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Hálaadó istentisztelet 
a megújulásáért

Isten iránti hálaadással emlékezünk templomunk építésének 
kezdetére és az eddigi felújításokra, amelyek Környe Község  
Önkormányzatának és a gyülekezeti tagok önzetlen adományainak 
köszönhetően Isten kegyelméből mindezidáig megtörténhettek. 
– olvasható azon az emléktáblán, melyet a környei református 
templomban helyeztek el még a tavalyi esztendőben, ám akkor a 
pandémia miatt elmaradt a hálaadó istentisztelet.

Rendhagyó, de rendkívül 
sikeres Advent-elő

A koronavírus járvány miatt nem a Művelődési Ház falai kö-
zött, hanem a főtéren rendezték meg november 21-én Környe 
6. Advent-elő programját, s bár a szervezők nem titkoltan 
aggódtak picit az időjárás miatt, az égiek kegyeikbe fogad-
ták a rendezvényt, a kézműves vásár ragyogó napsütésben 
fogadhatta az érdeklődőket.

A 90 esztendős  
Éva nénit köszöntöttük

Látjuk a barázdát, mit az élet szántott, nehézségekkel telt évek 
rajzolták a ráncot. Mindkét kezed érettünk lett kérges, meghálálni 
ezt mi sosem tudjuk Néked! – szóltak a tortán a szívből fakadó 
szeretet gondolatai, melyet a 90. születésnapját ünneplő Fikner 
Györgyné, született Bugár Éva családja fogalmazott meg a nem 
mindennapi esemény alkalmából.

Kövesse az adventi  
várakozást a karácsony 
szeretetben teljes  
beteljesülése 

Bár a világjárvány miatt nem a katolikus templomban, hanem 
az óvodatéren kezdték meg a környeiek és idelátogatók advent 
első vasárnapján a közös felkészülést az ünnepre, a szemerkélő 
esőben is zsúfolásig megtelt a tér. Õ 4. oldal

Õ 5. oldal

Õ 3. oldal
Õ 2. oldal
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Hálaadó istentisztelet
a megújulásáért
…folytatás az első oldalról.

A z ünnepi eseményre november 20-
án kerülhetett sor, s bár a járvány 
ezúttal is felülírta az eredeti terve-

ket, az egyházi és világi elöljárók, köztük 
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő és Beke László polgármester, 
valamint a gyülekezet tagjai szűk körben 
adtak hálát a környei református templom 
külső és belső felújításáért, az oroszlányi 
református templom tetőszerkezetének 
cseréjéért és a külső homlokzat megúju-
lásáért, és a Tagyospusztai Vitéz Dinnyés 
Zsigmond Református Konferenciatelep 
szerkezeti és belső felújításáért. 

Nagy örömmel ál l tunk meg i t t  a 
templom és a parókia épülete előt t, 
rácsodálkozva arra hálás szívvel, hogy 
milyen gyönyörűen megújult a környei 
református templom, és a lelkészlakás, 
a parókia épülete. S megújulhattak a 
körzet egyéb épületei is. Hálásak va-
gyunk az oroszlányi református temp-
lom megújulásáér t, a tagyospusztai 
konferenciatelep megújí tásáér t, és 
ezen az istentiszteleten mindezekér t 
hálát adunk, megköszönjük ezeket 
az ajándékokat az Úrnak. Az Úrnak 
köszönjük meg, és megköszönjük az 
Úrtól küldött eszközeinek is – hangzott 
el az igét hirdető Steinbach Józseftől, 
a Dunántúli Református Egyházkerület 
Püspökétől, aki így fogalmazta meg a 
köszönet gondolatait: köszönjük Ma-
gyarország kormányának, a képviselő 
asszonynak, hogy mindig mellettünk áll, 
és segít bennünket. Köszönjük a helyi 
önkormányzatoknak, gyülekezeteknek, 
a lelkész házaspárnak, gondnokoknak, 
presbitereknek az odaadó szolgála-
tot, a hűséget, a kitar tást. Köszönjük 
a kivitelezők szép munkáját, és mind-
azoknak, akik részesei voltak ennek a 
szolgálatnak.

Rendhagyó, de rendkívül  
sikeres Advent-elő
…folytatás az első oldalról.

A 21 környei és környékbeli kézműves, 
őstermelő igazi karácsonyi hangu-
latot varázsolt a térre csodálatos 

portékáikkal, a számtalan technikával 
elkészített karácsonyi díszekkel, kopogta-
tókkal, angyalkákkal, adventi koszorúkkal, 
gyertyákkal, párnákkal, ékszerekkel, és az 
ízletes kézműves savanyúságokkal, ször-
pökkel, házi sajtokkal, füstölt termékekkel, 
dióval, környei mézzel, és egyáltalán nem 
utolsó sorban a Vöröskereszt aktivistái által 
készített süteményekkel. A finomságok 
idén is rendkívül népszerűnek bizonyultak, 
a hölgyek standjánál szinte folyamatosan 
kígyózott a sor, és pár óra alatt elkapkod-
ták a temérdek süteményt, nagyjából 900 
szeletet. Az adományládában összegyűlt 
forintokkal a finomságok vásárlói idén is a 
karitatív szervezet karácsonyi tartós élelmi-
szercsomagjainak összeállítását támogat-
ták. A Művelődési Ház előtti jurtában gravíro-
zó gyerekek, felnőttek forintjai is nemes célt 
szolgáltak, hiszen a bevételt Zsovi Gravír a 
Plüss Kommandónak ajánlotta fel, ők kora-
szülött csecsemők életmentő készülékeinek 
vásárlására fordítják az adományokat.

Bár a tervezett Szivárványos Panka című 
mesejáték elmaradt, a KaDarKölykök és 
mestereik két fantasztikus akusztikus kon-
certtel érkeztek, melyek valóban méltón ko-
ronázták meg a programot, és teremtettek 
igazán szívből érkező, boldog, felszabadult 
hangulatot.

