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Szóljon erről a karácsony!
Több évtizedes hagyomány Környén, 
hogy az adventi koszorú első izzójának 
bekapcsolásával egy időben gyúlnak ki 
az ünnepi fények, s a falu lakói közösen 
kezdik meg a felkészülést a szeretet ün-
nepére a katolikus templomban, majd a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde előtti téren. 
Idén december 1-jén öntötte el meleg-
séggel a szíveket az ünnepi műsor, majd 
örvendeztette meg a gyerkőcöket a Tél-
apó és Manója.  

Á ncsák Lilla Klára és Vidéki Erzsébet 
előadásában, Vidéki József orgo-
nakíséretében a karzatról csendült 

fel advent első vasárnapján 16 órakor a 
Dona nobis pacem a környei katolikus 
templomban, melyet a több évtizedes 
múltú ünnepség részeként a későbbiek-
ben Szántó Csongor szavalata, Szakálné 
Gaál Monika csodálatos hangja és Vidéki 
Józsefné, Popovics Milán orgonajátéka, Dr. 
Kubinger-Pillmann Judit, dr. Molnár András 
zenei szolgálata, a „Csendes éj” közös 
felcsendülése is a szeretetteljes várakozás 
melegségével töltött meg.

A jelenlévőket elsőként Dr. Árendás József 
önkormányzati képviselő, az egyházközség 

tagja köszöntötte, megosztva gondolatait 
a mára sajnos elterjedő gyakorlatról, hogy 
az adventi időszak a vásárlási lázról, a 
csillogó pompáról, a harsogó reklámokkal 
ösztönzött fogyasztásról szól.  Vajon van-e 
a magát modernnek tartó embernek 
szüksége erre a Megváltóra? – tette fel a 
kérdést, utalva a háborúkra, terrorizmusra, 

emberi kegyetlenségekre, éhezésre, majd 
így folytatta: vegyük észre, hogy magunkon 
kell változtatni, és ez majd meghozza a 
világ sorsának jóra fordulását is! Tegyük ezt 
Jézus Krisztus útmutatása szerint, hiszen ha 
Őt Igeként befogadjuk, akkor visszatérhe-
tünk Istenhez, a teljes szeretethez. Szóljon 
erről a karácsony!

Advent-elő ötödször A szeretet születésétől 
vált karácsonnyá

„A karácsony nem csak egy nap. És nem 
is három. Az igazi karácsony nem... Sőt, 
nem is napokkal számolható. A karácsony 
a szeretet születésének ünnepe. Szeretet 
pedig bármikor születhet. Bárhol, bárme-
lyik napon, bármelyik pillanatban. Hiszen 
az első karácsonyig az a nap is csak egy 
volt a sok közül. A szeretet születésétől vált 
karácsonnyá.”

Csitáry-Hock Tamás gondolatával kívánok 
a falu képviselő-testülete, a polgármesteri 
hivatal, valamint a község intézményeinek 
munkatársai nevében Környe valamennyi 
lakója számára áldott, szeretetteljes kará-
csonyt és boldog, békés, megelégedett 
hétköznapokat az előttünk álló, 2020-as 
esztendőre!

Beke László polgármester  
Õ 3. oldal
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Szóljon erről a karácsony!
…folytatás az első oldalról.

Ez az az időszak, amikor az ember 
kicsit megáll... azért, hogy merjünk 
virrasztani. Amit az első gyertyaláng 
is jelképez számunkra a koszorún… 
Készülünk a karácsonyra, elindulunk 
egy hosszú úton, ami 4 vasárnapot 
foglal magában, és ez a 4 vasár-
nap adja számunkra a virrasztást, 
a várakozást – hangzott el Visnyei 
László atyától, aki azt kérte, hogy 
ilyenkor merjünk megállni, merjünk 
virrasztani, s kérni az Úrtól, hogy 
világosítsa meg számunkra a kará-
csonyhoz vezető utat, hiszen akkor 
a legnagyobb szeretet kapjuk, az Isten fiát, 
aki eljön közénk, és ezt az ajándékot nem 
tudja senki elvenni tőlünk.

Ünnepi beszédében Beke László polgár-
mester az adventi időszak kapcsán így 
fogalmazott: minden felkészülésnek, így az 
ünnepinek is az a leghatalmasabb ereje, 
hogy azt nem egyedül, hanem közösen 
tesszük, úgy ahogy az adventi koszorú alap-
ját képező fűzfavesszők is összefonódva 
nyerik el végső, elválaszthatatlan alakjukat, 
ahol a legvékonyabb, legkisebb vesszőnek 
is ugyanolyan fontos és nélkülözhetetlen 
szerepe van, mint legerősebb társának. 
Nagyon fontos üzenetet hordoz ezáltal 
számunkra az oly kedvelt koszorú: az ösz-
szetartozás, a szeretet és az alázat üzenetét.  
Az adventi időszakot követő karácsony 
ezen értékek segítségével válik minden-
hol a világon azzá az ünnepé, amely az 
adventi koszorú üzenetét így teljesíti ki: az 

emberek nyitott szívvel fordulnak egymás 
felé, megkülönböztetett figyelemmel bán-
nak családtagjaikkal, ismerőseikkel.

A korábban elhangzottakhoz kapcsoló-
dott Nagy Péter tiszteletes is, aki úgy vélte, 
a reklámok, a média rátelepedése, a saját 
tennivalóink megszaporodása miatt sokan 
elvétik az ünnep lényegét. Az igenis a mi 
döntésünk, hogy engedjük-e, hogy a ten-
nivalóink végleg elsodorjanak bennünket! 
Igenis a mi döntésünkön múlik, hogy talá-
lunk-e olyan perceket, minősített időket, 
amikor csakis a mi Királyunké lehetünk! 
Amikor megnyugszunk az Ő társaságában. 
Amikor: csendben vagyunk. Kiengedünk 
mindent a gondolatainkból és kiengedünk 
mindent a kezünkből is... Ilyenkor nem ma-
gyarázunk, nem akciózunk, csak kinyitjuk 
magunkat, és isszuk Jézus szavait. „Íme, 
Királyod érkezik hozzád.” Engedjük, hogy 
érkezése áthassa egész adventi időnket! – 
fogalmazott prédikációjában.

A környei önkormányzat, a falu 
egyházközségei, a Háromkirályok 
Alapítvány és a Környei Katolikus 
Karitász közös ünnepi rendezvé-
nyén az általános iskola énekkara, 
a Környebányai Dalkör, a Német 
Nemzetiségi Dalkör és a Vackor 
Óvoda és Bölcsőde kamarakóru-
sának műsora varázsolt karácsonyt 
idéző hangulatot, később pedig 
az ünnepi díszkivilágítás, hiszen 
hagyományosan az adventi ko-
szorú első izzójának fényével egy 
időben gyúltak ki az ünnep fényei 
a faluban, a Betlehemi jászolon.  
Az óvoda parkolója, mint már 
évek óta mindig, ezúttal is percek 

alatt megtelt. Ott a helybeliek, környei 
intézmények, civil és karitatív szervezetek 
karácsonyi portékái mellett a kicsiket me-
leg tea, a felnőtteket forralt bor várta, és 
az ez alkalomra készíttetett adventi bögre. 
A legkisebbeket természetesen ezúttal is a 
Télapó háza vonzotta leginkább, ahová 
sokak örömére idén sem a krampusz, ha-
nem a manója kísérte el. Ő szorgalmasan 
segédkezett, s még azoknak az aprósá-
goknak is kedveskedett szaloncukorral, 
akik bizony megszeppentek a fehér sza-
kállú láttán, és csak igen messziről, bátor-
talanul nyújtották a karjukat, pedig saját 
elmondásuk szerint is találkoztak már vele. 
Mások verssel, énekkel kedveskedtek a jó-
ságos Télapónak, s volt, aki a rénszarvasait 
hiányolta, de a Mikulás megnyugtatta: 
ők is elkísérték, de hosszú út áll mögöttük, 
ezért most picit pihennek, mielőtt tovább-
indulnak a többi gyerekhez…

Advent-elő ötödször
…folytatás az első oldalról.

