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Kedves Környeiek!
Az idei esztendő az élet minden területén és 
mindenki számára rendhagyó volt, a járvány 
szinte minden tervünket, elképzelésünket 
felülírta. Ez igaz a gyermekek, családok, 
felnőttek, önkormányzatok, vállalkozások, 
az ország mindennapjaira, életére.

A pandémia miat t sok mindent 
kényszerből, sok mindent belső 
indíttatásból értékeltünk át, érté-

keltünk újra. Korlátozások, és magunk által 
is meghatározott korlátok között éltük, éljük 
a mindennapjainkat, amit egyre jobban 
áthat az aggódás a szeretteinkért.

Dédszüleim így  
köszöntötték  

egymást újévkor:
Ich wünsche Euch ein glückliches Jahr,

Christkind mit lockigem Haar,
Langes Leben, gesundes Leben, 

Frieden, Einigkeit,
nach dem Tod das Himmelreich.

Ich wünsche Euch ein goldenes Bett
rundherum mit Rosen ausgesteckt

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

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Környe nevében ezekkel a sorokkal 

kívánok mindenkinek jó egészséget, 
és áldott ünnepeket!

Tirhold Kármen elnök

Ilyen egyszer fordul elő az ember életében 

Több mint 10 kilós süllőt fogott 
a környei horgász

Jó ideig úgy tűnt, hogy alaposan elpártolt a horgászszerencse november 14-én Szommer 
József mellől, hiszen fél 8-tól ült a környei tó partján, és órákon át hiába várt a kapásra. 
A Környei Horgász Egyesület tagja két bottal, süllőre és amurra horgászott, mígnem 
délután fél 4 körül kétszeresen is meglepődött: a kukorica csalira ragadozóhal, süllő 
kapott, ráadásul akkora példány, amekkorát még nem fogtak ki a környei tóból.

Fotó: Nagy Mátyás

Wir wünschen euch 
für das baldige 

Weihnachtsfest alles 
Liebe, Harmonie und  

gemütliche Stunden und 
für den Jahreswechsel  

viel Erfolg und 
Gesundheit.

Õ 2. oldal

Õ 2. oldal
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Kedves Környeiek!
…folytatás az első oldalról.

Meg kellett tanulnunk, és sajnos tapasz-
talnunk is, hogy legkevésbé a megszokott 
életkörülményeink, a közösségi talál-
kozások hiánya a fájó, sokkal inkább a 
járvány terjedésének megtapasztalása 
már szűkebb környezetünkben is. A vírus 
sajnos már Környén is követelt ember-
életet. A fertőzöttek száma az országos 
viszonylatnak megfelelően napról napra 
növekszik, meg sem lehet becsülni, hogy 
amikor e sorokat olvassák, hányan küzde-
nek a betegséggel enyhe, vagy nagyon 
is súlyos tünetekkel.
A járvány miatt településünkön is elma-
radnak az adventi ünnepi rendezvények, 
ám ennek ellenére, vagy éppen emiatt 
kívánom, hogy mindenki számára ün-
nepi belső elcsendesedést hozzanak a 
várakozás napjai. Bizony nagyon nehéz 
lesz úgy készülni a szeretet ünnepére, 

hogy tudjuk: elmarad a megszokott nagy 
családi vendégvárás, sokan csak gon-
dolatban cirógathatják meg a kedves 
arcot, ölelhetik át a szeretett személyt.

Kívánom, hogy továbbra is vigyázzunk 
magunkra, egymásra! Kívánom, hogy 
az előttünk álló időszakra is legyen ele-
gendő erőnk, és tudjuk, akarjuk segíteni 
azokat, akiknek fogytán, vagy épp a be-
tegség miatt váltak gyengévé, elesetté. 

Kívánom, hogy az adventi elcsendese-
dés időszakát és a karácsonyt a szeretet 
szálai szőjék át az otthonokban, a 2021-
es esztendő pedig mielőbb hozza el 
mindannyiunk számára a megnyugvást, 
hogy újult erővel kezdhessük meg terve-
ink, elképzeléseink megfogalmazását, 
megvalósítását. 

Idén kivételesen nem az év végi ün-
nepkörhöz kapcsolódó idézettel, verssel, 
hanem Müller Péter soraival kívánok 
mindenki számára áldott, szeretetteljes 
ünnepet, mindennapokat! 

Több mint 10 kilós süllőt fogott
a környei horgász
…folytatás az első oldalról.

Ekkora süllőt én még nem láttam, kér-
dezgettem is a horgásztársakat, hogy 
valóban az-e? – mesélte a férfi, akit 
megerősítettek a többiek: a horgára 
bizony 79,5 centis, 10 kiló 12 dekás süllő 
akadt, ami Szommer József szerint ki-
mondhatatlan öröm, hiszen ilyen egyszer 
fordul elő az ember életében. A kapitális 

süllő egyébként nemcsak Környén és a 
megyében számít rekordnak, valószínű, 
hogy országosan is kiemelkedő. Egy nap-
pal később Laki Gyulára is rámosolygott 
a szerencse, ő halszelettel fogott ki egy 
76 centis süllőt. A hossza alapján felme-
rült a lehetőség, hogy ismét egy nem 
mindennapi példány akadt horogra, 
de a mérlegelésnél kiderült, hogy a hal 
csupán 4,32 kilót nyom, ugyanakkor még 
így is jogosan büszkélkedhet a horgász 
a sikerrel.

A településkép védelme érdekében

Előnyben az online és 
telefonos ügyintézés!

A Környei Polgármesteri Hivatal tájé-
koztatja az ügyfeleket, hogy határo-
zatlan ideig az online, illetve a tele-
fonos ügyintézést részesíti előnyben.  
A kitöltött nyomtatványok leadá-
sához a hivatal hátsó bejáratánál 
elhelyezett postaláda vehető igény-
be, vagy elektronikus formában az  
info@kornye.hu e-mail címre juttat-
ható el. 