A KaDarKölykök színjátszó csoport évek 
óta alkot a térségben. A színdarabjaikkal 
hol Környén, hol Bokodon, hol Oroszlányon 
aratnak sikert, a mostani koncertjükkel 
pedig igazolták, hogy a muzsika, éneklés 
világában is ott a helyük. Környén a Műve-
lődési Ház a második otthonuk, a lelkes kis 

Az igehirdetést a hit tanos gyermekek 
szavalatai, énekei, muzsikája színesítette, 
majd Nagy Péter református tiszteletes 
ismertette a fejlesztések részleteit, ő is hálát 
adva az eltelt 7 esztendő munkálataiért, 
erőfeszítéseiért, felajánlásaiért és minde-
nekelőtt azért a gondviselésért, amellyel 
végig kísérte törekvéseiket Isten ebben 
a néhány esztendőben. Ugyanis kicsiny 
gyülekezetekként sokszor erőnkön felüli 
munkának tűnt egy-egy munkálat, de 
valósággal megtapasztalhattuk, hogy 
„Erősek vagyunk az Isten kezében.” – fo-
galmazott.

A környei református templom megúju-
lásának története 2013-ban kezdődött, 
akkor az udvar növényzetének rendezé-
sével, s röviden nem is lehet summázni 
a megújulás állomásait, mozzanatait.  
Az egyházközség terveinek megvaló-
sítását különböző pályázati források 
segítették, s nem utolsó sorban a környei 
önkormányzat, a templom és a konferen-
ciatelep megújulásának összköltsége 
napjainkra megközelítette a 80 millió 

forintot. Mára a két létesítmény szó szerint 
kívül, belül megújult, hiszen – a többi 
között – kicserélték a templom nyílászá-
róit, a lelkészi hivatalba és gyülekezeti 
terembe új aljzatbeton és járólap került, 
a parókia belső felújítása 2015-ben kez-
dődött a konyha, fürdőszoba és fűtés-
rendszer korszerűsítésével, a következő 
évben a templomtetőt újították fel és 
szigetelték, majd a templom falának 
vizesedését szüntették meg injektálással, 
új szószék készült, a külső szigeteléssel, 
színezéssel párhuzamosan kicserélték 
a toronyablakokat, párkányokat, és a 
kerítést is. A 2020-as év zárásaként, sokak 
kívánsága teljesülhetett, mert végre a 
parókia is magára ölthette azt a színt, 
amit a templom, egy réteg szigetelés kí-
séretében. Tagyospusztán belső falakat 
is bontottak, ezzel együtt korszerűsítették 
a víz- és villanyhálózatot, újraburkolták a 
szobákat, folyosókat, és természetesen 
a berendezés is megújult – ismertette 
Nagy Péter, aki a jelenhez érve így foly-
tatta: néhány hónappal ezelőtt az Orosz-
lányi templom bútorzatát védendőleg 
néhány ablakra redőny kerülhetett fel. 
Emellett itt Környén a gyülekezeti terem, 
iroda és kazánház ablakait cseréltük 
ki. A harmadik színtér pedig most is a 
Tagyospusztai konferenciatelep, ahol 
előkészítés alatt van egy játszótér kiala-
kítása. Emellett egy szalonna sütővel és 
lemezgarázzsal is ékesebb lett a terület. 

A bizonyosságunk az, hogy mindeddig 
erősített és megsegített bennünket az Is-
ten. A tapasztalásaink közé tartozik, hogy 
Istennek hála számtalan olyan ember van 
a környezetünkben, aki a maga adomá-
nyaival, tehetségével lehetőségei szerint 
segít bennünket – fejezte ki minden segítő 
számára a köszönetét, majd így zárta a 
gondolatait: a reménységünk az, hogy 
ezután is velünk marad az Isten, és ha neki 
is úgy tetszik akkor tovább folytathatjuk, 
és közösen munkálkodhatunk a gyüle-
kezeteink megújulásán, az élet minden 
területére nézve. 

csapat hétről-hétre találkozik, hol színházi 
előadásra, hol akusztikus koncertre készül-
nek. A közös produkciók és az együtt töltött 
idő tökéletesen összekovácsolta a kezdet-
ben két külön csapatot, de már a bokodi 
és környei KaDarKölykök egy közösség, egy 
baráti társaság, akik azon felül, hogy cso-
dás fiatalok, külön színei a csoportnak, mint 
egy jó festmény esetében is: a sok igazán 
élénk színből készülnek a legjobb alkotá-
sok. A csapat, és vezetőjük, Dallos Zoltán a 
vírushelyzet alatt is mindig arra törekedett, 
hogy egymásra vigyázva, de folytassák 
a munkát mindent beleadva, amit csak 
lehet. Legutóbb az 1956-os forradalom 
Környét és Bokodot érintő vonatkozásait 
feldolgozó, szívbemarkoló darabjukkal 
léptek színre, s a pandémia alatt is meg-
találják a módját az alkotásnak, legyen az 
egy szabadtéri akusztikus koncert, vagy 
egy online bemutató.

Köszönet a fantasztikus koncertekért! „Szín-
padra” lépett: Horváth György (gitár), Karap 
Diána, Dallos Zoltán, és a KaDarKölykök, Tisch 
András, Kulcsár Krisztina, Peredi Dóra, Tóth 
Kíra, Végh Viktória, Mészáros Anna, Erdélyi 
Balázs (gitár), Szikszai Glória, Murányi Kinga, 
Kulcsár Krisztina, Válóczi Laura, Juszkó Léna, 
Görcsi Maja, Licskó Noémi, Cser Tímea, Tóth 
Eliza Virág, Gánics Torda, Boldog Zsófia, 
Fazekas Veronika. 

A 6. Advent-elő szervezői ezúton kö-
szönik minden kézművesnek, őster-
melőnek, látogatónak a részvételt, 
és valamennyi segítőnek a munkáját, 
amellyel hozzájárultak, hogy a járvány 
ellenére egy igazán szívmelengető, 
Karácsonyi hangulatú rendezvényre 
emlékezhessünk, amikor felidézzük 
Környét, és 2021. november 21-ét. 
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Kövesse az adventivárakozást  
a karácsony szeretetben  
teljes beteljesülése 
…folytatás az első oldalról.

A megjelenteket a katolikus plébá-
nia, a református gyülekezet és 
az önkormányzat nevében Beke 

László polgármester köszöntötte, aki a min-
dennapjainkat lassan két esztendeje átszö-
vő pandémia kapcsán így fogalmazott: 
próbáljunk meg ne veszteségként gondolni 
erre a változásra, próbáljuk a hátrányosnak 
érzett dolgot az előnyünkre fordítani, hogy 
elcsendesedve jobban felkészülhessünk 
karácsonyra. Hiszen az advent, az egyházi 
újév kezdete, a várakozás időszaka, amikor 
is a keresztények az előttünk álló négy hét 
alatt lépésről – lépésre készülnek a Megvál-
tó születésének ünnepére. A polgármester, 
mielőtt lángra lobbantotta az adventi ko-
szorú első gyertyáját, mindenki számára azt 
kívánta, hogy az adventi várakozást ebben 
az évben is karácsony szeretetben teljes 
beteljesülése kövesse otthon a családban 
és életünk minden területén.

