.

Elismerésben részesült 
Bublovics István, akit 
a falu úszóként ismert 
meg, az elmúlt évben 
azonban kajakozásra 
váltott, s eredményei 
ebben a sportágban 
is figyelemre méltó-
ak. Idén a Graboplast 
Maraton Magyar Baj-
nokságon két bronz-
érmet szerzett. Ezüstér-
mes teljesítményt nyúj-
tott a Komárno 59. Nagydíjon, az Országos 
Diákolimpián, a Vidék Bajnokságon, majd a 
Magyar Bajnokságon, a régiós diákolimpián. 
Az Eszkimó, Indián Játékokon Oroszlányban 
bronzérmes lett. Lábatlani versenyét a saját 
korosztályában egyesben és váltóban is meg-
nyerte, az idősebb korosztályos versenyben 
második lett. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
javaslatára négyen részesültek jutalomban. 
Elsőként Szántó Csongor, aki három eszten-
deje hívja kisbíróként szüreti mulatságba a 
környeieket. Kolozsvári József a szüreti prog-
ram lovasainak, fogatainak szakértő, hozzáér-
tő koordinálásáért, Barta Sándorné és Wéber 
Erzsébet a kézműves foglalkozások gondos, 
színvonalas megszervezéséért, előkészítéséért 
és lebonyolításáért vehetett át ajándékot.

És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban 
a rendezvények elmaradhatatlan segítőit 
díjazta a bizottság. Köztük olyanokat, akik 
már hosszú-hosszú évek óta részt vesznek 
az előkészítésben és a műsorok, bálok utáni 
visszapakolásban. Ők azok, akik az első hívó 
szóra jönnek és végzik a nehéz feladatokat. 
Cipelik a székeket, asztalokat, állítják fel a sát-
rakat, rohannak egy-egy eszközért, felelnek 
a hangosításért, kezelik az erősítőket, készítik 
a felvételeket. Mindent megtesznek, hogy 
az adott műsor, rendezvény zökkenőmen-
tes legyen – az elnök ezekkel a szavakkal 
szólította a színpadra Bakos Martint, Hajma 
Mihályt, Hartman Alexet, Hoffart Ákost, Holló 
Martint, Pankotai Klaudiát, Popovics Milánt 
és Rózsa Mátét.

Az önkormányzat ezúttal is vásárlási utal-
vánnyal kedveskedett a település hetven év 
feletti lakosainak, a személyenkénti négyezer 
forint értékű bonnal 480 idős embert ajándé-
kozott meg. Aki nem tudott részt venni az ün-
nepségen, az január 31-éig veheti át az utal-
ványt a Polgármesteri Hivatal pénztárában. 

Az Idősek Karácsonya ünnepség után egyre 
szaporábban hullottak a hópelyhek, mintha 
az égiek is jelezték volna: különleges percek 
érkeztek el, amikor a környeiek is hazavihetik 
otthonaikba a Betlehemi Békelángot.

A Szeretetláng Jézus Krisztus születésének 
helyéről indult Európába. A Születés Templo-
mában égő örökmécsesről származó lángot 
repülővel vitték Bécsbe, ahol az egyes or-
szágok nemzeti cserkész-küldöttségei vették 
át és juttatták el saját hazájukba. Magyar-
országra a láng először 2008-ban érkezett 
Gödöllőre, s idén harmadik alkalommal 
térségünkbe, Héregre, melynek katolikus 
templomában 19-én Környe nevében Beke 
László polgármester vette át. 

Az idei évben egy 12 éves cserkész, egy 
önkéntes tűzoltó kisfiú hozta el Bécsbe a lán-
got, ami biztos egy életre szóló csodálatos 
élményt jelentett számára. Ez a láng a hit, a 
remény, a béke és a szeretet fontosságát erő-
síti majd az otthonokban, s azt, hogy mind-
ezek nem csupán karácsonykor, hanem 
az élet minden napján nélkülözhetetlenek 
– fogalmazott a polgármester az átadási 
összejövetelen a falu karácsonyfájánál.

A Művelődési Ház elé gyermekek, felnőt-
tek egyaránt érkeztek átvenni a Szeretetlán-
got, melynek fényénél Nagy Péter tiszteletes 
az agyonhajszolt, túlzsúfolt mindennapokra 
utalva így fogalmazott: ezen a karácso-
nyon szorítsunk helyet a teendőink között, 
fogadjuk otthonunkba és zárjuk szíveinkbe 
a közénk jött szeretetet, Jézus Krisztust. For-
duljunk egymás felé még az amúgy nehéz 
pillanatokban is békességgel és szeretettel. 
Mert hiszem, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor 
nem csak az első karácsony éjszakájának 
valóságát élhetjük át, hanem a karácsony 
igazi lényegét is: Isten nem hagyta magára 
ezt a világot, hanem úgy szerette, hogy az 
Ő Egyszülött Fiát adta érte...
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Iskolai karácsony
A családok otthonát, a szenteste 
meghitt hangulatát idézték a Mű-
velődési Ház falai közé december 
21-én délelőtt az általános isko-
lások. Karácsony ünnepéhez sok-
sok népi ének és dal kapcsolódik. 
Ha ezeket énekeljük, vagy csak 
hallgatjuk, megsegíti a szívünk 
ünneplőbe öltöztetését. Szarka 
Katalin felkészítésében az énekkar 
előadásában öt ilyen dal csendült 
fel, majd a 4.b osztályos gyerekek 
Gondek Katalin gyűjtésében és 
dramatizált elrendezésében ver-
sekkel varázsolták a színpadra a 
tél hangulatát. 

A most következő műsorszám 
ajándék a művészeti iskola 
táncosaitól és pedagógu-

suktól, László Mártától – hangzott el a nép-
táncosok produkciója előtt, hiszen ajándék a 
fény, mely nélkül nem élnénk, és a békesség, 
a nyugalom, melyet a közösen választott 
zenéjükre készült koreográfia árasztot t.  
A dalban táncuk karácsonyi üzenete is el-
hangzott: „nincs más út csak a jó szó…”, mert 
a jó szó csodákra képes!

