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Elhunyt Mráz Dezső, Környe Díszpolgára
Életének 89. esztendejében, 2020. január 
5-én elhunyt Mráz Dezső. Környe Dísz-
polgárát január 10-én Tatán, az Almási 
úti temetőben környei barátai, egykori 
kollégái és tanítványai is elkísérték utolsó 
útjára. Mráz Dezső 1931-ben született Tar-
doson. Balassagyarmaton végzett tech-
nika tanárként. A háború után Tata város 
Testnevelési és Sportbizottságának volt 
elnöke, ezután szintén Tatán a 311. számú 
Szakmunkásképző Intézetben nevelőta-
nárként dolgozott. 1962 augusztusában 
került a környei általános iskolába, ahol 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 

A pedagógusi pálya mellett Mráz 
Dezső számtalan társadalmi mun-
kát végzett a községben. Részt vett 

a Takarékszövetkezet megszervezésében 
1962-63-ban, majd igazgatósági tagként 
tevékenykedet t 2001- ig. A sportpálya 
fejlesztésében, építésében is részt vett, 

kollégájával, Bánáti Istvánnal közösen szer-
vezték, irányították a futópálya elkészítését. 
Az Ő irányításával fásították, parkosították 
a sporttelepet.

1972-től vezette a helyi Kertbarát Kört.  
Az első jelentősebb munkájuk, mely a 
falu képét meghatározza, a templomtér 
parkosítása volt. Addig a teret a KPM 
kőlerakatként használta. 1989-ben került 
átadásra a már szépen parkosított környe-
zetben a háborús áldozatok emlékműve.  
A Kertbarát Kör tevékenysége példaértékű 
volt, hiszen ellenszolgáltatás nélkül dolgoz-
tak azért, hogy a falu parkosított, kulturált 
képet mutasson a helybélieknek és a köz-
ségen átutazóknak egyaránt.

Politechnika tanárként nem kis érde-
me volt az új politechnikai kert és épület 
megvalósításában a folyópartnál, melyet 
társadalmi összefogással hoztak létre az 
irányítása alatt. 

Környén tartották az 
újév első búcsúját

Évszázadok óta Környén tartják Magyarország első búcsúját, 
hiszen a község Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Há-
rom Királyok tiszteletére szentelték fel, valamikor közkedvelt 
búcsújáróhely volt. Az egyházi ünnephez kapcsolódó vásáros 
hagyomány úgy egy évtizede jelentősen megkopott, azt 2016-
ban elevenítette fel első alkalommal a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Környe. Az ország első búcsúját ezúttal január 5-én 
tartották, a szentmisén Varga Józsefné sekrestyés 33 esztendei 
szolgálatáért is köszönetet mondtak.

Szertárat avattak
A kezdetekben még bizalmatlanul álltak hozzánk, kaptunk 
hideget-meleget, de nem tudták letörni a kedvünket. Saját 
elemlámpákkal és kölcsönkért jól láthatósági mellényben róttuk 
Környe utcáit és a külterületeket – idézte fel a nyolc évvel ezelőtti 
kezdeteket december 11-én Bene Zsolt, a Környei Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

A gondolathoz kapcsolódva pár perccel később Beke 
László polgármester így fogalmazott: a lakosság bizal-
matlan volt, az önkormányzat pedig azt mondta: adott 

a lehetőség, bizonyítsanak, mit tudnak létrehozni. 

Õ 2. oldal
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Elhunyt Mráz Dezső,  
Környe Díszpolgára
…folytatás az első oldalról.

A gyakorlókert és a politechnikai 
épület több mint 20 éven keresztül 
funkcionált, oktatva, nevelve a 

diákokat a kertészkedésre, barkácsolásra, 
a házimunka elsajátítására. Nagy gonddal 
és lelkesedéssel vette ki részét az 1980-ban 
átadott új általános iskola parkosításában, 
fásításában. Felkészítésének köszönhetően 

a környei gyerekek kiváló eredményeket 
értek el politechnikai, tűzoltó és közlekedési 
versenyeken. 1990-ig technikatanárként a 
Mezőgazdasági Vezető Tanárok Megyei 
Szaktanácsadója volt. Szakmai munkájának 
elismeréseként 1975-ben miniszteri dicséret-
ben részesült. Nyugdíjba vonulásakor Pe-
dagógus Szolgálatért érdemérmet kapott.

Tanárként a kötelező tanórai elfog-
laltságon kívül napi rendszerességgel 
foglalkozott a fiatalok nevelésével, külö-
nös hangsúlyt fektetve a munkára neve-

lésre és a kötelességtudat kialakítására. 
A munkában és az emberi kapcsolatokban 
egyaránt fontos volt számára a rend és a 
fegyelem, amit pályája során mindvégig 
szívügynek és elsődleges szempontnak te-
kintett. Hosszú pályafutása, Környén eltöltött 
nevelői munkája során több generáció nőtt 
ki a kezei közül, megtanulva mindazokat a 
hasznos, gyakorlatias teendőket, melynek 
egy életen át hasznát vehetik.

Környe Község Önkormányzata 2008-ban 
tüntette ki a Díszpolgári Címmel. 

Környén tartották  
az újév első búcsúját
…folytatás az első oldalról.

A háromkirályok látogatásának 
misztériumát jelenítették meg a 
környei egyházközséghez tartozó 

óvodások és általános iskolások a január 
5-ei mise kezdetén, a vízkereszti jelene-
tet követően Gerendai Sándor esperes 
celebrált szentmisét, melyen – a többi 
között – így fogalmazott: a teremtés köny-
vében azt olvassuk, Isten mondta, legyen 
világosság. És amikor világosságról be-
szélünk, a természetes fényre gondolunk.  
A Nap, a Hold, a csillagok fényére, vagy 
a mesterséges fényekre, de az Úristen 
ennél sokkal nagyobb vi lágosságot 
gyújtott: az értelem világosságát. És a 
lelkekben még ennél is magasabb rendű 
világosságot gyújtott: az igaz szeretetét, a 
szeretet ragyogását, mert mindent, amit 
ad, szeretetből ad az Isten. 

A misén Horváth Boldizsár világi elnök 
és Méri János templomatya az egyház-
község képviselőtestülete és a Háromkirá-

lyok Alapítvány nevében fejezte ki köszö-
netét Varga Józsefné 33 esztendeig tartó 
sekrestyés szolgálatáért. Ez egy krisztusi 
kor, amit végig küzdött Kati néni sok sze-
retetben. Köszönjük a töretlen szeretetet, 
esztétikai érzéket, hogy 33 éven keresztül 
ilyen gyönyörűen díszítette fel az oltárt és 
a templomunkat. Köszönjük, hogy mindig 
pontosan, precízen részt vett a szentmisé-
ken, az előkészítésén és a templomi ren-
dezvényeken, 33 éven keresztül végezte 
az egyházközség pénzügyi elszámolását 
– fogalmazott Horváth Boldizsár, Kati néni 
számára erőt, egészséget kívánva, hogy 
még hosszú, hosszú éveken keresztül 
vehessen részt a szentmiséken, immáron 
aggódás és izgalom nélkül. Kati néni feb-
ruárban tölti be nyolcvanadik életévét, az 
elmúlt 33 esztendőben nem múlt el nélkü-
le szentmise, keresztelő, gyászszertartás, 
templomi esemény. Ahogy fogalmazott, 
ha két napig távol maradt, már aggó-
dott, mindent rendben talál-e. A stafétát 
most Kissné Ágoston Évának adja át, de 
természetesen segít a kezdetekben. Arra 
a kérdésre, hogy mit jelentett számára 

ez a 33 év, így felelt: örömmel csináltam 
mindig, boldog voltam, ha itt lehettem. 

A misét követően ötödik alkalommal vár-
ta a január 6-ai Vízkereszthez, Jézus Krisztus 
megjelenésének ünnepéhez kapcsolódó 
búcsúi vásáros kirakodás a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Környe szervezésében 
az óvoda előtt az érdeklődőket, akik a sze-
les, hideg idő ellenére szépen megtöltötték 
a teret. A szervezők pogácsával, teával, 
Kerecsényi József és Geiszt József felaján-
lásának köszönhetően forralt borral kínálták 
a vendégeket, miközben a Schwowischi 
Buam zenekar térzenével szórakoztatott. 

Annak idején a nagymamám 12 féle 
süteménnyel készült erre a napra, disznót 
vágtunk, érkeztek a távoli rokonok, s az év 
egyik legjelentősebb családi, közösségi 
megmozdulásának számított a búcsú – 
elevenítette fel az emlékeit Tirhold Kármen 
elnök, aki úgy véli, hogy bár maradékta-
lanul nem idézhetők vissza a régmúlt idők 
búcsúi, a hagyomány megőrizhető, hogy 
a kisebb gyerekek is megízlelhessék a 
hangulatát, az idősebbek pedig jóérzéssel 
nosztalgiázhassanak.  

Kedves Lakosok! Kedves Környeiek!
A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 35 taggal, valamint több mint  
4 ezer társadalmi (önkéntes) munkaórával 
zárta a 2019-es évet.

P olgárőreink 4087 órát voltak szol-
gálatban, ez időközben 110 esettel 
foglalkoztak. Tűzoltóink ez elmúlt 

évben 48 alkalommal vonultak, ebből  
10 alkalommal Környe határain kívülre.  
31 esetben műszaki mentéshez, 14 alka-
lommal tűzesethez, valamint 3 téves jelzés 
érkezett. A 0-24 órában hívható ügyeleti 
rendszert 2017 augusztusában alakítottuk 
ki, az elmúlt esztendő mind a polgárőrök, 
mind pedig a tűzoltók számára egyaránt 
nagyon eseménydús volt. A központi 
segélyhívóra (112) érkezett hívásokra a 
segélykérés leadását követő 8. percben 
az egység megkezdi a vonulást és kb. a 
11. percben már a helyszínen beavatko-
zik. Minden önkéntes tűzoltó rendelkezik 
éves orvosi vizsgálattal és a gépjármű-
fecskendőre rendszeresített eszközökből 
típusvizsgával. 2019-ben gyarapodott 
egyesületünk egy Mercedes - Benz L608D 

típusú 1000 literes gépjárműfecskendővel, 
valamint egy fűthető 45 négyzetméter 
alapterületű garázzsal. A BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság, Környe 
Község Önkormányzatának, a Komárom-
Esztergom Megyei Polgárőr Szövetségnek 
és nem utolsó sorban a helyi vállalkozások 
támogatásával tudtunk eszközeinket kor-
szerűsíteni, beszerezni, cserélni.

A polgárőrök feladata az elmúlt pár 
évben többször átalakult, módosult a jelen 
kor követelményeinek. Községünkben a 
bel- és külterületi járőr és figyelőszolgálat 
mellet t jelzőőri feladatot is ellát. Nem 
is csoda, hisz a 2015-ös évhez képest a 
megnövekedett forgalom miat t meg-
duplázódott (kb. 60 bejelentett eset) a 
közúti balesetek száma. Környe területe  
45 négyzetkilométer, közel 1500 ingatlan-
nal, valamint 1 központi és 7 külterületi és 
3 ipari területtel rendelkezik. Nincs olyan 
napszak községünkben, amikor ne lenne 
valaki szolgálatban, ennek ellenére sajnos 
nem értesülünk mindenről. A betöréseket, 
a közterületről vagy magántulajdonú 
területről történő eltulajdonításokat első-

sorban mindenkinek magának kell meg-
előznie, hiszen mi nem tudunk mindenhol 
ott lenni. A járőrszolgálatok mennyiségé-
nek növelése érdekében decemberben 
megvásároltunk 2 darab Motowell típusú 
robogót, amivel a külterületeken és a 
gépjárművel nehezen megközelíthető 
településrészeken is ellenőrizni tudunk.