Akarva, akaratlanul is mindenki tudja, hogy 
most kezdődik az adventi időszak. A kérdés 
az, hogy mire kapjuk? – tette fel a kérdést 
Nagy Péter tiszteletes, a választ így fogal-
mazva meg: Arra, hogy igyekezzünk letenni 
mindazt, amire éppen nincs szükségünk, 
hogy igyekezzünk megszabadulni a nehéz 
terhektől, nyomasztó feladatoktól, hogy Isten 
előtt elcsendesedhessünk, és hogy Ő irányt 
mutasson, célt adjon nekünk, feltölthessen 
minket az Ő Lelke által. Kívánom, hogy eb-
ben az adventi időszakban merjünk Isten elé 
járulni, aki a legnagyobb ajándékát adta 
minden ember számára az Ő fiában, Jézus 
Krisztusban, aki valóban meg tud szabadítani 
a terheinktől, a nyomasztó feladatainktól, és 
fel tud tölteni az Ő lelke által. 

Az adventi időszak mindig felhívja a 
figyelmünket, hogy rázódjunk fel. A virrasz-
tásra hív minket. Sokszor eltűnik az advent 
bensőségessége, amire meghív minket ez 
a virrasztás. Az, hogy odafigyeljünk Isten-
re, hogy kit várunk, kiért virrasztunk, és kit 
szeretnénk vendégül látni a szívünkben, 
a családunkban. Nem mást, mint az Úr 
Jézust, aki eljön hozzánk karácsonykor.  

SzületésnaposokMegérkeztünk!

A 90 esztendős 
Éva nénit köszöntöttük
…folytatás az első oldalról.

L ánya elmondása szerint Éva néni a 
nagy nap előtt egy szemhunyásnyit 
sem aludt, november 22-én pedig 

gondosan elkészített frizurával, csinos ün-
neplőben fogadta a hozzá érkező Beke 
László polgármestert, Pankotai Mihályné 
anyakönyvvezetőt, és az Idősek Klubja 
nevében Halász-Becker Anitát.

S hogy a tortán olvasható sorok milyen 
mély igazságokat rejtettek, azt igazolja 
az 1931. november 22-én Gútoron, ne-
gyedik gyermekként született Éva néni 
életútja is. Öten voltak testvérek, tíz éves 
volt, amikor elveszítették édesanyjukat. 
1947-ben az egyik bátyjával és édesap-
jával kitelepítették Környére. A család 
szétszakadt, mivel a többi testvére már 
házas volt, nekik Csehországba kellett 
menniük. 

Nagyon fájdalmas lehetett átélni ezt a borzal-
mat 16 évesen, az viszont jólesőn dobogtatta 
meg a szívem, hogy szeret itt élni, megszerette 
a környei embereket. Éva néni 74 esztendeje 
él itt, ami bizony hosszú idő, ezért különösen 
jó érzés, hogy még mindig szereti a falut. 
Ezt köszönöm, és az ajándékokat is minden 
környei nevében nyújtom át – köszöntötte az 
ünnepeltet a polgármester. 

És valóban, Éva néni szeretettel idézi fel 
az emlékeit. Férjével a Környére érkezést 
követő negyedik évben, 1951. november 
24-én mondták ki a boldogító igent, egy 
esztendővel később megszületett első 
gyermeke, Gyurka, majd 1953-ban az 
ikrek, Józsi és Laci, 1956-ban pedig Márti. 
Önerőből építkeztek, az új otthonukba 
1964-ben költöztek be, jelenleg is ott él az 
ikrekkel. Mikor még kicsik voltak a gyerekek, 
a TSZ-től béreltek földet, ahol cukorrépát, 
kukoricát kapáltak, és betakarították ter-
mény fejében. A lánya is Környén építke-
zett, a legidősebb fia már sajnos elhunyt. 

A férje munkásőr volt Tatabányán, majd 
lakatosként dolgozott a nyugdíjazásáig a 
Hőerőműben, Ő a tatabányai Szanatóri-
umban dolgozott takarítónőként, később 
a KOMÉP-nál helyezkedett el, onnan is 
ment nyugdíjba 1986-ban. Szeretett párját 
1993-ban veszítette el, özveggyé 62 évesen 
vált. 2008-ban mindkét csípőjébe protézist 
kapott, így nehézkessé vált számára a járás, 
s nehéz elfogadnia, hogy már nem tud részt 
venni a templomban a miséken.  

A Magyar Dalkörben a megszűnéséig 
énekelt, és a mai napig tagja a Vöröske-
resztnek. Éva néni 90 évesen is szemüveg 
nélkül olvassa minden nap a megyei na-
pilapot, a Dankó Rádió állandó hallgatója, 
és az állatos filmeket szereti. Kis mopedjával 
lánya kíséretében hetente ellátogat a te-
metőbe, vallja, hogy a nehéz időszakokon 
a család és a hit segítette át. A hétközna-
pokat hét unokája és 17 dédunokája szépíti 
meg, no meg az említett, szeretett faluja, 
és a környeiek.  

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

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

90 esztendős

Csizmadia Zsigmondné sz. Talabér Gizella  
(december 8.)

80 esztendős

Dubász Györgyné sz. Czigle Ilona (december 4.)

75 esztendős

Erl Jánosné sz. Horváth Ilona (december 25.) 
Hartman Józsefné sz. Kluber Anna (december 26.)

70 esztendős

Szűcs László (december 3.) 
Keszler Miklós (december 5.) 

Rösszer Ottóné sz. Fodor Magdolna (december 8.)

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 egy kislánnyal 
gyarapodott községünk.  

Sok szeretettel köszöntjük  
a falu legkisebb lakóját,

Hornyák Dániel és Wajzer Sarolta  
kislányát, Ritát.