Ö tödik alkalommal szervezet t 
Advent-elő kézműves vásárt és 
családi programot november 

17-én a környei Művelődési Ház. A rendez-
vény alapjait 2015-ben tették le, s akkor 
picit aggódtak is a szervezők, hogy vajon 
sikerül-e idézni az adventi vásárok hangu-
latát? Merthogy az Advent-elő hagyomá-
nyosan advent első vasárnapját megelőző 
vasárnap várja a vendégeket, idén pedig 
programütközés miatt még korábban telt 
meg kézművesekkel, őstermelőkkel a Mű-
velődési Ház. 

Bár odakinn az évszakot meghazudtoló-
an szikrázott a napsütés, végül ezúttal sem 
maradt el az adventi hangulat, amiben 
nagy szerepet játszott a Múzsák Társulat 
„Melyiket a 9 közül?” című, gyermek és 
felnőtt számára egyaránt maradandó 
élményt nyújtó, szívbemarkoló karácsonyi 
története is. Délután is szép számmal von-
zotta a családokat a Vízipók a csodapók 
című rajzfilm, melyet az országos Rajzfilm-
ünnep programhoz kapcsolódva tűzhetett 
műsorra a Művelődési Ház, nem is remélve, 
hogy nagyjából másfélszázan választják 
vasárnap délutáni programként az egykor 
igen kedvelt mesefilmet.

Napközben a környei és környékbeli kéz-
művesek, őstermelők összesen 26 asztalánál 

És ismét… 

ezúttal Advent előtt
Több esztendővel ezelőtt alakította ki az 
immáron „Örökös Ökoiskola” címet viselő 
környei általános iskola az önkormányzat 
segítségével a tó partján azt a kis fűszer-
kertet, amely nemcsak ékesíti a környeze-
tet, de mára mind többen csippentenek a 
növényekből, ha a kívánt fűszer véletlenül 
kimaradt a bevásárlókosárból.

A kkor a létrehozó diákok, pedagógu-
sok, azóta pedig az őket követők is 
lelkesen és örömmel gondozzák a 

kis kertet, bár tavaly tavasszal már egyszer 
megkeseredett a szájuk íze: április elején a 
rozmaring tűnt el tövestől... kicsivel később, 
a sors fintoraként épp a Föld Napja előtt, a 

lestyán felét ásta, ásták ki valaki, (valakik) 
gyökérrel együtt úgy, hogy a fiatal hajtások 
zömét tönkretette, tönkretették...

És mindez megismétlődött ez évben: 
advent első vasárnapját megelőző szom-
baton. Ismét a lestyán esett áldozatul, az 
ásó nyomai ismét jól láthatóak voltak, ami 
alapján okkal feltételezhető, hogy nem 
célnélküli vandalizmusról volt szó. De így 
is érthetetlen: ebben az időszakban a 
növényt nem lehet átültetni, a „valakinek” 
viszont a gyökérzetet sikerült tönkretennie. 

És nem csak a növény gyökérzetét sértet-
te meg… az évek óta gondoskodó kisebb, 
nagyobb „kertészek” keze munkájának 
értékét alázta porig… és a közösségi érzést: 

környeiektől készült, környeieknek… környei 
gyermekek gondozzák, bízva abban, hogy 
egyszer mesélhetnek az unokáiknak: az 
első ültetésnél én is ott voltam…

A kertet folyamatosan gondozó diákok, 
pedagógusok nevében – ahogy tettem 
azt tavaly tavasszal is – ismét üzenem e 
lap hasábjain, hogy tessenek nyugodtan 
kérni hajtást – amikor annak ideje van – a 
kis kertből, a kérés biztosan nem marad 
teljesítetlen. 

És ismét „jó étvágyat” kívánunk az így – 
ismét mondjuk ki – ellopott fűszerekkel íze-
sített (lehet, hogy advent első vasárnapjára 
készített?) ételek elfogyasztásához! 

Salamon Gyöngyi

Nagyszüleink ünnepi készülődése 
A karácsony kapcsán nagy különbségek 
érzékelhetők a ma ünnepe és a régvolt ün-
nepek között. Sajnos, ma már szinte csak az 
ajándékokról szól a karácsony, és mellesleg 
van csak együtt a család is. Talán kisarkí-
tottam, de azért érezzük, hogy a mostani 
karácsonyokon sokszor a lényeg elveszik 
a díszes körítés mellett. Ha ezt felismertük, 
és nem tetszik, még nem késő változtatni, 
ugyanis a kevesebb sokszor több. 

S zegény idők voltak ezek, de mégis 
talán „gazdagabbak”, mint ma-
napság. A régiek Rorati (adventi) 

misére jártak minden reggel 6 órakor.  
A gyerekek mentek betlehemeset énekelni, 
házról-házra 3 nappal szenteste előtt. Ez 
nemcsak a sváb családoknál volt jellemző. 
Szenteste előtt mindig szigorú böjt volt, húst 
nem lehetett enni. Bizony szegényes volt, 
de nagyon szép az ünnepi készülődés. 
Karácsonyra nem volt szaloncukor, hanem 
kockacukrot, diót, almát csomagoltak 
arany, ezüstpapírba, és azzal díszítették a 
fát is. Szenteste napján éjféli misére men-
tek, és aki azon részt vett, annak másnap 
nem volt kötelező misén részt venni. Mikor 
hazaértek a templomból, akkor fedték fel 

a karácsonyfát és az ajándékokat. Éjféli 
mise után közösen tormával fogyasztot-
ták el a ,,Dunsti wurst-ot”. Süteménynek 
kalácsot sütöttek: Nuss Stangli, Zimet Beigl 
és Kuglóf voltak. Az ünnep alatt megláto-
gatta mindenki a rokonait. Ilyenkor együtt 
volt a család, ez volt a legjobb érzés. Ha 
megkérdezzük az időseket, hogy mi volt 
akkor karácsonykor, ami most nincsen, azt 
mondják: – A hit, a szeretet és az összetartás 
a családok között. Az ünnepek alatt hosszú 
éjszakák, rövid nappalok váltakozásában 
teltek. Az emberek kártyáztak, beszélget-
tek a szomszédjaikkal a régi dolgokról.   
Az asszonyok tollat fosztottak. Ezek jelentet-
ték a társasági életet. 

