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Az idősek klubjában is más volt a karácsony…

Szépkorúak: január 31-éig 
lehet visszajelezni!

K örnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2020 decemberében nem vá-
sárlási utalvánnyal, hanem a járvány miatt átutalás 

útján 5 ezer forintos pénzbeli ajándékkal kedveskedik a falu  
70 éven felüli lakosai részére. A polgármesteri hivatal valamennyi 
érintett számára eljuttatott egy nyomtatványt, melyben kérték 
annak megjelölését, hogy mely bankszámlaszámra utalják az 
összeget. Aki nem rendelkezik bankszámlával, az természetesen 
családtag számlaszámát is megadhatja a név feltüntetésével. 
A kiküldött lapot sajnos még sokan nem juttatták vissza a 
hivatal postaládájába, amely a gyermekorvosi rendelő felőli 
bejáratnál található. Az adatlap leadásának végső határideje 
2021. január 31.

Téli útüzemeltetés

A z önkormányzat a kezelésében lévő belterületi utak 
kereszteződéseibe a megszokottak szerint zsákokban 
kihelyezte a síkosság-mentesítővel kevert fűrészport. Ha az 

időjárási viszonyok megkívánják, csúszásveszélyt tapasztalnak, a 
belesetek megelőzése érdekében kérjük, használják, szórják ki az 
útra! Kérjük továbbá, amennyiben elfogy, jelezzék az 573-100-as 
telefonszámon, vagy Varga Sándornak a 30/7681625-ös számon. 

Egyben kérjük a gépjármű tulajdonosokat, hogy autóikkal 
az éjszakai órákban ne parkoljanak az ingatlanjaik előtt, mivel 
ezzel akadályozzák a hókotró feladatellátását, így miattuk akár 
teljes utcák síkosságmentesítése maradhat el. 

Az önkormányzat egyben felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
az ingatlanok előtti járdaszakaszokon a tulajdonos, illetve a 
használó kötelessége gondoskodni a hó eltakarításáról és a 
síkosság-mentesítésről. 

A ka r á c s o ny  a  s z e r e te t  ü n n e p e,  
a boldogság, a meghi t tség napja,  
az odafigyelésről, a szeretetről szól. 
Az elmúlt karácsony a világjárvány 
miatt egy teljesen új helyzet elé állított 
mindannyiunkat, de legfőképpen az 
időseket és az egyedülállókat.

T ermészetes, hogy i lyenkor még 
jobban vigyázunk egymásra, és 
bármennyire is nehéz, kerüljük a 

személyes találkozásokat. Nem tudtunk 

közösen ünnepelni, nem volt lehetőségünk 
közösen feldíszíteni az idősek klubjában 
lévő fenyőfát, de mégis vannak olyan 
dolgok, amelyekben nehezen szakítunk a 
hagyományokkal. Ilyen volt a karácsonyi 
ajándékozás is: az általunk készített szent 
családot ajándékoztuk időseiknek, melyet 
személyesen otthonaikban adtunk át, ezzel 
is éreztetve, hogy velük vagyunk és gon-
dolunk rájuk, és a szeretetünk nem függ 
attól, hogy a karácsonyt együtt tudjuk-e 
ünnepelni, vagy sem. 

Ron Cristian soraival kívánok áldott, szeretetben, egészségben 
teljes új esztendőt:  

„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, 
 mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az 
élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban... mert odabenn 
a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”

Halász-Becker Anita
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100 csomag készült
A templomba járó vér tessomlói , 
várgesztesi, környei testvérek decem-
berben a szentmisék előtt és után a 
sekrestyében adhatták le a Katolikus 
Caritas már hagyományos adventi 
élelmiszergyűjtése során adományai-
kat, valamint Környén kijelölt napokon 
a plébánián is. 

M inden bizonnyal a járvány 
okozhatta, hogy tavaly a szo-
kásosnál kevesebb tar tós 

élelmiszer gyűlt össze, viszont többen 
segítették forintokkal a jótékonysági 
kezdeményezést, így az aktivisták a 
még hiányzó termékek megvásárlása 
után december 8-án pontosan száz 
csomagot állíthattak össze a környei 
Plébánián. 