Ritának és szüleinek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők 
gyermekei számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, ameny-
nyiben azt igénylik a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés 
esetén az alszámlán kezelt pénzhez a támogatott 18 éves kora után jut-
hat 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 leg-
alább 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!

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

Ez a négy gyertya jelzi a karácsonyt, és mi-
nél több ég a koszorúnkon, annál közelebb 
érezzük magunkat a karácsony melegéhez 
– fogalmazta meg advent üzenetét Visnyei 
László plébános.

Mivel a járvány miatt az Idősek Karácso-
nya is elmarad, a Kulturális, Oktatási, Sport 
és Nemzetiségi Bizottsága hagyományos 
év végi elismeréseit november 28-án adta 
át Vadász Éva elnök. A községi rendezvé-
nyeken való részvételéért elismerésben 
részesült a Szivárvány Táncegyüttes és 
a Német Nemzetiségi Dalkör. Az idén 10 
esztendős Nő Klub megálmodója, motor-
ja, Németh Lajosné, és a klub is elismerést 
vehetett át. Öt esztendeje vezeti szívvel 
lélekkel, és alkot a színjátszó gyerekekkel 
fantasztikus produkciókat Dallos Zoltán, ő, 
és a KaDarKölykök társulata is elismerésben 
részesült. A bizottság tíz polgárőr, illetve ön-
kéntes tűzoltó, Bakó Lili, Rózsa Máté, Murcsik 
Zsolt, Holló Martin, Popovics Milán, Nagy 
Miksa, Eőri Balázs, Olsovszky Árpád, Menoni 
Dominik és Varga Bendegúz számára fe-
jezte ki köszönetét a településért végzett 
munkájuk elismeréseként. Ez év március 
15-én az ünnepi műsort felvételről láthatta 
a közönség az akkor még hetedik, most 
már nyolcadik évfolyam előadásában.  
A testület számukra, és felkészítőik, Ráczné 
Wiszt Vilma és Takács Karolina részére is 

kifejezte köszönetét az igazán színvonalas 
műsorért. A Mazsorett Európa Bajnoksá-
gon elért Európa Bajnoki címéért Bognár 
Lilla Viktória és Rajcsány Gréta, a Városi 
Úszó Diákolimpián elért teljesítményéért 
Veilandics Vendel, Sternhardt Dalma és 
Sternhardt Réka, a vízilabda sportban elért 
kiváló teljesítményéért Borbély Sándor, a  
kajak-kenu sportban nyújtott teljesítmé-
nyéért Bublovics István, a Hebe országos 
olvasási versenyen elért első helyezéséért 
Kubinger Borbála részesült elismerésben.

A községi rendezvényeken való közremű-
ködéséért a bizottság elismerését fejezte 
ki Auer Róbert Csaba, Buda Péter, Domán 
Dóra, Kószás Viktor, Krupánszki Ramóna, 
Pulai Boglárka Andrea, Soós Lili Zsófi, Szántó 
Csongor György, Sztancsik Márton, Tisch 
András, Vég Viktória és Kaszap-Nagy Emma 
részére. Évek óta terjeszti Környebányán a 
Környei Hírhozót Czakó Józsefné és Vida 
Mária, az ő önzetlen munkájukért is köszö-
netét fejezte ki a bizottság. 

Tirhold Kármen elnök is advent első 
vasárnapján adta át a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat díjait. A felhívásukra 
hárman jelentkeztek, ők német nyelvből 
tettek B2-es komplex nyelvvizsgát, Nagy 
Lilla, Nitas Natália és Pap Orsolya részesült 
elismerésben.

Bár az idő múlásával egyre hűvösebbé 
vált az este, és a járvány miatt a hagyo-
mányos forralt bor, forró tea kínálása is 
elmaradt, a téren cseppet sem csökkent a 
közös karácsonyvárót száma, ami érthető is, 
hiszen az ünnep varázslatos, meghitt han-
gulatát idézte műsorával a folytatásban a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola énekkara, 
a Környei Szent Cecília ének és zenekar, 
a Környebányai Dalkör, a Környei Német 
Nemzetiségi Dalkör, Szakálné Gaál Monika 
és a Vackor Óvoda Kamarakórusa.

Mindeközben környei kézművesek, in-
tézmények, karitatív szervezetek is kínálták 
szeretettel készült portékáikat, a Télapó és 
manója pedig kedves mosollyal fogadta a 
bátrabb, és kevésbé merész gyerkőcöket. 
Volt, aki verselt, énekelt, de páran meg-
szeppentek, és anyu, apu ölelő karjaiból 
nyújtották csak ki bátortalanul a kezüket a 
szaloncukorért.
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Régi idők karácsonya
Hogyan ünnepeltek vajon  

elődeink itt Környén?

Nagyszüleim sokat meséltek a régi idők 
karácsonyáról, hangulatáról, az ünnepi 
készülődésről, a lelki feltöltődés időszaká-
ról. Ez utóbbinak fontos része volt a Roráté 
vagyis a hajnali mise.

A karácsonyi ünnep jelképe a ka-
rácsonyfa. Goethe ,,feldíszítet t 
fának”, Schiller pedig ,,zöld fának” 

nevezte. Mindenesetre a német betelepü-
lők hozták magukkal a karácsonyfaállítás 
szokását és azt, hogy a gyermekeknek 
ajándékot akasztanak a fára. Persze régen 
nem kaptak nagy ajándékokat, mert nem 
volt pénzük a szülőknek, rongybaba, cukor, 
dió alma került a csomagba, de ügyes kézű 
nagypapák faragtak falovat és bölcsőt.

Az ünnepet a délutáni Christkindspiel (bet-
lehemes játék) tette emlékezetessé. Szenteste 
több kis csoport járta a falut Mária, József, 
Gábriel és a két angyalt játszó gyermek volt a 
csoportban. Elmentek a kisgyermekes házak-
hoz, becsengettek és a konyhában előadták 
a betlehemes játékot ahol a Szentcsalád 
bekeretezett képével kértek bebocsátást, 
„Gelobt sie Jesus Christus” mondattal. Ezután 
a gyerekeknek imádkozniuk kellett, csak utá-
na kapták meg az ajándékukat. A háziak kis 
pénzzel, almával, süteménnyel hálálták meg 
a gyerekek műsorát.