Dunsti Wurst, vagyis dinsztelt kolbász
 

Nagymamám a füstölt kolbászt kb. 10 
centiméteres darabokra vágta, és kevés 
vízzel, sok hagymával feltette főzni. Amikor 
már puha volt a kolbász, hagyta, hogy a 
főzőleve elpárologjon, majd ezt felöntötte 
borral és még kb. 10 percig főzte (voltak 
családok, akik bor helyett paradicsomot, 
vagy egy pici ecetet tettek). Frissen reszelt 
tormával és fehérkenyérrel tálalta.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Kör-
nye nevében kívánok mindenkinek Áldott 
Karácsonyt, ezzel a régi környei újévi verssel 
pedig boldog új esztendőt! (Nagypapám 
minden újévkor elmondta)

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

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

Ich wünsche Euch ein goldenes Bett
rundherum mit Rosen ausgesteckt

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

 

Karmen Tirhold 

Vorsitzende der Ungarndeutsche Selbstverwaltung

egész nap válogathattak az érdeklődők a 
textiltermékek, párnák, táskák, díszek, henná-
val festett gyertyák, különböző technikákkal 
készült angyalkák, karácsonyi asztali díszek, 
koszorúk, csuhé termékek, méz, lekvár és chili 
különlegességek, illóolajok, wellness szappa-
nok, ásványból, műgyantából, gyöngyből 
készített és sujtásos ékszerek,  betondísztár-
gyak között, s az is megtalálta a kedvére, 
pontosabban fogára valót, aki éppen füstölt 

sonkára, kolbászra, 
vagy lilahagymás, 
diós, mákos tehénsajt-
ra, esetleg parenyicá-
ra vágyott. 

A Vöröskereszt sü-
teményes asztalá-
nál is folyamatosan 
sürögtek-forogtak, s 
kora délutánra már 
szinte csak mutató-
ban maradt pár fi-
nom falat, pedig az 
aktivisták évről-évre 

jóval több süteménnyel készülnek. A sü-
teményvásár híre viszont mára olyannyira 
messzire szállt, hogy egy kecskédi hölgy 
célirányosan „kapunyitásra” süteményes 
dobozokkal érkezett, hogy biztosítsa az 
aznapi családi összejövetelükhöz a finom-
ságokat. A Vöröskereszt környei szervezete 
ezúton köszöni a segítőknek a sütemények 
elkészítését, és a finomságok elfogyasztói-
nak az adományforintokat!

A Nő Klub tagjai sem tétlenkedéssel 
töltötték november 17-ét. A klubtagok egy 
része az előtérben kínálta a portékákat, a 
többiek pedig az olvasóteremben beren-
dezett díjtalan kézműves sarokba érkező 
gyerkőcökkel vágtak, ragasztottak, festet-
tek, csillámoztak, készítették a karácsonyi 
díszeket, apró ajándékokat. A hölgyek 
a nap végén jóleső elégedet tséggel 
szusszantak fel, hiszen – ahogy vezetőjük, 
Németh Lajosné, Marika fogalmazott – 
volt, hogy azt sem tudták, hol áll a fejük, 
egyszerre annyi gyerkőc rohamozta meg 
a kézműves sarkot. 
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Márton-napi lámpás felvonulás
Megannyi szentjánosbogárnak tűntek 
a kis vackorosok, szüleik és nagyszüleik 
november 8-án este az intézmény Márton-
napi lámpás felvonulásán, melyet már 
harmadik alkalommal rendezett meg a 
szülői szervezet és az óvodai közösség.

H agyománnyá vált már, hogy nov-
ember 11-éhez kapcsolódóan a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde apró-

ságai ebben az időszakban megismerked-
nek Márton legendájával, és lámpásokat, 
libás figurákat készítenek, libás dalokat, 
mondókákat tanulnak. Idén a visszajelzé-
sek szerint több mint 320 résztevő volt jelen 
a neves programon. Az óvoda előtti téren 
gyülekezők sokasága, és az intézmény-
ben egyre csak szaporodó finomságok 
igazolták, hogy  a három esztendeje meg-
fogalmazott hagyományteremtő, kiváló 
gondolat remek táptalajra hullott.

A kicsiket, szülőket, nagyszülőket Pekár 
Zita intézményvezető köszöntötte, majd 
Troll Krisztina intézményvezető-helyettes 
idézte fel Szent Márton alakját, aki 15 esz-
tendősen, édesapja kívánságára lépett 
be a római hadseregbe, s katonaként is a 
jószívűségéről, adakozásáról vált híressé. 
Szerették volna püspökké választani, de 

ő elbújt előlük a liba ólba, az 
állatok azonban elárulták gágo-
gásukkal, s amikor az emberek 
elé lépett, fénysugár ragyogott 
a homlokán. Így lett Tours püs-
pöke, később pedig szentté is 
avatták.

Ti, az óvodások a jószívű lovas 
katonára emlékeztek, mint a 
felebaráti szeretet szimbólumá-
ra, ezért ünnepelünk a fény, 
a melegség, az egymás iránti 
szeretet jegyében – fogalmazott 
a mesélő, mielőtt elindult a kígyó-
zó, lámpásokkal megvilágított menet. Ezt 
követően a Vackor induló és néhány libás 
nóta indította útjára „libasorban” a szeretet 
fényeit. A felvonulók a szökőkútnál pár libás 
ének és játék idejére megszusszantak, majd 
a tóparti sétányon ismét az óvoda parkolója 
felé vették az irányt, ahol addigra szorgos 
kezek már előkészítették a gazdag, ízletes 
vendéglátást teával és természetesen liba-
zsíros kenyérrel, hiszen „aki Márton napján 
libát nem eszik, egész évben éhezik.” 

Az időjóslással kapcsolatban is sok 
mende-monda, népi hiedelem járja körül 
Szent Márton ünnepét. „Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél 

várható.” „Márton napján, ha a lúd jégen 
jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” 
Sokfelé úgy vélik, hogy az aznapi idő a 
márciusit jelzi előre.  A néphit szerint a Már-
ton-napi eső után rendszerint fagy, majd 
szárazság következik, s hogy az őszi időjárás 
a bor minőségére is hatással van: „A bor-
nak szent Márton a bírája”, amit lehet úgy 
is érteni, hogy ilyenkor már iható az újbor.

A szervezők ezúton mondanak min-
denkinek köszönetet, akik munkájukkal, 
segítségükkel hozzájárultak a harmadik 
Márton-napi felvonulás megrendezéséhez, 
és egyre növekvő sikeréhez, köszönet a 
Krajcsi Fotónak a képekért!

Vackor Gála – másodszor kétszer – két ajándékkal 
Pár esztendeje hatalmas érdeklődés 
kíséri a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
novemberi gálaműsorát, ezért a kol-
lektíva tavaly úgy döntött, hogy két 
részre bontják a programot: szünettel 
szakítják meg, hogy a szülők, nagyszü-
lők, rokonok kényelmesen elférjenek 
a Művelődési Ház majdnem 300 főt 
befogadó színháztermében. 

A z idei, immáron tizenhatodik 
Vackor Gála is „két felvonás-
ban” fogadta a vendégeket 

november 15-én, de az összesen 182 ap-
róságról gondoskodó intézmény „névnapi 
rendezvényén” még így is akadtak bőven, 
akik állva mosolyogták végig a produkci-
ókat, s törölgették a könnyeiket.  

A kis vackorosok már délelőtt elámultak 
az óvoda aulájában a születésnapi torta 
láttán, s miközben szikrázott a tűzijáték, ők 
teli torokból énekelték, zengték a Vackor 
Indulót: Vackor ovisok vagyunk, Környe a mi 
kis falunk. Büszkék vagyunk magunkra, me-
seszép kis ovinkra… vackorosnak lenni jó!!!