Karácsony közeledtével máig őrzöt t, 
szép magyar népszokás a karácsonyi bet-
lehemezés, amikor a gyerekek, felnőttek 
megjelenítik Jézus születésének eseményeit.  
A 4. a osztály diákjai betlehemes műsorukkal 
léptek színre Láng Éva és Odlerné Takács Zsu-
zsanna felkészítésében, hiszen Karácsonykor 
Jézus születését ünnepeljük. Ügyeljünk rá, 
hogy úgy, mint saját születésnapunkon is, ne 
az ajándék legyen a középpontban, hanem 
az ünnepelt – szólt az ő üzenetük.

Az iskolások karácsonyi ünnepségén a 
képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága idén is jutalomban 
részesítette azokat a diákokat, akik az év 
során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 
sport, előadó művészet területén, vagy aktív 
résztvevői a falu közösségi, kulturális esemé-

nyeinek. Vadász Éva, a testület elnöke, vala-
mint Takácsné Eichhardt Emma ezúttal négy 
diáknak és egy pedagógusnak gratulált.  
A sport területén elért kimagasló eredmé-
nyéért elsőként Marosi Áron (6. a) vehetett át 
jutalmat. Áron néhány éve ismerkedett meg 
a teremkerékpározással, kiváló eredményeit 
tehetségének, szorgalmának, kitartó munká-
jának köszönheti. 2016-ban a Szlovák Kupán 
második helyezett lett, idén már nem talált 
legyőzőre. E mellett megnyerte az Országos 
Bajnokságot, és a XVI. Bokod Kupán is elhó-
dította a legfényesebben csillogó serleget.

A második díjazott egy testvérpár, Horthy 
Balázs és Ákos volt. Mindketten nagyon sze-
retnek futni és mindketten nagyon komolyan 
veszik a sportolást. Együtt járnak versenyről 
versenyre. A hazai és a nemzetközi mezőny-
ben is letették már névjegyüket.

Horthy Balázs (2. b) 2016 októberében 
vett részt először hosszútávfutó versenyen, 
a Running Warriors-Kamaraerdő Budapest 
terep akadályfutó versenyen, ahol 50 
indulóból 6. lett. A lókúti Körtevirágzás 6 
kilométeres terepfutáson 2. helyezett lett, 
a Gaja Trail terepfutást kilencedikként (22 

nevező), a Tatai Haas Maratont a 
felnőttek között tizenkilencedikként 
(35 nevező) zárta. Szeptemberben 
a Running Warriors-Kamaraerdő-
Budapest terep-akadályfutó ver-
senyen is elsők között végzett, októ-
berben megnyerte a Bakony Teteje 
Félmaraton-Bakonybél gyermek 
futamát, novemberben a Márton 
Napi Napló Trail-Veszprém gyer-
mek futamon 8. helyezést ért el, a 
Futapest Várgesztes terepfutás 4,8 
kilométeres futásán 6. helyezett lett, 
összesítésben a 141 indulóból a 64. 
Inkább a felnőtt futamokban indul, 
mert a hosszabb távokat szereti. El-
képzelése szerint hosszútávfutó lesz.

Testvére, Ákos (5. b) október-
ben a Bakony Teteje – Bakonybél 
Félmaratonon korcsoportjában 

bronzérmet szerzet t, a Dunaparti Futó-
parti-Esztergom 10 kilométer felnőtt férfi 
kategóriában 74 főből az 54. helyezést érte 
el, novemberben a Márton Napi Napló Trail-
Veszprém-gyermek futamon 9. helyezett lett, a 
Futapest Várgesztes terepfutás 4,8 kilométeres 
versenyén 8. helyezett korosztályában, összesí-
tésben a 141 nevezőből a 71. helyezést érte el. 

A bizottság Tisch Andrást (8. b) is jutalom-
ban részesítette. Ő az elmúlt évek során 
nagyon sokat szerepelt a Szivárvány Tánc-
együttesben, melynek most is aktív tagja. 
Emellett szívesen vett részt a Művelődési Ház 
ünnepi műsoraiban, számos falusi rendez-
vény szereplője volt. A remények szerint a 
középiskolai tanulmányai mellett is lesz ideje 
e tevékenységek folytatására.

Trézlné Staudinger Csilla a művészeti isko-
la néptánc tagozata nevében vehetett át 
jutalmat. A legnépesebb tagozat minden 
évben elkápráztat táncaival, előadásaival. 
Az óvodásoktól a felnőttekig nagyon sokan 
szerették meg a néptáncot, a néphagyomá-
nyokat, népszokásokat. Szívesen tesznek ele-
get külföldi meghívásoknak. Többször jártak 
már Szlovákiában, Erdélyben, Szlovéniában.

Száz csomag készült
100 idős, egyedülálló nyugdíjast, gyermeküket egyedül nevelő szülőt 
és nagycsaládosokat támogatott karácsony előtt a Vöröskereszt 
környei szervezete. A csomagokhoz megvásárolt élelmiszerek összér-
téke a számlák alapján 206 ezer forint, ám a tényleges értékük ennél 
magasabb.

A ndor Ildikó titkár, mint minden évben, már ősztől figyelte az 
áruházak akciós kínálatait, gyűjtötte a kuponokat, hogy a ren-
delkezésükre álló pénzkeretből minél gazdagabb csomagokat 

állíthassanak össze a szegényebb sorsúak számára. Rizs, liszt, cukor, 
tészta, sárgaborsó, kakaó, löncshús, májkrém, tea, pudingpor, puszedli 
és szaloncukor – végül ezek az élelmiszerek kerültek a táskákba, azok 
pedig környei, tagyosi, irtáspusztai, szentgyörgypusztai otthonokba, 
megszépítve ezzel a rászorulók ünnepét. A Vöröskereszt környei szerve-
zete ezúton köszöni a támogatók és önkéntesek egész éves önzetlen 
segítségét, munkáját, amellyel nemcsak karácsony előtt, hanem a 
2017-es esztendő egészében hozzájárultak a szegényebb sorsúak 
támogatásához, a szervezet karitatív feladatainak ellátásához. 