Egyesületünk kölcsönösen jó kapcsola-
tot ápol Környe Község Önkormányzatá-
val, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környével, a Polgármesteri Hivatallal, a 
KEM Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
a KEM Rendőr-főkapitánysággal, a Tata-
bányai Rendőrkapitánysággal, Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnoksággal, a KEM Polgár-
őr és Tűzoltó Szövetségekkel, valamint a 
körzeti megbízott rendőrökkel.

Kérjük, hívják bizalommal a 06 20 311 
3638-as telefonszámot, hisz a mi szabad-
időnk, az Önök biztonságáért van! És 
ha Ön úgy érzi, hogy szívesen lenne az 
egyesületünk tagja, Ön is szívesen áldoz-
na a szabadidejéből a falu, a falubeliek 
biztonságáért, akkor szintén várjuk hívását!

Bene Zsolt elnök

Szertárat avattak
…folytatás az első oldalról.

És most tessék körbenézni!  
Mindehhez csak gratulálhatunk! 

December 11-én ugyanis az egykori óvo-
da udvarán a szertár és eszközök átadási 
ünnepségét tartották, melyen – többek kö-
zött – részt vette Király Ildikó, a Bridgestone 
Tatabánya Kft. HR igazgatója, Dr. Vaczula 
József, a megyei rendőr-főkapitányság 
bűnügyi főkapitány-helyettese, dr. Madari 
Csaba tatabányai rendőrkapitány, Sikrai 
Attila, a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság polgári védelmi főfelügyelője, 
Csanády Csaba, tatabányai tűzoltópa-
rancsnok-helyet tes, valamint Ágoston 
Gábor, a megyei tűzoltó szövetség elnö-
ke. Az elmúlt 8 évben előbb a polgárőr 
vonal alakult ki és szilárdult meg Környén, 
majd kezdődött a tűzoltói tevékenység 
megerősítése, a szervezet 2015-ben már 
együttműködési megállapodást írt alá 
a tatabányai tűzoltó parancsnoksággal.  
A taglétszám jelenleg 34 fő, az idei év-
ben a polgárőr szolgálati órák száma 

majdnem eléri a 3800-at, a tűzoltók eddig  
8 tűzesethez vonultak és 37 alkalommal 
segítettek műszaki mentésben. Az évek 
során nem csupán az önkormányzat „állt 
melléjük”, sikerrel írtak pályázatokat, kutat-
tak fel támogatókat, 2017-ben például a 
Bridgestonnak köszönhetően egy összke-
rékhajtású személyautóval gyarapodtak, 
tavaly egy 1983-as gyártású Mercedes-
Benz gépjárműfecskendő érkezett Környé-
re Ausztriából, ám – mint a polgármester 
elmondta – már akkor tudható volt, hogy 
a víztartály tárolásához fedett helyre lesz 
szükség. Ezért alakította ki az önkormány-
zat a 44 négyzetméter alapterületű köny-
nyűszerkezetes szertárat, amelyben nem 
csupán a gépjárműfecskendőt, hanem 
az egyesület saját forrásaiból, a megyei 
polgárőr szövetség támogatásával meg-
vásárolt két robogót is tárolják majd.  
A szertárépület, fecskendő, és az egye-
sület tagjai mellett tűzoltó védősisakokra 
is osztott áldást Nagy Péter tiszteletes és 
Visnyei László káplán az ünnepségen. A 
sisakok beszerzését a Bridgestone Tata-
bánya Kft. tette lehetővé, az egyesület a 
két kiemelt támogató, a Bridgestone és az 

önkormányzat képviselője, Király Ildikó és 
Beke László számára egy-egy felújított tűz-
oltó sisak átadásával fejezte ki köszönetét.   

Egy hatalmas órával érkezett az ese-
ményre Ágoston Gábor, a megyei tűzoltó 
szövetség elnöke, hiszen, mint mondta, ez 
az ajándék jelképezi leginkább, milyen 
fontos tényező az önkéntesek számára 
az idő: ha jön a jelzés, azonnal indulni 
kell, míg egy magánembernek talán 
csak annyit jelent a csúszás, hogy lekési 
a buszt. dr. Madari Csaba rendőrkapitány 
a hosszú éveken át tartó polgárőr tevé-
kenysége elismeréseként Garai András 
és Murcsik Zsolt részére nyújtott át aján-
dékcsomagot. 

A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület ezúton fejezi ki köszönetét 
mindazok számára, akik az eltelt években 
segítették a tevékenységüket. Idén a mű-
ködésüket, fejlődésüket a fő támogatók 
mellett a Transintertop Szállítmányozási 
és Fuvarozó Kft., a Török-Csapágy Kft., a 
Faforg-Span Kft., az Eck-Fa Kft., a Dalabit 
Kft., a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, a Komárom-Esztergom 
Megyei Polgárőr Szövetség segítette.

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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Legyen erőnk, hitünk folytatni ezt a munkát…
Első alkalommal 16 esztendeje, Dr. Kis 
József világi lelkipásztori munkatárs 
kezdeményezésére ül tek fehér asz-
talhoz, agapéra advent időszakában 
Várgesztes, Vér tessomló és Környe 
római katolikus közösségének tagjai, 
hogy egyeztessék programjaikat, s mind 
jobban megismerjék egymás hitéleti 
tevékenységét. Az esemény házigazdai 
stafétáját évente átadják, hiszen minden 
esztendőben más-más község látja ven-
dégül a híveket.

D ecember 8-án a környei Műve-
lődési Házban gyülekeztek a 
vendégek, akiket a közös imád-

ság előtt Gerendai Sándor esperes így 
köszöntött: nagyon meg vagyok hatódva 
attól a ténytől, hogy ennyire összetartanak, 
s hogy ebben a szent adventi időszakban, 
karácsonyra készülvén összejövünk egy 
kis baráti beszélgetésre, együttlétre. S ez 
valóban nagyon fontos ebben a világban, 
amikor az embereknek kevés idejük van, és 
sokszor elmegyünk egymás mellett anélkül, 
hogy egymásnak időt, minőségi időt tud-
nánk szentelni. Valamilyen úton-módon 
le kellene fékezni az időnek ezt a felgyor-
sulását. Nem tudom, hogy hogyan, de a 
Teremtő megadta nekünk az életritmust, 
az évszakokat, a hosszú téli estéket is talán 
azért, hogy többet töltsünk a családunkkal, 
a szeretteink körében, a gyermekeinkkel 
foglalkozván, baráti körben, közösségben. 
Hiszen ezért érdemes élni, ez adja az élet 
értelmét, ízét, ettől leszünk boldogok – 
hangzott el az esperestől. 

Dr. Kis József, a közös találkozók életre 
hívója húsz esztendőre tekintett vissza: 
1999-et írtunk, amikor Várgesztesen egy kis 
házikót kezdtem el építeni, és Alsógallán 
orgonáltam még, de közben időnként 
gesztesen is besegítettem. Abban az év-
ben, augusztus 4-én hagyott itt bennünket 
Ottó atya. Szeptemberben érkezett Sándor 
Atya. 2003-ban a gesztesi templomban 
kicserélték a tégla alapot, majd a padokat 
is. 2005 októberében újabb csodálatos 
ünnepelt éltem meg, amikor felszentelték 
a várgesztesi harangot – sorolta az elmúlt 
két évtized számára legfontosabb, legsze-
retetteljesebb, örömteli, vagy fájdalommal 
átitatott eseményeit, történéseit, belefog-
lalva a felújított környei plébánia 2018-as 
átadását, majd Bedy Sándor elhunytát is. 
A világi lelkipásztori munkatárs zárásul így 
fogalmazott: köszönet mindenek felett az 
Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek, hogy 
a Ti közösségeitekben az Úr a tenyerén 
hordott engem. 

Rising Károlyné, Várgesztes polgármes-
tere egyéb elfoglaltsága miatt sajnos 
nem vehetett részt a rendezvényen, de 
a házigazdáknak írt üzenetében hangsú-
lyozta, hogy továbbra is fontosnak tartja az 
egyházközségek szoros együttműködését, 
mert csak az együttmunkálkodás lehet a 
siker kulcsa.

Beke László környei polgármester köszöntő-
jében azt emelte ki, hogy az együttgondol-
kodás legfőbb ereje nagyon sok program-
ban mutatkozik meg, a három egyházköz-
ség összetartozása nem az évenkénti egy 
alkalomról szól, amikor leülnek beszélgetni, 
hanem a közös rendezvényekről, közös 
sikerekről, vagy éppen a nehézségekről, 
amik csak közösen győzhetők le. Ez egy 
olyan érték és erő számunkra, amit meg 
kell őrizni. S ilyenkor, adventkor nagyon sok 
lelki feltöltődést is kapunk. Kívánom, hogy 
legyen erőnk, hitünk folytatni ezt a munkát, 
hogy ilyen közösségben dolgozhassunk, 
mert úgy látom, mindenki őszinte szívvel, 
önzetlenül tesz ezért a közösségért, s ez 
maradjon így meg a jövőben is – zárta 
gondolatait.

Az esperes úr igen érzékletesen tartott 
tükröt a mai életünknek, a társadalmi 
berendezkedésnek, a rohanásnak. Ami-
kor találkoznak az emberek egymással, 
elhangzik a kérdés: „hogy vagy?”, de jó-
szerivel már lép is tovább, mert a válaszra 
már nincs ideje… – csatlakozott a korábban 
elhangzottakhoz Igó István, Vértessomló 
polgármestere, aki 1998-tól önkormányzati 
képviselőként, jelenleg pedig második 
ciklusát töltő településvezetőként részese 
a hármas közösségnek. Sokszor veszünk 
részt egymás ünnepein, s számon is tartjuk 
azt, hiszen egyforma értékteremtésről és 
formálásról van szó. Az eltelt 20 évben 
Vértessomlón is számos fejlesztés érintette 
az egyházközséget, a katolikus templomot 
– mondta el a polgármester, aki aktualitás-
ként szólt az útszéli keresztek felújítására 
a közelmúltban benyújtott pályázatról, 
melyet szintén az összefogás jellemez, 
hiszen az önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat és az egyházközség közösen 
nyújtotta be. Mint mondta, Bedy Sándor 
elhunytát követően nem szenvedett csor-
bát a hitélet, az ünnepeket, ezért háláját 
és köszönetét fejezte ki Gerendai Sándor 
esperes, s mindazok számára, akik segítsé-

get nyújtanak. Végül azt kívánta, hogy ez a 
barátság, ez a meghitt együttgondolkodás 
a továbbiakban is legyen minta.