December 24-én napközben mindenki 
elvégezte a munkáját, ellátták az állatokat, 
fát vágtak, mert 24-én semmit nem sza-
badott dolgozni. Ezen a napon szigorúan 
betartották a svábok a böjtöt! Ebédre álta-
lában borleves és kvircedli volt, vagy friss 
kalács. Délután a házaknál, ahogy koráb-
ban is említettem, várták a Christkindspielt, 
a férfiak kártyáztak, borozgattak. Ez az idő 
a családról szólt és az együttlétről. 

Közeledett az éjféli mise ideje. Időben el 
kellett indulni, ha ülőhelyet akartak találni 
a templomban. Az oltár két szélén egy-egy 
feldíszített karácsonyfa állt, a szent család 
pedig a szószék alatt volt felállítva. A pap 
és a ministránsok bevonulásával felhang-
zott az orgona. Az emberek teljes szívükkel 
jelen voltak és ünnepelték Jézus születését. 

A mise mindig a Stille Nacht, heilige Nacht 
énekkel fejeződött be. A mise után dinsztelt 
kolbászt ettek, ez volt az ünnepi vacsora. 
Karácsonykor mindig a legszebb fehér 
abrosz került az asztalra.

Az emberek karácsony mindkét napján 
templomba mentek, délután pedig a roko-
nokat látogatták meg. Az igazi karácsonyi 
hangulathoz akkor még hozzátartozott a 
csendes éjszaka, a szállingózó hópelyhek 
a holdfény és a csillagok.

A karácsonyi ételek közül ezúttal  
a Borleves és Kvircedli receptjét  

szeretném megosztani:

KVIRCEDLIHEZ: 4 egész tojás, 8 tojás sárgája,  
50 dkg cukor, 90 dkg liszt, fél csomag szalalkáli,  
1 csomag vaníliás cukor, fél citrom reszelt héja,  

5 dkg porcukor. A tepsihez zsír és liszt. 
A BORLEVESHEZ: 5 tojás sárgája, 1 liter fehérbor,  

4 evőkanál cukor, 2 egész fahéj,  
10 szem szegfűszeg, 4 dl tejszín, 3 dl víz,  

1 vaníliás cukor.

Az egész tojásokat és sárgákat tálba tesszük. Cukorral 15-20 
percig keverjük. Beletesszük a szalalkálit, a vaníliás cukrot, 
a citromhéjat, majd apránként adagolva a lisztet, amiből 
5 dekányit meghagyunk szórásnak. Közepesen kemény 
tésztát kapunk, aminek felét lisztezett deszkára borítjuk. 
Hosszú rudat formázunk belőle. Olyan széles legyen, mint 
a kvircedli díszítő forma, és kb. 1 cm magas. Porcukorral 
megszórjuk a tetejét, és átforgatjuk rajta a formát. Széleit 
késsel levágjuk, majd a mintának megfelelően felszeleteljük. 
Lisztezett deszkán 8-10 órán át pihentetjük, csak utána lehet 
lassú tűzön megsütni. Kizsírozott, kilisztezett tepsiben 20 
perc alatt elkészül, és sokáig eláll.
A borleveshez a bort vízzel, és a fűszerekkel felforraljuk, 
majd félretesszük. A cukrot, vaníliás cukrot a tojások 
sárgájával fehéredésig keverjük, és felengedjük tejszínnel. 
Az egészet a boros levesbe csurgatjuk, közben állandóan 
keverjük. Lassú tűzön felforraljuk, és máris kínálhatjuk. 
Melegen, és hidegen is nagyon finom.

Tirhold Kármen elnök, 

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe  
Áldott ünnepeket kíván Mindenkinek! 

Der Weihnachtsbaum
Strahlend, wie ein schöner Traum, 

steht vor uns der Weihnachtsbaum. 
Seht nur, wie sich goldenes Licht 

auf der zarten Kugeln bricht. 
“Frohe Weihnacht” klingt es leise 
und ein Stern geht auf die Reise. 
Leuchtet hell vom Himmelszelt - 

hinunter auf die ganze Welt.

Rövid híreink
Főhajtás a doni  
áldozatok előtt

A doni tragédia 79. évfordulójának 
és hőseinek emlékére ajánlja fel Vis-
nyei László plébános a január 16-án,  
11 órakor kezdődő szentmisét a környei 
katolikus templomban. A szentmisén 
közreműködik a Német Nemzetiségi 
Dalkör.

A mise után, várhatóan 12 órától a 
Boldog II. János Pál pápa téren lévő 
Hősi Emlékműnél Nagy Péter református 
tiszteletes tart emlékező beszédet, az 
esemény koszorúzással zárul. A megem-
lékezésre az önkormányzat, valamint a 
katolikus és a református egyházközség 
a falu valamennyi lakóját tisztelettel 
hívja és várja!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/fohajtas-a-doni-aldozatok-elott-
3/?occurrence=2022-01-16

Téli útüzemeltetés
Az önkormányzat a kezelésében lévő 
belterületi utak kereszteződéseibe 
a megszokottak szerint zsákokban 
kihelyezte a síkosság-mentesítővel 
kevert fűrészport. Ha az időjárási vi-
szonyok megkívánják, csúszásveszélyt 
tapasztalnak, a belesetek megelőzése 
érdekében kérjük, használják, szórják 
ki az útra! Kérjük továbbá, amennyiben 
elfogy, jelezzék az 573-100-as telefon-
számon, vagy Varga Sándornak a 
30/7681625-ös számon. 

Az önkormányzat egyben felhívja a 
lakosság figyelmét, hogy az ingatlanok 
előtti járdaszakaszokon a tulajdonos, 
illetve a használó kötelessége gondos-
kodni a hó eltakarításáról és a síkos-
ság-mentesítésről, egyben kéri, hogy 
a hótoló akadálymentes munkavégzé-
sének érdekében lehetőleg azokban 
az utcákban se foglalják el az éjszakai 
órákban az úttestet, ahol nem tiltja tábla 
a várakozást.

Köszönjük együttműködésüket!

Szünetel a Mobilizált  
Kormányablak  
Ügyfélszolgálat 

A Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Tatabányai Járási Hiva-
tal tájékoztatása szerint a jelenlegi 
járványügyi helyzetre való tekintettel 
határozatlan ideig felfüggesztették a 
Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgá-
lat működését a településeken.