Banyák is kotyoltak
Szabad-e a kendtek tisztességes, becsü-
letes házánál lucázni? Szabad-e kotyolni? 
– hangzott a kérdés december 13-án a 
környei általános iskola valamennyi osz-
tályában, a polgármesteri hivatalban, és 
a Vackor Óvoda és Bölcsődében. A Kis-
faludy Mihály Általános Iskola néptánco-
sait – természetesen – minden helyszínen 
„igen” felelet várta, így máris rázendíthet-
tek a nótára: „Luca-luca kitty-kotty, gala-
gonya három, a pálinkát várom. Ha nem 
adnak szalonnát, levágom a gerendát. 
Ha nem adnak körtét, elviszem a Böskét…”

E zúttal valóban okkal riogattak Böske 
elvitelével, hiszen a László Márta 
által megteremtett, majd három 

évtizedes múltra visszatekintő lucázás so-
rán talán még soha nem volt példa arra, 
hogy lányok is részt vegyenek a szeren-
csekívánásban. Tavaly azonban a végzős 
hölgyek úgy döntöttek, hogy „banyaként” 
színesítik a kotyolást, így a fiúkat még meg 
is táncoltatták valamennyi helyszínen. A 
legkisebbek, a kis vackorosok egy része 
megszeppenve fogadta a fehér ruhában, 
arcukat eltakarva érkezőket, míg mások hangosan kacagtak a strófák hallatán, és szinte egyként vetették rá magukat a sze-
rencsehozó szalmára. Merthogy a hiedelem szerint a szerencsekívánó strófák – mint például a „Kendtek tyúkja úgy megülje a 
tojást, mint én ezt a szalmát!” – közben elszórt szalma szerencsét hoz. Persze, csak akkor, ha az utolsó szemig felszedik a földről. 
Hogy a szalmát összegyűjtők mennyire néznek szerencsés évnek elébe, nem tudni, az viszont biztos, hogy a táncosok ezúttal 
sem panaszkodhattak: a kosaraikban folyamatosan gyűlt a narancs, mandarin és édesség, így ők igazán elégedettek lehettek 
a termésvarázslásuk gyümölcsével. 
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Szabadidő Klub: „múlnak a totyogó évek”
A szakirodalom szerint a 
gyermekek „totyogó” kor-
szaka egytől három éves 
korig tart, így ha ezzel a 
hasonlattal „játszunk”, akkor 
a harmadik születésnapját 
ünneplő Szabadidő Klub 
lassan maga mögött tudja 
a tipegő korszakát. 

A zt viszont máris hozzá 
kell tenni: a Fazekas 
Mária kezdeménye-

zésére 2015 januárjában 
létrejött klub tagjai semmi-
képp sem jellemezhetők a 
„totyogó” jelzővel, a 2017-es 
év is alaposan megmozgat-
ta a hölgyeket, urakat, akik 
közül van, aki Tatabányáról, 
van, aki Oroszlányból, és van, aki Kömlődről, 
Vértessomlóról érkezik a kéthetente tartott 
klubösszejövetelre a Művelődési Házba, 
vagy a közös kirándulások indulási helyére.

A tagok az újév első összejövetelén a 
születésnapozás mellett felidézték a tava-
lyi élményeket, emlékeket is, s bőven volt 
miből szemezgetni, hiszen a 18 klubnap 
mellet t számos kirándulás szerepelt a 
rendezvénynaptárukban. Tatára három, Bu-
dapestre két alkalommal kirándultak, jártak 

Észak-Komáromban, Szlovéniában a szemet 
gyönyörködtető orchidea farmon, és a fel-
töltő energia erdőben, visszatérő fürdőven-
dégek Komáromban és Székesfehérváron, 
ősszel pedig a móri bornapokon ismerkedtek 
a helyi nevezetességekkel, ki nem hagyva a 
pincék nedűinek megízlelését.

Tatabányai szervezésben jártak Kecske-
méten, Kőszegen, Pécsett, Nagybörzsöny-
ben, Kalocsán, kömlődi szervezésű program-
ként Ópusztaszeren, és a győri karácsonyi 

forgatagból sem hiányoz-
hattak. A klub természetesen 
idehaza is vidám hangulatú 
találkozókat tartot t, több-
ször szalonnasütést és zsíros 
kenyér partikat, és a Műve-
lődési Ház rendezvényeit is 
rendszeresen látogatták.  

A megalakulásuk harma-
dik évfordulójára is naptárt 
készíttettek, megörökítve és 
átvarázsolva az idei évre 
a kirándulásaik legszebb, 
legemlékezetesebb pillana-
tait, miközben már javában 
tervezik a következő hóna-
pok programtervét, hiszen 
– ahogy a születésnapi, évin-
dító találkozón is elhangzott – 
még annyi minden vár rájuk, 

amit látni kell szép kis hazánkból. 
A klub természetesen továbbra is várja 

mindazokat, akik egy vidám, összetartó, a 
kirándulásokat kedvelő közösséghez szeret-
nének tartozni. A csapat minden második 
hétfőn 14 órától, legközelebb január 22-én 
tartja összejövetelét a Művelődési Házban. 
Ha valaki telefonon szeretne érdeklődni, Fa-
zekas Mária a 20/256-4732-es számon érhető 
el, valamint e-mailen a marikafazekas56@
gmail.com címen.