Az első gálaműsort 2004. november 19-
én rendezték meg abból az alkalomból, 
hogy az intézményt elnevezték Kormos 
István verses meséjének főhőséről, a piszén 
pisze kölyökmackóról, aki az idei rendezvé-
nyen nem csupán a háttér díszleteként, ha-
nem fából is testet öltött Riezing István fafa-
ragó, az egyik kis vackoros nagypapájának 

keze munkája nyomán. De nem csupán a 
nagypapa, Dr. Pluhár Szilvia gyermekorvos 
is ajándékkal érkezett az ünnepségre. Ő a 
környei általános iskola grafika tanszak ve-
zetője, Soltész László által készített, a környei 
tó hátterében látható templomot ábrázoló 
festményt adományozott az intézmény 
számára. A két ajándék kapcsán – két 
„felvonás” lévén – természetesen kétszer 
fejezte ki tetszését a közönség, és Pekár 
Zita óvodavezető is kétszer köszöntötte a 
megjelenteket: sok-sok év áll mögöttünk, 
és bizakodva tekintve a jövőbe, még szá-
mos ünnep várhat ránk. Fontosnak érzem, 
hogy a kisgyermekek már a bölcsődében, 
óvodában töltött éveik alatt is megtapasz-
talják, hogy az évfordulók, az ünnepek érté-
kesek, az életünk részei. Az intézményvezető 
László Szilvia költő, meseíró gondolataival 
kívánt valamennyi vendég számára szép 

délutánt: jó dolog a sok ajándék, de 
figyeld a szemeket, meglátod, a legna-
gyobb kincs az őszinte szeretet.

A műsort adó gyermekek, óvoda-
pedagógusok, anyukák, apukák, 
nagyszülők, rokonok szemei pedig 
valóban visszatükrözték a sokszínű-
séget, sokféleséget bemutató, bájos 
előadások láttán a legnagyobb kin-
cset, a szeretetet. 

A legapróbbak, a Csiga-Biga cso-
port, igazi törpékként Törpék táncával 
varázsolt el mindenkit, a Napocskások 

abból adtak ízelítőt, milyen a mosolygós, 
vidám ének az esőben, a Gomba csoport 
gyerkőcei pedig pingvin táncot lejtettek, 
pontosabban „totyogtak”. 

Macskák és egerek… a Nyuszi csoport 
tagjai változtak át egérkékké és a rájuk 
„vadászó” cicákká, ám ezúttal abból adtak 
ízelítőt, hogy milyen békésen, mondhatni 
„megalkuvón” megférnek egymás mellett.  

A Ficánkások piros sapkás törpékként 
lopták be magukat a szívekbe, a Sünik 
vérpezsdítő tűztáncot roptak, a Katicák 
a Broadway-t idéző székes táncot, és az 
intézmény kollektívájának Matróz Tánca 
is hatalmas tapsra sarkallta a közönséget, 
amely minden bizonnyal nem csupán 
a produkciónak, hanem a kis csemeték 
mindennapi szerető gondoskodásának 
elismeréseként is szólt, hiszen nekik köszön-
hető, hogy „Vackorosnak lenni jó!” 

Fókuszban az egészség
Mivel november az egészségnevelés hó-
napja, ilyenkor országszerte szerveznek 
az iskolákban, óvodákban a témához 
kapcsolódó programot, hogy a legkiseb-
bek és fiatalok minél több információhoz 
juthassanak, s váljanak később testileg, 
lelkileg egészséges felnőtteké. Környén 
is évtizedes múltra tekintenek vissza az 
óvoda és iskola programjai, melyeket a 
Vöröskereszt helyi alapszervezete a kez-
detektől támogat.

A z óvodába november végén 
idén is tengernyi finomsággal 
érkezett Andor Ildikó titkár, a kicsik 

számára sok gyümölcs egyáltalán nem 
bizonyult ismeretlennek, egynémely kap-
csán azonban már volt némi fejtörés, de az 
óvónénik rávezető kérdései sokat segítettek. 
Az egészséges finomságokat ezúttal is kö-
zösen dolgozták fel a csoportok, s fogyasz-
tották el jóízűen, széles mosollyal.

A Kisfaludy Mihály Általános Iskolába 
december 3-án kopogtatott be Andor Ildi-
kó és Eisenbart Győzőné elnök, akik kakaós 
müzli roppanós falatkákkal ajándékozták 
meg a szervezet nevében a diákokat, 
természetesen azokra is gondolva, akik 
esetleg csak glutén-, vagy cukormentes 
élelmiszert fogyaszthatnak.

Az intézményben délután érkezett el az 
egészségnevelési program ideje, melynek 
alapjait majdnem negyedszázada tette 
le Láng Éva, s úgy 15 éve „újragondolta”. 
A pedagógus, akinek nevéhez a nyugál-
lományba készülése miatt az utolsó ilyen 
rendezvény kapcsolódik, 15 esztendeje 
úgy érezte, lehet bármilyen érdekes egy 
előadás, nem biz tos, hogy hatékony 
módja az információk átadásának. Ekkor 
álmodta meg az ún. forgószínpadszerű 
programot, amely során a gyerekeket 
a különböző állomásokon különböző 
témájú foglalkozások, bemutatók várják, 
és természetesen ők dönthetik el, melyik 

kelti fel a leginkább az érdeklődésüket.  
A gondolathoz támogatóan csatlakozott 
a kollektíva is, – ahogy a pedagógus fo-
galmazott – örömmel, lelkesen vállalták 
a plusz feladatot, az eltelt években pedig 
mellette Maticsné Szabó-Kovács Ágnes vál-
lalt oroszlánrészt a teendőkből. A „jutalom” 
pedig nem maradt el: a gyerekek ezúttal is 
láthatóan élvezettel „kísérleteztek”, ízleltek, 
tapintottak, szagoltak, mozogtak, szívták 
magukba az információkat emberekről, a 
természetről, állatokról, növényekről. Így ők 
már azt is tudják, hogy bizony a növények 
is kommunikálnak, mégpedig az illatanya-
gukkal: ha állatok egy területen legelészni 
kezdenek, a növények hírül adják egymás-
nak, s megkezdődik riasztásként a „vegyi 
fegyverkezés”. 

Mozgás, lelki egészség, egészséges táp-
lálkozás – ezek szerepeltek tehát az iskola 
programjának középpontjában, a tan-
termekben – a többi között – fogápolási 
tudnivalók, stresszoldó masszázs, mandala 
készítés, relaxáció, közösségépítő játékok, 
aerobic, tai chi, smothie készítés, aroma-
terápia várta a diákokat, megismerked-
hettek olyan stresszoldó technikákkal, 
melyekkel nyugodtan, félelmek nélkül lehet 
készülni a dolgozatírásra. Az újraélesztés 
legfontosabb lépéseit is gyakorolhatták, 
gyógyteákat kóstoltak, megismerhették a 
kamaszkori bőrápolás rejtelmeit, elrettentő 
szemléltetésekkel a dohányzás káros hatá-
sait, hallhattak a felelős állattartásról, arról, 
hogyan vigyázzunk rájuk, s viszonzásul ők 
miként vigyáznak a mi lelki egészségünkre, 
és még az iskolai étlapot is elkészíthették 
az „egészségeset, finomat – változatosan” 
mottó jegyében.

Az iskola és Láng Éva ezúton fejezi ki kö-
szönetét az eltelt évek és az idei rendezvény 
valamennyi résztvevője, segítője, előadója 
számára, akik évről-évre hozzájárultak a 
diákok számára igazán színes és élvezetes 
egészségvédelmi napok sikeréhez.