A csomagok készítésekor 100 kiló 
l isz t, ugyanennyi cukor és rizs, 100 
üveg étolaj, 80 kiló konzerv, 65 kiló 
tészta, félszáz kiló bab, lencse, szintén 
50 kiló kekszféle és édesség, valamint 
tea, kakaó, és további egyéb tartós 
élelmiszer sorakozot t az asztalokon, 
melyekkel szerényebb körülmények kö-
zött élő nagycsaládosok, egyedülálló 
idősek karácsonyát szépítették meg az 

adományozók. A csomagok jelentős 
részét, 76 darabot Környén osztott ki a 
szervezet, 14 csomaggal vértessomlói, 
tízzel pedig várgesztesi családot, időset 
ajándékoztak meg.

A közös karácsony elmaradt, az ajándékozás nem

Tavaly is segített a szervezet
Több mint 150 csomagot juttatott el 
karácsony előtt a Vöröskereszt Környei 
Alapszervezete időseknek, családok-
nak. 

S aját forrásból majdnem 250 
ezer forintot fordítottak 81., tész-
tát, rizst, cukrot, babot, lencsét, 

tehát, kakaó, capuccinót, nápolyit, 
puszedlit, vagdalt húst, májkrémet 
és szaloncukrot tartalmazó csomag 
összeállítására, ezekkel idős, egye-
dülálló nyugdíjasokat, gyermeküket 
egyedül nevelő szülőket és nagycsa-
ládosokat támogat tak. Ezen kívül 
a Magyar Vöröskereszt től érkezet t  
32 élelmiszercsomag, melyeket csa-
ládokhoz juttattak el, valamint a 38 
Környén élő, regisztrált munkanélküli 
ünnepét is megszépítették tartós élel-
miszerekkel.

A szervezet ezúton köszöni a támo-
gatók és önkéntesek önzetlen segít-
ségét, munkáját, amellyel nemcsak 
karácsony előtt, hanem a 2020-as 
esztendő egészében hozzájárultak a 
szegényebb sorsúak támogatásához, 
a karitatív feladatok ellátásához. 

Két évtizede szépül évről-évre 
a falu karácsonyfája

Tavaly decemberben ünnepelte két év-
tizedes „születésnapját”, hogy Eisenbart 
Győzőné, az intézmény akkori vezetője 
karácsonyfát álmodott a „Kultúrház” elé. 
A tervét a sok-sok segítőnek köszönhető-
en meg is valósította, és még ma is bol-
dogan idézi fel a szép emlékeket. Azóta 
hagyomány Környén, hogy falubeliek 
ajánlják fel a fenyőt, amit a Művelődési 
Ház előtt advent második szombatján 
szintén falubeliek öltöztetnek ünnepi 
díszbe.

A december 5-ei díszítésnél a jár-
vány miatt nem segédkezhettek 
apróságok és szüleik, az ifj. Varga 

Péter által felajánlott örökzöldet a Környei 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagjai és a Művelődési Ház munkatársai 
varázsolták szűk létszámban karácsony-
fává. Sokan talán nem is gondolják, 
mennyi előkészület és munkafolyamat 
előzi meg a falu karácsonyfájának elké-
szültét. A fa kivágásánál a Tatabányai 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság segí-
tett daruval, a szállításról idén is Prekob 
György gondoskodott, a kivágásnál és 
a helyére illesztésénél a Varga Sándor 

vezette önkormányzati kollektíva segített, 
a díszítéshez a személyemelő kosarat 
az F-S Vagyonvédelmi Kft. biztosította, a 

környei önkéntes tűzoltók pedig minden 
egyes mozzanat aktív részesei voltak. 
Hálás köszönet minden segítőnek!

A Katolikus Caritas a rászorulók, 
szükséget szenvedők nevében kö-
szönetét fejezi ki mindazok számá-
ra, akik ezúttal is segítettek, hogy 
megkönnyítsék és megszépítsék 
a krízishelyzetben lévő testvérek 
ünnepét!