A személyes jelenlétet igénylő ügyek-
ben is kizárólag előre egyeztetett idő-
pontban van lehetőség az ügyintézésre. 
Időpontkérés az alábbi telefonszámo-
kon lehetséges:

Titkárság: 573-101

Adócsoport: 573-102  
(helyiadó ügyek, földügyek 

és kifüggesztések)

Pankotai Mihályné: 573-103  
(szociális igazgatás, 

anyakönyvi ügyintézés, 
népességnyilvántartás)

Popovicsné Erdei Ilona: 573-104 
(hagyatéki ügyek, birtokvédelem)

Stuber Zsolt: 573-108  
(műszaki ügyek)

Pénztár: 573-105

Szappanos-Végert Bettina:  
573-107

Pénzügy: 573-109

Beke László polgármester

„Írd tovább ezt a könyvet – a tiéd is 
már. Én is írom még. Mert nem lehet 
befejezni... Legyen ez a vándorlásunk 
naplója, pillanatnyi boldogságunk-
nak, kétségbeesésünknek és hitünk-
nek az útikönyve. Nemcsak a magunk 
számára, de mindazoknak, akik 
velünk és utánunk jönnek. Hozzánk 
tartoznak ők is, akik nem látják még 
magukat. S mivel már sejtjük, hogy 
minél bátrabbak és minél inkább 
valódi önmagunk vagyunk, annál 
inkább összetartozunk; arra is kér-
lek: ne engedjük el egymást többé! 
Akármilyen komor, örvénylő viharba 
kerülünk, ahol már nem látni senkit, 
egymást sem; akármilyen földrengé-
sen, tornádón, cunamin, hurrikánon 
repülünk át - tudjunk egymásról! Hogy 
jövünk, s hogy együtt vagyunk…”

2018 év végén Környe Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete jóváhagyta 
a település Arculati Kézikönyvét, amelyről 
egy szép kiadvány is készült, illetve önkor-
mányzati rendelettel jóváhagyta a telepü-
léskép védelméről szóló helyi jogszabályt.

A z arculati kézikönyv és település-
képi rendelet megalkotása 2018 
év folyamán a teljes nyilvánosság 

bevonásával készült. A kézikönyv is és a 
rendelet is felkerült a település honlapjára, 
mindkettő megtekinthető a www.kornye.
hu oldalon a média link alatt.

Ennek ellenére az elmúlt években az 
önkormányzat úgy tapasztalta, hogy a 
lakosság számára nem nyilvánvalóak a 
településkép védelmével összefüggő helyi 
jogszabályi előírások. Nem nyilvánvaló, 
hogy egy építkezés, felújítás, átalakítás 
vagy bármilyen az épület külső megje-
lenítését befolyásoló építési tevékenység 
esetén mely helyi szabályokat kell betar-
tani a lakosságnak. 

A látványosan illusztrált Arculati Ké-
zikönyv bemutatja Környe meglévő 
épített és természeti értékeit és egyben 
javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg 
Környe elvárt jövőbeni településképének 
kialakítására, a település építészeti és táji 
karakterének alakulására.

A kézikönyv az értékek megismertetésé-
vel és egy kis útmutató segítségével feltárja 
az épített és települési környezet szépségét. 
Követendő példákat mutat a lakosság, a 
beruházók az építészek, tervezők és min-
denki számára, aki Környén építkezni vagy 
felújítani, épületet átalakítani szeretne.

A kézikönyv elkészítésének célja az volt, 
hogy bevezesse az olvasót az építészeti, 
természeti és táji értékek tárházába, hogy 
olyan épületet tudjon építeni, ami valódi 
büszkeséggel töltheti el, egyben illeszkedik 
a település képéhez, a településkaraktert, 
helyi jellemzőket ízléssel viszi tovább, érté-
ked ad a település, településkép számára.

Az önkormányzat azt reméli, hogy az 
Arculati Kézikönyv ösztönzőleg hat a 
lakosokra, beköltözőkre és arra inspirálja 
őket, hogy a település építészeti és táji 
karakteréhez illő és ahhoz léptékében is 
illeszkedő épületeket hozzanak létre.

A kézikönyvben foglalt ajánlások azon-
ban nem kötelező jellegűek szemben a 
településképi rendelet előírásaival, ame-
lyek betartása mindenki számára kötelező.

A településképi rendelet egyrészt meg-
határozza Környe egyedi helyi védelem 
alatt álló értékeit. Helyi védett elemek a 
településen egyes épületek - például a 
tájház vagy a Református Lelkészi Hivatal 
épülete – emlékművek, szobrok, keresztek, 
például az Aradi vértanúk emlékműve, Szűz 
Mária szobor vagy a Bányász Emlékmű.

A településképi rendelet másrészt 
övezetekre bontja a település területét, 

amely övezeteken belül meghatározza 
a kötelezően betartandó előírásokat. 
Érdemes tehát mindenkinek megnézni 
a településképi rendelet mellékletét, 
amely szemléletesen lehatárolja az egyes 
településrészeket. A rendeletből pedig 
kiolvasható, hogy mely területre melyek 
az előírások.

A településképi előírások elsősorban az 
épületek, építmények külső megjelené-
sére vonatkoznak; ilyenek a homlokzati 
anyaghasználat, színhasználat, tetőhé-
jazatok fajtái, színvilága, az épületek 
tetőformája, tetőhajlásszöge, az épületek 
tagozatai, nyílásosztásai, lábazatok ki-
alakítása, kerítés anyaghasználata stb.  
A településképi rendelet mondja meg, 
hogy az épületen egy szerelt kémény, cé-
gér, cégtábla vagy pl. a légkondicionáló 
külső egysége hol helyezhető el.

Ezeket az előírásokat minden új lakó-
épület vagy épület átalakítás, felújítás 
során be kell tartani. A településképi 
rendeletben az önkormányzat szakmai 
konzultációt biztosít az építkezők számára, 
amely konzultáció során megismerhetik 
az egyes konkrét ingatlanokra vonatkozó 
előírásokat, elvárásokat. A szakmai konzul-
táció egy lehetőség arra, hogy az építési 
tevékenység megkezdése előtt tisztában 
legyenek a vonatkozó előírásokkal.

A településképi rendelet harmadik 
fontos eleme a településképi bejelentési 
eljárás, amellyel szintén tisztában kell 
lennie minden építési munkát végzőnek a 
településen. Környe területén bejelentési 
eljárást kell kérelmeznie mindenkinek, aki

– építési engedély nélkül végezhető 
építési tevékenységet folytat (ilyen tevé-
kenység pl: épületbővítés, lakóház építés, 
tetőcsere, homlokzat felújítás stb.)