Az agapé folytatásában a községek 
hitoktatói, Steiner Tímea, Tremmel Kata és 
Ródé Emese adtak ízelítőt a három telepü-
lés egyházi ifjúsági hitéletből, amely idén 
is igen színesnek bizonyult, s amelynek 
egyik pillére, hogy megismertessék egy-
mással másik faluban élő gyermekeket, 
és biztosítsák számukra a lehetőséget a 
kapcsolattartásra. A gyermekmisék havi 
egy alkalommal továbbra is igen népsze-
rűek, a színvonalas zenekari közreműködés 
egészen más jelleget ad a szentmisének, 
időnként a gyerekek is bekapcsolódhat-
nak, a misét pedig vagy játék, vagy valami-
lyen foglalkozás követi – hangzott el, és az 
az örömteli tény is, hogy 15 esztendő után 
ebben az évben ismét volt bérmálás, Vér-
tessomlón 11 helybeli, várgesztesi, környei 
fiatalnak osztott ki szentséget Spányi Antal 
megyéspüspök. 

Dr. Árendás József a környei Katolikus 
Caritas számvetése kapcsán is sikeres 
programokról ,  kezdeményezésekről 
tájékoztatott, s arról, hogy az emberek 
segítőkészsége, nyitott szíve változatlan. 
Az elmúlt évi adventi gyűjtés eredmé-
nyeként 500 kiló élelmiszert és 19 doboz 
játékot oszthat tak szét 83 családnak.  
A krumpliebéd során 230 ezer forint gyűlt 
össze, ezt kiegészítve kilenc családot tá-
mogathattak karácsony előtt 35-35 ezer 
forinttal. Idén márciusban a tatabányai 
KÉSZ színjátszói adták elő az István király 
című darabot, a jótékonysági rendez-
vényen 74 700 forint gyűlt össze, melyet 
a caritasnak ajánlottak fel. A nagyböjti 
gyűjtés mérlege 290 kilogramm élelmiszer 
és 35 tálca tojás volt, az adományokat 35 
családnak juttatták el, augusztusban egy 
5 gyermekes család beiskolázási költsé-
geihez járultak hozzá 30 ezer forinttal, egy 
családnak pedig pályázati támogatással 
kandallót juttattak el.

570 kilónyi élelmiszer gyűlt össze  
– karácsonyi ebédet is ajánlottak fel

Az emberek segítőkészsége, nyitott 
szíve változatlan – Dr. Árendás József 
fogalmazott így a Környei Katolikus 
Caritas számvetése kapcsán a decem-
ber eleji agapén, melyre Várgesztes, 
Vértessomló és Környe római katolikus 
közösségének tagjai gyűltek össze. 
Az akkori kijelentést maradéktalanul 
alátámasztották a szervezet karácsony 
előtti jótékony célú kezdeményezései, 
hiszen mind az élelmiszergyűjtés, mind 
pedig a hagyományos krumpliebéd 
igen sikeresnek bizonyult.

T artós élelmiszerből idén 570 kiló 
gyűlt össze, a jelentős mennyiséggel 
88 család karácsonyát szépítették 

meg a helyiek. A magánszemélyeknek 
és a környei Airsoft Zone év végi saját 
gyűjtésének köszönhetően a csomagok 
készítésekor 100 kiló liszt, majdnem ugyan-
ennyi cukor, 85-85 kilogramm rizs és olaj, 
60 kilogramm konzerv, 50 kiló tészta, 35 
kiló édesség, keksz, 20 kiló bab, lencse és 
40 kilónyi egyéb élelmiszer sorakozott a 
Plébánia épületében, valamint Sármán 
Zoltán támogatásaként 1800 darab tojás. 
Nagyon kedves felajánlás is érkezett idén: 
egy ötgyermekes család többfogásos 
karácsonyi ebédjét készíti el és szállítja 
az otthonukba a neve mellőzését kérő 
környei adományozó. 

A december 15-ei Krumpliebéd is szé-
pen növelte az „adományalapot”, hiszen 
a kosár 337 ezer forintot rejtett, a tavalyinál 
107 ezer forinttal többet. A szentmise után 
több mint hatvanan fogyasztották el sze-
rény ebédjüket a Közösségi és Tájházban, 
de volt, aki csak „beszaladt” a pénzbeli 

adománnyal, és olyan is volt, aki küldte a 
forintokat.

A karitász hölgy tagjai által készített 
valamennyi ízletes falat maradéktala-
nul elfogyott, pedig az ebéd kezdetén 
még bőséggel sorakozott az asztalokon  
a levesestálban a gulyás, a tálalókon a 
dödölle, tócsi, krumplisaláta, krumplipüré, 
szalonnával sült burgonya. A zöldség alap-
anyagokat, 30 kilogramm krumplit, egy zsák 
hagymát, hagyományosan Reichnach 
György ajánlotta fel, a falatokat Méri János 
szalonnájával ízesítették, felesége, Ibolya 
krumplisrétest készített, a fogásokhoz Pákozdi 
Ferenc és Rácz Mátyás ajándékozott környei 

bort. A lángos idén is Csík Sándorné keze 
munkáját dicsérte, ő nemcsak dagasztotta 
és sütötte a finomságot, de az elkészítéséhez 
szükséges 5 kilogramm liszt és 5 liter olaj 
mellett a tejfölről és sajtról is ő gondoskodott.  

A Krumpliebédből származó forintokat 
kiegészítve a karitatív szervezet idén hét 
idős embert tud megajándékozni fejenként 
50-50 ezer forinttal az adventi időszakban.

A Környei Katolikus Caritas 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.
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Két évtizedes hagyomány

P ontosan 20. alkalommal várta karácsony előtti kézmű-
veskedésre a Vackor Óvoda és Bölcsőde kollektívája a gye-
rekeket, felnőtteket a környei Művelődési Házban december 

14-én, a program alapjait annak idején Eisenbart Győzőné tette le. 
Az intézmény felújítása idején jó pár esztendővel ezelőtt az iskola 
adott otthont az adventi rendezvénynek, de az évek során mit sem 
változott az üzenete: anyukák, apukák, nagyszülők közösen készülnek 
az ünnepre, szorgoskodnak, hogy az otthont a maguk készítette, 
emlékekhez kötődő melegséget árasztó díszekkel ékesítsék. A húsz 
év alatt minden bizonnyal számos technikával alkották ilyenkor a 
karácsonyfákat, mécses tartókat, dísztasakokat, angyalkákat, ha-
rangokat, de ahogy az üzenet nem változott, úgy az alkotás közös 
öröme, a csillogó gyermektekintetek is változatlanul kísérik a mai 
napig az adventi szöszmötölőt. Az idei kézműveskedés tehát egyfajta 
múltidézéssel még inkább varázsolta a karácsony hangulatát, hiszen 
volt olyan anyuka, aki két évtizede még alsó tagozatos iskolásként 
vágott, ragasztott elmélyedve, most pedig már gyermeke mozdu-
latait segítette, követte büszke, szerető tekintettel…  

Mikulás, Mikulás…

H ol van a távcsöved? Szánnal jöttél? 
És a rénszarvasok? Ezt neked rajzol-
tam! Vasárnap már találkoztunk a 

házikónál! Nekem sok csizmám van ám, 
mind az ablakban lesz! Nézd, világít a pu-
lóveremen a szarvas! Mi van a zsákodban? 
– sorjáztak a kérdések a Télapóhoz decem-
ber 5-én a Vackor Óvoda és Bölcsődében, 
ahol úgy tűnt, hogy csupa-csupa jól nevelt 
gyerkőcről gondoskodnak. Valamennyi 

csoport verselve, énekelve köszöntötte a 
fehér szakállút és manóját, többen otthon 
tanult verssel ajándékozták meg, egy kis-
lány a „Bóbita, Bóbita táncol” című gyerek-
dallal, egy kisfiú pedig a rajza átadásakor 
szabadkozott: a díszekre és a törzsre már 
nem jutott ideje… Bár ezúttal is volt olyan 
apróság, aki bátortalanul, megszeppenve 
nyújtotta a kezét az ajándékért, de a több-
ségük cserfesen kérdezgette, és kórusban 

zengték, hogy igen, valamennyien jók vol-
tak. A Süni csoport kivételével nem is rejtett 
virgácsot egyetlen Mikuláscsomag sem, de 
végül őket is megnyugtatták az óvónénik: 
varázsvesszőt hozott a Télapó… Ő pedig 
megígérte, hogy bájos, szorgos manócs-
kájával jövőre is visszatér, addig viszont a 
mindent látó hatalmas távcsövén keresztül 
figyeli őket, hogy valóban szót fogadnak-e 
az óvónéniknek, anyunak, apunak. 

Karácsony az óvodában

Ü nnepel ma minden gyermek, vi-
gadoznak, énekelnek. Negyedik 
fény lángja leng, zengedezve jő 

Advent: fölragyog Advent… – szólt a gyö-
nyörű ének a Vackor Óvoda és Bölcsőde 
aulájában december 19-én, miután Pe-
kár Zita óvodavezető az adventi koszorún 
lángra lobbantotta a negyedik lángot is. 
Az apróságokhoz ezúttal is igazán bőkezű 

volt a Jézuska, az előtérben a Reichnach 
György által felajánlott, s ünnepi díszbe 
öltöztetet t fenyő fogadta a kicsiket, a 
csopor tszobákba a Környe Óvodás 
Gyermekeiért Alapítvány támogatásával 
vásároltak fákat, amik alatt a közös ka-
rácsonyi ünnepség után rengeteg játék 
várta a gyerekeket az önkormányzatnak 
köszönhetően. Az állatok karácsonyát 

álmodták „színpadra” a Süni csoport 
óvodapedagógusai. A legnagyobbak 
bájos ünnepi műsora, erdei meséje szív-
hez szólóan fogalmazta meg a karácsony 
üzenetét, az igaz barátság, összefogás és 
szeretet erejét, majd a többi csoport is 
ízelítőt adott abból, hogy az adventi idő-
szakban milyen szép karácsonyi verseket, 
dalokat tanultak az óvónéniktől. 

A fényem és a Gyermek veletek marad…

M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívjuk
A Szivárvány Táncegyüttes egyesületének egykori és jelenlegi tagjait

2020. február 11-én 17.00 órakor az iskolában kezdődő

JUBILEUMI EGYESÜLETI ÜLÉSÉRE
Az egyesület 25 éve, 1995. február 14-én alakult a táncegyüttest alapító gyermekek szüleinek és 
felnőtt támogatók segítségével. Célja az együttes munkájának segítése, az utánpótlás szakmai, anyagi 
támogatása.  Az egyesület jogosult a SZJA 1 %-ának fogadására, amely legfőbb bevételi forrásunk.

Ahogy a táncegyüttes tagjai cserélődnek, úgy az egyesület tagsága folyamatosan változik. Egye-
sületi ülésünk alkalmával mindenkinek lehetősége lesz megerősíteni tagságát, illetve örömmel 
fogadjuk az egyesülethez csatlakozó új tagokat. Megjelenésükre feltétlen számítok.

Napirendi pontok:
1. A jubileumi ülés megnyitója, az elmúlt negyed évszázad összegzése

2. Beszámoló a 2019-es évről
3. 2020. évi tervek, költségvetés előterjesztése 

4. Változások az egyesület által támogatott Szivárvány Táncegyüttes szakmai vezetésében
5. Tagsági díjak megállapítása, belépési nyilatkozatok

6. Egyebek

László Márta
az egyesület elnöke

Van egy csoda... Karácsony csodája. 
Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a 
csoda nem a színes szalagokkal átkötött 
dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld 
fenyő alatt találod. Ezt a csodát másutt 
kell keresni, másutt lehet megtalálni… - ezt 
a csodát varázsolták a Művelődési Ház 
falai közé az iskola karácsonyi ünnepsé-
gén Csóra Jánosné, Kubicza Mihályné, 
Maticsné Szabó-Kovács Ágnes és Jakab 
András felkészítésében a negyedikes 
gyerekek.

