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Minden szívben csak szeretet lakik máma
Gondoljunk eltávozott és a mellettünk 
álló szeretteinkre, s a távollévőkre is, akik 
nem lehetnek velünk! Így fogadjuk az élet 
ajándékát, amelyből mindenki egyformán 
részesülhet. Ez az ajándék nem más, mint 
a szeretet… – egy esztendeje ezekkel a 
gondolatokkal köszöntötte a vendégeket 
Svétecz László önkormányzati képviselő a 
környebányai Közösségi Házban. Az idei 
közös karácsonyi ünnepségen érte is égett 
a gyertya, gyűltek a szemek sarkában köny-
nyek, szorult a torok, szólt a fájdalmas ének… 

A Betlehemi Szeretetlánggal és 
mécsesekkel érkezett a rendez-
vényre Beke László polgármester, 

hogy a környebányaiak, a tagyos-, irtás 
és szentgyörgypusztai vendégek is haza-
vihessék otthonaikba a lángot, melyben 
– ahogy fogalmazott – az a szép, hogy 
gyertyáról gyertyára adható tovább. Na-
gyon jó itt Környebányán lenni, mert a helyi 
közösség mindig megteremtette magának 
ezeket az ünnepeket, már évtizedek óta.  

A másik , amiér t 
nagyon jó itt lenni, 
mert nagyon so-
kan segítik azokat 
az embertársakat, 
akiknek ebben a 
p i l lanatban se -
gítségre, jó szóra, 
támogatásra van 
szükségük. Idén 
a szer vezésben 
kicsi t magunkra 
marad t unk ,  de 
nagyon szépen 
összefogtak civil 
szervezetek, ma-
gánszemélyek is. 
Van olyan magánszemély, aki 100 ezer 
forint értékben vásárolt ide, a Közösségi 
Házba a gyerekeknek játékokat, amikkel 
majd itt közösen játszhatnak. Nagyon sok 
ajándék került ide, de ami ezek mellett 
nagyon fontos, hogy óriási energiával, 
tiszta szívvel készültek a műsort adó gyere-

kek, felnőttek. Ők is kellenek ahhoz, hogy 
ma itt ünnepelhessünk – fogalmazott a 
polgármester, s visszautalva a gyertyáról 
gyertyára átadható Betlehemi lángra, így 
folytatta: ezt a lángot itt, Környebányán 
Svétecz László gyújtotta meg.

 

A szeretet összeköti az embereket
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Minden szívben csak szeretet  
lakik máma
…folytatás az első oldalról.

Amikor elment közülünk, sokan kérdezték, 
mi lesz… olyan örökséget hagyott, amit 
nekünk kötelességünk továbbvinni. S nem 
azért, mert kell, hanem mert érezzük, hogy 
jó úton indult el, és ezen nekünk mennünk 
kell tovább. 

A Környebánya Mecénása oklevél ha-
gyományát is Svétecz László teremtette 
meg, éveken át így fejezve ki a közösség 
köszönetét az önzetlenül segítők számára. 
Az idei oklevélen, melyet fia, Svétecz István 
vett át, a szeptember 21-én elhunyt képvi-
selő neve olvasható, hálás köszönettel a 
rászorulók évtizedeken át tartó következe-
tes támogatásáért…

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi 
Bizottság nevében a környebányai ün-
nepségen Vadász Éva elnök elismerésben 
részesítette mindazokat, akik a kulturális ese-
mények létrejöttét rendszeresen önzetlenül 
segítik, szervezik, vagy résztvevői azoknak. 
Oklevelet és ajándékutalványt vehetett át 
a környebányai kulturális rendezvényeken 
való szerepléséért Özv. Borsodi Istvánné, 
Badó Szilvia, Bolemányi Magdolna, Bozó 
Kucskár Anikó, valamint a Környei Hírhozó 
önzetlen, lelkiismeretes és pontos terjeszté-
séért Vida Mária és Czakó Józsefné.

Természetesen a fenyőillatú műsor sem 
maradt el, a kis közösség örömtelien gyara-
podó létszámú előadói csoportja, gyerekek 
és felnőttek, Bozó Kucskár Anikó vezetésével 
varázsoltak ismét az ünnepen. Szívből, 
lélekből fakadó, lelket emelő énekekkel, 

A szeretet összeköti az embereket
…folytatás az első oldalról.

Idén mintegy ötszáz 70 év feletti idős 
embert ajándékozott meg karácsony kö-
zeledtével a környei önkormányzat szemé-
lyenként egy-egy négyezer forint értékű 
vásárlási utalvánnyal. Az utalvány mellett 
a legszívhezszólóbb, legszemélyesebb és 
legbecsesebb ajándékot, a falu apraja 
és nagyja szeretettel összeállított ünnepi 
műsorát, azt követően pedig a Betlehemi 
szeretetlángot december 21-én vehették 
át az Idősek Karácsonya ünnepségen a 
Művelődési Házban. 

A legkisebbek, a Német Nemzetiségi 
Hagyományőrző Óvodás Gyerek-
csoport tagjai léptek az ünnepi 

műsor kezdetén színre, ők minden évben 
elbűvölik a vendégeket bájos műsorukkal. 
Idén az apróságok karácsonyi egyveleggel 
készültek, megidézték egy pékség han-
gulatát, a hóesést és a karácsonyi haran-
gocskák is megszólaltak 
németül előadott műso-
rukban. Az ünnepeknek, 
ünnepségeknek van 
egy nagyon jó tulajdon-
sága: az, hogy ezeken 
sosem vagyunk egye-
dül. Legyen szó család, 
egy klub vagy szervezet 
ünnepéről, vagy a falu 
rendezvényéről. Ilyenkor 
együtt vagyunk, közösen 
örülhetünk szeretteink-
kel, barátainkkal, jó isme-
rőseinkkel. Ugyanezt a 
jó érzést biztosítja a mai 
karácsonyi ünnepség 
műsora is, hiszen a gye-
rekek játékában min-
denki felfedezheti akár 
saját maga, vagy gyer-
mekei kisgyermekkori 
játékosságát, az énekka-
rok előadásában pedig mindenki számára 
kedves és ismerős dalok csendülnek fel. Mi 
is az a közös dolog, amelyre rátalálhatunk 
az előbb elhangzott felsorolásban? Ez nem 
más, mint a szeretet.

Az, ami összeköti az embereket, ami miatt 
ragaszkodunk egymáshoz, ami miatt segí-
tünk a segítségre szoruló társainknak, ami 
miatt örömmel élhetjük napjainkat. 

Ennek a szeretetnek a megtestesülését 
szimbolizálja a keresztény emberek számá-
ra a kis Jézuska megszületése – hangzott 
el Beke László polgármestertől, aki vala-
mennyi jelenlévő számára azt kívánta, 
hogy a karácsonyi időszakra jellemző 
gondoskodás, törődés és odafigyelés, 
váljon a jövőben a mindennapok részévé, 
s ne csak ünnepekkor legyünk nyitott szívű, 
odafigyelő társai egymásnak.

A karácsonyvárás mellett születésnapot 
is köszöntött a polgármester, hiszen a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde kamarakórusa 
Wind Károlyné vezetésével első alkalom-
mal pontosan tíz esztendeje, 2008-ban 
varázsolta el advent első vasárnapján 

verssel, citeramuzsikával, ahogy Ady Endre 
is megfogalmazta: harang csendül, ének 
zendül, messze zsong a hálaének. Az én 
kedves kis falumban Karácsonykor ma-
gába száll minden lélek.. Mintha itt lenn a 
nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna, 
az én kedves kis falumban minden szívben 
csak szeretet lakik máma.

A környebányai ünnepség szervezői 
ezúton fejezik ki hálás köszönetüket a mű-
sorban szereplő gyerekeknek, felnőtteknek, 
Pető Alexandrának, Pető Lilinek, Pető Han-
nának, Beck Enikőnek, Svétecz Blankának, 
Kovács Boglárkának, Fülöp Ellának, Fekete 

Dávidnak, Fekete Dorinának, Halmai Ro-
landnak, Bolemányi Magdolnának, Badó 
Szilviának, Bozó Kucskár Anikónak. Köszönet 
a sok-sok szeretettel, önzetlenül, a külterüle-
teken szerényebb körülmények között élő 
gyermekek részére összeállított ajándékcso-
magokért a Környei Sport Egyesület U11-es 
korosztályú labdarúgóinak, az általános 
iskola Szülői Munkaközösségének, amely 
idén is meghirdette a cipősdoboz akciót, 
a diáktársaknak, szülőknek, az Éjféli Kiáltás 
Missziónak, és egyáltalán nem utolsó sorban 
annak a névtelenséget kérő támogatónak, 
akinek a közösségi játékok köszönhetők!

gyönyörű énekével a környeieket, s azóta 
nem múlhatnak el az adventi ünnepi 
események a csilingelő hangú óvónénik, 
és a meghatottság könnyei nélkül… A ka-
marakórus adventi énekei, mellyel az év 
legszebb, legmeghatóbb ünnepét köszön-
tötték, a szeretetről, a kis Jézus születéséről, 
a gyermeki várakozás csodájáról szóltak. 
Arról, hogy lehetünk a világ bármelyik 
pontján, karácsonykor kitárjuk a szívün-
ket, és az énekek, a zene segítségével 
átléphetünk minden határt. Képzeletben 
odabújunk édesanyánk védelmező ölébe, 
gondolatban megcsókoljuk édesapánk 
kérges kezét, amellyel mindig igyekezett 
megteremteni a családjának azt a nyu-
galmat, amely ezeket az estéket felejthe-
tetlenné tették...