– megváltoztatja egy épület rendelteté-
sét (lakóházban irodát vagy kereskedelmi-

szolgáltató egységet alakít ki, lakóházban 
beépíti a tetőteret)

– reklámot, reklámhordozót kíván el-
helyezni

A bejelentési eljárást Környe polgár-
mesterénél kell kérelmezni. Az eljárásban 
a polgármester egyaránt vizsgálja a helyi 
építési szabályzatban és a településképi 
rendeletben előírtak teljesülését és adott 
esetben megtiltja a tevékenységet, ha 
az építési tevékenység nem illeszkedik a 
településképbe, vagy nem felel meg a 
településképi követelménynek. Egysze-
rűbb esetben tudomásul veszi az épí-
tési tevékenységet. A magasabb rendű 
jogszabályok (2016. évi LXXIV. törvény a 
településkép védelméről) lehetővé teszik 
az önkormányzatok számára, hogy jog-
sértés esetén (jogsértés, ha a bejelentési 
eljárást nem teszik meg ill. nem tartják be 
a helyi jogszabályi előírásokat) a polgár-
mester kötelezési eljárást folytasson le és 
kötelezést bocsásson ki. (Tájékoztatásul: 
a bírság mértéke 150 000 forinttól 3 000 
000 forintig terjedhet.) Természetesen 
Környe Polgármesterének nem célja a 
bírságolás. Azért tettük közzé ezt a köz-
érthető összefoglalót, hogy a jövőben a 
lakosság tisztában legyen azzal, hogy mi 
a teendője egyes építési tevékenységek 
esetén. Bízunk a lakosság jogkövető ma-
gatartásában, hiszen bár már nem szük-
séges építési engedély, a jogszabályok 
betartása mindenki számára kötelező, 
és minden fél számára előnyösebb a 
szabálytalanságok elkerülése, a bírsá-
golás, esetleges bontási kötelezettség 
megelőzése.

Reméljük ez a rövid útmutató/tájékoz-
tatás segítségül szolgál a jövőbeni épít-
kezőknek, épületfelújítóknak, bővítőknek, 
és elkerülhetővé válik, hogy egy-egy 
tevékenység szankciót vonjon maga után.



4 5

Változatos élet  

FELÜLÍRVA A FORGATÓKÖNYVET!
A ma élő ember számára már egyáltalán 
nem idegen ez a kifejezés, hogy változatos 
élet. Hiszen minden irányból ez a szlogen 
érkezik felénk, hogy éljünk, táplálkozzunk 
változatosan.

De mi a helyzet a hitéletünkkel?  
Az mennyire szokott változatos lenni?!

E z év március közepén, talán nyugodt 
szívvel mondhatom, bizony a hitéle-
tünk is változatossá vált! Már- már a 

feje tetejére fordult! A hirtelen jött kormány-
zati bejelentés, illetve a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának állásfog-
lalása egyik napról a másikra felborította 
a már jól megszokott forgatókönyveket.  
A határozat egyszerű és lényegre törő volt: 
azonnali hatállyal lezárjuk a templomokat és 
nem találkozhatunk egymással. PONT; pont 
vesszőcske és máris újra kellett gondolni 
mindent! Nem csak a vasárnapi alkalmakat, 
hanem a hitoktatást, a személyes beszél-
getéseket, a gyermekistentiszteleteket és 
tulajdonképpen minden más személyes 
találkozással járó történést a gyülekezete-
inkben és azokon kívül is! Ami pedig még 
rosszabb, voltak és vannak olyan alkalmak, 
amelyeket nem tudtunk újra gondolni, ha-
nem egészen egyszerűen – a legnagyobb 
sajnálatunkra- szüneteltetni kellett és kell 
most is! Természetesen jöttek az ajánlások, 
hogy legyen digitális igehirdetés és aki teheti 
az az online világban keressen magának va-
sárnap egy-egy igehirdetést. Természetesen 
mi is ajánlottuk a gyülekezeti tagoknak, hogy 
így cselekedjenek, de mégis hiányérzete 
volt az embernek. Ezért megbátorodva ne-
kivágtunk az online világnak és létrehoztuk a 
gyülekezet, illetve gyülekezeteink Facebook 
oldalát, hogy minél gyorsabban elérhessük 
a gyülekezeti tagjaink nagy részét és nem 
titkolt módon a hit tanos diákjainkat is.  
Az egyszerűbb kommunikáció érdekében, 
a már meglévő listánk alapján felkerestük a 
gyermekeket, szüleikkel együtt és korosztály 
szerint egy- egy levelezős csoportba soroltuk 
őket! Hálás a szívünk azért, hogy a szülők és 
diákok ezt a fajta megkeresést is szívesen és 
lelkesen fogadták. Be kell valljuk, hogy hála 
Istennek azóta is működnek ezek a csopor-
tok és nem mellesleg kevesebb papírt kell 
így felhasználnunk ahhoz, hogy elérhessük 
a hittanosaink! Illetve az interneten elküldött 
üzenetek biztosabban megérkeznek a cím-
zettekhez, mint a hittankönyvben felejtett 
papírlapok!   

Egy másik hálára indító esemény a gyü-
lekezeteink életében, hogy a vírushelyzet 
kimondását és a korlátozások bevezetését 
követően, megkeresés érkezett számunkra, 
az Oroszlányi Médiacentrum részéről, mert 
úgy gondolták, hogy ők bizony ebben a 
helyzetben szeretnének segíteni. Egészen 
konkrétan arra gondoltak, hogy egy előre 
megbeszélt hétköznapon felvennék az 
igehirdetés szolgálatát, nyilván hallgatóság, 
gyülekezet nélkül és azt vasárnap délelőtt 

10 órai kezdettel leadnák az Oroszlányi 
televízió csatornáján. Valamint a felvétel a 
televíziós lejátszás időpontjában az interne-
ten keresztül is megtekinthetővé válik. Első 
hallásra nagyon megörültünk ennek az 
óriási lehetőségnek és azt éreztük, hogy Isten 
nagyon rendezi és igazgatja a gyülekezeti 
dolgainkat is. Hiszen mégiscsak adatott egy 
váratlan lehetőség, aminek köszönhetően a 
gyülekezeti tagjain és reménységünk szerint 
oly sokan mások is a saját megszokott temp-
lomukat és lelkészeiket hallgathatják azóta 
is vasárnapról vasárnapra az Oroszlányi 
televízión. 