51 ajándékcsomagot készített el decemberben a Művelődési 
Ház szervezésében a környei önkormányzat, mert bár tavaly 
sajnos elmaradt a meghitt, közös karácsonyi ünnepség 
Környebányán, de ennek ellenére sem feledkezett meg a 
szerényebb körülmények között külterületeken élő gyermekes 
családokról, gyermekekről.

A csomagok összeállítását az önkormányzat mellett a 
Samaritánius Alapítvány, a Rajzfilmünnep szervezői 
támogatták, és nagy örömünkre több magánsze-

mély is, akik etetőszéket, összecsukható gyermekágyat, 
iskolatáskát, zoknit, sapkát, kesztyűt ajándékoztak, és nagy-
nagy szeretettel segítették a névre szóló csomagokból még 
hiányzó édesség, játékok, tisztálkodó szerek, ruhaneműk, 
stb., megvásárlását. A „legfőbb” támogató csinos sapkákat, 
sálakat, és a mostanság sajnos nélkülözhetetlen, mosható 
gyermekmaszkokat is készített, és a csomagolásból is alapo-
san kivette a részét. A gyermekek, családok nevében hálás 
szívvel köszönjük valamennyi támogatónak a felajánlásokat, 
segítséget!
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Környei sikerek a meseolvasó pályázaton
A tatabányai József Attila Megyei és 
Városi könyvtár Gyermekkönyvtára a 
2019/2020-as tanéveben egy játékos 
meseolvasó-pályázatot hirdetett, mely-
ben Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón 
című könyvét kellett feldolgozni  5 for-
dulóban. 

A verseny a járványhelyzet miatt 
elhúzódott, ezért a végeredmény 
decemberben született meg.  

A környei Kisfaludy Mihály Általános Isko-
la harmadik évfolyamos tanulói Láng Éva 
és Staudinger Ágota felkészítésében szép 
eredményeket értek el: második helyen 
végzett Sztancsik Mátyás, Nagy Zsófia és 
Steinhardt Dalma pedig a képzeletbeli 
dobogó harmadik fokára állhatott. Nye-
reményük egy-egy oklevél és könyv volt.

A versenyen való szerepléséért em-
léklapot vehetett át Baumgartner Ben-
ce, Futó Dorka, Hangyál Réka, Hornyák 
Karolina, Kelemen Réka, Koródi Izabella, 
Molnár Gergely, Molnár Liána, Palkó 
Szonja, Ravasz Eliza, Répa Hunor Attila, 
Veilandics Vendel. Azok az indulók, akik 
minden fordulót teljesítettek, de nem 
értek elhelyezést, az emléklapok mellé 
ajándékot is kaptak.

Lucáztak a táncos fiúk

É n nem szeretnék takarítani! – ez 
egy aprócska lányból fakadt ki 
egy hatalmas sóhaj kíséretében 

december 14-én a Kisfaludy Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola játszóterén, ahol az első 
és második évfolyamos társaiknak 
lucáztak a néptánc tanszakos fiúk.  Mi-
vel ezúttal vasárnap volt Luca napja, 
kivételesen másnap, hétfőn öltöt tek 

magukra a táncos fiúk lucázós ruhát, 
amiben a járvány miatt szabadtéren, 
az iskolában két „felvonásban”, majd a 
polgármesteri hivatal mögötti téren, és 
a Vackor Óvoda és Bölcsőde udvarán 
sorolták a szerencsekívánó strófákat, 
és szórták szét a szalmát, amely a hie-
delem szerint szerencsét hoz… De csak 
akkor, ha a ház gazdái felszedik mind 
egy szemig! Ezen a mondaton szep-

pent meg a kislány, miközben akadt 
olyan kisfiú, aki semmit nem bízva a 
véletlenre, jó adag szalmát markolt 
fel a földről. 

Hogy a 2021-es esztendő mennyire lesz 
szerencsés, nem tudni. Az biztos, hogy 
a szerencsekívánó, termésvarázsló út a 
fiúk számára minden helyszínen azonnal 
kézzel fogható, elfogyasztható gyümölcs 
és édesség bőséget termett.