A műsor kezdeteként a Szarka Katalin 
vezette énekkar karácsonyról szóló 
dalai csendültek fel, és Linczmaier 

Laura végzős tanuló énekelt a szeretet 
ünnepéről, majd a negyedikesek műsora 
hívott képzeletbeli időutazásra: amikor a 
Jóisten maga elé hívatta az égbolt összes 
csillagát, bolygóját, üstökösét, az összes égi 
vándort… a nem ismert, veszélyes küldetés 
miatt azonban valamennyien dohogtak, 
mígnem a rakoncátlan Kisüstökös vállalta. 
Ekkor derült csak ki, ő viheti hírül az em-
bereknek az egyszülött megváltó földre 
születését: a fényem és a Gyermek veletek 
marad. Ha én elmegyek, Ő mindig világít, 
s elsimít bújt, bajt, lélek-ráncokat, és évről-
évre mindig visszavárjuk. Ha bennünk lakik 
folyton a szeretet, hihetjük, hogy eljön ismét 
hozzánk… A műsor megidézte az angya-
lokat is, akik bár láthatatlanok, minden 
érző és szerető ember szívében ott élnek. 
Ők a gyöngédség, ártatlanság, szeretet, 
gondosság, figyelem, jó ízlés, vidámság… 
Így érkezett el a Szenteste, s az ünnepi 
pillanatban megelevenedett a 2000 évvel 
ezelőtti történet is. Feltűnt a Kisüstökös, hogy 
utat mutasson a királyoknak, és jelen voltak 
az angyalok… „Üdvözlégy kis Jézus, Szeretet 
Királya, hozz békét és áldást sok magyar 
családra!”

Az iskolások karácsonyi ünnepségén a 
képviselő-testület Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága minden eszten-
dőben jutalomban részesít felkészítőket, 
és azokat a diákokat, akik az év során 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a sport, 
előadó művészet területén, vagy aktív 
résztvevői a falu közösségi, kulturális ese-
ményeinek. Vadász Éva, a testület elnöke ju-
talomban részesítette a Bolyai Matematika 
versenyen 3. helyezést elérő csapat tagjait, 
Bokodi Róbertet, Juhász Enikőt, Szommer 
Andrást, Tisch Adriennt, valamint felkészí-
tőjüket, Tischné Vér Bernadettet. Jutalmat 
vehetett át a Sárberki Általános Iskola által 
rendezett Kistérségi szavalóversenyen a 
második osztályosok versenyén első helye-
zett Sztancsik Mátyás, és felkészítője, Láng 
Éva. Elismerésben részesült Hódos Edina, aki 
szintén a Sárberki Általános Iskola Kistérségi 
szavalóversenyén ért el az első osztyályosok 
között második helyezést, a felkészülésben 
Dr. Szemetiné Horn Bernadett segítette.  
Az atléták idén is bizonyították tehetségü-
ket, szorgalmukat: a II. korcsoportos fiúk 

csapatban a megyei versenyen 3. helye-
zést értek el. A csapatot Bacher András, 
Borka Zsombor, Jeszenovics Róbert, Kupi 
Bendegúz és Mosberger Martin alkotta, 
felkészítőjük Demeterné Slezák Éva volt. 
Az Aradi Vértanúk tiszteletére rendezett 
ünnepi műsor résztvevői, Szász Alexandra, 
Pokornyi Veronika, Versegi Magdolna, 
Pethő Alexandra és Pethő Lili, valamint 
felkészítőjük, Takács Karolina is jutalmat ve-
hetett át. Vadász Éva a bizottság nevében 
köszönetét és elismerését fejezte ki Láng Éva 
számára, aki lassan 20 esztendeje szervezi, 
koordinálja nagy lelkesedéssel az iskolá-
ban a novemberi egészségvédelmi progra-
mokat. 10 év munkájának eredményeként 
októberben az iskola elnyerte az Örökös 
Ökoiskola címet az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumától és az Agrár Minisztériumtól. 
A szakbizottság jutalmát vehette át a cím 
elnyerésében elévülhetetlen érdemeket 
szerző Horti Károlyné is.

Ki tudja, hogy hányat kell aludni Szent-
estéig? Szinte valamennyi kisebb gyermek 
keze a magasba lendült Magyarits Katalin 
igazgató kérdésére, s bár akadt apróság, 
aki szerint csak egyet, a többség helyesen 
válaszolt. Az igazgató a remélt, várt aján-
dékok miatti öröm mellett, ahogy a műsor-
ban is elhangzott, arra hívta fel a diákok 
figyelmét, és azzal a gondolattal kívánt 
áldott ünnepet, hogy soha ne feledjék: 
a karácsonyban az a legcsodálatosabb, 
hogy együtt lehetünk azokkal, akiket lehet, 
régen láttunk, s akiket nagyon-nagyon 
szeretünk…
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A szemünk csillogását erősíti a fény
A szeretet darabjaiból készült, a szeretet 
formálta idén is azt a műsort, mellyel a 
falu apraja-nagyja ajándékozta meg a 
község szép korú lakóit december 20-án 
az Idősek Karácsonya ünnepségen a Mű-
velődési Házban. 

A z ünnepségen Beke László is a 
szeretetről, a szeretet erejéről szólt: 
ilyenkor felállítjuk a karácsonyfákat, 

meggyújtjuk a színes izzókat, csillagszóró-
kat, és ha körbenézünk, olyan csillogást 
láthatunk a szemekben, amihez hasonlót 
egész évben kár lenne keresnünk. Nem 
csupán arról van szó, hogy az égők, a 
gyertya és a csillagszóró fénye tükröződik  
a szemünkben. Egy kis csoda történik: a sze-
münk csillogását sokszorosan megerősíti az 
a fény, mely belülről fakad, és a szeretetből 
táplálkozik... Ennek a gyertyagyújtásnak az 
adja az óriási erejét, hogy a családok össze-
gyűlnek, körülveszik karácsonyfájukat, és 
nem csak egyszerűen meggyújtanak egy 
gyertyát. Együtt vannak. A gyertya fénye, 
a fényesség pedig már akkora erővel bír, 
mihez nincs fogható egész esztendő folya-
mán. Az a fenyő, mely zöld színével télen is 
az életet hirdeti, maga köré gyűjti családok 
nemzedékeit, barátokat, ismerősöket… az 
este folyamán ismét megtörténik a csoda: 
együtt van az egész család, hogy közösen 
ünnepeljék Jézus megszületését. A pol-
gármester azt kívánta, az az odafigyelés, 
gondoskodás, figyelmesség, amelyet kará-
csonykor mindannyian átélünk, az az érzés, 
hogy megfogjuk egymás kezét, hogy nyitott 
szívvel odafigyelünk egymásra, és valóban 
meghalljuk azt, amit mondanak nekünk, 
kísérjen el mindenkit az élete végéig!

Az ünnepi műsor során a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde kamarakórusának gyönyörű 
énekei is a szeretetről, a kis Jézus születé-
séről és a gyermeki várakozás csodájáról 
szóltak Wind Károlyné felkészítésében, 
Markovics Dávid harmonika kíséretében. 
A Német Nemzetiségi Hagyományőrző 
Gyermekcsoport Krállné Mózer Nikoletta 
vezetésével a havat, a karácsony vidám-
ságát és meghittségét idézte, a Német 
Nemzetiségi Dalkör előadásában tradici-
onális énekek csendültek fel, és az iskola 
énekkara, Linczmaier Laura, valamint a 

negyedik évfolyam is megaján-
dékozta szeretetműsorával a 
szép korúakat.

Csík Georgina jelenleg az 
oroszlányi Hamvas Béla Gim-
názium első osztályos tanulója. 
A környei általános iskolában 
mindenki számára példamutató 
szorgalmával kiemelkedő tanul-
mányi eredményt ért el, és a gim-
náziumban is kitűnik társai közül 
lelkesedésével, segítőkészségé-
vel. Szorgalmának, igyekezeté-
nek köszönhetően az iskolaváltást 
követően is megőrizte színvonalas 
tanulmányi eredményét. Őszinte 
szívvel gratulálunk! – hangzott el a 
rendezvényen, amikor az egykori 
kisfaludys diák elsőként vehette 
át Svétecz Istvántól és Magyarits 
Katalin intézményvezetőtől a Svétecz László 
díjat és a Soltész László grafikája alapján ké-
szült emlékplakettet. A díjat a 2018. szeptember 
21-én elhunyt édesapja, Környe Község képvi-
selő-testületének tagja emlékére és tiszteletére 
fia, Svétecz István alapította ebben az esz-
tendőben. A díjat és idén ajándékutalványt 
a Kisfaludy Mihály Általános Iskola tantestü-
letének és intézményvezetőjének javaslata 
alapján az a diák veheti át, aki bár szerényebb 
körülmények között nevelkedik, szorgalmával, 
valamely területen elért eredményeivel, az 
eredményekhez vezető úton tett erőfeszítése-
ivel követendő példát mutat társai számára. 

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, 
Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága 
jelöltjeinek sorában idén is szép számmal 
gyűltek a nevek. A szakbizottság oklevelét 
és ajándékutalványát Vadász Éva, a testü-
let elnöke, valamint Tirhold Kármen tag, a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
elnöke adta át a jutalmazottak részére.  
Az elmúlt tanévben két általános iskolai 

csapat is sikeresen szerepelt tanulmányi 
versenyeken, a ma már középiskolás Csík 
Georgina, Fehér Kitti, Schwarc Laura a 
Vegy-Ész kémia versenyen elért 3. helye-
zésért, Galgovics Borbála, Kun Orsolya, 
Varga Ádám „A Nagy Háború” elnevezésű 
megyei történelmi és műveltségi vetélkedő 
1. helyezéséért vehetett át elismerést. Fel-
készítőik Sárköziné Kovács Mária, Hajmáné 
Kalocsai Éva és Magyarits Katalin voltak.  
A bizottság köszönetét fejezte ki az október 
23-ai műsorokért Eisenbart Győzőné, és az 
általa felkészített csoport részére. Idén Csík 
Ádám, Hartman Vivien, Krupánszki Ramó-
na, Lelkes Laura, Pankotai Melinda, Péter 
Bálint, Tisch András, és Valakovics Dominik 
idézték meg a múltat. A rendezvények elő-
készítéséhez, zavartalan lebonyolításához 
nyújtott segítségért Popovics Milán, Murcsik 
Zsolt, Tánczos Máté, Hartman Alex, Rózsa 
Máté, Holló Martin, Eőri Balázs részesült 
díjazásban.     

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe a rendezvényeinek lebonyolításához 
nyújtott segítségéért Bagó Attilánénak és 
Németh Izabellának mondott köszönetet, 
ők minden évben nagy lelkesedéssel, szíves 
vendéglátással várják a szüreti felvonuló-
kat. Elismerésben részesült a német zenei 
hagyományok ápolásában elévülhetetlen 
érdemeket szerző Német Nemzetiségi 
Dalkör, Erl János, aki lelkes segítőként járul 

Csak a tiszta belső hangra figyeljünk…
Ti mindig kitaláltok valamit! – mosolygott 
egy idős hölgy, amikor kézbe vette a 
környei Idősek Klubjának december 12-
ei karácsonyi ünnepségén az ajándékot: 
egy törékeny, melegséget árasztó angyal-
szárnyat, melyet nagy-nagy szeretettel 
készítettek és adtak át az intézmény kol-
lektívája nevében.