A csodaváró pillanatokat újabb cso-
dákat, karácsonyt idéző műsorszámok 
követték a Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola énekkara, 4. 
évfolyama, és hetedikes diákja, Linczmaier 
Laura, valamint a Német Nemzetiségi 

Dalkör előadásában, „hisz arra született 
az ember, hogy szeressen és szeressék. S 
hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi 
foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony…”

A környei önkormányzat hagyományo-
san az Idősek Karácsonya ünnepségen 
fejezi ki elismerését és köszönetét a falusi 
kulturális rendezvényeken való magas 
színvonalú szereplésekért, a rendezvények 
megszervezésében tanúsított szorgalmas 
munkáért, jutalmazza azokat, akik a kultúra, 
oktatás, sport és a nemzetiségi hagyomá-
nyok ápolása terén jelentős eredményeket 
értek el. A képviselő-testület Kulturális, Ok-
tatási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának 
oklevelét és ajándékutalványát Vadász 
Éva, a testület elnöke adta át a jutalma-
zottak részére.

Oklevelet és ajándékutalvány t ve -
hetett át az október 23-ai műsorokban 
való szereplésért Lelkes Laura, Hartmann 
Vivien, Krupánszki Ramóna, Csík Ádám, 
Valakovics Dominik, Pankotai Melinda, 
Csáki Dorottya, Bagány Áron, Auer Róbert, 

Stranszky Tamás és Stranszky Dániel, az 
október 23-ai műsorok kiemelkedő szín-
vonalú szerkesztéséért, rendezéséért, a 
csoport felkészítéséért Eisenbart Győzőné. 
Elismerésben részesült a község rendez-
vényein való közreműködésért Csáki Do-
rottya, Pankotai Klaudia, Popovics Milán, 
Rózsa Máté, Tánczos Máté, Hartman Alex, 
Virág Dávid, Murcsik Zsolt, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat rendezvényein 
való közreműködéséért Vadkerti Béláné, 
Kerecsényi József, Magda Józsefné. Az ez 
év januárjában alakult „Süssünk, főzzünk 
Klub” alapítója, Pribéliné Wéber Noémi a 
tagok nevében vehette át az oklevelet 
és ajándékutalványt, hiszen az általuk 
készítet t süteményeikkel egész évben 
színesítették, ízesítették, édesítették a falu 
programjait. 

Az Idősek Karácsonya ünnepség után 
immáron negyedik alkalommal érkeztek 
el a környeiek számára különleges percek 
a falu karácsonyfájánál: hazavihették ott-
honaikba a Betlehemi Békelángot.

A betlehemi Szere -
tetláng Jézus Krisz tus 
szü letésének he lyé -
ről indul t Európába.  
A Születés Templomá-
ban égő örökmécsesről 
származó lángot repülő-
vel vitték Bécsbe, ahol 
hazánk esetében felvi-
déki cserkészek vették 
át és jut tat ták el Ma-
gyarországra, ahová 
első alkalommal 2008-
ban, térségünkbe pe-
dig negyedszer érkezett.  
A lángot a Tatabányai 
járás településeinek egy-
házait, önkormányzatait 
képviselők sorában Kör-
nye nevében Beke László 
polgármester és Pákozdi 
Ferenc alpolgármester 
vette át december 19-én 

a héregi Szeretetláng átadási ünnepségen, 
két nappal később pedig a környeiek is 
hazavihették, hiszen a láng egyik okítása: 
a békét, ahogy a lángot, embertől emberig 
kell továbbadni.

Nem csupán világosság van, hanem van 
sötétség is. Erről beszél jelképesen az ád-
venti időszak folyamatos sötétedése. Egyre 
rövidebbek a nappalok, hosszabbak az 
éjszakák, míg a folyamat meg nem fordul, 
el nem érkezik a fényesség diadalma. Nem 
véletlenül emlékezünk Jézus születésére 
éppen akkor, amikor egyre hosszabbak 
a nappalok… ez is jelzi, hogy a világos-
ság győz a sötétség felett…- hangzott el 
a láng fényénél Nagy Péter tiszteletestől, 
aki hangsúlyozta, hogy sohasem a sötét 
győzedelmeskedik. Időnként megnyer 
csatákat, az életünkben is, de a háborút 
már elveszítette. Miért kell ezt nekünk ka-
rácsony felé haladva látnunk? – tette fel 
a kérdést, majd a választ így fogalmazta 
meg a tiszteletes: mert csak akkor értékeljük 
a világosság győzelmét, ha lájuk, mit tud 
tenni az életünkkel a sötétség…

Búcsú 
Évszázadok óta Környén tartják 
Magyarország első búcsúját, 
hiszen a falu Római Katolikus 
Vízkereszt Templomát a Három 
Királyok tiszteletére szentelték 
fel. Az egyházi ünnephez kap-
csolódó vásáros hagyomány 
már hosszú évekkel ezelőtt 
megkopott, első alkalommal 
2016-ban elevenítette fel ismét 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat Környe, s teszi azóta 
is minden esztendőben.

A z ország első búcsúját 
ezúttal az újesztendő 
első vasárnapján, éppen 6-án, 

Vízkeresztkor, Jézus Krisztus megjelenésé-
nek ünnepén tartották, a katolikus temp-
lomban Mórocz Tamás helyettes esperes 
celebrált szentmisét, azt a környei hívekért, 
Környén lakó emberekért, az elhunytakért, 
köztük kiemelt tisztelettel Bedy Sándorért 
ajánlva fel. 

Míg évekkel ezelőtt olyannyira megko-
pott az ünnephez kapcsolódó kirakodás, 
hogy 2015-ben egyetlen vásáros árválko-

dott a sportpálya mellett, addig ezúttal 
hintás és árusok is érkeztek, a misét köve-
tően pedig az érdeklődők is megtöltötték 
az óvoda előtti teret, ahol a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Környe pogácsával, 
teával, forralt borral kínálta a vendégeket, 
miközben a Schwowischi Buam zenekar 
térzenével szórakoztatott. 

A legkisebbeket a mínuszok sem tar-
tot ták vissza a hintázástól, s csil logó 
szemekkel, kipirult arcocskákkal rimán-

kodtak még egy körért, míg 
a felnőttek nosztalgiázhattak 
a régi idők búcsúin. Így tett 
Tirhold Kármen elnök is, aki 
ma is élénken emlékszik a 
sokak számára a Szentestét 
követő legnagyobb családi 
eseményre, amikor a szűkebb 
rokonság mellet t bőven ér-
keztek távolabbról is. Ilyenkor 
nem maradhatott el a disznó-
ölés sem, az asszonyok renge-
teg süteménnyel is készültek, 
a távoli rokonok pedig jófé-
le házi hurkával, kolbásszal 
„felpakolva” indultak haza a 

búcsú másnapján, vagy még később. 
Az vitathatatlan, hogy a környeiek emlé-

kezetében élő valamikori búcsúi szokáso-
kat már nem lehet maradéktalanul vissza-
varázsolni, s ebben a januári, egyáltalán 
nem szokatlan hideg is szerepet játszik, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
évről-évre meg kívánja szervezni, hogy 
a kisebb gyerekek is megízlelhessék, az 
idősebbek pedig jóérzéssel idézhessék fel 
a búcsúi hangulatot. 
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Agapé tizenötödször
Kis József világi lelkipásztori munkatárs 
kezdeményezte 15 évvel ezelőtt, hogy 
évente más-más településen, Várgesztes, 
Vértessomló és Környe római katolikus 
közösségének tagjai, egyeztessék prog-
ramjaikat, s mind jobban megismerjék 
egymás hitéleti tevékenységét.

V értessomló adott otthont tavaly 
decemberben a közösség ösz-
szejövetelének, ahol Hartdégen 

Márton egyházközségi világi elnök fogad-
ta és köszöntötte a vendégeket, köztük a 
települések polgármestereit, Gerendai 
Sándor esperest és Kutschi András címzetes 
prépostot az agapé alkalmából. 

A vértessomlói és környei hívek jelen-
létében szentelte meg Gerendai Sándor 
csákvári esperes november 18-án azt a 
síremléket Vértessomlón, amely a Resch 
Ottó esperes munkássága előtti tisztel-
gés jegyében készült, s amely akkortól 
az augusztus 13-án elhunyt Bedy Sándor 
plébános emlékét is őrzi. Az Agapé előtt 
a síremlék előtt rótták le kegyeletüket a 
környeiek.  

A jelenlévők később egy perces néma 
csenddel és imával emlékeztek meg 
Bedy Sándor plébános atyáról, majd 
Gerendai Sándor köszöntötte az agapé 
résztvevőit. Mint elmondta, advent a jö-
vőbe tekintés és a várakozás. Egyedül az 
ember képes a várakozásra, aki szeretné 
ismerni a jövőt is. Advent a felkészülés 
és a bűnbánat időszaka is, hiszen nem 
követhetünk el megbocsáthatatlan bű-
nöket, hiszen Isten a jóvátehetetlen bűnök 
helyrehozására is képes. 

Ha Istennel közvetlen és bensősége 
kapcsolatban vagyunk, akkor lesz ünnepe-

inknek igazi fénye és varázsa, mert nekünk 
különösen karácsonykor Isten közelében 
kell élnünk – fogalmazott az esperes, aki 
befejezésként kijelentette: ne a gyertyáink 
és lámpáink világítsanak, mi magunk le-
gyünk sugárzó emberek.

Az ünnepi gondolatokat követően Rising 
Károlyné Várgesztes, Beke László Környe 
és Igó István Vértessomló polgármestere 
méltatta az egyházközség híveinek áldo-
zatos munkáját és közösségi életét, majd 
Árendás József egyházközségi karitász-
vezető számolt be adománygyűjtéseikről, 
rendezvényeikről, amelyek közül Környén 
idén kiemelkedett a Szent Korona hiteles 
másolatának érkezése augusztusban. 
Ekkor avatták fel a Római Katolikus Plé-
bánia műemlék épületét a rekonstrukciót 
követően és a Trianoni emlékművet is 
ekkor leplezték le.