Fogorvosi kezelőegység az adónövekményből
Több mint 24 ezer euró ér-
tékben vásárolt fogorvosi 
kezelőegységet a Becton 
Dickinson Hungary Kft. adó-
növekményéből a társaság-
gal kötött együttműködési 
megállapodás keretében 
a környei önkormányzat 
a Wiszt Dent Kft. számára.  
A fogorvosi rendelőinté-
zetben ezzel a korábbi, 15 
esztendős kezelőegység 
cseréje vált lehetővé.

K örnye fejlett egész-
ségügyi ellátásához 
hozzátartozik a fogá-

szati alapellátás is, a Wiszt 
Dent Kft. rendelőjében az 
éves betegforgalom majd-
nem eléri a 4500 főt. A 15 évvel ezelőtt 
vásárolt fogászati kezelőegység felet t 
alaposan eljárt az idő, s mivel a Becton 
Dickinson Hungary Kft. orvostechnológiai 
vállalat is egy egészségesebb világért 
dolgozik, kézenfekvő volt, hogy a környei 
önkormányzattal kötött megállapodása 
alapján az adónövekményét is az egész-
ségügy területére fordítsák.   

A több mint 24 ezer euró ér tékű, a 
kívánt felszereltséggel gyártott és össze-
állított kezelőegységet december 22-én 

üzemelték be a fogorvosi rendelőben.  
A fogorvosi kezelőegység padlóra szerelt, 
a köpőcsésze a székkel együtt mozog.  
Az egységkészülék fejlesztésénél hatalmas 
hangsúlyt helyeztek a fogászati munka 
során felmerülő fokozott higiénés köve-
telményekre. Az egyszerű tisztíthatóság, 
kezelhetőség, fertőtleníthetőség és a sima, 
varrásmentes svájci kárpit biztosítják a fertő-
zés lehetőségének megelőzését. Az orvosi 
asztal nagy rakodófelülettel rendelkezik, 
a 6 kézidarabnak kialakított hely számos 

variációs lehetőséget ad, 
amely a kezelés közben a 
maximális komfortot biztosít-
ja. A fóliás billentyűsor LCD 
kijelzővel és röntgenkép né-
zővel szolgál a kézidarabok 
funkcióinak vezérléséhez.  
A kezelőszék az orvosi  és az 
asszisztensi asztalról is vezé-
relhető. Az asszisztensi oldal 
fóliás billentyű soráról lehet 
vezérelni a kezelőszéket, a 
tálöblítést, a pohártöltést és 
adott esetben a fertőtlenítő 
rendszert.

Kedves Lakosok! Kedves Környeiek!
A Covid-19 világjárvány teljesen átala-
kította, módosította az egyesületünk 
működését, tevékenységét, feladatait. 
2020. december 31-én 30 taggal, vala-
mint közel 6 ezer társadalmi (önkéntes) 
munkaórával zártuk az évet. 2020-ban 43 
alkalommal segítettük az önkormányzat 
vírusterjedési gátló munkáját a közterü-
letek, intézmények körzetének fertőtle-
nítésével, maszkok kihordásával, illetve 
a közösségi helyszínek ellenőrzésével.

P olgárőreink 5197 órát vol tak 
szolgálatban, ez időközben 121 
eset tel foglalkoz tak. Felada-

taink az elmúlt pár évben többször 
átalakultak, módosultak a jelen kor 
követelményeinek és a hatóságok 
előírásainak megfelelően. Belterü-
leten önálló szolgálatban 2652 órát, 
külterületen 1554 órát, valamint rend-
őrrel közösen 991 órát (bűnmegelő-
zési feladat során 360, közlekedési 
baleseteknél 631 órát) teljesítet tünk.  
A külterületi járőrszolgálatok mennyisé-
gének növelése érdekében a környei 
önkormányzat májusban a meglévő 

két robogó mellé további két Motowell 
típusút vásárolt az egyesületnek. 