A vértessomlói és környei tagok 
ezúttal is a Művelődési Házban 
gyülekeztek, a vendégeket ünnepi 

asztalok, gyönyörűen feldíszített karácsony-
fa fogadta, amelyre, ahogy az már hagyo-
mány, ők is felakasztottak egy-egy szépen 
csillogó színes gömböt.

A karácsony egymáshoz vezet bennün-
ket, nem csak egy ünnep, hanem egy 
érzés. Ezt az ünnepet az emlékezés, az 
együttlét élménye, a boldogság érzése 
különbözteti meg a hétköznapoktól. Egy-
másra mosolygunk, mert együtt lehetünk… 
az ünnep közeledtével kikristályosodik 
minden, ami fontos, és elhomályosul, ami 
lényegtelen. Most van itt az ideje, hogy 
megálljunk, és csak a tiszta belső hang-
ra figyeljünk. Rájövünk, hogy nem az új 
tárgyak adják a nagy örömet, hanem a 
megismételhetetlen élmények, az ilyenek, 
mint a mai délelőtt is… – hangzottak el az 
ünnepi gondolatok Halász-Becker Anitától, 
s bár a kedvezőtlen időjárás miatt a meg-
hívottak egy része távol maradt, akik ott 
voltak, valóban szép, megismételhetetlen 
pillanatokkal gazdagodtak. 

Csóra Jánosné és Maticsné Szabó-
Kovács Ágnes felkészítésében a 4.a osztá-
lyos gyerekek csengettyűmuzsikával, cso-
daszép karácsonyi versekkel varázsoltak 
karácsonyt a terembe, a szívekbe, ahogy 
Kosztolányi Dezső is megfogalmazta: kik 
messze voltak, most mind összejönnek a 
percet édes szóval ütni el…

A kicsik már negyedik esztendeje aján-
dékozzák meg karácsonyi műsorukkal az 
időseket, s ahogy Somlói-Nagy Renáta 
fogalmazott, mindig is csodálattal tölti el 

őket a különleges csengettyűmuzsikájuk. 
A Tatabányai Járási Egyesített Szociális 
Intézmény szakmai vezetője ezért azt kér-
te a gyerekektől és felkészítőjüktől, hogy 
egyszer a tudásukat is osszák meg velük, 
mert bizony jó lenne megtanulni, s együtt 
muzsikálni az idősekkel, újabb megismétel-
hetetlen élménnyel töltekezni.

Higgy a csodában, mert teli van vele az 
élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy 
önmagadban, mert odabenn, a lelked-
ben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet 
és a holnap álmai – ezekkel a gondolatok-
kal kívánt áldott karácsonyi ünnepeket a 
környei Idősek Klubjának december 12-ei 
ünnepségén a vértessomlói és környei 
tagok számára Halász-Becker Anita .  
A programnak, melyet többek közöt t 
Mecsei Ilona, az Egyesített Szociális Intéz-
mény igazgatója is megtisztelt jelenlétével, 
a környei Művelődési Ház adott otthon, 
ahol gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, 
ünnepi asztalok, végül pedig Becker Ist-
vánné 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 ré-
szesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig 
a szeretet… Nem tárgyak, figyelmet és 
szeretetet helyettesítő eszközök átnyújtá-
sáról szól, hanem együttlétről, békéről és 
odafigyelésről. Arról, hogy az élet meg-
tapasztalása csodálatos, hogy vagyunk 
egymásnak és meg tudjuk osztani létünk 
csodás pillanatait – hangzott el a nappali 
ellátás vezetőjétől, s gondolatait igazolták 
az általános iskola 3.a osztályos diákjai, akik 
csengettyűjátékukkal, tánccal, szavalata-
ikkal 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 boldog a családunk!”

A karácsony szeretetteljes érzését őrzik és 
örökítik tovább a klub tagjainak szívében, 
otthonaikban a kedves emlékek mellett 
azok a bájos angyalka csengettyűk is, ame-
lyeket a szolgálat munkatársai készítettek, 
ezzel is üzenve az idős hölgyeknek, uraknak: 
csodálatos, hogy vagyunk egymásnak…

hozzá a rendezvények sikeréhez, Bogár 
Ferencné, aki a Tájházban összegyűjtött 
kiállítási tárgyakat óvja, gondozza nagy 
szeretettel, hozzáértéssel, valamint Bella 
Sándor és felesége, akik az Orbán napi 
ünnepség megrendezéséhez nyújta-
nak évről-évre segítséget.  

Az önkormányzat ezúttal is vásárlási 
utalvánnyal kedveskedett a település 
hetven év feletti lakosainak, a sze-
mélyenkénti négyezer forint értékű 
bonnal 560 idős embert ajándékozott 
meg. Aki nem tudott részt venni az 
ünnepségen, az január 31-éig veheti 
át az utalványt a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában. 

Az Idősek Karácsonya ünnepség után 
egyre többen gyülekeztek a falu kará-
csonyfájánál, hiszen már ötödik alkalommal 

érkezett el a faluba Jézus szülőhelyéről, 
a Születés Templomában égő örökmé-
csesről a Betlehemi Békeláng, hogy azt 
a környeiek is hazavihessék otthonaikba.  
A gyertyával gyertyát gyújtva továbbított 

Békeláng azt is jelképezi, hogy akárcsak 
a lángot, a békét is embertől emberig 
kell továbbítani – szól a láng idei üze-
nete, melyhez kapcsolódva Beke László 
így fogalmazott: a szeretet és a béke 
jegyében teljen mindenki ünnepe! A 
láng átadása előtt Nagy Péter tisztele-
tes a Jelenések könyve 2. részének 10. 
versét idézte: Légy hű mindhalálig, és 
neked adom az élet koronáját… A mi 
hitünk sem áll csak úgy önmagában, 
hanem ezzel kapcsolódunk Istenhez, 
és ez a hit köt össze minket egymással 
is – hangzott el a tiszteletestől, aki gon-

dolatait így zárta: legyünk hűségesek, hogy 
mi is elnyerhessük az ígéretet, az élet koro-
náját. Ehhez kérjük a mi hűséges pásztorunk 
vezetését, és ezt jelképezze a Betlehemi láng 
is az otthonainkban.
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Weihnachtsbäckerei és karácsonyfa díszítés negyedszer
A testvéred nincs itt? De igen, csak ő most 
sír – Fúró Csenge felelt így a kérdésre 
december 7-én, a negyedik „Süssünk, 
süssünk... mézeskalácsot” felhívás ered-
ményhirdetésekor, de szinte pillanatokon 
belül megérkezett Dalma is, és immáron 
mosolyogva ragadta magához a külön-
díjat. 

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe, a Vöröskereszt Környei 
Alapszervezete, a Művelődési 

Ház és a Községi Könyvtár negyedik al-
kalommal várta mézeskalács- és fenyő-
díszítésre, valamint a „Süssünk, süssünk... 
mézeskalácsot” felhívás eredményhirde-
tésére az érdeklődőket december 7-én. 
A felhívásra 15 alkotó, köztük gyerekek, 
testvérpárok készítettek különböző kom-
pozíciókat, melyek között voltak házikók, 
adventi koszorúk, angyalkák, karácsonyfák, 
manóház és karácsonyi gömbbe álmo-
dott betlehemi jelenet is. Az alkotásokra 
ezúttal is a facebookon és személyesen 
lehetett voksolni, az interneten közzétett 
fotók idén összesen 1560 lájkot gyűjtöttek 
be, a Művelődési Házban elhelyezet t 
szavazóláda pedig pontosan 212 cédulát 
rejtett. A lájkok mellett a licitösszegeket is 
szépen szaporították az online világban a 
meseszép kompozíciók, hiszen a felhívás-
hoz kapcsolódóan harmadik alkalommal 
hirdettek jótékonysági árverést a szervezők, 
miután a készítők jó szívvel ajánlották fel 
alkotásaikat. Míg tavaly 67 700 forint gyűlt 
össze, idén a 15 mézeskalács kompozíció 
összességében több mint 90 ezer forintért 
lelt új gazdára, az összeg a Vöröskereszt 
környei szervezetének kasszáját gyarapítja. 

Az összesített közönségszavazatok alap-
ján a harmadik helyen a 10 esztendős 
Pokornyi Tímea házacskája végzett, a 
második legtöbb voksot Herger Zsuzsanna 
temploma, katedrálisa szerezte meg, míg 
az első helyezettnek járó ajándékot Kovács 
Enikő, egy angyali, havas, jégcsapos házi-
kó készítője vehette át Tirhold Kármentől, 

a Német Nemzeti -
ségi Önkormányzat 
Környe e lnökétő l .  
A díjazottak a Simon 
Méhészetnek köszön-
hetően természete-
sen f inom környei 
mézből összeállított 
ajándékcsomagok-
kal gazdagodhattak. 
Az első helyezést el-
érő Kovács Enikő sem 
érkezett üres kézzel, 
ő Balogh Lili Annát 
ajándékoz ta meg 
egy saját maga ké-
szítette tortával, mert 
– mint mondta – Lili 
manóháza lopta be 
magát leginkább a 
szívébe.

A dobogó harmadik fokáról 
csupán négy szavazattal csú-
szott le a 10 éves Szűcs Balázs, 
így ő különdíjat érdemelt, a 
Fúró testvérek pedig a kitartá-
sukért, lelkesedésükért. Ahogy 
az idősebb kislány elmesélte, 
az történt ugyanis, hogy bár 
készítettek egy házat, az össze-
dőlt, ám ők nem adták fel: az 
alkotások leadásának napjára 
új kompozíciót álmodtak meg 
kis fenyő- és karácsonyfákból, 
hóemberből, csillagokból. 

Ez utóbbikból a programra 
érkező mézeskalács díszítők 
sem szenvedtek hiányt, hiszen a szervezők 
idén is alaposan felszerelkeztek előre meg-
sütött figurákból, így a gyerekek, felnőttek 
a bőség zavarával küzdve válogathattak 
a majdnem félezer rénszarvas, télapó, 
fenyőfa, csillag, angyalka, hópihe között, s 
díszíthették fel őket tetszésük szerint cukor-
mázzal, apró cukorgyöngyökkel, színesített 
kókuszreszelékkel. A gyerekeket ezúttal sem 
zavarta, ha a törékeny alapanyag néhol 

megsérült, jóízűen majszolták a mézeska-
lácsokat, és bizony a habból sem csak 
díszítésre jutott…  

A rendezvény része hagyományosan 
a falu karácsonyfájának ünnepi díszbe 
öltöztetése is, a kicsik lelkesen adogatták 
a díszeket a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak, akik a színes 
gömbök, hatalmas szaloncukrok és aján-
dékdobozok mellett mintegy 100 méternyi 
fényfüzér felhasználásával három óra 
alatt varázsoltak a Hoffart Györgyné által 
felajánlott fenyőből gyönyörű – egy kislány 
megfogalmazása szerint – igazi mesebeli 
karácsonyfát. 

Köszönet a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat tagjainak, a Vöröskereszt környei 
alapszervezete aktivistáinak a tengernyi 
mézes alapanyagért, az önkéntes tűzoltók-
nak a kitartó, precíz díszítésért, Reichnach 
Györgynek 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.