Az idei program segítői, előadói voltak: 
Dr. Szemetiné Horn Bernadett , Királyné 
Kollerits Valéria, Demeterné Slezák Éva, 
Gondek Katalin, Szerencsi Edina, Juridáné 
Sipos Erika, Soltész László, Jenei Zita, Goór 
Brigitta, Vági Erika, Vanyáné Kalocsai Mária, 
Faragó Éva, Kissné Ágoston Éva, Dr. Árendás 
József, Sárosiné Rácz Gabriella, Viskovics 
Andrea,  Riezingné Gáspár Tímea, Visztné 
Nagy Ibolya, Péli Réka, Németh Amália, 
Bokros Krisztina, Lénártné Molnár Krisztina, 
Soósné Trencsényi Terézia, Tóth Zsoltné 
Mező Viktória, Dr. Czékus Tibor, Holchacker 
Csilla, Pintér Mónika.
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A Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola  
összefoglalója a pályaorientációs napról

1.a osztály

Az 1.a osztályosokhoz önkéntes, és hiva-
tásos tűzoltók érkeztek, akik elmesélték a 
tűzoltó hivatás fontosságát, sokszínűségét. 
Megnézhették közelről, mit rejt egy tűzoltó 
autó belseje, Vali néni pedig felvehetett 
egy tűzoltó munkaruhát. Ezután egy apuka 
elmesélte, hogy a T- COM milyen sokrétű 
szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, valamint 
megnézhették az óvoda mellett álló tele-
fonközpontot is. A gyerekek még ajándé-
kokat is kaptak, aminek igazán örültek. Iz-
galmas délelőttöt hagytak maguk mögött!

1.b osztály

Védőnő Jenei Zitánál voltunk, aki külön-
böző sebeket kötözött be a gyerekeken. 
Mindenki kötéssel és gyógyultan távozott.  
A kislányok játék babákon próbálhatták 
meg tisztába tenni a kisbabákat. Hajmáné 
Kalocsai Éva mutatta be az iskolai könyvtá-
rat. A gyerekek megtudhatták hogyan lehet-
nek a könyvtár tagjai milyen módon kölcsö-
nözhetnek ki könyvet. Kedvükre forgathatták 
a szebbnél szebb képeskönyveket.

2. a és b osztály

A 2. évfolyam a Szelektív hulladékgyűjtő 
telepen járt, Tatabányán, ahol mindenki 
megismerkedhetett azzal, hogy milyen mó-
don válogatják szét a beérkező hulladékot 
és mit tesznek vele, hogyan hasznosítják 
újra. Nagyon sok új ismerettel bővült tudá-
sunk. A második állomásunk a tatabányai 
Tűzoltóság volt. Itt megnézhettük a tűzoltó-
autókat, részesei lehettünk egy próbariasz-
tásnak és láttuk hogyan csúsznak le azon a 
bizonyos csövön/csúszdán a tűzoltó bácsik.

3. a osztály

Elsőként Horváth Gyuláné Gabi nénihez 
látogattunk el, ki az iskolai büfét vezeti. 
Gabi néni mesélt nekünk szakmájának 
szépségeiről és nehézségeiről is. A gyere-
kek ezután kérdezhettek is, sőt eladóként is 
kipróbálhatták magukat a büfében, amit 
nagyon élveztek. Gabi néni cukorkával 
búcsúzott el tőlünk. Második programun-
kon meglátogattuk Kissné Ágoston Évát 
és Jenei Zitát, kik a védőnői szakma rej-
telmeibe vezették be gyerekeinket. Majd 
belekóstolhattak tanulóink a csecsemő-

gondozásba is. Búcsúzóul it t fej és kéz 
kötéseket kaptunk a védőnőktől. Harmadik 
programként a Kolcsár pékségbe mentünk 
át, ahol egyik tanítványunk Juhász Enikő 
anyukája fogadott minket. Juhászné Gaál 
Gabriella is szeretettel mesélt  szakmájáról, 
és a termékeikről is. Itt is feltehették gyere-
keink az őket érdeklő kérdéseiket. Élőben is 
megnézhettük az árufeltöltést és egy vevő 
kiszolgálását. Gabi néni pogácsával és 
hókiflivel köszönt el tőlünk.

4.a osztály

Bacher István asztalos műhelyében járt. 
Megmutatta a gépeket, mi mire való.  
A gyerekek kipróbálhatták a szegelést, 
használhatták a csavarbehajtót is.

4. b osztály

A pályaorientációs napon a 4.b a Tata-
bányai Rendőrkapitányságra látogatott 
el. Rendkívül szívélyes fogadtatásban 
részesültünk, amiért  ezúton is köszönet 
minden ott dolgozónak! A gyerekek nagy 
örömére belekukucskálhattak a rendőrau-
tókba, láttak izgalmas kutyás bemutatókat, 
ujjlenyomat-leolvasást, sőt, a cellákat is 
megvizsgálhatták kívülről-belülről. A rend-

őrtanoncok kiképzéséről rövid videófilmet 
tekinthettünk meg. A vetítés után minden 
tanuló kis ajándékot  kapott. Remekül 
érezték magukat. Egész hazaúton egymás 
szavába vágva mesélték egymásnak az 
élményeiket.

 
Felső tagozat:

Az 5-6. osztályosok a napot játékos érzék-
szervi vizsgálatokkal kezdték. Babot válo-
gattak, különféle dolgokat ízleltek, szagol-
tak, illetve tapintottak, mindezt „vakon” és 
a végén kiderült, hogy sikerült- e helyesen 
érzékelni a dolgokat. Ezt követően az ötö-
dikes lányok az óvoda és a gyógyszertár 
mindennapjaiba pillanthattak bele. A fiúk 
Hajma Misi bácsitól megleshették a film ké-
szítés fortélyait, Szőlősi Pista bácsi pedig az 
iskolai karbantartás rejtelmeibe engedett 
pillantást. A hatodikosok Hartman Ákos 
kertészetével és a Sebcentrum minden-
napjaival ismerkedtek. A hetedik évfolyam 
Tatabányán a Szent Borbála kórházban 
járt, ahol megnézhették a konyhát, a 
gyógytornászok munkájával és a szakszerű 
újraélesztéssel ismerkedtek. A 8. osztályosok 
a MUT Hungáriánál voltak, utána Bernhardt 
Árpád üzemét látogatták meg. Az asztalos 
szakma iránt érdeklődő lelkes fiúkat pedig 
Eck Csaba várta üzemlátogatásra.

Kiváló eredmények
„Mi megeddzük testünket és lelkünket egy 
szilárd, megrendíthetetlen jellemért!”  Ez 
a mottója egy nagyszerű csapatnak a 
Környei Gyémánt Kempo Sport Egyesület-
nek, hiszen a Kempo, mint harcművészet, 
a kicsitől a felnőttig formálja a testet és 
a lelket. 

E z a kis közösség a 2019-es évben 
kimagasló eredményeket ér t el 
versenyzőivel. Persze kell a megmé-

rettetés is, de a mozgásnál nincs fonto-
sabb az egészség megőrzése érdekében. 
Az egyesület apraja nagyja szorgalmasan 
jár edzésekre, hiszen a közösség, a jó han-
gulat és nem utolsósorban az az öröm, amit 
az együtt eltöltött idő, a versenyek hangu-
lata adhat, érték számukra. Sensei Bognár 
Levente László, 3.dan edzőt, mestert kértem 
arra, hogy foglalja össze a 2019-es évet és 
beszéljen a 2020-as év terveiről. 