Hartdégen Márton prezentációjában a 
legjelesebb somlói eseményekről számolt 

be, amelyek közül legemlékezetesebb a 
júliusi búcsú, valamint Batin Péter zarándok-
útja, amely során 76 nap alatt tette meg 
társával a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 
közel 1400 kilométeres utat.

Az agapén a hitoktatók is beszámol-
tak az évi munkájukról, a hittan táborról, 
valamint a gyermekmisékről, amelyek 
tapasztalatai nagyon kedvezőek. Eddig 
már több sikeres rendezvény valósult meg, 
a résztvevői szám pedig a kezdeti félszázról 
100-120 közé emelkedett. 

– Végül engedjék meg, hogy meg-
köszönjem mindenkinek az egész éves 
munkáját, kiemelve most, az agapé 
előkészítésében való segítséget, díszí -
tési munkálatokat, felajánlásokat. Így a 
Vértessomlói Egyháztestület nevében 
mindenkinek nagyon jó szórakozást és kel-
lemes délutánt, beszélgetéseket kívánok 
mindenkinek – zárta az agapé „hivatalos” 
részét Hartdégen Márton.

Főhajtás a doni hősök előtt
A Doni katasztró-
fában elhunyt, ott 
fogságba kerül t, 
megsebesült áldo-
zatokért ajánlotta 
fel Gerendai Sán-
dor esperes, plébá-
nos a január 13-ai 
szentmise áldoza-
tát a környei kato-
likus templomban, 
a híveket arra kér-
ve, értük, és azért 
is imádkozzanak, 
hogy ne legyen há-
ború. 

A m i s é t  kö -
v e t ő e n  a 
te m p l o m -

kertben lévő Hősi 
Emlékműnél Vadász 
Éva, a képviselő-tes-
tület Kulturális, Oktatási, Sport és Nemze-
tiségi Bizottságának elnöke idézte fel a 
76 évvel ezelőtti borzalmakat, a korszerű 
fegyverzettel, felszereléssel és téli ruházattal 
nem rendelkező magyar csapatok erőn 
felüli helytállását: rendkívüli hősiességnek 
számított, hogy az erős fagyban, a kime-
rült és rosszul felszerelt magyar katonák 
szembeszálltak a sokszoros túlerőben lévő 
oroszokkal. A gyászolók megrendülését a 
mélységes csönd fejezi ki a leghívebben. 
Mégis fontos, hogy szavakkal is emlékez-
zünk, mert annál, ami a Donhoz vezényelt 
katonákkal történt, csak egy valami lehet 
fájóbb: ha elfelejtjük őket. Emlékezzünk 
a magyar, a környei katonák hősiessé-
gére, akik esküjükhöz híven, kilátástalan 

küzdelmüket vívták a többszörös túlerővel 
szemben – fogalmazott majd a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe elő-
adásában, fájdalmas katonadalban ele-
venedett meg a lelkek harctéri gyötrelme, 
hazavágyódása.

Egy szomorú, félelmekkel teli, a múlt ke-
serűségeire reményvesztetten emlékező 
népről szóló, az Ézsaiás könyvéből idézett 
próféciával vont párhuzamot Nagy Péter 
református tiszteletes a vérzivataros sorsú, 
múltú magyarsággal. A nép, amely ilyen 
időket él meg, könnyen válik megkesere-
detté, a lemondás, az „úgyis hiába min-
den” érzületével éli napjait, évtizedeit… Akár 
az elbukott forradalmakra, szabadsághar-
cokra, akár a kivégzett honvédtáborno-

kokra, akár a Don 
mentén elesettek-
re és hazatértekre 
emlékezik. De az 
ilyen reményveszett 
ember a jövőt adja 
fel! Azt a jövőt, mely-
nek építői a maguk 
tragikus sorsában 
is a forradalmárok, 
szabadságharco-
sok, honvédtábor-
nokok, vagy éppen 
egyszerű honvédek 
voltak – hangzott el 
az igehirdetésben, 
melynek zárásaként 
a tiszteletes kiemel-
te: van esély a meg-
békélésre a nemzeti 
tör ténelmünkben 
és személyes éle-
tünkben is, de ez 

a folyamat belül kezdődik, a lélekben. 
Hogy ne csak a múlt szomorú emléke 
hozzon össze bennünket itt, a jelenben, 
hanem – Isten életformáló, közösségeket 
megújító erejébe vetett kitartó, odaszánt 
hittel – hozzon össze minket, építsen fel egy 
megbékélő közösségé.  

A Hősi Emlékműnél az önkormányzat 
nevében Beke László polgármester és 
Pákozdi Ferenc alpolgármester, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat képviseleté-
ben Erl Péter és Wéber István képviselők, 
valamint pártok, szervezetek képviselői 
helyezték el a kegyelet virágait, majd a 
jelenlévők az örök emlékezés mécseseit. 
A megemlékezés zárásaként az Il Silenzió 
csendült fel a hősök tiszteletére.

Karácsonyra készülve

P apírangyalkák és függődíszek 
készültek ünnepi dekorációként 
december 14-én a környebányai 

Közösségi Házban, a gyerekeket ezút-
tal is a tatabányai Egyesítet t Szociális 
Intézmények Család és Gyermekjóléti 
Központjának munkatársai csalogatták 
adventi készülődésre. Az igazán egyszerű 
alapanyagokból a felnőttek segítségével 
percek alatt varázsoltak a gyerekek, elmé-
lyedve vágtak, lukasztottak, ragasztottak, 
festettek, álmodták és alkották meg az 
ünnepi díszeket. A kitartó türelem és oda-
figyelés meghozta az eredményét, aki 
ügyes volt, a kézműveskedés végén papír-
ból hajtogatott, ragasztott, és gyönyörűen 
feldíszített karácsonyi üdvözlő lapot, festett 
mézeskalács figurákat, kecses papíran-
gyalkát és számos függődíszt vihetet t 
haza, s egyáltalán nem utolsó sorban a 
közös adventi készülődés élményét.

Karácsonyoztak a kis vackorosok
Idén is igazán bőkezű volt a 
Jézuska a Környei Vackor Óvo-
da és Bölcsőde apróságaihoz, 
a kicsik december 20-án ka-
rácsonyoztak előbb közösen, 
később pedig a csoportonként. 
A gyerekeket a csoportszo-
bákban a Reichnach György 
által felajánlott, s ünnepi díszbe 
öltöztetett fenyők fogadták, no 
meg rengeteg játék az önkor-
mányzatnak köszönhetően. 

D e nem csak a szobák-
ban, hanem az aulában 
feldíszített karácsonyfa 

alatt is meglepetés: dömperek, 
hókotrók várták a gyerkőcöket, 
az udvari játékokkal a jövede-
lemadók felajánlott 1 százalékával jól 
gazdálkodó Környe Óvodás Gyermekeiért 
Alapítvány ajándékozta meg az intézményt. 

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kis-
sé a csodában, nemcsak te és én, hanem 
az egész világ, az emberiség, amint mond-

ják, hiszen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda nélkül 
élni. – Márai Sándor idézetével 
köszöntötte az apróságokat az 
ünnepség kezdetén Pekár Zita in-
tézményvezető, majd az adventi 
koszorú negyedik lángjának fel-
lobbantása után a vegyes Nyuszi 
csoport idézte meg a kis Jézus 
születését Betlehemi játékával. 
A kis vackorosok már egész hó-
napban készülődtek az ünnepre, 
ahogy sorra gyúltak a gyertyák 
a közös adventi koszorún, úgy 
szaporodott a megtanult versek, 
dalok, mondókák száma. Ezek-
ből is ízelítőt adtak a gyerekek 
az ünnepségen, ki halkabban, 
ki hangosabban, zárásul pedig 

az óvodapedagógusokkal, dadusokkal 
közösen, zengőn énekelve a „Kis karácsony, 
nagy karácsony”kezdetű dalt. 
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A szeretet, öröm ünnepe…

Köszönet!
A Kisfaludy Mihály Általános Iskola minden diákja és pedagógusa köszönetet mond 
azoknak a kedves és nagylelkű vendégelőadóknak, akik az egészségvédelmi na-
pon eljöttek hozzánk, és bepillantást nyújtottak a világ, az egészség, a mozgás, a 
terápiás lehetőségek egy-egy szegletébe. Hisszük, hogy ezek a napok különleges 
lehetőséget jelentenek tanulóink számára a tanulásra, a világ megismerésére.

Köszönet Németh Amálnak, Simonné Venter Évának, Hoczhacker Csillának, Vanya 
Lászlónénak, Faragó Évának, Vadász Évának, dr. Sárossi Benedek Fogászati Centrum-
nak (Kruchina Zsófia, Bodroginé Kovács Erzsébet) dr. Niczinger Lászlónak, Glászné 
Geréd Eszternek, Maklári Évának, Andor Ildikónak, Jenei Zitának, Kissné Ágoston 
Évának és Wéberné Kerper Eszternek.

Köszönet a program szervezőinek, Láng Évának és Maticsné Szabó-Kovács Ágnes-
nek, a foglalkozásokat vezető pedagógusoknak Staudinger Ágotának, Novák Réká-
nak, dr. Szemetiné Horn Bernadettnek, Királyné Kollerits Valériának, Horti Károlynénak, 
Tóth Zsoltné Mező Viktóriának, Riezingné Gáspár Tímeának, Takács Karolinának, 
Soltész Lászlónak, Sárosiné Rácz Gabriellának, Viskovics Andreának, Vági Erikának 
és minden segítő és felügyelő kollégámnak.