Gumiabroncsok a Bridgestone-tól
Mintegy 150 ezer forint értékben ajándékozott négy téli gumiab-
roncsot a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára 
a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., az abroncsokat a cég 
képviseletében Hófer György, általános ügyek intézője adta át 
Popovics Milán alelnöknek. A Renault Kangoo 4x4 gépjárművet, 
melyet az abroncsokkal felszerelnek, szintén a társaság adófo-
rintjainak köszönhetően vásárolhatták meg 2017 decemberében.

A gazdasági társaság a társadalmi szerepvállalás keretében 
már a letelepedésétől szoros, mindenben együttműködő 
és segítő kapcsolatot ápol a környei önkormányzattal.  

A támogatásukkal készült el például az iskola udvarán a régi, már 
megszüntetett játszótér, segítettek tóparti fa eszközök átfestésében, 
2019-ben védősisakok beszerzését tették lehetővé a Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára, tavaly májusban fertőtlenítő 
szerekkel és orvosi szájmaszkokkal támogatták a környei egész-
ségügyi alapellátásban résztvevőket, és az iskola új játszóterének 
kialakításához is 20 millió forinttal járultak hozzá.

Két Európa Bajnoknak gratulálhatunk!
A Környei Hírhozó novemberi számában számoltunk be a DanceArt Táncstúdió két környei versenyzőjének sikereiről, 
melyet az Európa Bajnokságon értek el. A tudósításban Bognár Lilla Viktória szerepelt Európa Bajnokként, Rajcsány 
Gréta kapcsán pedig Arany Minősítésről írtunk. Ezúton kérjük Gréta elnézését, aki bár a Magyar Látványtánc Sport-
szövetség által szervezett megmérettetésen egyedüli indulóként szerepelt a korcsoportjában és show mazsorett 
kategóriában, az Arany Minősítéssel Ő is elnyerte az Európa Bajnoki címet. Kedves Gréta! Szívből gratulálunk, és 
kívánjuk, hogy a DanceArt Táncstúdió színeiben még sok szép sikert érjetek el!

Salamon Gyöngyi

Sebességkorlátozás a postahivataltól a templomig
A gyalogosok biztonsága érdekében 30 km/órás sebességkorlá-
tozás lépett életbe Környén a postahivataltól a templomig tartó 
útszakaszon, melyen három gyalogátkelő is található. 

M ivel a közelben működik a Vackor Óvoda és Bölcsőde, 
valamint a Kisfaludy Mihály Általános Iskola, az átke-
lők jelentős gyalogosforgalmat bonyolítanak le, nagy 

számban használják gyermekek, akik az érkező gépjárművek 

sebességét, valamint a távolságot még rosszul mérik fel. Mindezek 
mellett az érintett szakaszon épp a közelmúltban történt frontális 
ütközés, melynek okozója az akkor még érvényben lévő 50 km/
órás korlátozást is jelentősen átlépte. 

A gyalogosok, családok, gyermekek, a gépjárműforgalomban 
résztvevő többi közlekedő biztonságának érdekében kérjük, 
hogy mindenki tartsa be a sebességkorlátozást, hiszen mindenkit 
hazavárnak! 
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Kedves Környeiek!
Sajnos már a második év végi köszöntőm 
tekint vissza rendhagyó, fájdalmakkal, 
veszteségekkel, mindannyiunk számára 
szokatlan élethelyzetekkel, kihívásokkal 
teli esztendőre. Egy éve még bizakodtunk, 
hogy 2021 elhozza számunkra a megnyug-
vást, hogy az életünk, a mindennapjaink 
visszatérhetnek abba a kerékvágásba, 
ahonnan lassan két éve kimozdította a 
világjárvány. A reményeink sajnos nem 
váltak valóra.

A pandémia miat t továbbra is 
korlátozások, és magunk által is 
meghatározott korlátok között éljük 

a mindennapjainkat, amit már kimondha-
tatlanul hat át az aggódás a szeretteinkért.

A járvány miatt Környén is elmaradt az 
adventi ünnepi rendezvények egy része, de 
próbáljunk meg ne veszteségként gondolni 
erre a változásra, próbáljuk a hátrányt az 
előnyünkre fordítani, hogy elcsendesedve 
jobban felkészülhessünk karácsonyra, a 
Megváltó születésének ünnepére.

Kívánom, hogy továbbra is vigyázzunk 
magunkra, egymásra! Kívánom, hogy 
legyen még elegendő erőnk, és segítsük 
azokat, akiknek fogytán. Mindannyiunk 
számára kívánom, hogy az adventi elcsen-
desedés időszakát és a karácsonyt minden 

nehézség ellenére szőjék át a szeretet 
szálai az otthonokban, a 2022-es esztendő 
pedig végre valóban hozza el számunkra 
a megnyugvást.

Prodán Márta gondolataival kívánok 
mindenki számára áldott, szeretetteljes 

ünnepet és mindennapokat!

„Advent első vasárnapja előtti nap. Semmi 
sem indul jól, pillanatok alatt még az is 
tönkremegy. Kinézek az ablakon, havazik. 
Felettem az ég szűk, alkalmazkodik, mint 
mindig, az én elképzeléseimhez. Ma belefér 
egyetlen ablakkeretbe. A havas táj gyönyö-
rű. Az örömtelen szívnek mégis közömbös. 
A kegyelem valahol messze, az emberi 
világon kívül. Pillanatnyilag elérhetetlen. Az 
ajtó belülről zárva, a kulcs a zárban, csak 
képtelen vagyok elfordítani. Még csak nov-
ember vége, mégis biztos vagyok benne, 
fogadni mernék rá, idén – száz százalék – a 
karácsony elmarad. 

Advent. Egyáltalán nem állok készen rá. 
Az egész világ valahogy nem áll készen 
rá.  A nap folyamán észreveszem, még 
nem is csomagoltam be a két ajándék 
cipősdobozt, bár már hetek óta megvet-
tem a belevalót. Halogatnám, sajnos nincs 
hova, holnap leadási határidő. Nekifogok. 

Először is bevonom vidám csomagoló-
papírral mindkét dobozt. Majd csordultig 
töltöm mindenféle aprósággal, amiről csak 
elképzelhető, hogy örülni tudna neki egy-
egy kisgyerek. Édesség, puha zokni, mikulás 
sapka, füzetek, színes ceruza, gyurma, ra-
gasztó, hegyező, csillogó hajcsattok, apró 
játékok, kesztyű, képeslap, ilyesmi. Közben, 
csak úgy mellékesen, elfordítom a zárban 
a kulcsot. Az ajtó attól még természetesen 
csukva. A kegyelem még mindig odakint, 
de mintha már nem lenne olyan messze, 
mint a hűvösen ragyogó, napközben látha-
tatlan csillagok. Mintha ott állna a közvetlen 
közelben, nekitámasztva mindkét kezét, 
akárcsak én, a kérlelhetetlen ajtókeretnek. 