Személy szerint nagyon izgultam, hiszen így 
ilyen formában még sosem álltam szemtől 
szemben a kamerával. Nem is emlékszem, 
hogy a legelső alkalommal hányszor kellett 
megállítani a felvételt és újra venni egy- egy 
részt, hogy a végén egy kerek egész isten-
tisztelet váljon belőle. Hétről hétre zajlottak 
a felvételek és már egészen megszoktam, 
hogy a templomban csak az operatőr, egy 
kamera és jómagam voltam. De a megszo-
kás elkezdte facsarni a lelkemet, hogy ettől 
még bizony „üres” a templom és én egy üres 
templomban prédikálok. Egy idő után nagyon 
nehéz volt belegondolni és egyben elkészíteni 
a felvételt, úgyhogy közben visszagondoltam 
a templompadokban ülő gyülekezeti tagjaink 
arcára, elképzeltem, hogy azok a gondolatok, 
amelyeket elmondok, vajon milyen reakciót 
váltanának ki belőlük, ha ott ülhetnének velem 
szemben?! Ebbe az emlékezésbe pedig rette-
netesen belefacsarodott a szívem, mert ki kell 
mondanom: nagyon hiányzott annak a kicsiny 
gyülekezetnek is minden egyes tagja, tekintete, 
aki hűségesen akár vasárnapról vasárnapra 
időt és energiát nem sajnálva ott szokott ülni 
velem szemben. 

Természetesen igyekeztünk nem elenged-
ni a gyülekezeti tagjaink kezét telefonon 
vagy egy- egy üzenetben megkérdezzük 
egymástól, hogy hogy vannak? De nyilván 
ez teljesen más, mert egy hang, néhány 
mondat a számítógépen olvasva nem tükrözi 
vissza a kimondottak mögött rejlő reakci-
ókat, rezzenéseket, örömöket, bánatokat, 
elmorzsolt könnycseppeket. Ezek is nagyon 
hiányoztak, mert ettől vagyunk közösség, 
gyülekezet, hogy észrevesszük a jeleket is, 
hogy a másik ember a szavain túl mit mutat, 
mit rejt magában.

Visszakanyarodva a TV felvételekhez, arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy valamit 
még kell tennünk, hiszen nem mindenki tudja 
nézni az OVTV műsorát. Ezért vásároltunk egy 
állványt egy mikrofont, az okostelefon adott 
volt és ezek segítségével az igehirdetést itt 
Környén is rögzítettük, majd létrehozva egy 
YouTube csatornát oda töltöttük és töltjük fel 
az elhangzott igehirdetéseket. Ma már any-
nyival megkönnyítették a dolgunkat, hogy az 
Oroszlányi Médiacentrum biztosít hozzáférést 
az ő felvett anyagukhoz, így nem kell még 
egy saját felvételt készítenünk. Ezek a videók 
felkerülnek a gyülekezetünk – a Környei Refor-
mátus Missziói Egyházközség és az Oroszlányi 

Református Missziói Egyházközség – honlap-
jára is, hogy később is visszanézhetőek legye-
nek! Kétségkívül ez még mindig nem az igazi, 
hiszen jól esik az embernek a visszajelzés, még 
ha az negatív kritika is, mert akkor látjuk, hogy 
néhányak hallgatnak, figyelnek és követnek 
bennünket, még ezekben a viszontagságos 
időkben is! 

Amikor ez a cikk íródik, szintén ezeket a 
közösségmentes napokat éljük! De a fele-
ségemmel igyekszünk minél többet gondol-
kodni és tenni azért, hogy így „szétszóratva 
is” megmaradjunk közösségnek, református 
gyülekezetnek, melynek tagjai még most is 
testvérek! 

Az pedig a legnagyobb reménységünk, 
hogy újra elérkezik legalább ez olyan idő-
szak, mint amilyen a május eleje volt, amikor 
is lehetőség nyílt a templomok újra kinyi-
tására. Természetesen akkor sem lehetett 
figyelmen kívül hagyni a mögöttünk álló és 
körülöttünk zajló történéseket, ezért mi is az 
előírásoknak és ajánlásoknak megfelelően, 
védőmaszk és kézfertőtlenítés mellett május 
17-én már tartottunk istentiszteleteket. Az üres 
templomok egyszeriben „megteltek” a sze-
meink előtt. De nyilván sokakat hiányolnunk 
kellett, mert természetesen mindnyájan fel 
kell mérjük ennek a helyzetnek  az akkor eny-
hülő, ma újra erősödő jelenlétét, amely so-
kakat veszélyeztet a gyülekezeteken belül is! 

Isten a mi oltalmunk, hisszük, éljük és 
igyekszünk kitartani ebben a hitünkben, de 
fontos azt is szem előtt tartanunk, hogy az 
emberi felelősségünknek is helye van ebben 
a vírushelyzetben! Nekünk is vállalnunk kell, 
hogy a lehető legtöbb módon vigyázunk 
önmagunkra, a családunk, az ismerőseinkre, 
a gyülekezetben lévő testvéreinkre! 

Azt hiszem – és remélem a testvérek is úgy 
látják – hogy ez hatalmas feladat személyes 
találkozások nélkül. De mi igyekszünk azon 
lenni, hogy a lehető legtöbb csatornán 
keresztül eljuttassuk Önökhöz annak az Egye-
dül valóságos Istennek az Igéjét, aki – hisszük 
– az Ő védelmező jobbját előttünk tartja és 
mindenkor arra törekszik, hogy megvédjen 
bennünket a legnagyobb nehézségektől, 
az elviselhetetlen fájdalmaktól és könnyítse 
a terheinket!  

Kedves Testvérek! Ebben a nehéz időben is 
gondoljunk egymásra szeretettel, imádsá-
gos szívvel! Felekezeti hovatartozás nélkül, 
ha alkalmunk és lehetőségünk nyílik rá, 
segítsük egymást, ha elcsüggedni látjuk a 
másikat, emeljük fel és elcsépelten hang-
zik, mégis azt gondolom, hogy nem lehet 
elégszer bátorítani egymás és önmagunkat 
is arra, amit Luther Márton így hallott: „Tolle 
lege, tolle lege!”, „Vedd és olvasd, vedd és 
olvasd! a Szentírást, mert Élet van benne!  