Trézlné Staudinger Csilla mb. intézményvezető

500 kilónyi élelmiszer gyűlt össze
A Környei Katolikus Karitász adomány-
gyűjtésének eredményeként idén mint-
egy 100 nehéz helyzetben lévő nagy-
család, vagy gyermekét egyedül nevelő, 
illetve idős ember karácsonyát szépítet-
ték meg a falubeliek, kilencen fejenként 
35 ezer forintos pénzbeli támogatáshoz 
is juthatnak. 

A segíteni tudók és akarók száma 
szerencsére továbbra sem csök-
ken településünkön, Advent idő-

szakában idén is segítő kezet nyújtottak 
mindazok, akik átérzik a rászorulók nehéz 
helyzetét. Már advent első vasárnapján is 

számosan csatlakoztak a Karitász egymillió 
csillag akciójához. Akkor majdnem 80 ezer 
forint adomány gyűlt össze az óvoda előtti 
téren, december 5-én és 6-án pedig idén 
is sorra érkeztek a Plébánia épületébe a 
jóérzésű emberek: 90 kilónyi liszt, majdnem 
ugyanennyi cukor, 82 liter olaj, 70 kiló kon-
zerv, lekvár, 55 kg rizs, 35 kiló tészta, 32 kiló 
édesség, kekszfélék, 15 liter gyümölcslé, tej, 
13 kg szaloncukor, 12 kiló sütési alapanyag, 
6 kg tea, kakaó, 2 kg méz, 2,5 kiló bab gyűlt 
össze, s mellette 19 darab előre, játékokból 
összeállított csomag is érkezett.

Kissné Ágoston Éva karitásztag idén 
is megállapíthatta, hogy jelentős meny-
nyiségű az édesség, mintha az emberek 
megérezték volna, hogy a támogatottak 
zöme többgyermekes nagycsalád lesz. 
Az egységes csomagok összeállítását 
könnyítette az is, hogy idén többen pénzt 
ajánlottak fel, így az esetleges hiányt vá-
sárlással pótolhatta a szervezet.

Az úgynevezett Krumpliebéd 230 ezer fo-
rinttal növelte meg a Karitász jótékonysági 
keretét, a szerény, ámde ízletes ebédjük 
árát felajánlók a december 16-ai mise 
után gyülekeztek a Közösségi és Tájházban, 
ahol már jó ideje szorgoskodtak a hölgyek. 
A finom dödölléhez, tócsihoz, hagymás 

burgonyához, krumplisalátához, burgo-
nyás réteshez, gulyásleveshez ezúttal is 
Reichnach György biztosította díjtalanul a 
zöldségalapanyagokat, a falatokat a Méri 
János által felajánlott szalonnával tették 
ízletesebbé. A pontosan 54 darab lángos 
hagyományosan Csík Sándorné keze mun-
káját dicsérte, ő nemcsak dagasztotta és 
sütötte a finomságot, de az elkészítéséhez 
szükséges liszt, olaj mellett a tejfölt és sajtot 
is ő vásárolta meg.
A Környei Katolikus Karitász a rászorulók, 
szükséget szenvedők nevében köszönetét 
fejezi ki mindazok számára, akik évről-évre 
és egyre növekvő számban segítenek, 
hogy megkönnyítsék és megszépítsék a 
krízishelyzetben lévő testvérek ünnepét.

Örülök nektek…
Szeretettel köszöntelek ben-
neteket, amikor a Nő Klub 
egy éves munkájának a gyü-
mölcsét szétosztja. Örülök 
nektek… – csuklott el a hang-
ja Németh Lajosné Mariká-
nak a klub december 14-ei 
karácsonyi ünnepségén a 
Művelődési Házban. De nem-
csak ő, a többi hölgy tag, és 
a vendégek is küszködtek 
a könnyeikkel, hiszen a hét 
esztendős klub Karácsony-
hoz közeledve évről -évre 
szeretetünnepet varázsol 
a szerényebb körülmények 
között élők számára.

T ortával érkezett az ünnepségre Beke 
László polgármester, ezzel is jelezve, 
hogy példaértékű, elismerésre méltó 

a hölgyek összefogása, munkálkodása. 
Mára bőven meghaladja a százat azok-
nak a környei gyerekeknek, férfiaknak, 
asszonyoknak a száma, akiket az eltelt 
évek során megajándékozott a Nő Klub. 
Napjainkig nagyjából 1,2 millió forintot 
fordítot tak jótékonykodásra. Idén 250 
ezer forintból gazdálkodhattak, a „költ-
ségvetésüket” gyarapította a Szökőkút 
Büfé jótékonysági nyárzáró programjá-
nak bevétele is, melyet a vendéglátást 

biz tosí tó Licul Norber t, Török Mihály, 
Lehrreich Nándor ajánlott fel számukra. 
Ezek a számszerű adatok, de az igazi ér-
ték máshol rejlik: a megszámlálhatatlan 
munkaórában, amíg készülnek a forin-
tokra váltható kézműves termékek, majd 
a hálás mosolyban a gyermekek, szülők, 
idősebb emberek arcán.  

Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpró-
bálnánk adni, s mindenkit, ki emberré lett, 
el tudnánk fogadni? Mi lenne, ha megél-
hetnénk, mind a boldogságot, s szeretettel 
jobbá tennénk az egész világot? – szavalta 
Aranyosi Ervin gyönyörű alkotását Süli 

Lászlóné, a választ pedig a 
felcsillanó tekintetek fogal-
mazták meg.

Az idei ünnepség meghí-
vott vendégei, mint ahogy 
eddig minden esztendőben, 
egy ideig kissé megilletődve 
tekintgettek egymásra és a 
hölgyekre, de a gyerekek 
hamar feloldódtak, és egyre 
bátrabban válogattak azon 
ruhaneműk, játékok között, 
melyeket szintén a hölgyek 
gyűjtöttek össze, s rendeztek 
el gondosan az asztalokon.

Ezúttal 5 gyermek kapott 
tízezer forint értékű ruhavásár-
lási utalványt, valamennyien 

Mikuláscsomagot, 9 nagycsalád tizenöt-
ezer forint értékű élelmiszercsomagot, az 
Oroszlányi Ebrendészeti Telep képviseleté-
ben Thüringer Ferenc és Tóth Tibor 20 kilo-
gramm kutyatápot vehetett át, s mindezek 
mellett pontosan egy tucat diák utazhatott 
velük az év során színházba, a hölgyek az 
operabérletek mellett természetesen az 
autóbuszköltségüket is fedezték.

A Nő Klub ezúton fejezi ki köszönetét a 
Szökőkút Büfé, s mindazok számára, akik 
évközben a kézműves tárgyaik megvásár-
lásával hozzájárultak, hogy idén is gazda-
gon ajándékozhassanak. 

Régi szokás, hogy karácsonykor az embe-
rek, kicsik és nagyok az otthonainkban, a 
karácsonyfa körül énekelnek, kántálnak, 
muzsikálnak. Ezt az élő zenélést idézte 
fel a zeneirodalom szép dallamaival az 
énekkar Szarka Katalin felkészítésében 
az iskola karácsonyi ünnepségén. A Mű-
velődési Házban a gyönyörűen feldíszített 
karácsonyfa, az énekkarosok dalai mellett 
a negyedik évfolyamosok varázsolták a 
falak közé a szenteste meghitt hangulatát, 
a szeretet csodateremtő erejét.

A 4. b osztály az első karácsony tör-
ténetét, a kis Jézus megszületését, 
a csodát idézték: van egy csoda.  

A karácsony csodája. Amire várunk. És ami 
teljesedik. De ez csoda nem színes szala-
gokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem 
a feldíszített zöld fenyő alatt találjuk. Ezt a 
csodát másutt kell keresni, másutt lehet 
megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, 
őszinte, szívből jövő jókívánságokban, szere-
tő érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb 
ajándék?... Karácsonykor az ember mindig 
hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és 
én, hanem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda nélkül élni…

A pásztorjáték után Linczmaier Laura 7.a 
osztályos tanuló kívánt énekével boldog 
karácsonyt, majd a 4.a osztály meséjében, 
A didergő királyban is megcsillant a csoda: 
több mint 2000 esztendeje leszületett a 
Föld nevű bolygóra egy lélek, s kísérletet 
tett arra, hogy megtanítson bennünket 
boldognak lenni. Móra Ferenc meséje  
a lélek sötét éjszakájáról szólt, amikor a bel-
ső didergést nem oldja a hatalom, a pénz, 
s a világ összes csodájának elpusztítása 
sem. A csoda azonban, mint minden me-
sében, megtörtént: mert mi, emberi lények 
a kapcsolódásokban lehetünk boldogok… 

Az iskolások karácsonyi ünnepségén 
a képviselő-testület Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottsága minden 
esztendőben jutalomban részesíti azokat 
a diákokat, akik az év során kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a sport, előadó 
művészet területén, vagy aktív résztvevői 
a falu közösségi, kulturális eseményeinek. 
Vadász Éva, a testület elnöke kiváló sport-
teljesítményéért Budai Levente, Jeszenovics 
Róbert, Sternhardt Réka, a Bolyai Anyanyel-
vi Csapatbajnokság körzeti fordulójában 
nyújtott kiváló teljesítményéért Bencze 
Csaba, Szabó Botond, Szommer Péter, Var-
ga Péter, felkészítésükért Demeterné Slezák 
Éva részére nyújtott át oklevelet és ajándék-
utalványt. Elismerésben részesült a Bolyai 
Magyar Csapatverseny körzeti fordulóján 
elért első helyezésért Kakuk Róza, Dóczi 
Dániel, Matics Bálint, Soós Ádám, a csapat 
felkészítéséért Kubicza Mihályné, az Aradi 
Hősök emlékére rendezett ünnepségeken 
való szerepléséért Pethő Alexandra, Pethő 
Lili, Pokorni Veronika, Versegi Magdolna, 
a műsor összeállításáért Takács Karolina.