Van dobozod?...
Nehéz a krónikás dolga érzelmek nélkül, 
csupán a számszerű adatokat, tényeket 
összesítve tudósítani egy olyan kezdemé-
nyezésről, amely évről-évre melegséget, 
mosolyt varázsol, szívet facsar és pitye-
regtet. Nehéz, ha a krónikás hétről-hétre 
látja a kezdeményezők, a számukra az év 
legkedvesebb napjához vezető fáradtsá-
gos, mégis mosolygós útját…

H etedik alkalommal karácsonyo-
zott december 19-én a Nő Klub... 
Hetedszer ragyogtak fel az arcok, 

csurrantak titkon könnyek, ahogy az eltelt 
évek valamennyi karácsonya előtt, hiszen 
a nyolc esztendős klub ilyenkor évről-évre 
szeretetünnepet varázsol a szerényebb 
körülmények között élők számára.

Mára talán a kétszázat is eléri azoknak a 
környei gyerekeknek, férfiaknak, asszonyok-
nak a száma, akiket az eltelt évek során 
megajándékozott a Nő Klub. Napjainkig 
nagyjából 1,5 millió forintot fordítottak 
jótékonykodásra. Ebben az esztendőben 
negyedmillió forintból gazdálkodhattak, a 
„költségvetésüket” idén is támogatta Török 
Mihály és Licul Norbert, Vida Gyöngyi gyer-
mekjátékokkal, Madaras Dóra plüssfigurák-
kal gazdagította a gyerekek csomagjait, és 
számtalan adományozónak köszönhetően 
ruhaneműkből is válogathattak az aprósá-
gok, felnőttek az olvasóteremben.

Az idei ünnepség vendégeit a szépen 
megterített és gazdag vendéglátást ígérő 
asztalok mellett Bolemányi Magdolna cite-
ramuzsikája fogadta, sőt, kicsit később Né-
meth Lajosné, Marika kérésére az óvodape-
dagógusok segítségével közös énekszóra 
is sarkallta, így vált még inkább varázslatos 
karácsonyt idézővé a rendezvény.

Ezúttal 3 gyermek kapott tízezer forint 
értékű ruhavásárlási utalványt, valameny-
nyien Mikulás- és játékcsomagot, 6 nagy-
család és két, az Idősek Otthonának gon-
dozottja tizenhatezer forint értékű élelmi-
szercsomagot, az Oroszlányi Ebrendészeti 
Telep vakcina beszerzését 5 ezer forinttal 
támogatták, s mindezek mellett 9 diák 

utazhatott velük díjtalanul az év során 
színházba, a Szent Borbála kórházat pedig 
13 darab tobozból készített karácsonyfával 
ajándékozták meg.

Ezért az évek óta tartó önzetlen segí-
tésért fejezte ki köszönetét Beke László 
polgármester, kiemelve a hölgyek ál-
dozatos szorgoskodását, hiszen egész 
éves kézműveskedésük csodáit váltják 
forintokra, azokat pedig a megajándé-
kozottak minden szónál ékesebben szóló 
mosolyára, ahogy Odlerné Takács Zsu-
zsától is elhangzott a versben: kint hideg 
van, bent a csend. Egy kis harang halkan 
cseng. A zöld fenyőn apró a gyertyaláng, 
mégis meleggel tölti be a szobát. Fénye a 
színes gömbökön megtörik, minden érzés 
ünneplőbe öltözik.

A Nő Klub ezúton fejezi ki köszönetét a 
támogatók, s mindazok számára, akik év 
közben a kézműves tárgyaik megvásárlá-
sával hozzájárultak, hogy idén is bősége-
sen ajándékozhassanak. S hogy a forintok, 
élelmiszercsomagok, ajándékok valójában 
milyen gazdagságot hordoznak maguk-

ban az év egyetlen napján a klub tagjai 
számára, azt érzékelteti ez a párbeszéd 
egy 3-4 éves kisfiúval:

– Süteményt miért nem eszel?
– Köszönöm, már nem vagyok éhes.
– És ha viszel haza, otthon megeszed?
– Igen!
– Akkor gyere, megkérdezzük a Marika 

nénit, hogy vihetsz-e haza, és ha azt mond-
ja, hogy igen, akkor adok neked dobozt 
és pakolunk.

Marika nénihez érve...
–Mit szeretnél kérdezni a Marika nénitől?
–Van dobozod?
A kérdést persze „tisztáztuk”, Marika néni 

„jóváhagyása” megszerezve, szíve ellopva, 
doboz begyűjtve...

Irány a süteményes asztal:
– Melyikből kérsz? – Ebből köszönöm 

szépen nem, ebből igen...
Így haladtunk szépen, sorban, és amire 

„igen” volt a válasz, abból a süteményből 
pontosan 2-2 darabot vett el a pincurka 
kezével. Nem többet, nem kevesebbet: 
egyet anyának, egyet magának…

Majdnem 300-an mulattak

N agyjából 300 -an búcsúztat ták 
2019. december 31-éről 2020. 
j a nu á r  1 - j é re  v i r ra d ó a n az 

óévet, egyben köszöntöt ték az újat 
a környei ál talános iskolában, ahol 
Török Mihály képviselő rendezésében 11. 
alkalommal várta szilveszteri batyusbál 
a vendégeket. A talpalávalóról, hajnalig 
tar tó fergeteges hangulatról ezút tal 
is a Schwab N Roll gondoskodot t, az 
együttes nem is hagyott sok szusszanásnyi 
időt a táncos lábú mulatni vágyóknak.   
Az 1200 értékesített tombolával gyarapított 

bevételből a költségek levonása után 
544 800 forinton „osz tozhatot t ” fele -
fele arányban az iskola és az óvoda, 
h i szen a bá l  haszná t  a szer vezők 
hagyományosan a falu legkisebb, illetve 
legif jabb gyermekeiről gondoskodó 
intézményeknek ajánlották fel. Köszönet a 
bál szervezéséhez, a terem rendezéséhez 
és díszítéséhez nyújtot t segítségért a 
Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjainak, Varga Sándornak és 
csapatának, valamint Samu Károlynak! S 
egyáltalán nem utolsó sorban köszönet a 

bál támogatóinak, akik a következők voltak: 
Környe Község Önkormányzata; Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe;  
Baracskai Gép Kft.; Csáki Csaba; Eck 
Fa Kft.; Faforg Span Kft.; Hoffart Zoltán; 
Kényelem Bútor Kft.; Kesztler Klíma Kft.; 
Kollár Vill BT.; Környe Beton Kft.; Kulman 
és Társa Kft.; Pantinchin Zoltán; Reichnach 
György; Talpas Söröző; Török Kft.; Török 
Mihály; Vértes Energetika Kft.; Virág 
Kuckó.

Török Mihály 

képviselő
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„Becsülettel, bajtársiassággal, hazaszeretettel, igazsággal…”
Mindenható, örök Isten, alázattal borulunk 
szent Fölséged elé, hogy a harctereken 
elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. 
Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, 
szenvedésüket és vérük hullását: irgal-
mazz nekik, és adj megnyugvást az örök 
békesség honában… Nekünk pedig add, 
hogy a drága vérrel megszerzett és meg-
védett hazát odaadóan és önfeláldozóan 
szeressük, érte dolgozni meg ne szűnjünk! 
Add, hogy a hősök véréből és áldott em-
lékéből a komoly kötelességteljesítés, a 
hősies áldozathozatal szelleme áradjon 
ránk – szólt a hősi halottakért az imádság 
a környei katolikus templomban a január 
12-ei szentmisén, melynek áldozatát a 77 
évvel ezelőtti Doni katasztrófa áldozata-
iért, hőseiért ajánlotta fel Visnyei László 
káplán.

A misét követően a templomkertben 
lévő Hősi Emlékműnél Vadász Éva, 
a képviselő-testület Kulturális, Okta-

tási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának el-
nöke idézte fel a borzalmakat: 1943. január 
12-én mintegy 200 ezer honvéd szolgált a 
2. hadseregben a Don partján. A 77 évvel 
ezelőtt megindult szovjet támadás miatt 
több mint százezer magyar katona, köztük 
több környei katona soha nem tért haza 
szeretteihez.  A Vörös Hadsereg offenzívája 
január 12-én a reggeli órákban indult meg, 
-40 fokos hidegben. Az elhúzódó hősies utó-
védharcok a Magyar Királyi 2. Honvéd Had-
sereg teljes széthullását okozták. A magyar 
csapatok szívósan ellenálltak, azonban 

az irgalmatlan orosz 
túlerő térdre kényszerí-
tette honvédjeinket. A 
magyar katonáknak 
több mint 200 kilométe-
res frontvonalat kellett 
megtartaniuk. Mindezt 
nyári felszerelésben, 
ugyanis a téli hadfel-
szerelés nem érkezett 
meg… A kilátástalan 
helyzet ellenére a ma-
gyar honvédek az iszo-
nyatos körülmények 
között több napon át 
keményen védekeztek, 
ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak végre, 
de végül a szovjet hadigépezet maga alá 
gyűrte a Keleti Front védvonalát. A harcok-
ban és a hosszú visszavonulás alatt 100-120 
ezer magyar katona vesztette életét. A tra-
gédia máig hat, és feledni sosem szabad, 
emlékezni kell a hősökre. Mély főhajtással 
emlékezzünk a magyar Hősökre, a környei 
Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és 
helytállással teljesítették feladatukat – fo-
galmazott az elnök, majd a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Környe előadásában, 
fájdalmas katonadalban elevenedett meg 
a hősök sorsa: messze földön, idegenben 
fakereszt áll egymaga, átlőtt szívvel örök 
álmát alussza ott egy magyar baka… 

A hadba hívott katonák előtt, sőt, a had-
ba hívók előtt is csak rossz döntési lehető-
ségek álltak. Saját életük féltése, családjuk, 
féltése, a haza féltése… Mert ha elvész az 

élet, talán megmarad a haza. Ha az élet 
megmarad, talán elvész a haza – hangzott 
el Nagy Péter igehirdetésében, melyben 
Jézus halála előtti szavait idézte: E világon 
nyomorúságotok van, de bízzatok, én le-
győztem a világot! A tiszteletes így fogalma-
zott: bizalommal emlékezünk azokra, akik 
élve vagy holtan – vesztes csatának voltak 
részesei: becsülettel, bajtársiasággal, haza-
szeretettel, igazsággal. 

A 30 esztendeje állíttatott Hősi Emlék-
műnél az önkormányzat nevében Beke 
László polgármester, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat képviseletében Tirhold Kár-
men elnök és Erl Péter képviselő, valamint 
pártok, szervezetek képviselői helyezték el 
a kegyelet virágait, majd a jelenlévők az 
örök emlékezés mécseseit. A megemléke-
zés zárásaként az Il Silenzió csendült fel a 
hősök tiszteletére.

Öt éves a Szabadidő Klub
Nem gondoltam volna, hogy ilyen sokan 
jönnek – súgtak össze többen, s a klub 
megálmodója, Fazekas Mária is jóleső 
elégedettséggel summázta az érdeklődők 
létszámát. 