Vissza- és előretekintés
A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017. december 31-én 38 taggal, 
valamint közel 6 ezer társadalmi (önkéntes) 
munkaórával zárta az évet. Polgárőreink 4 
296 órát voltak szolgálatban, ez idő alatt 
158 esettel foglalkoztak. Tűzoltóink az el-
múlt évben 32 alkalommal vonultak, ebből 
négyszer Környe közigazgatási területén 
túlra. Tagjaink átlagéletkora országosan az 
egyik legkisebb, 21 év. 

T avaly augusztusban egy 0-24 órában 
hívható ügyeleti rendszert alakítottunk 
ki, minden bizonnyal ez is szerepet 

játszott abban, hogy az elmúlt esztendő a 
polgárőrök és tűzoltók számára egyaránt 
nagyon eseménydús év volt.

Hozzám a tűzoltók állnak közelebb, így az 
ő bemutatásukkal kezdem. Az egyesületből 
28 fő foglalkozik az önkéntes tűzoltósággal, 
ebből 19 közfeladatot ellátó személy (18. 
életévét betöltött, büntetlen előéletű, alap-
képzéssel, egészségügyi alkalmasságival 
rendelkező), azaz vonul a káresetekhez.  
A segélykérés leadását követő 8. percben 
az egység megkezdi a vonulást, a 11. perc-
ben már a helyszínen beavatkozik. Minden 
"szer"sofőr rendelkezik helyismerettel, vala-
mint megkülönböztető hang és fényjelzés 
használatára jogosító pályaalkalmassági 
vizsgával. Egyesületünk 2 csapata (női és 
extrém kategóriákban) is dobogós első 
helyezést ért el a megyei tűzoltó napon.  
A felszerelések, egyéni védőeszközök tekin-
tetében a környék egyik legjobban felszerelt 
önkéntes tűzoltósága a környei. Büszke 
vagyok arra, hogy a tulajdonunkban lévő 
eszközöket  munkánkkal, a civil szervezetek 
részére kiírt pályázatokkal, valamint a tagdí-
jakból származó bevételből vásároltuk meg. 

(A tagok tehát, mint az előző mondatból 
is kiderült, az önkéntes munkaórák mellett 
tagdíjfizetéssel is hozzájárulnak az egyesület 
működéséhez.)

2015 augusztusa óta rendelkezünk két 
motoros láncfűrésszel, egy motoros gyorsda-
rabolóval, egy motoros zagyszivattyúval, két 
elektromos tisztavizes szivattyúval, egy CO 
mérő készülékkel, valamint műszaki menté-
sek, tűzesetek elhárításának felszereléseivel, 
kéziszerszámaival. Éves szinten minden tűzol-
tónak részt kell vennie két ellenőrző, illetve 
két időközi gyakorlaton.

A másik szakág a polgárőrség. Valaki – 
nem is olyan rég – megkérdezte tőlem, mivel 
foglalkozik egy polgárőr. Akkor mosolyogva 
azt feleltem, mindennel, amivel egy tűzoltó 
nem. Nagyon szerteágazó a tevékenysége, 
hiszen a közterületi járőr- és figyelőszolgálat 
mellett jelzőőri feladatot is ellát. Környe terü-
lete 45 négyzetkilométer, közel 1500 ingatlan-
nal, valamint 1 központi, 7 külterületi és 3 ipari 
területtel rendelkezik. Egyesületünk minden 
tagja (tűzoltóként is!) alap esetben polgárőr. 

Nincs olyan napszak községünkben, ami-
kor ne lenne valaki szolgálatban, ugyanak-
kor mégsem lehetünk ott figyelő tekintettel 
minden egyes percben minden egyes 
háznál, vagy akárcsak Környe minden egyes 
utcájában. És gyakran a gyanúsnak vélt 
személyekről sem kapunk értesítést.

A betöréseket, közterületről vagy ma-
gántulajdonból történő eltulajdonításokat 
elsősorban mindenkinek magának kell meg-
előznie, mi a prevencióban csak segítséget 
nyújthatunk, ha a mi munkánkat is segítik... 

Az egyik nagyon nagy segítség az lenne, 
ha a lakosok feljegyeznék az utcában gyanú-
san parkoló járművek rendszámát, típusát és 
eljuttatnák nekünk, vagy a körzeti megbízott 

rendőrnek. A másik pedig, ha óvó tekintettel 
figyelnénk, figyelnének egymásra, s nem „csak” 
a szomszéd, vagy utcabeli vélelmezett szabály-
sértése miatt érkezne telefon egyesületünkhöz. 

2017-ben kétszer annyi szabálysértési be-
jelentés érkezett, mint korábban. Feljelentést 
egyetlen alkalommal sem tettünk, minden 
esetben csak tájékoztattuk a lakosokat a 
szabálysértés elkövetéséről, felszólítottuk a 
cselekedet haladéktalan befejezésére. Saj-
nos nem egyszer érte az intézkedő polgárőrt 
atrocitás, az érintett részéről heves szóváltás, 
egyet nem értés. Itt szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy a polgárőr közfeladatott 
ellátó személy büntetlen előélettel, valamint 
a társadalomra példamutató magatartással 
él, polgárőrtanfolyamot végzett.

Egyesületünk kölcsönösen jó kapcsolatot 
ápol Környe Község Önkormányzatával, a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környével, a 
Polgármesteri Hivatallal, a falu intézményeivel, 
civil szervezeteivel, a megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatósággal, a megyei Rendőr-főkapi-
tánysággal, a Tatabányai Rendőrkapitány-
sággal, Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal, 
a megyei Polgárőr és Tűzoltó Szövetségekkel, 
valamint a körzeti megbízott rendőrökkel.

Kérjük, ha gyanúsat észlelnek, vagy se-
gítségre van szükségük, hívják bizalommal 
a 06 20/311-3638-as telefonszámot, hisz 
szabadidőnkben az Önök biztonságáért 
járőrözünk, látjuk el feladatainkat! És termé-
szetesen idén is várjuk azon környeiek jelent-
kezését egyesületünkbe, akik a 18. életévüket 
betöltötték, vállalják az alapszabályban, 
továbbá az etikai kódexekben foglaltakat, 
a kötelezettségeket, valamint szeretnének 
egy lendületes, jó csapathoz tartozni és tenni 
Környéért önkéntesen.