Tudom, már mindannyi-
an nagyon várjátok a 
Szentestét, gondolatban 
számoljátok, hányat kell 
még aludni, s elképzelitek 
az ajándékok bontoga-
tását. A karácsonyban 
azonban az a legcsodá-
latosabb, hogy együt t 
lehetünk azokkal, akiket 
a világon a legjobban 
szeretünk: anyuval, apu-
val, a testvérrel, barátok-
kal… – szólt az ünnepség 
zárásaként a diákokhoz 
Trézlné Staudinger Csilla 
mb. igazgató, aki így kí-
vánt valamennyi jelenlévő 

számára áldott ünnepeket: karácsonyi 
szeretet, csend és béke legyen az ünnep-
várásban, a fellobbanó gyertyalángban, a 
sülő kalács illatában, a csengő harangok 

hangjában, az egymásra mosolygásban, 
a szemek tükrözte ragyogásban, a hit csilla-
gában, a világban! Legyen szeretet, csend 
és béke a lelkek találkozásában.
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Weihnachtsbäckerei és karácsonyfa díszítés 
Harmadik alkalommal várta mézeska-
lács- és fenyődíszítésre, valamint a „Süs-
sünk, süssünk... mézeskalácsot” felhívás 
eredményhirdetésére az érdeklődőket 
december 8-án a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe, a Vöröskereszt 
Környei Alapszervezete, a Művelődési Ház 
és a Községi Könyvtár. 

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

a bőség zavarával küzdve válogathattak 
az összességében nagyjából 400 darab,  
különböző méretű és formájú rénszarvas, 
télapó, fenyőfa, csillag, angyalka, hópihe 
között, s díszíthették fel őket tetszésük sze-
rint cukormázzal, apró cukorgyöngyökkel, 
színesített kókuszreszelékkel. A gyerkőcöket 
az sem zavarta, ha a törékeny alapanyag 
néhol megsérült, többen jóízűen majszolták 
a csorba csillagot, de még azt a fenyőt is, 
amit korábban aprólékos odafigyeléssel 
maguk ékesítettek fel… Azért a program 
ideje alatt nem csak a bendőbe jutott, 
bőven gyűltek a díszes mézeskalácsok a 
papírtálcákon is, egy-egy nagyobb elkészí-
tett mennyiségnél nem kis fejtörést okozva 
a hazaszállítás mikéntje. 

Azok, akik nem túl járatosak a mé-
zeskalács díszítésben, idén is leshettek 
a „Süssünk, süssünk... mézeskalácsot” 
felhívásra elkészítet t kompozíciókról, 
melyek közöt t voltak házikók, adventi 
koszorúk, angyalkák, karácsonyfák, vár 
királylánnyal, király f ival, sárkánnyal, 
ajándékdoboz, fakanál, mézes csupor, 
sodrófa,  cica, mesebeli utcarészlet, mesés 
környei lát- és életkép. Idén is pontosan 
tizenhárman neveztek, és a szám a 13-as 
sorszámú Kolozsvári Bírborka számára sem 
bizonyult szerencsétlennek. Az alkotásokra 
a facebookon és személyesen lehetett 
voksolni, az interneten közzétett fotók a 
tavalyinál másfélszázzal többet, összesen 
1546 lájkot gyűjtöttek be, a Művelődési 
Házban elhelyezett szavazóláda pedig 

pontosan 190 cédulát rejtet t. De nem 
csak a lájkokat, hanem a licitösszegeket 
is szépen szaporították az online világban 
a meseszép kompozíciók. A jótékonysági 
árverés gondolatát két éve Szappanos 
Jánosné vetette fel, a szervezők a készítők 
felajánlásainak köszönhetően pedig idén 
második alkalommal valósíthatták meg. 
A második árverés végösszege is szépen 
gyarapodot t az előző évihez mérten,  
a 13 mézeskalács kompozíció összességé-
ben 67 700 forintért lelt új gazdára, az ösz-
szeg a Vöröskereszt környei szervezetének 
kasszáját gyarapítja. Az eredményhirdetés 
során az is elhangzott, hogy a kezdemé-
nyezés, az alkotások sokszorosan is jóté-
kony célt szolgáltak, hiszen több licitáló 
kifejezetten egy megadott oktatási, vagy 
szociális intézményt kívánt megajándékoz-
ni a kiválasztott mézeskalács alkotással.    

Az összesítet t 
közönségszava-
zatok alapján a 
harmadik helyen 
Kolozsvári Bíbor-
ka összeállítása 
végzett, a máso-
dik legtöbb vok-
sot Szappanos 
Jánosné aján -
dékdoboza sze-
rezte meg, míg 
az első helyezett-
nek járó ajándé-
kot Herger Zsuzsa 
vehette át Tirhold 
Kármentől, a Né-
met Nemzetiségi 
Önkormányzat 
Környe elnökétől. 
Különdíjat nyert 

el Kubinger Borka és Berci, Kaszap-Nagy 
Emma és Balogh Lili Anna. A díjazottak 
valamennyien a Simon Méhészet ajándék-
csomagját vehették át.

Herger Zsuzsa mesebeli, esti díszvilágítá-
sú utcarészlete összességében majdnem 
2 hétig készült, s bár valamennyi eleme 
fogyasztható, sokkal nemesebb jövő várt 
rá. Az alkotás 20 ezer forintért kelt el, és egy 
ápolási intézet gondozottainak karácso-
nyát szépítette meg.

Az első helyezett egyébként nem csak 
mézeskalács alkotásával dobogtatta meg 
a szíveket, az ő féltve őrzött gyűjteményé-
ből, régi karácsonyi díszeiből, izzósoraiból 
összeállított kiállítás is az előtérben. 

Az eredményhirdetést követte a falu 
karácsonyfájának ünnepi díszbe öltöz-
tetése, bár a meglehetősen kedvező 
időjárás ellenére a gyerekek többsége 
a mézeskalács díszítést választotta. Idén 
Csánki Róbert és felesége, Tallódi Tünde 
ajánlot ta fel a fenyőt, a feldíszítése a 
tekintélyes magassága miat t nem kis 
feladatnak bizonyult, de végül a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjainak köszönhetően minden dísz a 
helyére került, s sokak véleménye szerint 
az eltelt évek legszebb karácsonyfája-
ként pompázott. 

Köszönet a falu intézményei részére 
felajánlott fenyőkért, köszönet a közmunká-
soknak, akik minden évben Varga Sándor 
vezetésével gondoskodnak a kivágásukról, 
elszállításukról, és elhelyezésükről. S végül, 
de nem utolsó sorban köszönet Prekob 
Györgynek, aki a karácsonyi időszakban 
évről-évre önzetlenül segít darus autójá-
val és munkatársaival az adventi vásár 
faházainak, a Betlehemi jászol és a falu 
karácsonyfájának szállításában. 

Az ünnep szépsége

H iggy a csodában, 
mert teli van vele 
az élet. De ami a 

legfontosabb, hogy higgy 
önmagadban, mert oda-
benn, a lelkedben rejtőzik 
a csoda, a remény, a sze-
retet és a holnap álmai 
– ezekkel a gondolatok-
kal kívánt áldott karácso-
nyi ünnepeket a környei 
Idősek Klubjának decem-
ber 12-ei ünnepségén a 
vér tessomlói és környei 
tagok számára Halász-
Becker Anita. A program-
nak, melyet többek között 
Mecsei Ilona, az Egyesített 
Szociális Intézmény igaz-
gatója is megtisztelt jelenlétével, a környei 
Művelődési Ház adott otthon, ahol gyö-
nyörűen feldíszített karácsonyfa, ünnepi 
asztalok, végül pedig Becker Istvánné keze 
munkájának, fűszerezésének köszönhetően 
ízletes göngyölt hús várta a vendégeket.  
Az ünnep szépségét nem az ajándékok 

nagyságával kell mérnünk, hanem egy 
olyan ajándékkal, amiből mindenki része-
sülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a 
szeretet… Nem tárgyak, figyelmet és sze-
retetet helyettesítő eszközök átnyújtásáról 
szól, hanem együttlétről, békéről és odafi-
gyelésről. Arról, hogy az élet megtapasz-

talása csodálatos, hogy 
vagyunk egymásnak és 
meg tudjuk osztani létünk 
csodás pillanatait – hang-
zott el a nappali ellátás 
vezetőjétől, s gondolatait 
igazolták az általános is-
kola 3a osztályos diákjai, 
akik csengettyűjátékukkal, 
tánccal, szavalataikkal 
ajándékozták meg a szép 
korúakat: „A karácsony 
teljen közös énekléssel. Erről 
kicsi húgom, jó öcsém ne 
késs el! Kedves Jézuska, 
Mi nem sokat kívánunk. 
Legyen egészséges, s bol-
dog a családunk!” A kará-
csony szeretetteljes érzését 

őrzik és örökítik tovább a klub tagjainak 
szívében, otthonaikban a kedves emlékek 
mellett azok a bájos angyalka csengety-
tyűk is, amelyeket a szolgálat munkatársai 
készítettek, ezzel is üzenve az idős hölgyek-
nek, uraknak: csodálatos, hogy vagyunk 
egymásnak…

Szivárványos, lucázós advent
Szabad-e a kendtek tisztességes, be-
csületes házánál Lucázni? Szabad-e 
kotyolni? – december 13-án a Művelődési 
Ház színháztermében tették fel a kérdést 
a Szivárvány Táncegyüttes fehér ruhába 
öltözött, arcukat eltakaró fiú tagjai, a 
szülőktől, nagyszülőktől, vendégektől 
pedig az ijesztő külső ellenére szinte kó-
rusban érkezett az „igen” válasz, hiszen 
ki ne reménykedne a szerencsésebb új 
esztendőben. 