Advent. A kalendárium lapjai nem 
igazodnak a világ hangulatához.  Itt van. 
Pontosan érkezik, lassú léptekkel folytatja 
megkezdett útját – készen állunk-e rá vagy 
sem, velünk vagy nélkülünk, odakint vagy 
bennünk, mindennel együtt és mindenek 
ellenére. 

Nem törné ránk az ajtót, soha. 
Mikor félretéve büszkeséget, vélt vagy 

valós igazságot, jogot, s elpazarolva a nap 
összes szép lehetőségét lenyomom végre a 
kilincset, fénye beragyog a résnyire nyitott 
ajtón.” 

Beke László polgármester     

Búcsú
Környe Község Önkormányzata, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe, 
valamint a Környe Római Katolikus Plé-
bánia szeretettel meghívja Önöket az 
ország első búcsújára 2022. január 9-én. 
A Környei Római Katolikus templomban 
délelőtt fél 10-től a hittanos gyermekek 
adnak műsort, a püspöki szentmise 10 
órakor kezdődik. 

FOGÁSZATI ELLÁTÁS 
AZ ÜNNEPEK ALATT

(Környe I. és II. számú  
fogorvosi körzetek) 

Sürgősségi esetben 
fogászati ügyeleti napok:

December 23. csütörtök: 
8.00–12.00  

Tata, Váralja u. 6. – 3. sz. körzet
Tel.: 30/792 9996 

Ügyel: Dr. Jancsik Veronika Ágnes

December 27. hétfő:
8.00–12.00 

Tata, Váralja u. 6. - 3. sz. körzet 
Tel.: 30/792 9996,

Ügyel: Dr. Keresztes Beatrix Ildikó

December 28. kedd: 
8.00–12.00 

Tata, Váralja u. 6. - 3. sz. körzet 
Tel.: 30/792 9996,

Ügyel: Dr. Keresztes Beatrix Ildikó

December 29. szerda: 
8.00–12.00  

Környe, Alkotmány u. 32.  
Tel.: 20/256 0277,

Ügyel: Dr. Jancsik Veronika Ágnes

December 30. csütörtök:  
8.00–12.00 

Környe, Alkotmány u. 32.  
Tel.: 20/256 0277,

Ügyel: Dr. Sipos Enikő

TELEFONOS EGYEZTETÉS 
MINDEN ESETBEN 

SZÜKSÉGES!

Sürgősségi esetben megyei  
fogászati ügyeleti napok:

December 24., 25., 26.: 
7.00–12.00

December 31., január 1., január 2.: 
7.00–12.00

Szent Borbála Kórház – Fogászat 
Tatabánya 

Dózsa György út 77. P. épület

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Környe hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a Vertikál Zrt. 2022-ben is térítésmentesen 
végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal van lehe-
tőség az újrahasznosítható, illetve egyszer a komposztálható hulladék elszállíttatására 
az előre meghirdetett szállítási napokon. 

Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOT mennyiségi megkötés nélkül szállítják el, az adott 
napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a szelektív hulladékgyűjtő edényben, vagy áttetsző 
műanyag zsákban, vagy kötegelve. 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, konzerves).

Az újrahasznosítható hulladékot 2022-ben a következő napokon szállítja el  
a szolgáltató KÖRNYÉN, IRTÁSPUSZTÁN, KÖRNYEBÁNYÁN,  

SZENTGYÖRGYPUSZTÁN, TAGYOSPUSZTÁN

Január 4. és 18., február 1. és 15., március 8. és 22., április 5. és 19., május 10. és 24., 
június 7. és 21., július 12. és 26., augusztus 9. és 23., szeptember 6. és 20.,  

október 11. és 25., november 8. és 22., december 6. és 20.
  

A szolgáltató kéri, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget SENKI NE 
helyezzen! Környén az alábbi helyeken van lehetőség az üveg hulladék elhelyezésére a 
szigeteken: Béke lakótelep, Április utca eleje, Temető köz 1-2. (általános iskolánál), Hunyadi 
utca 17. (Mini ABC)

Komposztálható hulladékok gyűjtése 

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket a társaság megfelelő teherbírású, 
VERTIKÁL emblémával ellátott, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), 
illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként 
maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és 
mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket a társaság nem fogja elszállítani! 
A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként  
1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik. A komposztálható hulladékot úgy kell 
kihelyezni, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé 
kommunális hulladék NEM kerülhet.

A Komposztálható hulladékot 2022-ben a következő napokon szállítja el a szolgáltató 
KÖRNYÉN, IRTÁSPUSZTÁN, KÖRNYEBÁNYÁN, SZENTGYÖRGYPUSZTÁN, TAGYOSPUSZTÁN

Január 11. és 25. (a januári szállítások alkalmával KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítja el)
április 12., május 17., június 14., július 19., augusztus 16., szeptember 13.,  

október 18., november 15.

Harmadik, egyben utolsó  
influenza elleni oltás!

Harmadik körben oltanak az influenza ellen a környei háziorvosok 2022 
januárjában, továbbra is egységes időpontokban, a rendelési időtől 
elkülönítetten!

Dr. Árendás József és Dr. Bublovics Péter arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
oltások beadására kijelölt idő NEM a rendelés meghosszabbítása, az alatt 
semmilyen egyéb tevékenységet (recept és beutaló írás, leletek értékelése, 
időpontkérés, stb.) nem végeznek.

Fontos továbbá, hogy az influenza elleni oltásra is kizárólag előjegyzés 
alapján lehet érkezni a megadott időpontra, amit rendelési időben a rendelők 
vezetékes telefonszámán, vagy e-mailben lehet kérni.

A Covid elleni védekezés részeként a maszk viselése kötelező, a betegek 
csoportosulása az oltás alatt sem lehetséges a rendelőkben, oda az előjegy-
zetteket egyenként, a megadott időpontban engedik be, ezért mindenkit 
kérnek, hogy pontosan érkezzenek! 