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és 
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” 
(János evangéliuma 11:25)

Nagy Péter református lelkipásztor

Pontosan 200 véradás
Az év utolsó véradására várták a környeieket október 26-án a Művelődési Házba, ahol a körül-
ményeket természetesen ezúttal is az egészségügyi válsághelyzetnek megfelelően alakították ki: 
a donorokat részletes tájékoztató, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés fogadta, díjmentesen 
biztosították a szájmaszkot, saját használatú tollat, és a csokoládé, sör, üdítő mellett gondosan 
előrecsomagolt péksüteménnyel, szendviccsel hálálták meg az önkéntesek számára a véradást.

Sikeresen  
nyelvvizsgáztak

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe elisme-
rését fejezi ki Virga Réka Boglárkának, Fülöp Márton 
Istvánnak és Kovács Bálintnak, akik eleget téve a 
pályázatunknak sikeres középfokú német nyelvvizs-
gát tettek!

Önkormányzatunk fontosnak tartja, hogy minél többen 
sajátítsák el a német nyelvet is, elismerésképpen 10 ezer 
forinttal és oklevéllel jutalmaztuk  őket!

Tirhold Kármen 

elnök

Köszönet a 
Vöröskereszt 

környei 
alap- 

szervezetének!
November az egészség-
nevelési hónap. Bár a 
vírushelyzet miatt sajnos 
nem tudtuk megren-
dezni hagyományos, 
az intézményeket érintő 
programjainkat, a Vö-
röskereszt környei alap-
szervezete idén sem 
feledkezett meg a gye-
rekekről. 

Hálásan köszönjük 
Andor Ildikó titkárnak 
a Kisfaludy Mihály Álta-
lános Iskola diákjainak 
vásárolt müzli szeleteket 
és az egészségünk vé-
delme szempontjából 
ma nélkülözhetetlen 
maszkokat, valamint a 
Vackor Óvoda és Böl-
csőde aprósága részére 
eljut tatot t, vitaminok-
ban gazdag, ízletes gyü-
mölcsöket!

Magyarits Katalin és Pekár Zita 

intézményvezető

A z októberi véradáson megjelentek száma végül a megelőző három alkalomhoz hasonló-
an alakult, idén összességében pontosan 200-an adtak vért Környén, januárban 49-en, 
áprilisban 52-en, júliusban 51-en, és az év utolsó véradásán 48-an. Ezúttal sajnos nem 

érkezett elsőalkalmas véradó, az év során összesen hárman vettek nagy levegőt, és döntöttek 
úgy, hogy gyarapítják az önkéntes segítő donorok számát.
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Egyházi hozzájárulás

Kérjük a kedves híveket, hogy egyházi hozzájárulásuk befizetésével támogassák 
egyházközségünk működését.

• személyesen a szentmisék előtt és után a sekrestyében 
• a templom végében található sárga csekken 

• utalással CIB 10700093-72197462-51100005 bankszámlára.

Kérjük az utalásnál a közleménybe beírni, név cím és egyházi hozzájárulás.

Járványügyi-intézkedések a templomainkban
Tájékoztatjuk a híveket a templomainkra érvényes aktuális szabályokról:

A zárt helyekre vonatkozó jelenlegi létszámkorlátozás nem érinti templomainkat. Amennyiben lehetőség van rá, 
kérjük, hogy a nem egy háztartásban élők egymástól távolabb helyezkedjenek el, tartsák be a biztonsági távolsá-
got. A szertartások alatt viseljenek maszkot. Az „engesztelődjetek ki szívből egymással” felszólításra ne kézfogással, 
hanem egymás felé való meghajlással fejezzék ki a békét. A szentáldozás kézbe történik. Javasoljuk szentáldozás 
előtt saját kézfertőtlenítő használatát. A szentmisén nincs perselyezés, kérjük, hogy adományukat a szentmisét kö-
vetően helyezzék el a perselyben.

Kérjük Önöket, hogy önmagunk és egymásért érzett felelősségük tudatában  
tartsák be a szabályokat.

Tartós élelmiszergyűjtést szervez a Környei Katolikus Karitász a környei rászoruló családok részére december 1-e és 
4-e, (kedd, szerda, csütörtök, péntek) 16 és 17 óra között a Római Katolikus Plébánián. A templomba járó testvérek 
az adománynak szánt élelmiszereket leadhatják december 6-áig a szentmisék előtt és után a sekrestyében is.

„Van aki csak éhes, de van aki éhezik!”

Legyen ünnep a karácsony mindenkinek!

BUZDÍTÁS ADAKOZÁSRA
A Környei Református Missziói Egyházközség presbitériuma tisztelettel és szeretettel bátorítja a gyülekezet 
tagjait, illetve mindenkit, akinek esetlegesen lehetősége nyílik rá, hogy ebben a nehéz időszakban is támo-
gassák gyülekezetünket adományaikkal (perselypénz, egyházfenntartói járulék, egyéb adományok). Gyü-
lekezetünk ugyanis önfenttartó ebből a három befizetési formából tartja fenn önmagát és lelkipásztorait is!

Felajánlásaikat esetlegesen a lelkészi hivatalban,  
illetve banki átutalás formájában tudják eljuttatni hozzánk:

Környei Református Missziói Egyházközség 
Számlaszám: 11740061-20024839

Minden segítséget és támogatást előre is tisztelettel és szeretettel köszönünk!

A lelkipásztorok pedig a következő elérhetőségen kereshetőek:

E-mail: refkornyeoroszlany@gmail.com • Tel: 06-30-768-5888 
Illetve a személyes telefonszámainkon!

Az ÚR őrizzen mindnyájunkat és végtelen áldása kísérje életünket! 
„Erősek vagyunk az Isten kezében!” (2 Korinthus 10:4)

Idén az advent meghív bennünket 
az elcsendesedésre…

Visnyei László ez év augusztusától szol-
gálja Környe, Vértessomló és Várgesztes 
hívő katolikus közösségét, mint plébános. 
Az ezt megelőző időszakban Gerendai 
Sándor atya irányítása mellett káplánként 
volt jelen a közösségekben.