M erthogy a Zala megyei Gara-
boncról származó kotyolás hie-
delme szerint a szerencsekívánó 

strófák – mint például „Annyi malaca legyen 
kendtek disznajának, hogy az egyik ólból 
kifussanak, a másikba befussanak, és még 

a harmadikba is jussanak! Annyi kolbászuk 
legyen, hogy kertet lehessen vele keríteni! 
– közben elszórt szalma szerencsét hoz, 
ha felszedik. A Környén mintegy harminc 
éve László Márta által életre keltett lucázás 
eredeti dallamát, szövegét a Zala megyei 
Garaboncon jegyezték le néprajzkutatók, 
s ezúttal a „szivárványos” táncosok, szülők, 
családok adventi programját nyitották meg 
a fiúk kotyolásukkal, majd a lányok meghitt-
séget, angyali nyugalmat árasztó éneke, 
műsora teremtett karácsonyi hangulatot.

A felvidéki Kuttyomfitty Társulat már nem 
első alkalommal érkezett Környére, a Szivár-
vány Táncegyüttes és a Csoóri Sándor Alap 
támogatásával megvalósuló programot 
a Betlehem csillaga című előadásukkal 
színesítették Kurdi Gábor zenész közreműkö-

désével. Dobsa Tamás és felesége, Fodor 
Mónika előadása a Kárpát medence 
magyarok lakta vidékeinek betlehemes 
szokásaiból építkezett, igazi ünnepi han-
gulatot varázsolva az adventi időszakba.  
A Környe testvértelepülésén, Tardoskedden 
1922-ben készült Betlehem angyala tánc-
játékot gondolták újra hagyományos böjti 
hangszerekkel, varázslatos bábokkal, majd 
a rendezvényt közös ének, és a táncos fiúk 
szívhez szóló köszöntője zárta: Isten jóvoltá-
ból karácsonyt elértük, melyen a megváltó 
földre jöve értünk. Az Ő születésén zengett 
égi ének, melyen örülének ifjak és vének. 
Én is tiszta szívből kívánom e háznak, hogy 
bár a gonoszok ellenünk csatáznak, legyen 
mindig idelenn béke és jólét, égi harmatá-
val hintse be a jó ég. 
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Negyedszer is a Halszem győzött

L assan négy évtizedes múltra tekint 
vissza a környei önkormányzat képvi-
selő-testületének Kulturális, Oktatási, 

Sport és Nemzetiségi Bizottsága által szer-
vezett Karácsony Kupa, hiszen első alkalom-
mal 1981-ben csaptak össze az általános 
iskola tornatermében labdarúgócsapatok, 
hogy eldöntsék, ki a legjobb. Azóta sem 
múlt el egyetlen december sem a már 
hagyományos karácsony előtti teremfoci 
nélkül, a december 22-ei tornán öt csapat 

küzdött a kupáért, köztük a Halszem, mely-
nek tavaly, tavalyelőtt, és azelőtt is sikerült 
megszereznie. A csapatok körmérkőzéseket 
játszottak, mégis akár egyfajta döntőnek is 
beillett volna az utolsó, tizedik összecsapás, 
a Kisház FC és a Vashíd meccse, hiszen ad-
digra a Halszem magabiztosan, 12 ponttal 
állt az élen, ugyanakkor 6 ponttal zárt a 
Miller Pub, szintén hatot gyűjtött össze a 
Kisház FC, míg a Vashíd hármat. Nem sike-
rült azonban brillíroznia és a hat pontosok 

közé sorakoznia a Vashídnak, miután a két 
csapat a gólzáporosnak egyáltalán nem 
nevezhető mérkőzés során 1-1-re egalizált. 
A kupát tehát ismét a Halszem hódította el, 
a Kisház FC hét ponttal a második, a Miller 
Pub hattal a harmadik helyen végzett, 
negyedik lett a Vashíd, ötödik pedig a null-
pontos Retró. A Gólkirályi címet hét góllal 
Péter Martin (Miller Pub) szerezte meg, míg 
a legeredményesebb hálóőrnek Harsányi 
Bence bizonyult a Vashíd csapatából.

„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:

80 esztendős
Fegyveres Jánosné sz. Rajcsányi Margit (január 8.) 

Kincs Ferencné sz. Zwickl Gizella (január 9.) 
Szabó Istvánné sz. Fülöp Ilona (január 18.)

75 esztendős
Cziráki Ferencné sz. Illés Edit (január 5.) 
Geréd Mária sz. Albert Mária (január 9.) 

Vida Lászlóné sz. Jávorszki Mária (január 10.) 
Terdik Péterné sz. Papp Margit (január 20.) 
Kehl Károlyné sz. Végh Valéria (január 23.) 

Hegyi Sándor (január 26.) 
Erdelics Ernő (január 27.)

70 esztendős
Bogár Ferenc (január 4.) 
Mihók Sándor (január 8.) 

Jáger Imre Mihály (január 19.) 
Varga János (január 22.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

A legszebb ajándék

„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 négy 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. Sok sze-
retettel köszöntjük:

Áncsák János és Bálinti Tímea kisfiát Zentét,
Mónus Péter és Kőhalmi Adrienn kislányát Nórát,

Kónya Viktor és Száraz Anikó kisfiát Xavért,
Skrinyár Ferenc és Varga Melinda kisfiát Benettet,

Lieblein Ádám és Zajácz Enikő kisfiát Ádámot,
Fehér Attila és Eck Tamara kislányát, Panka Rozinát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyer-
mekei 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!

Jubileumi évbúcsúztató

T izedik alkalommal várta Török Mihály 
képviselő rendezésében szilveszteri 
batyusbál 2018. december 31-én a 

vendégeket, a jubileumi program kereté-
ben nagyjából kétszázötvenen búcsúztat-
ták az óévet a környei általános iskolában, 
s akik úgy döntöt tek, hogy éjfélkor it t 
hallgatják meg a Himnuszt, ezúttal sem 
csalódtak: a Schwab N Roll ismét hajnalig 
tartó, fergeteges hangulatot teremtett. Az 
1120 értékesített tombolával gyarapított 
bevételből a költségek levonása után 515 
000 forinton „osztozhat” fele-fele arányban 
az iskola és az óvoda, hiszen a bál hasz-

nát a szervezők hagyományosan a falu 
legkisebb, illetve legifjabb gyermekeiről 
gondoskodó intézményeknek ajánlják fel.

Köszönet a bál szervezéséhez, a terem 
rendezéséhez és díszítéséhez nyújtott 
segítségért Csáki Dorottyának, Garai 
Andrásnak, Garai Ádámnak, Hartman 
Alexnek, Hartman Ivettnek, Magosi Ju-
ditnak, Magosi Kit t inek, Monori -Kiss 
Vanesszának, Petró Tamásnak, Popovics 
Milánnak, Rostás Zsuzsannának, Rózsa 
Máténak, Samu Károlynak, Táncos Má-
ténak, Varga Kirának, Zink Máténak, 

Wittman Tamásnak. S egyáltalán nem 
utolsó sorban köszönet a bál támogatói-
nak, akik a következők voltak: Baracskai 
Gép Kft., 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., Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Környe, Pantinchin Zoltán, 
Prekob Tüzép, Reichnach György, Simon 
Méhészet, Szökőkút Büfé, Török Kft., Török 
Mihály, Vértes Energetika Kft., Virág Kuckó, 
Zacsek és Társa Ági Élelmiszer Bolt

Török Mihály képviselő

Számtalan különböző kézműves tech-
nika, megannyi gyerkőc, rengeteg ka-
rácsonyi dísz – így is lehetne pár szóval 
jellemezni a környei Vackor Óvoda és 
Bölcsőde hagyományos, advent harma-
dik hétvégéjén tartott kézműveskedését, 
ez a program azonban évről-évre több-
ről szól: kipirult arcocskákról, elmélyült 
tekintetekről, s az elkészített ajándék, 
dísz láttán szélesen elterülő, büszke 
mosolyról.

A Művelődési Házba érkező gyere-
keknek, anyukáknak, apukáknak, 
nagyszülőknek nem kis fejtörést 

okozot t, hogy a különböző kézműves 
technikák közül melyik is legyen az induló 
állomás. Az óvodapedagógusok ezúttal 
is változatos, színes kínálattal készültek: a 
palettán szerepelt csillag, üdvözlőlap, dísz-
tasak, és megannyi karácsonyfa, angyalka. 
Mindezek ragasztva, festve, papírból vág-
va, spatulából, muffinpapírból, szalvétából 
készítve, csillámozva, gyöngyözve, s még 
sorolhatnánk a kézműves technikákat, melyek a kicsik egyéniségével ötvözve – olykor pici felnőtt segítséggel – szemet gyönyörködtető, 
s lelket melengető egyedi és megismételhetetlen ajándékokat eredményeztek. Az anyukák, apukák, nagyszülők számára pedig – min-
den bizonnyal – a legszebb ajándék évről-évre a gyermekkéz formálta adventi dísz, s a közös készítéséhez fűződő érzések, emlékek… 
a kipirult arcocskákról, elmélyült tekintetekről, s a széles, büszke mosolyokról…
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„Add a véredet  
a gyermekedért (is)!”

Az önkéntes véradókat várja janu-
ár 30-án, szerdán délután fél 1 és 
fél hat között a környei Művelődési 
Házban a Vöröskereszt. Idén Kör-
nyén áprilisban 23-án, júliusban 
25-én, októberben 21-én lesz még 
véradás. A Vöröskereszt Környei 
Alapszervezete novemberben 
„Add a véredet a gyermekedért 
(is)!” mottóval felhívással fordult a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjainak szüleihez. 

Az az osztály, amelynek diákjai-
hoz kapcsolódóan ez év áprilisáig 
a legtöbb szülő, nagyszülő, testvér 
ad vért Környén, 100 ezer forint 
értékű, szabadon felhasználható 
ajándékutalványt vehet át má-
jusban, a véradókat köszöntő 
ünnepségen.  