Az egyesület aktív taglétszáma 40 fő, 
25-28 gyerek 12-15 felnőtt résztvevővel. 
A Gyémánt Kempo SE a 2019-es évben 
12 versenyen vett részt 11 fős versenyzői 
kerettel, az év folyamán 74 aranyérmet 69 
ezüstérmet és 91 bronzérmet szereztünk 
az országos versenyeken. Köztudott, hogy 
a Portugáliában megrendezett világbaj-
nokságról sikeresen, több arany, ezüst és 
bronzéremmel tért haza Budai Levente és 
Budai Anita, ami szép teljesítmény részükről, 

egyben inspirálja a többi kempokát, hogy 
kemény munkával akár világversenyekre 
is el lehet jutni még egy falusi klubból is. 
Az év folyamán részt vettünk 2 központi 
övvizsgán, ahol összesen 13 fő szerzett 
magasabb övfokozatot. Mint minden év-
ben, ez évben is részt vettek a tagok nyári 
edzőtáborban 20 fővel és a téli edzőtábor-
ban 3 fővel, ami a komoly munka mellett jó 
hangulatban telik. 

A napokban Szigetszentmiklóson került 
megrendezésre, a 2019-es évet záró UWSKF 
(United World Sport Kempo Federation) 
által rendezett világbajnokság, melyen  
7 aranyérem, 6 ezüstérem és 4 bronz-
érem született 3 különböző korosztályban  
4 versenyző által. Az UWSKF Világbajnok-
ságon részt vevő sportolók: Varga Imola 
(11 éves) arany, ezüst, ifj. Unger János (13 
éves) bronz, Budai Levente (14 éves) arany, 
ezüst, bronz, Nagy Máté Ferenc (31 éves) 
arany, ezüst. Ezek nagyon szép sikerek, 
hiszen 16 ország képviseltette magát ezen 
a megmérettetésen. Nagyigmándon is 
van egy csoport sok lelkes tagból. Itt is 
kb. 30 gyerek és felnőtt lépett a kempo 
által a Budo útjára, első érmeiket is sikerült 
megszerezniük. Kolozsváry Kálmán (6.kyu) 
tanítványom szívvel, lélekkel igazgatja 
az ottani klubot, vezeti az edzéseket, és 
elősegíti, hogy onnan is sikeres verseny-
zőket neveljen az egyesület. Az idei év 

már a pihenésé, a napokban tartjuk a 
hagyományos évzáró vacsoránkat, ahol 
kempokák és hozzátartozóik kb. 60-70-en 
vesznek részt egy fehér asztal melletti 
jóhangulatú, baráti beszélgetésen. A hát-
ralévő edzésnapok a felkészülés jegyében 
telnek, készül a csapat a februári központi 
övvizsgára, ahol kb. 10-15 fő fog vizsgára 
jelentkezni, illetve az év utolsó edzésén a 
tradicionális játékos edzés kerül megren-
dezésre felnőttnek, gyereknek egyaránt.

Melyek a 2020-as évre vonatkozó ter-
vek?  kérdeztem az edzőt – Tovább szeret-
nénk növelni a klub elismertségét, segíteni 
a nagyigmándi klub fejlődését, vizsgázni, 
versenyezni, edzőtáborokban részt venni, 
a tavasszal megrendezésre kerülő portu-
gáliai világbajnokságon ismét eredmé-
nyesen szerepelni. A magyar válogatott 
csapatba a 2020-as világbajnokságra 
már kvalifikálta magát Budai Levente.  
A Környei Gyémánt Kempo Egyesület célja 
minél több emberrel megismertetni és 
megszerettetni a mozgás örömét, illetve 
a tradicionális harcművészeti eszmék 
nyújtotta értékeket csakúgy, mint a haté-
kony önvédelmi technikákat. Mindez egy 
egészségesebb életet biztosít gyereknek, 
felnőttnek testben és lélekben egyaránt, 
– fejezte be beszámolóját az egyesület 
edzője Bognár Levente László.  

Varga Katalin

Kiadja: Polgármesteri Hivatal 2851 Környe, Alkotmány út 2. A kiadásért felel: Beke László polgármester • 06 30 7681624

A szerkesztésért felel: Salamon Gyöngyi • 06 30 387 4690 • hirhozo@kornye.hu • www.kornye.hu

Nyomdai munkák: JÁ-KI PRESS Nyomdaipari Kft. 2851 Környe, Rákóczi F. u. 73. A sokszorosításért felel:  Jávor Zsolt ügyvezető
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Születésnaposok Megérkeztünk!

A szabadság hiányáról szól…
Mondhatjuk, hogy 170 év után hazatér-
tem, hiszen júniusban lesz 170 éve, hogy 
Konrád Hartmann nevű ősöm áttelepült 
Környéről Szendre – fogalmazott tavaly 
márciusban „A széna illata” című könyv 
környei bemutatóján Hartmann Miklós 
a Művelődési Házban, ahová akkor is 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
meghívására érkezett. Merthogy a szerző 
november 6-án visszatért… a könyv záró 
korszakának folytatásával, az „Örömóda” 
című kötettel, amely az 1947 – 1951 közötti 
időszak eseményeit, a sváb kitelepítést 
mutatja be regényszerűen egy környei 
születésű, tanult, művelt, a háborút túlélő 
fiú, később férfi sorsán keresztül. 

A könyvbemutató ezút tal is szép 
számmal vonzotta a közönséget, 
és ezúttal is előbb érdeklődve hall-

gatták a szerzőt, majd emlékeket idéztek 
fel könnyes szemmel, és kérdéseket fogal-
maztak meg… A kérdések egyike így szólt: 
és a második kötetnek lesz-e folytatása? 
Harmadik? Az itthon maradottakról is?... 
Az én nagyapám, amikor végigmentünk 
Környe utcáin, csak így mutatott a házakra: 
ez volt a Geisztéké, ez volt a Wittmann ház, 
és sorolta… 

A rendezvény kezdetén a Hartmann 
Miklóst és a vendégeket köszöntve Tirhold 
Kármen, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke is elcsukló hangon idézett a 
könyvből, hiszen – idézte fel – a kitelepítés 
borzalmait a nagyszülei is átélték.

Környéről 1947. augusztus 27-én 101 sváb 
családot telepítettek ki, s bár a szerző 
látszólag egy szerelmi történet szálainak 
alakulását vetette papírra, a leírt politikai 
és fizikai éra nagyon is tükrözi az akkori 

aktualitást, főként, hogy a kötet megszüle-
tését nagyon sok kutatás és magyarországi 
némettel folytatot t beszélgetés előzte 
meg. Hartmann Miklós nem helytörténeti 
kiadványt kívánt készíteni, hiszen – ahogy 
mondta – azokból már nagyon sok létezik, 
ugyanakkor megőrizte a történelmi hite-
lességet a képzeletbeli szereplők sorsának 
megírásakor. Azt, amikor szinte egyik perc-
ről a másikra hurcolták el a Magyarorszá-
gon élő német kisebbség egy jelentős 
részét, amikor családokat szakítottak szét, 
családok veszítették el mindenüket. Azt, 
amikor Németországban, a „befogadók” 
nem tudták, mi történik Magyarországon. 
Azt, amikor az „ottaniak nem feltétlen öröm-
mel üdvözölték a keleti cigányokat”… Azt, 
amikor az itthon legsikeresebben gazdál-
kodók a „kinti” szűkös és be nem fogadó 

körülmények miatt hazatértek… Azt, amikor 
a hazatérők szembesültek: ez már nem az 
az ország… 

S mégis miért Örömóda? A két fiatal első 
találkozásakor zenét hallgatott, s váloga-
tás közben merült fel Beethoven neve, és 
IX. szimfóniájának negyedik tétele. Úgy 
tartják, Schiller himnuszát eredetileg a 
szabadsághoz (Freiheit) írta, de a cenzúra 
miatt kénytelen volt ezt „álcázni”, és ezért 
cserélte a Freiheit előfordulásait Freudére. 
Ez a könyv az első lapjától az utolsóig a 
szabadság hiányáról szól – mondta el a 
szerző, aki úgy érzi: az abban leírtakat 
elsősorban a többségi társadalom miatt 
kellett papírra vetnie, akik semmit nem 
tudnak a kitelepítésről, arról, hogy abban 
az időszakban, s azt követően mit élt át a 
német közösség…  

ADVENT-ELŐ kézműves foglalkozás a Környei  
és Oroszlányi Református gyülekezetekben

Az idei évben az adventi időszakot meg-
előzve, a megszokottnál kicsit korábban 
tartottuk a kézműves foglalkozásunkat 
Tagyospusztán, méghozzá azért, hogy 
a karácsonyi díszek, ajándékok mellett, 
adventi naptárat is készíthessünk a gyer-
mekekkel. 