A z atya 1989-ben született Buda-
pesten, Budaörsön nevelkedett 
szüleivel, két nővérével. Édesany-

ja, édesapja már nincs az élők sorában.  
A családja nem volt vallásos, magát, a 
hitet az általános iskolában ismerte meg 
és azon atyák által, akik a szülővárosában 
szolgáltak. 2011-ben jelentkezett a Székes-
fehérvári Egyházmegyébe papnövendék-
nek és a Püspök atya a  Pázmány Péter 
Egyetem Hit tudományi Karára küldte, 
majd az egyetem elvégzése után, 2016 
júniusában diakónussá szentelte, és Bu-
dakeszire küldte egy évre. 2017 júniusában 
szentelték pappá, és lett Székesfehérvár 
Belváros káplánja 2 évre, azt követően 
Csákváron szolgált 1 évet. 

Úgy érzi, Környe, Várgesztes, és Vér-
tessomló is saját miliővel, adottságokkal 
rendelkezik, ami viszont közös, hogy mind 
a hívek, mind az önkormányzatok részéről 
ugyanolyan mértékben tapasztalja a segí-
tőkészséget, nyitottságot:

Mindhárom településen sajátosak a fel-
adatok. Vértessomlón adott a Kegyhely. El 
lehetne érni, hogy akár országos hírű Kegy-
hely legyen, hiszen nagyon jó a miliő, hogy 
megszólítjuk a gyermeket váró, gyermeket 
kívánó fiatalokat, hogy jöjjenek, imádkoz-
zanak, kérjék a Szűzanya közbenjárását. 
És ha itt meghallgatásra talált az imájuk, 
akkor vissza lehet jönni a hálaszívekkel, és 
az egy nagyon-nagy öröm tud lenni. Ez 
Vértessomló sajátossága. 

Várgesztes egy kis kincses doboz, hiszen 
ott az erdő, a halastó. Talán érdemes lenne 
a Plébániát felfejleszteni, ifjúsági szállást 
kialakítani, programokat szervezni, akár 
zarándokokat fogadni pihenésként. 

Környén a Plébánia gyönyörűen felújított, 
a templom környékén látok apró hiányos-
ságokat, és a templomon belül is, hiszen a 
főoltár messziről nagyon szép, de közelről 
látni lehet, hogy felújításra szorul, ami sajnos 
költséges. És sajnos helyenként vizesedik a 
templom, kívülről az egyik oldalon hiányoz-
nak a stukkók az ablakról. 

De ezek természetesen távlati tervek, 
amiket nem tudni, hogy meg lehet-e va-
lósítani. Az mindenképpen pozitív, hogy 
mindenhol nagyon sok jó ember segít és 
támogatja az ötleteket, javaslatokat, tehát 
bízom benne, hogy egyszer megvalósulhat-
nak az elképzelések.

Azt látom, hogy mindenhol nyitottak az 
emberek mind a hitre, mind a vallásra, 
hogy megismerjék Krisztust. De ehhez kell a 
pap is, hogy jelen legyen folyamatosan, és 
kell, hogy a hívek is nyitott szívvel legyenek 

efelé. Mert sokszor úgy lehet érezni, mintha 
az egyház nagyon bezárna, pedig nem 
bezár, hanem nyitva van, csak az emberek 
nem jönnek.

 
A pandémia időszakában érkezett, ez 
jelentősen megnehezíti a nyitottságot.

Ilyenkor is meg kell találni azokat a helye-
ket, lehetőségeket, hogyan tudnánk meg-
szólítani az embereket. Ilyen volt például 
az online misézés, amit – papokkal be-
szélgetve – valaki pozitívan értékel, valaki 
negatívan. A pozitív oldala: lehet, meg 
tudok szólítani olyan embert, aki nem jön 
el a templomba, de később lehet, hogy 
eljön. A negatívuma, hogy kényelmessé 
tudunk válni abból a szempontból, hogy 
„otthon leülök, pizsamában megnézek 
egy misét, és teljesítettem a misekötele-
zettséget.” De még ha online misére is 
készül az ember, akkor is úgy kell készül-
nie, mintha templomba menne. Szépen 
felöltözök, rendet teszek magam körül, 
hogy úgy vegyek részt a szentmisén az 
otthonomban is, hogy tudatosan minden 
mást kizárok, mert az Istennel akarom 
tölteni azt az időt.

A járvány az egyházak gazdálkodását 
is megrendítette...

Az egyház, ha nézzük, azt mondhatjuk, 
hogy gazdag, hiszen milyen szép épületei 
vannak. De nem ettől, és az arany ke-
helytől és arany miseruhától lesz gazdag, 
hanem attól, hogy a hívek önmagukénak 
érzik az egyházközséget. Hogy ki tudom-e 
mondani, hogy a templom a miénk, az 
enyém – abból a szempontból, hogy támo-
gatom. Támogatom akár anyagilag, akár 
erőmmel, hogy igenis fenn tudjon állni az 
egyházközség. Hogy tudjuk-e vinni közö-
sen? Meg tudjuk-e valósítani, hogy legyen 
helyben pap, ahogy – például – ennél 
a három településnél adott, legyen egy 
papja. A híveknek kell önmagukba nézni 

és válaszolni a kérdésre: merek-e érte ál-
dozatot vállalni? És nem az egyházért, mint 
szóért, vagy intézményért, hanem azért a 
tudatért, hogy Krisztusért vállalja ezt. Mert 
szereti, mert szeretné jobban megismerni az 
imádságaiban, szeretné jobban megismer-
ni a szentírás olvasásaiban. De ehhez kell 
egy élő kapcsolat, és hogy fennálljon az 
egyház és stabilan megmaradjon. És igen, 
ehhez kell például a fiatalok bevonzása is. 
Ez egy olyan feladat, ami gondolkodásra 
inti az embert: hogyan tudom megszó-
lítani a fiatalokat, és hogyan tudom itt 
tartani? Hogyan tudom vonzóvá tenni 
az Anyaszentegyházat úgy, hogy az idős 
és a fiatal is megtalálja benne a helyét. 
Ha például ránézek a környei plébánia 
udvarára, nekem álmom, hogy egyszer 
(ha már vége a vírushelyzetnek) lehessen 
itt akár adventi, akár nagyböjti koncertso-
rozatot tartani, művészeket megszólítani, 
helyieket, távolabbiakat, hogy jöjjenek, 
varázsoljuk szebbé a kulturális oldalt és 
vallási életet.