A véradás GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: 
ht tp://kornye.hu/esemenyek/add - a -veredet - a -
gyermekedert-is-2/?occurrence=2019-01-30

Maximális sebességre kapcsol a Tele-
kom Környén, ahol a hálóza� ejlesz-
tésnek köszönhetően jelentősen javul 
az interneten elérhető szolgáltatások 
és a televíziózás minősége.

A Telekom országszerte összesen több 
mint 3,4 millió elérést biztosít intenzív 
hálóza� ejlesztésének eredményeként. 
Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhető-
en a weboldalak egy szempillantás ala�  
megjelennek a kijelzőkön, az óriásfájlok 
sokkal hamarabb letöltődnek az eszkö-
zünkre, az élő adásokat pedig akadozás-
mentesen nézhetjük a neten. Környén a 
Telekom kínálja a település leggyorsabb 
hálózatát, amely már több mint 1000 
háztartásban vagy telephelyen érhető el 
a községben.

A fejlesztéssel ráadásul nemcsak a 
netezés válik gyorsabbá a környei lakók 
számára, hanem a televíziózás is élmény-
dúsabb lesz. A Telekom elő zetők számá-
ra elérhető HD kép- és hangminőség által 
még részletgazdagabb a tévézés, aminek 
egyaránt örülhetnek azok, akik egy látvá-
nyos mozi lmet szeretnének végig izgul-
ni, akik egy természe� ilmből gyarapíta-
nák ismereteiket, akik kedvenc csapatuk 

A Telekom XXI. századi hálóza� al Környén

meccsét szurkolnák végig, vagy akik gyer-
mekeikkel merülnének el a mesék varázs-
latos világában.

Mindezt a Telekom IPTV magasabb szin-
ten hozza el nappalinkba: a széles csa-
tornakínálatot biztosító csomagok tartal-
mazzák az Archív Tv szolgáltatást is, amely 
három napig lehetővé teszi, hogy egyes 
műsorok esetében visszanézzük az elmu-
laszto�  kedvenceinket. A TVGo-t használó 

ügyfeleknek pedig már útközben sem kell 
lemondaniuk a tévézés örömeiről, hiszen 
akár a mobiljukon, tabletjükön is nézhe-
� k a kiválaszto�  csatornáikat. A Moziklub 
kínálatában pedig 6000  lm, sorozat és 
mese közö�  válogathatnak azok, akik a 
szórakozás magasabb élményére vágynak.

Száz csomag készült

S záz idős, egyedülálló nyugdíjast, gyermeküket egyedül nevelő szülőt és nagy-
családosokat támogatott karácsony előtt a Vöröskereszt Környei Alapszervezete.  
A csomagokhoz megvásárolt élelmiszerek összértéke a számlák alapján 210 ezer 

forint, ám a tényleges értékük ennél magasabb. Andor Ildikó titkár, mint minden évben, 
már ősztől figyelte az áruházak akciós kínálatait, hogy a rendelkezésükre álló pénzkeretből 
minél gazdagabb csomagokat állíthassanak össze a szegényebb sorsúak számára. Rizs, 
cukor, tészta, sárgaborsó, lencse, háromféle konzerv, tea, mézes puszedli és szaloncukor 
– végül ezek az élelmiszerek kerültek a táskákba, azok pedig a szerényebb körülmények 
között élők otthonaikba, megszépítve ezzel az ünnepüket. A szervezet ezúton köszöni a 
támogatók és önkéntesek egész éves önzetlen segítségét, munkáját, amellyel nemcsak 
karácsony előtt, hanem a 2018-as esztendő egészében hozzájárultak a szegényebb 
sorsúak támogatásához, a karitatív feladatok ellátásához. 

ART-ON, BOKRON

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/art-on-bokron/?occurrence=2019-02-22

A kiállítás 2019. április 2-áig tekinthető meg hétköznapokon 10 és 17 óra között, hétvégén a rendezvények ideje alatt.

címmel nyíló kiállítást

Hummel Rudolf
a Megyei Önkormányzati Hivatal mb. főosztályvezetője

ajánlja az érdeklődők figyelmébe, mely

nyergesújfalui művésztanár

alkotásaiból nyílik 
a környei Művelődési Házban

2019. február 22-én (pénteken)
17.00 órakor. 

Közreműködnek a Szivárvány Táncegyüttes tagjai.

Szample Krisztina

Pánik a fedélzeten
A GERGELY THEÁTER  
március 22-én 19 órától  

a környei Művelődési Házban 
bemutatja:  

Pánik a fedélzeten – zenés vígjáték 
Jegyek február 18-ától vásárolhatók 2500 Ft-os áron, 

KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért. 
Művelődési Ház Környe, Alkotmány u. 1.  

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

Színpadon:  
Fábián Anita, Kökényessy Ági, Némedi-Varga Tímea,  

Tóth Sándor, Ott József, Pesák Ádám

Az előadás 18 éven aluliak számára nem ajánlott!

Egy házaspár vidékről, egy anya a majdnem felnőtt fiával, egy különle-
ges sorsú bárénekesnő és egy mellőzött másodtiszt... Közös bennük, hogy 
mindannyian hatalmas reményekkel szállnak fel a Titanas tengerjáró 
fedélzetére, hogy a szárazföldön hagyhassák megoldatlan, unalmas 
életüket. Közös, hogy a hajóút során kiderül róluk, egyikük sem az, 
akinek mutatja magát. S mi a közös bennük még? Sokkal több, mint 
ahogy azt ők maguk gondolják. Titkaik, hazugságaik elképesztően 
humoros helyzetekbe sodorják őket, miközben nem tudni, a hajó hová 
is tart velük.
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Programok

A sikeres öregedésért
Január elején Környén is megalakult a 
Sikeres Öregedésért Kerekasztal a Mű-
velődési Házban. Az érdeklődők Dr. Tar 
Józseftől hallhattak a Pilates Mozgalom 
sikereiről és hiányosságairól is, hiszen a 
pilates torna remek, eredményes módszer 
a mozgáskorlátozottság megelőzésében 
és enyhítésében, de egymagában kevés 
az egészségházunk felépítéséhez. Az ács 
sem tudja egyedül felépíteni a ház tető-
szerkezetét. Mondják is, hogy egy ács nem 
ács, két ács fél ács, három ács egy ács. 
Nekünk is három ács kell az egészségünk 
megőrzéséhez: a tudatos testmozgás 
mellett a tudatos táplálkozás és a tudatos 
stresszkezelés.

A kerekasztal második, február 5-én 10 
órakor kezdődő találkozójának témája 
az „Egyél Tudatosan” kérdéskör lesz a Mű-
velődési Ház olvasótermében. A tudatos 
táplálkozásnak döntő befolyása van az 
egészségünkre. Egészséges táplálkozás-
sal megelőzhetjük a betegségeket, de 
legalább ilyen fontos, hogy testreszabott 
étrenddel gyógyíthatjuk betegségeinket. 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Sikeres 
Öregedésért Egyesület elnöke, Dr. Tar Jó-
zsef: „Legyünk egészségesek és boldogok, 
amíg csak élünk!”

Újraélesztési előadás
Az újraélesztés legfontosabb alapjait 
ismertető beszélgetős, gyakorlati alkal-
mazást is tartalmazó előadásra várja az 
érdeklődőket február 19-én, kedden 14 
órától a környei Művelődési Házban Dr. 
Árendás József.

A háziorvos előadásának résztvevői a laiku-
sok számára a hirtelen szívhalállal kapcso-
latos legfontosabb és alapvető életmentési 
tudnivalókkal ismerkedhetnek meg, hogy 
ha úgy hozza a sors, akkor akarjanak és 
tudjanak is segíteni. Dr. Árendás József a 
díjtalanul látogatható programra minden 
érdeklődőt szeretettel hív és vár!     

Szabad a téka!
A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár a 
részére felajánlott könyvekből tart jótékony-
sági vásárt a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából február 10-éig hétköznapokon 10 
és 17 óra között, hétvégén rendezvények 
ideje alatt. A felajánlásoknak köszönhe-
tően egyre frissülő kínálatban megtalál-
hatóak szépirodalmi művek, utazással, a 
nagyvilággal kapcsolatos ismeretterjesz-
tők, mesekönyvek, ifjúsági kiadványok 
és ponyvaregények. A könyvekből az 
érdeklődők díjmentesen válogathatnak, 
esetleges adományaikkal a Vöröskereszt 
környei szervezetét támogatják!

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

KÖNYVBEMUTATÓ 
a Községi Könyvtárban

Szeretném felhívni a figyelmet a sokunk ál-
tal jól ismert, községünkben élő dr. Riezing 
Norbert ornitológus – botanikus könyvére 
melynek címe: „Famatuzsálemek a Vértes 
északi előterében”

A nagyméretű fákat már ősidők óta cso-
dálja az ember. Régen istenként vagy 
szentként tekintettek rájuk, áldozatokat 
mutattak be előttük. Gyakran váltak a 
közösségi élet központi részévé. Mesék, 
mondák történetek fűződtek hozzájuk.  
A hatalmas fákat ma is megcsodáljuk, 
sokan zarándokolnak el megnézni őket. 
De nemcsak esztétikai jelentőségük van! 
Napjaink kutatásai alapján igen jelentős 
szerepet töltenek be az erdei ökoszisz-
témában illetve segítenek megérteni 
bizonyos természeti folyamatokat. Vajon 
mit tudhatunk meg róluk, miről mesélnek 
nekünk? Hogyan lehet felmérni őket? 
Hány évesek lehetnek? Milyen rendszer 
szerint fordulnak elő? Hogyan lehet 
otthonról megtervezni még ismeretlen 
famatuzsálemek megtalálását? Hogyan 
válnak történelmünk részévé? Hogyan 
segíthetik az erdőgazdálkodást? Mi a 
jelentőségük az ökoszisztémában? Mi 
veszélyezteti fennmaradásukat? A könyv 
egy térség famatuzsálemeinek a vizsgá-
latán keresztül próbál meg válaszolni a 
kérdésekre.