M int bevezetőjében elhangzott, 
úgy érezte, hogy a falunak szük-
sége lehet egy olyan, idősebb 

korosztály alkotta közösségre, amely kü-
lönböző programokkal színesíti meg a min-
dennapjait – mindez öt esztendeje történt, 
akkor a környei Szabadidő Klub alakuló 
találkozójára 34-en érkeztek a Művelődési 
Házba, ez év január 6-án, a születésnapi 
összejövetelre harmincan.  Meg is jegyezte 
a minimális csökkenést az alapító, ugyan-
akkor hangsúlyozta: összességében úgy 
érzi, sikerült megvalósítani a célokat, és 
egy nagyon jó csapat kovácsolódott ösz-
sze. Sőt, a klubnak köszönhetően sok olyan 
környeivel is megismerkedtek, akik bár  
20 éve itt élnek, soha nem találkoztak velük. 
Mindenki rohan, lohol, kocsival jár, nem is 
nagyon ismerjük egymást, azt sem tudjuk, 
hogy kik laknak a környezetünkben, de a 

klub összehozott bennünket – fogalmazott 
Fazekas Mária, sok szeretettel ajánlva a 
tagok figyelmébe az idei évre készíttetett, 
a 2019-es kirándulások fotóiból összeállított 
naptárt, amely már hagyományosan sum-
mázza az emlékeket.

A csoportunk létszáma 55 fő, vannak 
új tagok és vannak lemaradozók is . 
Életkorunk 60-70-80 közötti, a legtöbben 
egyedülállóak vagyunk és igényeljük a 
társaságot, a beszélgetéseket. Próbálkoz-
tunk több mindennel, hogy a klubnapokat 
színesebbé tegyük, de inkább a beszél-
getésnél maradtunk – mindez már Barta 

Sándornétól hangzott el, aki a klub „króni-
kásaként” tekintett vissza az eltelt öt évre, 
a legemlékezetesebb, legörömtelibb, és 
nem mellesleg nem kis fáradtságot okozó 
kirándulásaira, eseményeire. Így kiderült, 
hogy a legsűrűbben látogatott város Tata 
a múzeumaival, a Cseke tó körüli sétával 
és ebéddel, a Dottó vonatozással, majd 
következik Budapest, és még hosszú évek 
múlva is felemlegetik a Budapest-Eszter-
gom közötti hajóutat. Etyek, Zsámbék, 
Agostyán, Tác, Dobogókő, Visegrád, Győr, 
Sopron, Pannonhalma, és még számos 
környékbeli település szerepel a múlt 
képzeletbeli térképén, az országhatáro-
kon kívül megfordultak Komárnoban, a 
szlovén orchidea farmon, a bécsi kará-
csonyi vásáron is. A hosszabb túrák már 
igencsak megviselnek némelyikünket, de 
nem adjuk fel, amíg mozogni tudunk, jö-
vünk és tervezünk, mivel egy közösséghez 
tartozni jó dolog – fogalmazott, s azzal a 
reménnyel kívánt mindenki számára jó 
erőt, egészséget és további jó gyaloglást, 
hogy továbbra is folytatni tudják az öt éve 
megkezdett utat.

Majdnem 300 fotó érkezett

T avaly májusban hi rdetet t  fotó -
pályázatot  Környe Község Ön -
kormányzata k izárólag amatőr 

fotósok számára, olyan képeket várva, 
amelyek a falu jellegzetes, vagy kevésbé 
ismert természeti, illetve épített értékeit, 
látnivalói t mutatják be fel ismerhető 
emberábrázolás nélkül. Egyéb tartalmi 
megkötés nem volt, a nevezők bármely 
évszakban, időszakban készített fotókkal, 
illetve legfeljebb öt képből álló fotósoro-
zattal pályázhattak, ugyanakkor kitétel 
volt, hogy a képek 40×60-as nagyításra 
alkalmasak legyenek. A pályázat 2019. 

december 6-ai benyújtási határidejéig 
25 alkotó összesen 293 fotót – köztük  

44 sorozatot – juttatott el a kiíróhoz, 16-an 
Környén élnek, mellettük Budapestről, Ta-
tabányáról, Oroszlányból, Vértessomlóról 
és Bokodról is pályáztak. 

A pályázatokat elbíráló zsűri elnöke 
Juhász Attila fotóművész, s hogy végül ki 
nyeri el az 1. helyezettnek járó 100 000 fo-
rint értékű ajándékutalványt, (a második 
helyezett 50 000, a harmadik 30 000 forint 
értékű utalvány díjazásban részesül) az 
február 28-án, 17 órakor derül ki, amikor 
a zsűri által kiválasztott 30 fotóról készített 
vászonképekből kiállítás nyílik a környei 
Művelődési Házban. 

Ötödször is Halszem…
Bár a lassan 4 évtizedes múltra visszate-
kintő Karácsony Kupán körmérkőzések 
eredményei döntenek arról, ki nyeri el a 
legfényesebben csillogó serleget, az idei, 
december 21-ei torna utolsó mérkőzése 
már-már egy döntő hangulatát idézte. 

A környei önkormányzat képviselő-
testületének Kulturális, Oktatási, 
Sport és Nemzetiségi Bizottsága 

első alkalommal 1981-ben szervezte meg 
a Karácsony Kupát az általános iskola 
tornatermében, ahol idén négy labdarúgó-
csapat hajtott a gólokért, minél előkelőbb 
helyezésekért. A Lúzereknek nem igazán 
jött ki a lépés, első meccsükön 11-2 arányú 
vereséget szenvedtek a Halszemtől, majd 
hiába rúgtak 6 gólt a Vashíd kapusának, 
ha ugyanakkor 11-et gyűjtöttek be, és a 
Kisház FC is felülmúlta őket 8-4 arányban, 
tehát nullpontosként az esélytelenek nyu-
galmával várták a véghajrát. 

Merthogy a legutolsó meccset az akkor 
3 pontos Vashíd és a 6 pontos Halszem 
játszotta, a Kisház FC korábban 6 pontot 
szerzet t. Így vált igazán izgalmassá a 
mérkőzés, folyt is esélylatolgatás, hogy 
lesz-e a tabellán a végén három 6 pon-

tos csapat? Jó ideig 
úgy tűnt, erre semmi 
esély, mert az eltelt  
4 évben kupagyőztes 
Halszem 3-0-áig so-
rozta a Vashíd gárdá-
ját, akik egyszer csak 
„összekapták” ma-
gukat és egalizáltak, 
ám nem sokára jött 
a válasz. Egy szurko-
lójuk keserűen meg 
is jegyezte: 4-3 nem 
ide… A Vashíd ismét 
nekidurálta magát 
és szinte percekkel 
a vége előtt sikerült 
egyenlí teniük, ám 
győzelemre egyik csapat sem tudta vinni 
a lefújásig a meccset. Tehát a Halszem 
7 ponttal immáron ötödször nyerte el és 
vehette át Török Mihály szervezőtől a Ka-
rácsony Kupát, második lett a Kisház FC, 
harmadik a Vashíd.   

A Gólkirályi címet 13 góllal Zuggó János 
(Halszem) szerezte meg, míg a legeredmé-
nyesebb hálóőrnek Szabó József bizonyult 
szintén a Halszemből.

A csúcson kell abbahagyni – ezt Szappa-
nos Attila, a Halszem csapatkapitánya nyi-
latkozta az eredményhirdetés után, hiszen 
– mint mondta – jövőre már nem indulnak, 
adnak lehetőséget más formációknak is a 
kupa elnyerésére. Az ötszörös kupagyőztes 
kapitány hozzátette: minden játékosnak 
köszönet, akik az eltelt öt évben részesei 
voltak a csapatnak, és hozzájárultak a 
sikersorozathoz.

Farsang Kupa
Idén február 22-én 8 órától rendezi meg a környei önkormányzat  

képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzetiségi Bizottsága  
az általános iskola tornatermében a Farsang Kupát. 

Az első három helyezett serleg elismerésben részesül, valamint a szervezők a Gólkirályt és a Legjobb Kapust is díjazzák.

A nevezési díj csapatonként 12 000 forint, az összeg együttesenként egy láda sört  
és a már hagyományos zsíros kenyeret is tartalmazza, a szervezők az első 8 együttes nevezését fogadják el!

Érdeklődni és nevezni Török Mihály képviselőnél lehet  
a Csavar-Csapágy Üzletben, az Alkotmány út 80. sz. alatt. Telefonszám: 06 30 201 3891

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://kornye.hu/esemenyek/farsang-kupa-2/?occurrence=2020-02-22
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Születésnaposok Megérkeztünk!

90 év szeretetben…
Családja, testvérei, gyermekei, unokái, 
dédunokái körében ünnepelte 90. szüle-
tésnapját novemberben Nagy Lászlóné, 
született Somhegyi Mária. Mariska nénit 
az önkormányzat és a falu nevében a jó 
hangulatú családi eseményen Vadász 
Éva, a képviselő-testület Kulturális, Okta-
tási, Sport és Nemzetiségi Bizottságának 
elnöke és Pankotai Mihályné anyakönyv-
vezető köszöntötte.

A z életben, ha nem is gyakran, de 
vannak események, amikor elfe-
ledve a gondokat, a keserű emlé-

keket, a kudarcokat, átadhatjuk magunkat 
a pillanat varázsának. Ez a mai nap ilyen 
örömteli esemény, hiszen most Mariska 
nénit ünnepli népes családja, akik megha-
tottan, kicsit elfogódottan itt vannak, hogy 
együtt örüljenek, ünnepeljenek. Ezekben 
a pillanatokban bizonyára végigpergeti 
az elmúlt 90 évet, s az emlékek között fel-
felvillan egy-egy elfelejtett esemény, ami 
mosolyt csal arcára, egy-egy részlet, ked-
ves szavak, és az erőfeszítések hosszú sora. 
A szürke hétköznapok, az ünnepek meg-

hit t melege. – 
hangzot t el a 
köszöntőben, s 
bizony Mariska 
néninek bőven 
v a n  m i t  fe l -
idéznie kedves 
szavakból, erő-
feszí tésekből , 
kevésbé öröm-
teli és boldog 
pil lanatokból.
Mariska néni Ta-
tabányán szüle-
tett 1929. november 15-én első gyermekként, 
majd négy féltestvérével nevelkedett.  Gizi, 
Anti, Stefi és János, ők valamennyien kö-
szönthették az ünnepeltet. Nagy Lászlóval 
1948. október 23-án kötött házasságot, 
több mint hat évtizedig életek együtt har-
monikus, boldog házasságban. Családi 
életük akkor kapott értelmet igazán, amikor 
megszülettek gyermekeik: László, majd Anti. 
Imádott fiai öt gyönyörű unokával, Gabival, 
Lászlóval, Attilával, Richárddal és Leventé-
vel ajándékozták meg. A család számára 

emlékezetes esemény volt a 60. házassági 
évfordulójuk megünneplése, hiszen még 
táncoltak is együtt azon a szép napon, 
a sors azonban házasságuk 61. évében 
elszólította mellőle szeretett párját. Ma 
gyerekeik, unokáik, nyolc dédunokájának 
meleg szeretete, gondoskodása, rajongá-
sa veszi körül Mariska nénit, aki számára a 
szép ünnepen mindenki azt kívánta, hogy 
a további élete is teljen boldogságban, 
egészségben, szeretetben, s kapjon meg 
mindent, amit az élet még megadhat.

„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:

90 esztendős
Encz Jánosné sz. Pittich Ilona (január 21.) 

Dömsödi Károlyné sz. Balogh Julianna (január 27.)
85 esztendős

Karnuts Ferencné sz. Wéber Terézia (január 3.) 
Horber Pál Gáspár (január 7.)

80 esztendős
Hoschek Jánosné sz. Bencsik Katalin (január 15.) 