Az idei advent, a karácsony más lesz. 
Hívők és nem vallásosak számára  
egyaránt. Létezik „enyhítő” üzenet? 

A karácsonyt megelőző időszak idén 
meghív bennünket az elcsendesedésre. 
Arra, hogy „ember, kicsit nézzél magadba, 
és merjél gondolkozni, mit jelent az, hogy 
Isten a szeretet.” Szent János Apostol úgy 
fogalmaz az első levelében, hogy „Isten 
a szeretet.” Eljön a Fiú, akit nagyon szeret 
az Atya. Elküldi hozzánk: Fiam, tedd meg 
az én akaratomat, hogy megváltod ezt a 
világot. És igen: ez Advent üzenete, hogy 
miként tudjuk csendben észrevenni önma-
gunkban, hogy mire is hívott meg az Isten? 
Hogyan tudok készülni a Karácsonyra? 
Meg vagyunk szorítva, hogy igenis, eb-
ben a megszorított csendben fel tudjuk-e 
ismerni, hogy Isten megszólít bennünket a 
hétköznapokban is?

Akik pedig kevésbé vallásosak, nekik 
pedig azt az üzenetet hozza az adventi 
időszak, hogy „hogyan tudom még jobban 
szeretni a családomat?” Hogyan tudom 
„ebben a számomra leszűkült mozgás-
térben megtalálni azt az örömet, hogy 
ránézhetek a gyermekeimre, ránézhetek 
a feleségemre, férjemre”, a nagyszülők 
az unokákra, gyermekeikre. Hogy milyen 
jó életem van. És ebben meglátni azt 
az örömöt, amit a karácsony üzen: eljött 
közénk a szeretet. Hogy Isten úgy szerette 
a világot, hogy az egyszülött fiát odaadta 
érte. Ahogy korábban idéztem Szent Já-
nos Apostolt: Isten a szeretet. És a szeretet 
mindannyiunkat össze tud kötni, de ehhez 
az kell, hogy az adventi időszakban merjek 
egy kis csendet tartani. És ezt a csöndet ne 
teherként éljem meg. 

Salamon Gyöngyi
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Születésnaposok Megérkeztünk!

Idén is Süssünk, süssünk mézeskalácsot!
A Művelődési Ház és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 2020-ban bemutatja a második virtuális közös programját: 
idén is Süssünk, süssünk, díszítsünk mézeskalácsot! Készülhet rénszarvas, télapó, angyalka, adventi naptár, adventi koszorú, ka-
rácsonyfa, mikulásház, téli kompozíció, egyszóval bármi, amit közösen megálmodik a család! A lényeg, hogy legyen örömteli a 
közös szorgoskodás!

Kategóriák: fekvő mézeskalácsforma, térbeli kompozíció.  
A mézeskalács készítéséről, díszítéséről, és a végeredményről 
négy képet kérünk eljuttatni elektronikusan a muvhaz@kornye.
hu e-mail címre december 10-én 16 óráig névvel, lakcímmel, 
telefonszámmal, e-mail címmel, és a kategória (fekvő, térbeli) 
megnevezésével. Kérjük, hogy az egyik fotón a készítő, készítők is 
legyenek láthatóak. A nevezők által elküldött képeket a Műve-
lődési Ház facebook oldalán tesszük közzé, ahol like-okkal lehet 
szavazni december 17-én 15 óráig. A két kategória három-há-
rom legtöbb szavazatot begyűjtő nyereménye mézes ajándék-
csomag lesz, és a szervezők a nevezők számára is tartogatnak 
meglepetést. Tehát idén is süssünk, díszítsünk mézeskalácsot! 
Bővebb információ Salamon Gyöngyitől kérhető a muvhaz@
kornye.hu e-mail címen, illetve a 30/3874690-es telefonszámon 
hétköznapokon 10 és 16 óra között.

Pályaorientációs nap élményei
November 13-án pályaorientációs na-
pot szerveztünk az iskolában. Ez a nap 
a szakmákról, a pályaválasztásról szól.  
A vírus miatt ugyan idén nem mehettünk 
sehova, mint a korábbi években, de azért 
az iskolánk, véleményem szerint, idén is 
kitett magáért.

A z alsó tagozaton érdekes, moz-
galmas feladatokkal töltöttük ezt 
a napot. Néhány ötlet, pillanat a 

programokból. Az elsősök Mekk Elek törté-
netén keresztül ismerkedtek meg a kontár 
és a mester közti különbségekkel. Puzzle 
játékkal keresgették a mester és szakmá-
jának jellegzetes szerszámait. A másodi-
kosok az eladók munkájával ismerkedtek 
meg jobban. Adtak-vettek, gyakorolták a 
pénzhasználatot. A 2.b-ben online bejelent-
kezést is láthattak a gyógyszerész szakma 
képviselőjétől. A harmadikosok aktivityvel, 
keresztrejtvénnyel, betűkirakóval idézték fel 
ismereteiket a szakmákról. Nagy örömükre 
az egyik szülő által készített videón meg-

nézhették a fürdőszoba burkolás lépéseit.  
A negyedikesek játékos feladatok után 
kézműveskedtek, belepillantva a kézműves 
mesterségek fortélyaiba.

A felsőben a pincér szakmától kezdve az 
ötvösön keresztül egészen az autószerelőig 
szinte minden szakmáról tanulhattunk.  
A kézműves cégér készítésénél gyönyörű 
alkotások születtek! Voltak kvízjátékok, szó-
kereső és puzzle is, melyhez hozzá kellett 
párosítani, hogy milyen iskolák elvégzése 
kell ahhoz, hogy azt a szakmát választhasd.

Az iskolaújságot szerkesztő gyerekek 
megkérdezték társaikat, milyen élmények-
kel zárták ezt a napot. Íme:

Ahogy a legkisebbek látták

A szakmákról tanultunk, kérdeztük egymás-
tól, hogy ha felnövünk, mik leszünk. Szak-
mákhoz kapcsolódó kirakósat játszottunk. 
Játszottunk, filmeket néztünk a szakmákról, 
és az udvaron voltunk. Játszottunk sokat: 
boltosat (így matekozni is kellett, hogy ugye 

mennyi a visszajáró), szóval összefoglalva 
játékosan tanultunk és filmeztünk. Mindenki 
nagyon jól érezte magát.