Popovics Milán alelnök, mb. szolg.pk.

TÁJÉKOZTATÓ  

január 30-án (kedd) 10 órakor  

a környei Művelődési Ház  

olvasótermében!

Érd.: Tel.: 70/622-2708; 34/560-321

Személyesen: Oroszlány, Rákóczi F. út 21/A,  

a postával szemben

E-mail cím: jelentkezes@birt.hu

LCF Baby Club és LC Jazz Mataz 

 Zenés-játékos angol tanfolyamok 
6 hónapostól 3 éves kisgyerekek és szüleik 

számára a környei Művelődési Házban

Nyelvtanulás már pici korban? Igen!
A legújabb nyelvoktatással kapcsolatos kutatások eredményei azt mutatják, 
hogy minél korábban kezd egy gyermek idegen nyelvet tanulni (természetesen 
a korának megfelelő módszerrel), annál könnyedebben, gyorsabban és jobb 
kiejtéssel képes azt elsajátítani. Így minél korábban lehetőséget biztosítunk 
gyermekünknek az idegen nyelvvel való megismerkedésre, annál többet 
tettünk annak érdekében, hogy magas szinten elsajátítsa azt.

Élményszerű nyelvtanulás észrevétlenül?
Igen! A Kids Clubban, ahol még a nyelvtanulás is gyerekjáték! 

Gyere és próbáld ki te is!

LCF Kids Club Nyelviskola Környe
Krállné Mózer Nikoletta
kidsclubkornye@gmail.com
www.facebook.com/KidsClubHungary

Várlak Benneteket szeretettel csütörtökönként  
10 órától a Művelődési Házban!

Krállné Mózer Nikoletta

Ködös, de kellemes idő kísérte a búcsút
Tavaly mínusz 16 fokban tartották Környén 
Magyarország első búcsúját, idén azonban 
jócskán fagypont fölé kúszott a hőmérő 
higanyszála. Talán a kedvező időjárásnak 
is köszönhető, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe által rendezett vá-
sáros kirakodásra ezúttal a korábbiaknál 
lényegesen többen látogattak el.

P ár évtizeddel ezelőtt még az év egyik 
legjelentősebb eseményének számí-
tott a családok életében a környei 

búcsú, ilyenkor hazalátogattak a távolabbra 
költözött rokonok, sorra érkeztek a faluba a 
vendégek, a házigazdák pedig szó szerint 
terülj-terülj asztalkámmal várták őket.

Az ország első búcsújának hagyománya 
évszázados múltra tekint vissza Környén, 
hiszen a falu Római Katolikus Vízkereszt 
Templomát a Három Királyok tiszteletére 
szentelték fel. A búcsút idén az újesztendő 
első vasárnapján, hetedikén tartották, a 
katolikus templomban Bedy Sándor plé-
bános celebrált misét, annak áldozatát 

az egyházközség tagjaiért 
mutatva be. A január 6-ai 
Vízkereszthez, Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepéhez 
kapcsolódó vásáros kirako-
dás valamikor fénykorát élte 
Környén, hosszú éveken át a 
falu központjában várta a lá-
togatókat a búcsúi forgatag, 
majd a sportpályán, aztán 
olyannyira megkopott, hogy 
volt olyan esztendő, amikor 
egyetlen léggömbárus ácsorgott a mínu-
szokban vásárlókra várva. A hagyományt a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elevenítette fel először 2016-ban, idén tehát 
már harmadik alkalommal várták a szerve-
zők pogácsával, teával, forralt borral a mise 
után az óvoda előtti térre érkező vendége-
ket, miközben a Schwowischi Buam zenekar 
térzenével szórakoztatott. 

Idén nem csak az érdeklődők, a vásáro-
sok száma is gyarapodott, Tirhold Kármen 
elnök jóleső érzéssel nyugtázta, ahogy a 

legkisebbek rácsodálkoznak a halacskás 
zsákbamacskára, a körhintára, és a rég-
múlt időket idéző nyalókákra, mézeskalács 
szívekre, különböző figurákra, vattacukorra. 
Egy idő után már nem is akadt gyerkőc, aki 
ne szorongatott volna valamilyen játékot, 
plüssállatkát, vagy óriás lufit.  Kiváló gondolat 
született tehát két éve a hagyomány felele-
venítésével, hiszen így az egészen kicsik, 
fiatalok is megízlelhetik a búcsúi hangulatot, 
az idősebbek pedig nosztalgiázva idézhetik 
fel több évtizedes emlékeiket. 



10 11

Megérkeztünk!Születésnaposok
„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

85 esztendős
Szabó Zsigmondné sz. Marosi Mária (január 1.) 

Horváth Béláné sz. Rigó Erzsébet (január 8.)

80 esztendős
Csamangó Józsefné sz. Belső Mária (január 20.) 
Fogarasi Istvánné sz. Támtom Mária (január 25.) 

Lengyel Ferencné sz. Grosz Elvira (január 28.) 
Kiss Károly (január 30.)

75 esztendős
Tóth Istvánné sz. Süle Mária (január 10.) 

Pálosné Dr. Bogád Judit Rózsa (január 10.) 
Németh Imréné sz. Elek Julianna (január 17.) 

Szlafkai Bertalan (január 18.) 
Kiss Károlyné sz. Golda Regina (január 25.)

70 esztendős
Mike Józsefné sz. Keszán Ilona (január 20.) 

Grosz Ferenc (január 23.) 
Mikiténé Kovács Katalin (január 27.) 