Ne jelentkezzen oltásra az, aki a következő tüneteket észleli magán: láz, 
hőemelkedés, torokfájás, köhögés, orrfolyás.

Oltási időpontok:

Szent Rókus Rendelő: január 4-e, 12 órától  
(Tel.: 473-093 • E-mail: szentrokuskornye@gmail.com) 

I. sz. Rendelő: január 12-e, 12 órától  
(Tel.: 473-064 • E-mail: 1rendelokornye@gmail.com)

A szentmisét követően teával, forralt 
borral és a Schwowischi Buam Zenekar 
térzenéjével várunk minden kedves 
érdeklődőt!

A rendezvény GDPR tájékoztatója itt tekinthető meg: http://
kornye.hu/esemenyek/bucsu-3/?occurrence=2022-01-09



Kompót is készült
Nagyjából másfél évtizedes múltra tekint 
vissza, hogy az egészségnevelési hónap-
ban, azaz november napjainak egyikén 
a Vöröskereszt Környei Alapszervezete 
ízletes, különleges, s legfőképpen egész-
séges finomságokkal ajándékozza meg a 
Vackor Óvoda és Bölcsőde apróságait, és 
az általános iskolásokat.

A ndor I ldikó t i tkár és Vanyáné 
Kalocsai Mária a járvány miatt 
november 24-én az óvoda előtt 

adta át a vitaminbombákat Pekár Zita 
óvodavezetőnek, aki a gyönyörű birsal-
mák láttán azonnal megjegyezte: ezek-
ből biztos, hogy kompót készül. A titkár a 
csoportoknak összességében majdnem 
63 ezer forint értékben vásárolt, a kicsik 
később mézdinnyéből, kókuszdióból, 
maracujából, áfonyából, ananászból, 
sweetieből, kiwiből, mangóból, banánból, 
avocadóból, mandarinból, narancsból, 
datolyaszilvából, gránátalmából, szőlőből, 

pomelóból falatozhattak, vagy készíthettek 
gyümölcssalátát. A titkár útja másnap ve-
zetett az általános iskolába, ahol szintén az 
intézményvezető, Magyarits Katalin vette át 
a gyermekek nevében az egészséges és 
finom Túró Rudit, amit élvezettel majszoltak 
el a diákok. A két intézmény hálásan köszö-
ni Andor Ildikó titkárnak a finomságokat! 

Éremeső a környei kemposoknak
Idén harmadik alkalommal rendezték 
meg Budapesten, Szigetszentmiklóson az 
UWSKF Kempo World Championship elne-
vezésű világversenyt, melyet összevontak 
a 25. Hanshi Kupával, ami egy országos 
szintű bajnokság volt.

A két verseny azért is volt különleges, 
mert a Covid 19 okozta időszak 
hatalmas kiesést jelentett a spor-

tolók számára, és másfél év kihagyás 
után sikerült újra megmérettetni magukat.  
A versenyre 19 ország 750 sportolója ne-
vezett, ám az utolsó pillanatban leszabá-
lyozott járványintézkedések lehetetlenné 
tették néhány ország, például India, Pa-
kisztán, Indonézia részvételét a versenyen, 
így végül 8 ország 350 sportolója küzdött 
az érmekért. A két napos esemény mind-
két napján volt környei érintettség, hiszen 
egyrészt a szervezésben/lebonyolításban is 
részt vettünk, illetve mindkét versenynapon 
voltak környei indulók, akikért izgulhattunk.

Az első versenynapon a 16 évnél fiata-
labbak versenyeztek, az éremgyűjtemé-
nyét Molnár Alex 2 ezüsttel és 1 bronzzal, 
Gyűrűsi Gábor 2 ezüsttel, Varga Imola  
1 ezüst tel és 2 bronzzal gyarapítot ta.  

A versenyzők formagyakorlat, GI földharc, 
és „B”, „C” típusú full kontakt versenyszá-
mokban mérettették meg magukat, és a 
nemzetközi mezőnyben szépen helytálltak. 
A második napon az ifi és felnőtt mezőny-
ben is csillogtak a gyémántok: Adamek 
Lili 1 ezüst és 1 bronzérmet, Budai Levente  
4 aranyérmet, Nagy Dániel 1 ezüst és  
1 bronzérmet, Szilágyi Ferenc 2 aranyérmet 
szerzett, Molnár Dániel negyedik helyen 
végzett. A versenyzők formagyakorlat, 
fegyveres formagyakorlat, GI földharc, 
NO GI földharc, „B” típusú full kontakt 
versenyszámokban indultak. Az érmek 
annak fényében még szebben csillognak, 
hogy a csapat közel két év versenymentes, 
edzéshiányos, új edzőteremhez és új szabá-
lyokhoz alkalmazkodó időszak után érte el 
a ragyogó eredményeket. 

A verseny nagyon jó főpróbája volt a 
2022 márciusában megrendezésre kerülő 
World All style Championship (WAC) vi-
lágbajnokságnak Portugáliában, ahová 
Budai Leventével címvédőként utazunk ki, 
amennyiben a járványügyi rendelkezések 
lehetővé teszik és megrendezik a versenyt. 
A 2021-es évben két másik versenyen is sike-
rült jól szerepelnünk, az őszi gyerek országos 

bajnokságon Varga Imola 4 aranyérmet 
szerzett, az október 23-án megrendezett 
Eger kupán pedig Budai Levente, Molnár 
Alex és Nagy Dániel szerepeltek kitűnően, 
több arany, ezüst és bronzérmet begyűjtve.

Külön említést érdemel a Gyémánt 
Kempo SE nagyigmándi szakosztálya, ahol 
2021 nyár végével indultak újra az edzések 
és már Egerben, illetve az UWSKF VB-n is jól 
szerepeltek a kezdő kategóriában. Idén 
már nem lesz több eseményünk, legköze-
lebb februárban versenyzünk, illetve gőz-
erővel készülünk a márciusi Portugál VB-re. 
Reményeim szerint a tavaszi versenyszezon 
indulásakor még több gyermekkel és 
felnőttel tudjuk megmérettetni magunkat, 
amennyiben a járványhelyzet lehetővé 
teszi. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
a sok-sok gratulációt, eredményeinkkel 
igyekszünk meghálálni ezt!

Bognár Levente László 3. danGyémánt Kempo SE elnök