A bemutató és beszélgetés ideje:
2019. február 20. (szerda) 17.00 óra

Helye: Művelődési Ház Környe

Szeretettel várom Önöket a bemutatóra és 
beszélgetésre!

Hajmáné Kalocsai Éva,  

a Községi Könyvtár könyvtárosa

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/famatuzsalemek-a-vertes-eszaki-elote
reben/?occurrence=2019-02-20

FELHÍVÁS!
Kedves Környeiek! Könyvtárunk szervezésé-
ben kiállítást szeretnénk rendezni régi játék 
mackókból és más játékokból. A macik és 
játékok életkora 15 évnél több legyen.Ha 
rendelkeznek ilyennel nagyon örülnék, ha 
a régóta őrzött kincseket kölcsönadnák 
a kiállítás idejére, melyet február végén 
tervezünk megtartani. A felajánlásokat 
szeretettel várom a könyvtár nyitvatartási 
idejében! Segítségüket előre is köszönöm:

Hajmáné Kalocsai Éva könyvtáros

Farsang Kupa
Idén február 23-án 8 órától rendezi meg 
a környei önkormányzat képviselő-tes-
tületének Kulturális, Oktatási, Sport és 
Nemzetiségi Bizottsága az általános iskola 

tornatermében a Farsang Kupát. Az első 
három helyezett serleg elismerésben ré-
szesül, valamint a szervezők a Gólkirályt 
és a Legjobb Kapust is díjazzák.

A nevezési díj csapatonként 12 000 forint, 
az összeg együttesenként egy láda sört 
és a már hagyományos zsíros kenyeret is 
tartalmazza, a szervezők az első 8 együt-
tes 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/farsang-kupa/?occurrence=2019-02-23

Megyei németek  
borversenye

A Komárom-Esztergom Megyei Németek 
Önkormányzata és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Dunaszentmiklós idén is 
megrendezi a Komárom-Esztergom Me-
gyei Németek II. Megyei Borversenyét. 
A Borverseny ünnepélyes eredményhir-
detését 2019. március 2-án, szombaton 
tartják a Hilltop Borhotel és Étteremben.  
A borversenyre várnak minden kis- és 
nagytermelőt a megye 24 német nem-
zetiségi településéről.

A borminták leadásának időpontjáról és 
helyszínéről a későbbiek folyamán adnak 
tájékoztatást. Bővebb információ a 06 
30 4243 914-es telefonszámon, vagy az 
edina.emmer@gmail.com e-mail címen 
kérhető.

Federschleissen
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe február 9-én (szombat) 14 órától 
tartja hagyományőrző tollfosztását a 
Közösségi és Tájházban, ahová min-
denkit szeretettel vár!

A résztvevő gyerekek, felnőttek meg-
tudhatják, hogyan készül a stafírung, és 
mellette érdekes történeteket, énekeket 
is hallhatnak.

A rendezvény GDPR tájékoztatója it t tekinthető meg: 
http://kornye.hu/esemenyek/federschleissen/?occurren
ce=2019-02-09



Közérdekű információk

Képviselői fogadóóra
Vadász Éva következő képviselői fogadó-
óráját február 4-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. 

Javaslat tehető  
a díszpolgári címre!

Február 4-éig tehető javaslat a polgármes-
ternél a Környe Község Díszpolgári címére. 
A falu képviselő-testületének rendelete 
szerint a díszpolgári cím annak a magyar 
vagy külföldi állampolgárnak adományoz-
ható, 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. 

Környe fejlesztéséért kiemelkedően dolgo-
zott, gazdasági, kulturális és tudományos 
téren maradandó alkotásaival emelte 
vagy elősegítette a település fejlődését, 
lakosságának kulturális és gazdasági 
előrehaladását, továbbá példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. A cím adományozá-
sát kezdeményezheti a polgármester, 
alpolgármester, települési önkormányzati 
képviselő, a képviselő-testület bizottsága, 
valamint a település választópolgárainak 
5%-a. Az elismerés odaítéléséről a képvi-
selő-testület dönt, a díszpolgári cím a már-
cius 15-i, nemzeti ünnepen kerül átadásra.  
A javaslatokat február 8-áig az info@
kornye.hu e-mail címre, vagy a Polgármes-
teri Hivatalba lehet eljuttatni.

Horgász közgyűlés  
tisztújítással!

Tisztelt Környei Horgász Egyesületi Tagok! 
Éves közgyűlésünket március 30-án 9 órakor 
rendezzük meg, amely egyben tisztújító 
közgyűlés is lesz, ezért kérem a Tisztelt Tag-
ságot, hogy az eredményesség érdekében 
minél nagyobb létszámmal vegyenek részt.  
Eredménytelenség esetén az újra kiírt köz-
gyűlés dátuma április 6-a 9 óra. A helyszín 
mindkét alkalommal a Művelődési ház. 

Az Egyesület tisztségviselőire (elnökségi 
tagok 7 fő, ellenőrzési bizottsági tagok 3 
fő, fegyelmi bizottsági tagok 3 fő) a jelölő 
bizottsági tagoknál lehet jelölni, vagy a 
helyszínen. A jelölő bizottság elnöke Dörner 
István, tagok: Juhász Imre és Golda Ferenc. 

A jelenlegi tisztségviselők vállalják a jelölte-
tést. Kérem a tagságot, hogy a Közgyűlés 
fontosságára tekintettel minél nagyobb 
létszámban szíveskedjenek a rendezvé-
nyünkön részt venni. Egyben kérem azon 
egyesületi tagokat, akik a 2019. évre kötele-
ző Új Tagsági Igazolvány készítéséhez nem 
végezték el a regisztrációjukat, azt mielőbb 
készítsék el, vagy előzetes egyeztetés után 
(telefonszámom: 30-2013891) elkészítem.  
A regisztrációhoz adóigazolvány szüksé-
ges! Új engedélyek csak azon horgászok 
részére adhatók ki, akik már rendelkeznek 
regisztrációval, vagy már elindították azt.

(A rendezvény GDPR tájékoz tatója i t t tekinthető meg: 
http://kornye.hu/esemenyek/horgasz-kozgyules/?occurren
ce=2019-03-30)

Török Mihály KHE Elnöke

Pályázati tájékoztató 
mikrovállalkozások számára
A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közös-
ség munkaszervezet tájékoztatót tart a 
mikrovállalkozások számára kiírt pályázat-
ról február 4-én 16.30-tól a Környei Polgár-
mesteri Hivatal, Horváth Miklós termében.

A pályázat során támogatható tevékeny-
ségek (nem turisztikai tevékenységek):  
1. Vállalkozói, szolgáltatói, kézműves tevé-
kenységek kialakításának és fejlesztésének 
támogatása: új épület, építmény építésére, 
meglévő épület, építmény, épületrész 
felújítására, bővítési munkálataira, telep-
helyfejlesztésre, eszközök beszerzésére 
kérhető támogatás. 2. Kisüzemi, közösségi, 
háztáji gazdálkodás támogatása: termé-
szet-közeli, kisüzemi, közösségi háztáji gaz-
dálkodás kialakítása, együttműködéseken 
alapuló kertek létesítése, ültetvénytelepítés, 
állattartás infrastruktúrájának kialakítá-
sa, kiskerti eszközök/gépek beszerzése.  
A kisléptékű feldolgozás, piacra vitel érde-
kében új épület építése, meglévő épület, 
épületrész felújítása, bővítése, kisléptékű 
infrastruktúra fejlesztés, eszközök/gépek 
beszerzése. Kérhető támogatás összege: 
minimum 300 000 Ft maximum 5 millió Ft. 
Támogatási intenzitás: 60 százalék. Beadá-
si határidő: 2019. március 31.

Házhoz menő szelektív  
hulladékgyűjtés 

Környe hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatója, a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól 
továbbra is 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 6 óráig a szelektív hulladék, bármilyen 
átlátszó zsákban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ  
hulladék gyűjtése

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

február 14. és 28., március 14. és 28., 
április 11. és 25., május 9. és 30., június 11. 
és 25., július 9. és 23., augusztus 6. és 27., 

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

KÖRNYÉN 
február 4. és 18., március 4. és 18., április 
8. és 23., május 6. és 20., június 3. és 17., 

július 8. és 22., augusztus 7. és 21.,  
szeptember 4. és 18., októbert 9. és 22., 
november 5. és 19., december 3. és 17.

KOMPOSZTÁLHATÓ hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket Környe hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. megfelelő 
teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve 
maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmé-
rőjű kötegekben összekötve alkalmanként 
maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el 
az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű 
és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett 
ágnyesedéket a társaság nem szállítja el. 
A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiai-
lag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 
1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon 
történik. 

Fontos: a komposztálható hulladékot úgy 
helyezze ki, hogy az a közterületet ne szeny-
nyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék 
közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

január 30., április 30., május 28.,  
június 27., július 30., augusztus 30.,  

szeptember 24., október 29.,  
november 29.  

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

június 18., július 16., augusztus 13.,  
szeptember 10., október 8., november 13.

A szolgáltató a januári zöldhulladék szállí-
tás alkalmával KIZÁRÓLAG A FENYŐFÁKAT 
SZÁLLÍTJA EL! A fát idegen anyagoktól 
mentesen (pl. csillagszóróktól, fényfüzé-
rektől, egyéb díszektől) kell a közterületre 
kihelyezni a szelektivitás és az újrahaszno-
síthatóság érdekében.
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