Fóthi Álmos Zoltánné sz. Varga Lenke Irén (január 30.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Decemberben köszöntöttük  
születésnapja alkalmából  

Tufár-Pap Sándort, Rácz Istvánné sz. Kása Margitot 
és Borbély Miklóst, de sajnos véletlenül  

idősebbnek tüntettük fel a hölgyet és két urat.  
A 80 esztendős ünnepeltek elnézését kérve  
kívánunk számukra ismét sok boldogságot!

„Azt kérdezed tőlem, hogyan vártalak?  
Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra

jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgeteget  
– ezer pici jelből tudtam jöttödet.”

A Környei Hírhozó előző megjelenése óta két kislány és há-
rom kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. Sok 
szeretettel köszöntjük:

Ambrus Attila és Fülöp Mária  
kisfiát Ágostont, 

Molnár János és Nagy Tünde  
kislányát Elizabetet,

Hajdu Roland és Magda Zsuzsanna  
kislányát Esztert,

Zsebők Péter és Janega Edina  
kisfiait Pétert és Balázst.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők 
gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, 
amennyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. 
Igénylés esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves 
kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti fel. Az összeg 
otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró 
körülmény, ha már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 
éves koráig nem rendelkezik legalább középfokú, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy 
ha nem a programban meghatározott célokra kívánja a részére 
elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automatikusan, 
azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Sorban harmadszor hódította el a Halszem a Karácsony Kupát

Amit jó, ha tudunk... a háziorvosi helyettesítésről
Dr. Bublovics Péter háziorvos hívta fel figyelmünket a háziorvosi helyettesítéssel kapcsolatos két fontos tudnivalóra. A gon-
dok valójában technikai okokból merülnek fel, de nagyon fontos, hogy ezeket mindenki megismerje és együttműködjön 
az orvossal, ha úgy adódik. A helyettesítő háziorvos, mint az a Környei Hírhozó hasábjain is gyakran olvasható, a működési 
engedélyben foglaltak szerint a helyettesítést saját rendelőjében és saját rendelési idejében látja el. 

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉG
A helyettesítő orvos rendelője telefonon átirányítással érhető el. A gyakorlatban ez így valósul meg: a beteg tárcsázza XY, 
egyébként távollévő orvos rendelőjét, a hívás az átirányítás miatt 3-4 tárcsahang után jelentkezik a helyettesítő orvosnál. Ezért 
fontos, hogy a páciens híváskor legalább 7-8 tárcsahangot várjon meg türelemmel, és legyen megértő, ha a rendelő nem 
jelentkezik azonnal a vonal másik végén, ami egyébként a munkarend miatt sem valósítható meg. Az effajta telefonos elérhe-
tőség munkanapokon 8-16 óra között biztosított. 

SZAKORVOSI JAVASLATHOZ KÖTÖTT, KIEMELT TÁMOGATÁSÚ GYÓGYSZER FELÍRÁSA 
A helyettesítő orvosnak saját rendelőjében közvetlenül nincs módja szakorvosi javaslathoz kötött kiemelt támogatású gyógyszer 
felírására, mert ahhoz fizikailag is rendelkezésre kell állni az érvényes szakorvosi javaslatnak, és az azon szereplő adatokat re-
ceptírás előtt számítógépen rögzíteni kell. Ezeket az adatokat a program ahhoz, hogy jogszerű legyen a receptírás, rányomtatja 
a vényre, illetve belekódolja a receptre rányomtatott vonalkódra is. 

Hiába van a betegnek érvényes szakorvosi javaslata, ha az a helyettesítő orvosnál nem áll rendelkezésre, mivel a két orvosi 
rendelő számítógépes rendszere teljesen különálló. Tehát, az egyik rendelőben dolgozó orvos nem látja a másik rendelő számí-
tógépes adatbázisát. A két rendszer összekapcsolása a jelenleg hatályos szigorú adatvédelmi törvények miatt nem lehetséges. 
A szakorvosi javaslathoz kötött gyógyszer felírását szigorúan ellenőrzik, és ha nem jogszerű, akkor a felíró orvost pénzbüntetéssel 
is szankcionálják. A helyettesítő orvos csak abban az esetben tud jogszerűen írni kiemelt támogatású  receptet, ha a beteg 
magával viszi és bemutatja az érvényes szakorvosi javaslat fénymásolatát. 

Ennek hiányában a helyettesítő orvos két dolgot tehet csupán:
1.  Nem ír ilyen receptet.
2.  Felírja a kért gyógyszert, készítményt jogszabály szerinti normatív támogatással,  
 amely a beteg számára 8-10 szeres árnövekedést jelent.

Évbúcsúztató
Nagyjából kétszázötvenen búcsúztatták az óévet a környei általános iskolában a már hagyományos szilveszteri bál keretében, s akik 
úgy döntöttek, hogy éjfélkor itt hallgatják meg a Himnuszt, ezúttal sem csalódtak: a Schwab N Roll ezúttal is fergeteges hangulatot 
teremtett, az utolsó vendégek majdnem öt órakor indultak haza.

A z 1200 értékesített tombolával gyarapított bevételből a költségek levonása után 424.000 forinton „osztozhat” fele-fele arányban 
az iskola és az óvoda, hiszen a bál hasznát a szervezők a falu legkisebb, illetve legifjabb gyermekeiről gondoskodó intézmé-
nyeknek ajánlják fel. Köszönet a bál szervezéséhez, a terem rendezéséhez és díszítéséhez nyújtott segítségért Asztalos Csabá-

nak, Benedek Csengének, Csáki Dorottyának, Hartman Alexnek, Hartman Ivettnek, Hoffart Ákosnak, Holló Martinnak, Magda Ginának, 
Magosi Juditnak, Magosi Kittinek, Murcsik Zsoltnak, Pankotai Klaudiának, Popovics Milánnak, Rostás Péternek, Rostos Zsuzsannának, Rózsa 
Máténak, Samu Károlynak, Táncos Máténak, Varga Bendegúznak, Varga Sándornak és csapatának, Virágh Dávidnak. S egyáltalán 
nem utolsó sorban köszönet a bál támogatóinak, akik a következők voltak: • Baracskai Gép Kft. • Barátok Asztala Étterem (Kecskéd)  
• Csáki Csaba • Eck Fa Kft. • Faforg Span Kft. • Fémex Kft. • Géniusz Trade Kft. • Hoffart Zoltán • Kényelem Bútor Kft.  
• Kesztler Klíma Kft. • Kollár Vill BT. • Környe Beton Kft. • Kulman és Társa Kft. • Plantágó Gyógyszertár • Prekob Tüzép • Reichnach 
György • Simon Méhészet • Stofi Dohánybolt  • Transintertop Kft. • Török Kft. • Vértes Energetika Kft. • Virág Kuckó • Zacsek és 
Társa Ági Élelmiszer Bolt