Tetszett, hogy egész nap játszottuk, de 
szerintem nem kellett volna ennyit tanulni 
a szakmákról. Jó volt, játszottunk, bár szerin-
tem mehettünk volna többször az udvarra. 

„Csak folytasd minden dolgodat…
Megérik majd munkád gyümölcse,

Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre…

Jogod van fényre… És örömre....”

A környei önkormányzat nevében sok szeretettel és tisz-
telettel köszöntjük a falu azon szép korú lakóit, akik nov-
emberben és decemberben ünnepelték, ünneplik kerek 
születésnapjukat:

80 esztendős
Pirityi Józsefné sz. Petró Mária (november 22.) 

Kákonyi Miklós Károly (december 3.) 
Kovács-Dunai Györgyné sz. Somogyi Eszter (december 7.) 

Juhász János (december 17.) 
Németh János (december 19.) 

Tasi Béláné sz. Gaál Erzsébet (december 30.)
75 esztendős

Halász Ferenc (november 8.) 
Alapi Béla (december 2.) 
Ilyés Imre (december 4.) 

Mihókné Varga Juliánna (december 6.) 
Fazekas Istvánné sz. Talapka Ilona (december 16.) 

Süli István Árpád (december 22.)
70 esztendős

Csizmadiáné Nagy Katalin (november 3.) 
Udvardi Ferenc Ottó (november 5.) 

Csizmadia József (november 8.) 
Vincze József (november 14.) 
Nyári István (november 30.) 
Mike Ferenc (december 9.) 

Kürthy Erzsébet (december 19.)

Valamennyiüknek további jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta öt kislány és három 
kisfiú érkezése ragyogta be környei családok életét. 

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Daróczy Balázs és Daróczy Balázsné  
kislányát Dorkát,

Horváth Sándor és Kovács Vanessza Erzsébet  
kisfiát Bencét,

Kucsera Károly és Tomin Mária  
kislányát Csengét,

Csejtei Csaba és Csejteiné Oszoli Szandra  
kislányát Szandrát,

Bokros Gergely és Bokrosné Kovács Erika  
kisfiát Bencét,

Dinnyés István és Béres Alexandra  
kislányát Leilát,

Légrádi László és Pachl Tímea  
kisfiát Botondot,

Bigda Márkó és Tarcsa Katrin  
kislányát Aida Liliánát.

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 ot thonteremtésre, önkormány-
zati 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!

Õ következő oldal
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A Művelődési Ház és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 2020-ban mutatta be 
az első virtuális közös tökös programját. A szervezők felhívására szép számmal ragadtak 
tököt, kést, ecsetet, köszönjük szépen! 

P ontosan húsz nevező és kisebb-nagyobb tökös segítő nem tökölt, hanem tökölt, 
volt, aki duplán is. A nevezőktől 4-4 fotót kértünk, a lájkok összessége döntötte el a 
rangsort. A 84 fotóra összesen 4 351 lájk érkezett, a győztes Turi László és családja 

lett 866 vokssal, gratulálunk! A második helyen a 3,5 esztendős Hornyák Márton végzett, ő 
777 lájkot gyűjtött össze, míg 372 tetszésnyilvánítással a harmadik helyezettnek járó tortát 
Csóka Gábor vehette át. A szervezők különdíj tortácskában részesítették Selmeci Zsom-
bor és Vida Andrea alkotását, amelyre 309 lájk érkezett. Valamennyi tökös nevezőnek és 
szavazónak köszönjük a részvételt, találkozzunk 2021-ben az immáron hetedik TÖKÖLŐ 
és KÜRBIS-SCHNITZE-én SZEMÉLYESEN! És egyáltalán nem utolsó sorban nagyon köszön-
jük a szakmai iránymutatást, inspirációt, az idei, rendhagyó programhoz nyújtott on line 
segítségét a tardoskeddi zöldségfaragónak, Oravek Gábornak! És a tanácsát továbbra 
se feledje senki: „a legfontosabb, hogy a faragás végére mindenki megőrizze a 10 ujját!” 
Jövőre ismét találkozunk vele is! Addig is mindenki vigyázzon magára!

Az is tetszett, hogy a szakmákról tanultunk, 
nagyon ügyes voltam. Összességében 
minden jó volt, jól éreztük magunkat!

Ahogy az 5-6. osztályosok látták

Ki kellett rakni képeket, majd odaírni, hogy 
milyen szakmát ábrázolnak. Akasztófáz-
tunk, virágokat hajtogattunk és játszottunk. 
Mindenki nagyon jól érezte magát. 

A legjobban kreatív rész, a csapatmun-
ka, és az, amikor barkácsolhattunk, és a 
karkötőfonás tetszett! Szerintem nagyon 
ügyesek voltunk, mert mindenki be tudta 
fejezni, amit elkezdett. 

Ahogy a 7-8. osztályosok látták

Csoportokra oszlottunk és feladatokat ol-
dottunk meg. Szakmákról, munkákról kellet 
kigyűjteni információkat. Különböző felada-
tokat kellet teljesíteni: volt szókereső, amiben 
egy adott munkához kapcsolódó dolgokat, 
szavakat kellet keresni; kirakós is volt; cégért 
és terméket kellett újrahasznosított dolgok-
ból készíteni, és jó pincérként meg kellett 
neveznünk a teríték elemeit (tányérokat 
és evőeszközöket). Nekünk a rejtvények 
tetszettek a legjobban. Volt pár konfliktus a 
kreatív feladatok alatt, amikor nem tudtak 
megegyezni az osztálytársaink, hogy ki és 
mit csináljon, de gyorsan túlléptünk rajta, és 
ügyesen össze tudtunk dolgozni. 

A jól sikerült napot az alsós tanító nénik-
nek, Viskovics Andreának és Riezingné 
Gáspár Tímeának, valamint a nem osz-
tályfőnök felsős tanároknak köszönhettük.

(Papp Flóra, Bucsi Tímea és Straub Eszter (6.a), valamint 

Prekob Dorina és Kelemen Balázs (7.b) munkája)

Pályaorientációs nap élményei
…folytatás az előző oldalról.