Dr. Kovács József (január 17.) 
Bokros László (január 18.) 

Petkó Istvánné  sz. Dudás Zsuzsanna (január 24.)
Eichhardt Imre Antal (január 30.)

75 esztendős
Énok Istvánné sz. Prekob Mária (január 5.)

70 esztendős
Dr. Ördög István (január 20.) 

Jordán Attila Nándorné sz. Dénes Erzsébet (január 30.)
Horváth József (január 31.)

További jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

„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 három kislány és 
egy kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. Sok 
szeretettel köszöntjük:

Ferenczi Zoltán és Fiala Márta  
kisfiát Ákost,

Feer Gábor és Csóti Éva  
kislányát Lilient,

Kaszás Rajmund és Orosz Ilona  
kislányát Dorinát,

Csik Balázs és Bokros Nikoletta  
kislányát Zselykét.

A gyermekeknek és szüleiknek  
hosszú, boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyerme-
kei 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!

Közérdekű információk

Fontos tudnivalók  
az elektronikus receptről

2020. január elsejétől jogszabály változása 
miatt az elektronikus receptekről a 14 év 
feletti betegek részére nem szükséges papír 
alapú receptet adni. Az elektronikus receptet 
mindenki csak személyesen, saját magara ré-
szére tudja kiváltani bármely gyógyszertárban 
személyi igazolvány és TAJ kártya bemutatása 
mellett. Másik személy részére ilyen módon 
a gyógyszertárakban receptkiadás nem 
lehetséges. Ha valaki másik személy részére 
szeretne receptet kiváltani, ahhoz felírási iga-
zolás kiadása szükséges (2020. 06. 30-ig ez a 
hagyományos orvosi vény.) Ezt idős, nehezen 
mozgó,  vagy mozgáskorlátozott személy 
részére, vagy aki kifejezetten kéri kiadjuk. 
Az EESZT-ben elektronikus meghatalmazás 
rögzítési lehetőség várható, a jogszabály 
megjelenése a közeljövőben várható. Ha ér-
vénybe lép, akkor a meghatalmazással nem 
lesz szükség felírási igazolás kiadására ebben 
az esetben sem. Jelen jogszabályi háttér miatt 
a gyógyászati segédeszközök (inkontinencia 
betétek, pelenkák, inzulinos tű, tesztcsík) nem 
írhatók elektronikus receptre, ezért erről normál 
receptet adunk, mert csak így lehet kiváltani 
őket.  (3 havi adag felírására van lehetőség.) 
Jogszabályi változás várható a későbbiekben 
az elektronikus receptre írhatóságukról.

Dr. Bublovics Péter

Környei Horgász Egyesület 
2020. évi tagsági díjak 

megállapítása
Felnőtt 42 000 Ft; Új felnőtt Környe Kártyával 
rendelkező: 100 000 Ft; Új felnőtt Környe Kártyá-
val nem rendelkező: 300 000 Ft; Jogfenntartó: 
8000 Ft; Ifiből felnőttbe: 50 000 Ft. 
Ifjúsági: 20 000 Ft; Új ifjúsági: 50 00 Ft; Jog-
fenntartó: 4000 Ft; Gyermekből ifi: 21 000 Ft. 
Gyermek: 2000 Ft; Jogi tagdíj: 120 000 Ft; Új 
jogi tagdíj: 300 000 Ft; Vendégjegy: 6000 Ft.

A tagdíj befizetésének határideje 2020. 
március 31., ezt a Pannon Takarék környei 
kirendeltségében kell teljesíteni. A befizetés 
elmulasztása (TAG kizárással jár) jog vesztő. 
Az új fogási naplók kiadása 2020. február 
3-án a Török Kft. Csavar Csapágy üzletében. 
A fogási naplók leadási határideje 2020. 
február 29. a Csapágy üzletbe. A naplókat 
összesítve határidőre kell leadni, be nem 
tartása 2000 forint költséggel fog járni.

Kifogható hal mennyiség

Felnőtt: évi 25 db nemes hal (15 db ragado-
zó), heti 3 db nemes hal (2 db ragadozó  
1 db amúr), 5 kilogramm egyéb. 
Ifjúsági: évi 13 db nemes hal (6 db ragado-
zó), heti 2 db nemes hal (2 db ragadozó  
1 db amúr), 3 kilogramm egyéb. 
Gyermek: 3 kilogramm egyéb (heti).

5 kilogramm súlyt elérő pontyot vissza  
kell helyezni a tóba. TILOS az elvitele!

Közösségi munkavégzés évi 12 óra (évi 3 alka-
lom) kötelező, vagy 15 000 forint megváltás.

Török Mihály

elnök

Képviselői fogadóórák
Vadász Éva képviselő értesíti az érdeklődőket, 
hogy februárban 3-án, hétfőn tartja foga-
dóóráját 17 órától 18 óráig a Polgármesteri 
Hivatal képviselői szobájában.

Tirhold Kármen önkormányzati képviselő 
minden hónap második hétfőjén tart foga-
dóórát, februárban 10-én, 16.15 és 17.15 között, 
szintén a Polgármesteri Hivatalban.

Szelektív hulladékgyűjtés
Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, 
a Vertikál Zrt. az ingatlanoktól havi két alkalom-
mal, az adott gyűjtési napokon szállítja el az 
átlátszó zsákokban kihelyezett műanyag, fém 
és papír hulladékot. A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésnek nincs mennyiségi korlátja, 
a szelektív hulladékgyűjtési napokon a meg-
határozott rendszerezési feltételekkel megkötés 
nélküli mennyiségben helyezhető ki a szelektív 
hulladék, bármilyen átlátszó zsákban. Az elkülö-
nítetten gyűjtött anyagokat az elszállítás napján 
6 óráig kell áttetsző műanyag zsákban kihelyezni 
az ingatlan elé.
Csomagolási hulladék:

• Műanyag (pl. ásványvizes, üdítős, PET, 
egyéb flakonok

• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok 
(sörös, üdítő, konzerves)

• Papír (újság és karton), illetve a kombinált 
csomagolóanyagok (pl. tejes és gyümölcsös, 
Tetra-Pack)

• Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, kon-
zerves)

A szelektíven előválogatott hulladékok közé 
üveget NE helyezzen! Lehetőség szerint az újra-
hasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/
hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ csomagolási 
hulladék gyűjtése a következő  

időpontokban lesz
KÖRNYÉN

február 3., február 17., március 3., március 17., 
április 8., április 22., május 4., május 19., június 

3., június 17., július 3., július 17., augusztus 5., 

augusztus 19., szeptember 2., szeptember 16., 
október 2., október 14., november 3.,  

november 17., december 1., december 15.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

február 13., február 27., március 12., március 
26., április 9., április 21., május 12., május 26., 

június 9., június 23., július 6., július 21.,  
augusztus 11., augusztus 25.,  

szeptember 3., szeptember 22., október 6., 
október 20., november 10., november 24., 

december 8., december 21.

KOMPOSZTÁLHATÓ 
hulladék gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket 
a szolgáltató megfelelő teherbírású, BIOLÓGI-
AILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 
kilogramm), illetve maximum 70 centiméter 
hosszú, és 50 centiméter átmérőjű kötegekben 
összekötve alkalmanként maximum 0,5 köbmé-
ter mennyiségben szállítja el az ingatlan elől.  
A nem megfelelő méretű és mennyiségű, ren-
dezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a társaság 
dolgozói nem szállítják el. 

A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag 
lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 darab) 
átvétele az ügyfélszolgálatokon történik.

A komposztálható hulladékot úgy helyezze 
ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsák-
ban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális 
hulladék NEM kerülhet. 

KOMPOSZTÁLHATÓ  
hulladék gyűjtése a következő  

időpontokban lesz
KÖRNYÉN

január 29., április 14., május 12., június 16.,  
július 14., augusztus 18., szeptember 15.,  

október 13., november 10.

KÖRNYEBÁNYÁN, TAGYOSPUSZTÁN, 
SZENTGYÖRGYPUSZTÁN ÉS IRTÁSPUSZTÁN

január 28., április 7., május 5., június 2., július 
7., augusztus 10., szeptember 8., október 7., 

november 4.



Betlehem csodája
Betlehem csodája: 
hi t, remény, szere -
tet, hintsd el sugarát 
a bús világ felett… 
konduló harangszó 
szálljon fel az égbe, 
szívetekben legyen 
karácsonyi béke… 
Betlehem csodáját, a 
hit, remény és szeretet 
üzenetét varázsolták 
felnőttek, fiatalok, ap-
rócska gyermekek a 
környebányai Közös-
ségi Ház aprócska 
színpadára decem-
ber 21-én.

A műsor rész t -
vevői Bozóné 
Kucskár Anikó 

felkészítésével már hetek óta készültek izga-
lommal, szeretettel, s bár akadt egy kislány, 
aki látva az egyre érkezők sokaságát, picit 
megszeppent, végül csengő hangon ő 
is varázsolt. Versek, dalok, a betlehemes 
játék repítette a helyieket, a tagyos-, irtás 
és szentgyörgypusztai vendégeket kép-
zeletben talán évtizedeket is a múltba: 
amikor gyermekként várták a csodát, a 
csengettyűk csilingelését, most pedig azok 
arcát tükrözte a szemükben a láng, akik 

már nem lehetnek itt. De a gyerekekre, uno-
kákra pillantva, a pici kezeket fogva előre is 
tekintettek: nekik, értük csilingelnek… értük 
szikráznak a csillagszórók, sorakoznak a 
gyümölcsök, sütemények az asztalokon, 
rájuk várnak az ajándékok… 

A Kulturális, Oktatási, Sport és Nemzeti-
ségi Bizottság nevében a környebányai 
ünnepségen Vadász Éva elnök köszöne-
tet mondott Bozóné Kucskár Anikónak, 
aki fáradhatatlanul szervezi, fogja össze 

Környebánya lelkes 
kulturális csoportját. 
Műsorral, koszorúzás-
sal készülnek a nem-
zeti ünnepek méltó 
emlékezésére, részt 
vesznek a környei ün-
nepségeken. A cso-
port tagjai, Badó Szil-
via, Bolemányi Mag-
dolna, Fehér László, 
Feketéné Hastó Elvira, 
Fehér Fanni, Fekete 
Dorina, Izing Kincső, 
Beck Enikő, Fekete 
Dávid, Pethő Alexand-
ra, Pethő Lil i , Pethő 
Hanna is elismerést 
vehetett át.

Az ünnepség szer-
vezői ezúton fejezik ki 

hálás köszönetüket a műsorban szereplő 
gyerekeknek, felnőt teknek, a sok-sok 
szeretettel, önzetlenül, a külterületeken 
szerényebb körülmények között élő és 
a műsort adó gyermekek részére össze-
állított ajándékcsomagokért a Környei 
Sport Egyesület U11-es és U13-as korosztá-
lyú labdarúgóinak, és minden névtelen-
séget kérő támogatónak, akik jóvoltából 
a szeretet sugara ismét bearanyozta a 
környebányai közös karácsonyt! 

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 18.00 órától  
a környei Művelődési Házban (Alkotmány u. 1.) bemutatja:  

Góbé farsang
Jegyek 2500 Ft-os áron vásárolhatók, KÖRNYE KÁRTYÁVAL 1500 Ft-ért  

hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra között. • Telefon: 34/473-091, 06 30/646 2147