Török Mihály képviselő
Mit dobtok fel? 10-0-ra kell kikapnunk, és 
tiétek a kupa – így élcelődtek a Halszem 
zömmel kecskédi játékosai a Karácsony 
Kupa utolsó meccse előtt, melyet a környei 
Vashíd csapatával játszottak. Az egyik hal-
szemes viszont igen komolyan leszögezte: 
én nem fekszem le! A meccs lezsírozásának 
lehetősége persze valóban csak vicc szint-
jén vetődött fel, ezt a játéktéren is nagyon 
gyorsan egyértelművé tette a tavalyi kupa-
győztes csapat.   

E lső alkalommal 36 évvel ezelőt t, 
1981-ben csaptak össze a környei 
általános iskola tornatermében lab-

darúgócsapatok, hogy eldöntsék, ki viheti 
haza a Karácsony Kupát. Azóta sem múlt 
el egyetlen december sem a már hagyo-
mányos karácsony előtti teremfoci nélkül, 
melynek rendezője az önkormányzat kép-
viselő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága.

Bár december közepén a szokásosnál 
kevesebben érkeztek, a három együttest 
ez egyáltalán nem zavarta, hiszen a fő „ri-
válisok”, a Kisház FC, a Vashíd és a Halszem 
ott volt, és küzdött az elsőségért. A körmér-
kőzéseket zárta a bevezetőben is jelzett 
összecsapás, addigra a Kisház FC harmadik 
helyéhez már nem fért kétség, a Vashídnak 

azonban matematikai esélye még valóban 
volt a kupa megszerzésére. A hazai gárda 
meg is tett mindent a fényesen csillogó serle-
gért, de mintha még a szerencse is elpártolt 
volna mellőlük: míg az ő kapura lövéseiknél 
gyakran a kapufa zengett, addig a másik 
gárdánál zömmel a háló rezgett. A meccs 
végül a Halszem 6-3-as győzelmével zárult, 
így 2015 és 2016 után 2017-ben is ők szerezték 
meg a Karácsony Kupát a Vashíd elől.

A torna legjobb játékosai is a kupagyőztes 
formáció tagjai voltak, a Gólkirályi címet 
nyolc góllal Pető Dániel szerezte meg, míg a 
legeredményesebb hálóőrnek Szabó József 
bizonyult.
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Szabad a téka!  
Január 16-ától 30-áig a Művelődési Házban

A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár a részére felajánlott könyvekből tart jótékony-
sági vásárt a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 16-ától 30-áig hétköznapokon 
10 és 17 óra között, hétvégén rendezvények ideje alatt. A felajánlásoknak köszönhetően 
egyre frissülő kínálatban megtalálhatóak szépirodalmi művek, utazással, a nagyvilággal 
kapcsolatos ismeretterjesztők, mesekönyvek, ifjúsági kiadványok és ponyvaregények. 
A könyvekből az érdeklődők díjmentesen válogathatnak, esetleges adományaikkal a 
Vöröskereszt környei szervezetét támogatják!

Programok

Baba-Mama Klub
Baba-Mama klub Jenei Zita és Kehl Kla-
udia szervezésében hétfőnként a környei 
Művelődési Házban! A totyogó, örökmozgó 
apróságokat és anyukáikat a 9.30-kor, míg 
a csecsemőket (egy éves korig) a 11 órakor 
kezdődő foglalkozás várja az Olvasóte-
remben. Közös mondókázás, beszélgetés, 
tapasztalat- és élménycsere, számos sok 
szép pillanat a kicsik és anyukáik számára a 
Baba-Mama Klubban! A szervezők február 
8-án (csütörtök) Baba-Mama Klub farsangi 
mulatságot rendeznek. Érkezés 13 órától 
vidám hangulatban, aki teheti maskará-
ban, jelmezben. 14 órakor díjtalan Ringató 
foglalkozás kezdődik Farkas Emőkével.  
A Baba Farsangra mindenkit sok szeretettel 
várnak a klubvezetők! 

Félévi vizsgák a művészeti tagozatokon
Január közepén megkezdődött a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánc és grafika tanszakos diákjainak nyílt félévi vizsgái, illetve bemutatóinak 
sora. A művészeti iskolás néptáncosok csoportvizsgái idén is a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából szervezett programokhoz kapcsolódóan a Művelődési Házban zárulnak 
január 19-én.  A felsősök nyitották az általános iskola néptánc tagozata nyílt félévi 
vizsgáinak sorát január 15-én, a 3-4-5. osztályosok 18-án, csütörtökön 15.30-tól adnak 
számot tudásukról, míg az elsősök és másodikosok 23-án, kedden 15.30-tól.  A tagozat 
néptánc-pedagógusa, László Márta az óvodás előképzős tánccsoportok szüleit, nagy-
szüleit is bemutató órára invitálja a Vackor Óvoda és Bölcsődébe, őket 24-én, szerdán 
délután fél 4-től várja. 