A z alkalom a gyermekek számára, 
egy rendhagyó „feleléssel” kez-
dődött. Ugyanis az áhítat elején 

azon versenyeztünk, hogy a kivetítőn lát-
ható autók közül, ki tud többet felismerni!  
Az utolsó autó, egy FIAT volt, méghozzá 
azért, hogy maradandóvá legyen a gyer-
mekek emlékezetében az alapige Lukács 
evangéliumából: Mária angyali üdvözle-
tének története. Mária ebben tudja meg, 
hogy ártatlansága ellenére, gyermeke fog 
születni, az Isten gyermekét hordja a szíve 

alatt, rokona, a meddő Erzsébet is gyerme-
ket vár, és minden ellenére és mellett, ez az 
Isten akarata! És Mária azt mondja, mint-
egy hitvallásként: „Fiat!”, vagyis „Legyen”.  
Az adventi zűrzavarban, sürgés- forgásban, 
aggodalmak között, témazárók és felele-
tek mellett, hinnünk, kell, hogy Isten ma 
is munkálkodik, jelen van az életünkben 
és szeretné érvényesíteni azt az akaratát, 
amiért több, mint 2000 évvel ezelőtt „jónak 
látta”, hogy Egyszülöttjét küldje el ebbe a 
világba, életre- halálra. Adja Isten, hogy így 
érkezzünk meg az idén karácsony ünnep-
napjaira, hogy előtte legalább négy hétig, 
különös figyelemmel kerestük az Istent és 
az Ő akaratát az életünkben!  Ehhez se-
gítségként készítettünk egy olyan adventi 
naptárat, pontosabban dobozt, amely-
ben 24 darab karácsonyi mesét és vele 
együtt 1-1 Bibliai igét rejtettünk el. Emellett 

gyülekezetünk 
asszonytestvé-
reinek segítsé-
gével, illetve a 
szülők szorgos 
közreműködé-
sével karácso-
nyi függőket, 
ablakdíszt és 
még aprósü-
teményt is ké-
szíthettek gyer-
mekek. 

Hálát adunk 
Istennek az újabb lehetőségért! Az alkalo-
mért, amellyel közösen – egymás jelenlétét 
és szeretetét megtapasztalva- készülhet-
tünk az adventre és a karácsony ünnepére 
hálaadással.

Nagy Péterné Hetyei Mónika, lelkipásztor

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

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

80 esztendős
Goldschmidt József (december 9.)

75 esztendős
Császár Ferencné sz. Fodor Ilona (december 7.) 

Bán Györgyné sz. Fülöp Etelka Katalin (december 11.) 
Hartman Nándorné sz. Janics Julianna (december 18.)

Varga Józsefné sz. Kiss Margit (december 31.)
70 esztendős

Stranszky Vilmos László (december 7.) 
Kozma Dénesné sz. Buda Katalin (december 15.) 
Vlasitsné Tremmel Margit Gizella (december 29.)

További jó egészséget  
és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta két kisfiúval gyara-
podott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük a falu legkisebb lakóit,

Csiri István és Turi Dorottya  
kisfiát Istvánt,

Góg Zsolt és Erdelics Kitti  
kisfiát Zsolt Bendegúzt.

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 ér telmi 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!

Márton Napon köszöntötték a jubiláló baráti kört
Az a dolgom, hogy hidat építsek, és, 
hogy ennek a hídnak a pilléreibe bele-
építsek mindent, amit a múltból a jövőbe 
érdemes átvinni – ezzel a Wass Albert 
idézettel köszöntötte a megjelenteket 
Tirhold Kármen a Művelődési Házban 
november 23-án. 

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe elnöke az idén 25 
esztendős baráti kör jubileuma 

alkalmából elmondta: most egy 25 éve 
lerakott pillérre tekintünk vissza. A Környei 
Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete 
1994-ben többnyire a dalkör tagjaiból 
alakult. A cél az volt, hogy együtt idézhes-
sék fel a régmúlt emlékeit és őrizhessék 
meg a nemzetiségi szokásokat. Ők hív-
tak életre több, ma már hagyományos 
környei programot, így például a Márton 
Napi Dalostalálkozót is, amely az egyik 
legfontosabb színtere a hagyományőrző 
munkának. 

A hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása! – idézte 
Morus Tamást az elnök, és ezekkel a gon-
dolatokkal nyitotta meg a Márton Napi 
Dalostalálkozót, amellyel a baráti kör jubi-
leumát is köszöntötték a fellépők.

A két órás műsorban színpadra lépett 
a Szivárvány Táncegyüttes, a Várgesztesi 
Dalkör, a Vértesboglári Német Nemze-
tiségi Tánccsoport, az Alsógallai Német 

Nemzetiségi Énekkar, a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Gyermekcsoport, a Kör-
nyei Német Nemzetiségi Dalkör és a Kirner 
Schwing Tanzgruppe.

A találkozón Wiszt Ferenc egykori és 
Wéber István jelenlegi vezetőnek emlék-
lapot adott át az önkormányzat nevében 
Vadász Éva, a Kulturális-, Oktatási-, Sport 

és Nemzeti Bizottság elnöke, valamint 
Tirhold Kármen. A baráti kör vezetője 
számára duplán emlékezetes lesz ez a 
jubileum, hiszen testvérét köszönthette 
házasságkötésének ötvenedik évfordu-
lója alkalmából. Erl Péter és felesége 
Wéber Magdolna aranylakodalmukat 
ünneplik az idén.
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Közérdekű  
információk

Képviselői  
fogadóórák

Vadász Éva képviselő értesíti az állam-
polgárokat, hogy a 2020-as esztendő 
első fogadóóráját január 6-án, hétfőn 
tartja 17 órától 18 óráig a polgármesteri 
hivatal képviselői szobájában.

Tirhold Kármen önkormányzati képvise-
lő minden hónap második hétfőjén tart 
fogadóórát, januárban tehát 13-án, 
16.15 és 17.15 között a polgármesteri 
hivatalban.

Szabadság  
a Szt. Rókus rendelőben

Dr. Árendás József december 16-ától 
23-áig 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 Házior-
vosi Rendelőben (Beloiannisz út). 

Szabadság az I. sz.  
háziorvosi rendelőben

Dr. Bublovics Péter december 30-án és 
31-én, valamint január 2-án és 3-án szabad-
ságát tölti, ez idő alatt elmarad a rendelés 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben (Belo-
iannisz út). A helyettesítésről saját rendelési 
idejében Dr. Árendás József gondoskodik a 
Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben. 