A művészeti iskolás néptáncosok csoportvizsgái idén is a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából szervezett programokhoz kapcsolódóan a Művelődési Házban zárulnak 
január 19-én, pénteken. 15 órától László Márta vezetésével népi játszóház várja a falu 
apraját-nagyját, 16 órától a felvidéki Ekecsről érkező Kuttyomfitty Társulat előadásában 
az „Eltáncolt cipellők” tekinthető meg, majd a záró táncház során a vendégek is eltán-
colhatják cipellőiket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!
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Február 8-án  
elmarad a rendelés

A számítógépes rendszer karbantartása 
miatt február 8-án, csütörtökön elmarad a 
rendelés a Szent Rókus rendelőben. Helyet-
tesítésről Dr. Bublovics Péter gondoskodik 
saját rendelési idejében az I. sz. Háziorvosi 
Rendelőben. 

Továbbra is átmeneti  
helyen a gyermekorvosi 

rendelő és a védőnői  
szolgálat

A felújítási munkálatok elhúzódása miatt 
várhatóan 2018 júniusáig működik átme-
neti helyén a védőnői szolgálat és a gyer-
mekorvos. A védőnői szolgálat a Vackor 
Óvoda és Bölcsőben található, telefonos 
elérhetősége változatlan: 34/473-267 vagy 
06 20/214-0901. A felújítás ideje alatt gyer-
mekorvosi rendelő az Alkotmány út 21. sz. 
alatt, a régi állatorvosi rendelő (sportpálya 
felé) épületében működik, a rendelési ideje 
és telefonos elérhetősége szintén változat-
lan: 34/473-095, 06 20 9674054.

Változik  
a gyermekorvosi 
rendelés 25-én

Dr. Szegeczky Zsófia gyermekorvos értesíti 
az érintetteket, hogy január 25-én (csütör-
tök) 11 és 14 óra között tart rendelést. 

Véradás
Az önkéntes véradókat várja január 
25-én, csütörtök délután fél 1 és fél hat 
között a környei Művelődési Házban a 
Vöröskereszt. Adj vért, életet menthetsz!  
A műtétekhez, baleseti sérültek ellátá-
sához, vérkészítményekre, transzfúzióra 
szoruló betegek kezeléséhez szükséges 
vérkészlet biztosításához naponta mintegy 
1800 véradót kell toborozni. 

A donor egyetlen véradással három 
betegen segíthet: a levett vérből plazma-
készítmények, vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A véradás a véradó 
egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező 
tesztek elvégzése után nemcsak a vér-
csoportját ismerheti meg, a szűrővizsgálat 
kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, 
a szifilisz kimutatására is.

Véradó lehet mindenki, aki egészséges-
nek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még 
nincs 65 esztendős, testsúlya meghaladja 

az 50 kilogrammot. A tetoválás és a test-
ékszer nem akadály, ha elkészülésük óta 
eltelt fél év. Az adatfelvételhez lakcímkár-
tya, személyi igazolvány és a TAJ-szám (ez 
lehet a TAJ kártya, a TAJ számot tartalmazó 
irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás 
is) feltétlenül szükséges. A véradást egy 
orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgá-
lóorvos dönti el, hogy végül adhat-e vért 
a jelentkező. 

forrás: veradas.hu

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját február 5-én, hétfőn tartja 17 és 18 
óra között a Polgármesteri Hivatal képvi-
selői szobájában. A képviselőhöz mind-
azok fordulhatnak, akik segítséget, vagy 
tájékoztatást szeretnének kérni valamilyen 
problémájuk megoldásához.

Házhoz menő  
szelektív  

hulladékgyűjtés 
Környe hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 2018 
januárjától havi két alkalommal, az adott 
gyűjtési napokon szállítja el az átlátszó 
zsákokban kihelyezett műanyag, fém és 
papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi kor-
látja, a szelektív hulladékgyűjtési napokon 
a meghatározott rendszerezési feltételekkel 
megkötés nélküli mennyiségben helyezhe-
tő ki a szelektív hulladék, bármilyen átlátszó 
zsákban.

2018 első félévében  
az alábbi időpontokban lesz  

házhoz menő szelektív gyűjtés:

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növé-
nyeket a szolgáltató megfelelő teherbírású 
zsákban, illetve maximum 70 centiméter 
hosszú, és 50 centiméter átmérőjű kötegek-
ben összekötve, alkalmanként legfeljebb 
0,5 köbméter mennyiségben szállítja el 
az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű 
és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett 
ágnyesedéket a társaság nem szállítja el. 
A meghirdetett gyűjtési napon kívül a kom-
munális hulladékszállítás napján is elviszik 
a zöldhulladékot, amennyiben az a cég 
emblémájával ellátott többlethulladékos 
zsákban van kirakva, melyet külön meg 
kell vásárolni. A komposztálható hulladékot 
úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne 
szennyezze, a zsákban kihelyezett zöld-
hulladék közé kommunális hulladék NEM 
kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN
január 16. és 30., február 8., március 8., 

április 9., május 8., június 5.  

KÖRNYÉN 
január 24., február 16., március 19., április 

24., május 29., június 26.

A szolgáltató januárban gyűjti össze a 
fenyőfákat, melyet idegen anyagoktól 
mentesen (pl. csillagszóróktól, fényfüzé-
rektől, egyéb díszektől) kell a közterületre 
kihelyezni a szelektivitás és az újrahasz-
nosíthatóság érdekében. A szolgáltató a 
januári zöldhulladék szállítás alkalmával 
KIZÁRÓLAG A FENYŐFÁKAT SZÁLLÍTJA EL!

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

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

KÖRNYÉN 
január 23., február 6. és 20., március 6. 
és 20., április 3. és 17., május 16. és 30., 

június 12. és 26.

Farsang Kupa  
február 24-én

Idén február 24-én 8 órától rende-
zi meg a környei önkormányzat 
képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottsága az általános iskola 
tornatermében a Farsang Kupát. 
Az első három helyezett serleg 
elismerésben részesül, valamint 
a szervezők a Gólkirályt és a Leg-
jobb 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.

Program