Programok

IDŐSEK KARÁCSONYA  
– SZERETETLÁNG

Községünk szép hagyománya az Idő-
sek Karácsonya program, melyre a 70 
év feletti szép korúak mellett a falu va-
lamennyi lakóját sok szeretettel várjuk. 
Idén december 20-án 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 20 -án, az Idősek Kará-
csonya után, várhatóan 16 órától a 
környeiek is átvehetik, hazavihetik ott-
honaikba a Betlehemi Békelángot. Ma-
gyarországon a lángot először 2008-
ban hozták Gödöllőre, s azóta innen 
jut el az ország távolabbi részeibe is. 
A térségben Héregen, a katolikus temp-
lomban gyullad meg először a Szeretet 
lángja, és 20-án a falu karácsonyfájá-
nál községünk lakói is átvehetik. (A láng 
átvételéhez az önkormányzat igény 
szerint biztosít gyertyákat.)

MEGHÍVÓ
2019. december 21. – Környebánya

Környe Község önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és 

Kedves Családját a 
2019. december 21-én, 
15.00 órakor kezdődő 

Karácsonyi ünnepségre
Helyszín:  

Környebányai Közösségi Ház
Megjelenésükre feltétlen  

számítunk!
Környe Község Önkormányzata

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/karacsony-kornyebanyan/?occurren
ce=2019-12-21

SZILVESZTERI BATYUS BÁL 
Idén is várja a környeieket és környék-
belieket a már hagyományos SZILVESZ-
TERI BATYUS BÁL az általános iskolában. 
A talpalávalóról és vidám hangulatról 
a Schwab N Roll gondoskodik. Belépő-
díj: 3000 Ft. A jótékonysági rendezvény 
bevételével a szervezők az iskolát és 
óvodát támogatják.

Érdeklődni és helyet foglalni, belépő-
jegyet, tombolát vásárolni Török Mihály 
képviselőnél lehet a Csavar-Csapágy 
Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. 
Telefonszám: 06 30 201 3891.

Búcsú
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe tisztelettel meghívja Környe 
Község lakosságát a 2020. január 
5-én tartandó Búcsúra az Óvoda térre.  
Az ünnepi szentmise után mindenkit vá-
runk forralt borral, teával, pogácsával 
és térzenével. Szeretnénk ismét felidézni 
a régi környei búcsúk hangulatát, ahol 
természetesen lesz hinta és játék vásár!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 

Tirhold Kármen elnök

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/bucsu-2/?occurrence=2020-01-05

Főhajtás a doni  
áldozatok előtt

A doni tragédia 77. évfordulójának 
és hőseinek emlékére ajánlják fel a 
január 12-én, 11 órakor kezdődő szent-
misét a környei katolikus templomban. 
A szentmisén közreműködik a Német 
Nemzetiségi Dalkör.

A mise után, várhatóan 12 órától a 
Boldog II. János Pál pápa téren lévő 
Hősi Emlékműnél Nagy Péter refor-
mátus tiszteletes tart emlékező beszé-
det, az esemény koszorúzással zárul. 
A megemlékezésre az önkormányzat, 
valamint a katolikus és a református 
egyházközség a falu valamennyi lakó-
ját tisztelettel hívja és várja!
A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/fohajtas -a -doni -aldozatok-elot t -
2/?occurrence=2020-01-12

KARÁCSONY KUPA  
december 21-én

Idén december 21-én 8 órától rendezi 
meg a környei önkormányzat képvi-
selő-testületének Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottsága az 
általános iskola tornatermében a Ka-
rácsony Kupát, amely már több mint 
három évtizede várja a labdarúgócsa-
patokat és szurkolókat. Az első három 
helyezett serleg elismerésben részesül, 
valamint a szervezők a Gólkirályt és a 
Legjobb Kapust is díjazzák. A nevezési 
díj csapatonként 12 000 forint, az összeg 
együttesenként egy láda sört és a már 
hagyományos zsíros kenyeret is tartal-
mazza, 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.
A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/karacsony-kupa - december-21-
en/?occurrence=2019-12-21

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 születé-
sekor. 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.

Minden  
kedves olvasónknak  
áldott karácsonyt és  

békés ú j évet kívánunk!



„Felgyullad egy  
gyertya fénye…”

Harmadik alkalommal szervezett a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
közös adventi gyertyagyújtást, csatlakozva a falu több évtizedes 
hagyományához. Karácsonyig minden héten újabb gyertya 
lángja lobban fel, erősítve az általuk jelzett fogalmakat, a hitet, 
a reményt, a szeretetet és az örömöt.

Az adventi időszakot az óvodában korábban a csoportok külön-külön 
köszöntötték, a közös gyertyagyújtás azonban épp azt a melegséget, 
szeretetteljességet jelenti, melyet a várakozás időszaka is magában 
hordoz: kezdődik a csodavárás, a szívünk fénnyel és melegséggel telik 
meg. Egykor Jézust, a megváltót is így várták. Szeretettel és bizalommal 
állták körül a tűz lángját. Álljuk mi is körül a lángot, és kívánjuk azt, hogy 
a Földön minden ember legyen áldott – fogalmazott Aranyosi Ervin 
nyomán Pekár Zita, mielőtt fellobbantotta az első gyertya lángját, 
melyet az apróságok azzal az üzenettel vittek tovább a csoportszo-
bákba, hogy jelképesen égjen a szívükben karácsonyig.

2020. február 7-én 19 órától 
(jelentős érdeklődés esetén 15 órától IS)  

a környei Művelődési Házban.
Jegyek január 6-ától vásárolhatók 3000 Ft-os áron,  

KÖRNYE KÁRTYÁVAL 2000 Ft-ért hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. 
Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147

A színes farsangi kavalkád Konc király és Cibere vajda ádáz harca, 
két párbaja között bontakozik ki, ami alatt, vásári jelenetek, kocsmai 
mulatozás, tánc, ének és számos különös zsánerfigura jelenik meg.  
A forgatagban krampuszok, kukák, állatmaszkos alakok tűnnek fel,  

maga a nagy kaszás is tiszteletét teszi, álpapok, kántorok és 
siratóasszonyok az álhalottak tréfás temetését játsszák, a medve  

és a legény játékos birokra kel, a piaci alkudozás mesterei elkótyavetyélik 
a haszonállatot, aztán bőséges áldomást isznak rá, s közben  

mindezt kíváncsi kecskék pletykálják ki.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes február 21-én  
a környei Művelődési Házban (Alkotmány u. 1.) bemutatja:  

Góbé farsang
Jegyek január 20-ától vásárolhatók 2500 Ft-os áron, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért hétköznapokon 10 és 17 óra között. 

Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147

Sütöttek, sütöttek...  
mézeskalácsot 

Tizenöt nevező – köztük gyerkőcök is – megszámlálhatatlan mé-
zeskalács figurájából nyílt kiállítás 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 kompozíciókra személyesen, illetve a facebookon 
lehetett szavazni. 

Az, hogy a két típusú szavazás során mely alkotás nyert el több 
voksot, lapzártánk után, december 7-én derült ki. A negyedik 
mézeskalács kiállításra készített alkotásokra idén is lehetett 
„licitálni”, a nevezők valamennyien támogatták a jótékonysági 
felajánlás gondolatát, a licitekből befolyt összeg a Vöröskereszt 
környei szervezetének kasszáját gyarapította. A mézeskalács 
kompozíciókat december 20-áig lehet megcsodálni a Műve-
lődési Házban. 