Tűzoltóink ez elmúlt évben 61 alka-
lommal vonultak, ebből 17-szer Környe 
közigazgatási területén kívülre. 41 eset-
ben műszaki mentéshez, 20 esetben 
tűzesethez, valamint ezeken felül 17 al-
kalommal nem kezdtük meg a vonulást, 
mert tévesen jelzett az automata tűzjelző. 
Egyesületünk az év folyamán vonulás 
nélkül önkéntes mentőszervezetként  
4 fadőléshez, 2 darázsirtáshoz, 1 eset-
ben tetőről lógó tárgy eltávolításához, 
valamint egyszer állatmentéshez ment 
címre. Ebben az évben a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
Magyar Tűzoltó Szövetség közösen kiírt 
pályázatán 2 garnitúra légzőkészüléket 
álarccal, 7 darab tűzoltó védőkámzsát,  
1 darab kombinált sugárcsövet, valamint 
1 darab sisaklámpát nyertünk. Az önkor-
mányzat az éves működési támogatá-
sán felül 1 szett orvosi oxigénpalackkal 
(reduktorral, álarccal, tömlővel, valamint 
1 db. tartalék palackkal) látott el minket. 
Az ünnepekhez közeledve segítettünk a 
település karácsonyfájának kivágásá-

ban, felállításában, valamint díszítésében, 
részt vettünk az ünnepi fények felhelyezé-
sében, beüzemelésében.

Egyesületünk a Turul mentőcsoport 
tagjaként a KEHOP 1.6.0-15-2016-00021 
azonosító számú projekt kapcsán július 
15-én egy Volkswagen Amarok típusú 
logisztikai gépjárművet vett át.

2021-ben is törekszünk megtartani a 
már tőlünk elvárt közterületi jelenlétet, 
segíteni a szabálysértések számának to-
vább csökkentését, valamint a bűnesetek 
megelőzését. Tűzmegelőzési feladataink 
során nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni 
a társasházak tűzvédelmére, valamint a 
kerti hulladékok égetési szabályainak be-
tartatására. Fejlesztési terveink között sze-
repel egy éjjellátó kamera, valamint egy 
hidraulikus mentőszerszám beszerzése.

Köszönjük, hogy 2020-ban támogatták 
egyesületünket adójuk 1 százalékával! 
Köszönjük az önkormányzat, valamint a 
működésünket segítő gazdálkodó szer-
vezetek, a Fóthi Kft., Baracskai Gép Kft., 
Eck-FA Kft., Kesztler Klíma Kft. pénzügyi 
támogatását!

Tisztelettel: Popovics Milán alelnök

Az amerikai BD Medical-Pharmaceutical 
Systems üzemét 2010 áprilisában adták 
át, a Tatabánya-Környe Ipari Park környei 
területén 100 millió eurós beruházással 
épült gyárat 2014-ben további három-
milliárd forint ráfordításával bővítették, 
jelenleg kb. 900 főt foglalkoztat. A gyár 
alaptevékenysége üvegfecskendők és 
műanyag orvosi segédeszközök gyár-
tása és összeszerelése a legnagyobb, 
világhírű gyógyszeripari cégek számára.  
A tevékenység 2017-ben kibővült bio-
lógiai reagensek gyártásával, melyek 
kutatás-fejlesztési céllal készülnek.
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SzületésnaposokMegérkeztünk!
„Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.

Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet”.

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

80 esztendős
Hüse Józsefné sz. Eck Terézia (január 24.) 

75 esztendős
Nedermann József (január 7.) 

Wiszt Ferenc (január 10.) 
Bogyó Antal László (január 15.)

70 esztendős
Wiszt István (január 2.) 

Goldschmidt János (január 10.)

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 hat kislány és öt kisfiú 
érkezése ragyogta be környei családok életét. Sok szeretettel 
köszöntjük:

Friedrich István és Friedrich-Ferge Adrienn  
kisfiát Zétényt,

Pap Milán és Nemes Barbara  
kislányát Liát,

Kertész József és Gál Gizella  
kislányát Rékát,

Ginder Tamás és Ginder Kinga  
kisfiát Bencét,

Kósa András és Kósa Vasadi Barbara  
kislányát Izabellát,

Kelemen Zoltán és Kelemen Nikoletta  
kisfiát Eliot Nolent,

Szilágyi Renátó és Szilágyi Vanessza  
kislányát Nillát,

Hegedűs Mihály és Szebeni Nikoletta  
kisfiát Dominik Mihályt,

Molnár Gábor Tibor és Molnárné Nagy Alexandra  
kislányát Lorinát,

Bakos Gábor és Bakos-Mag Krisztina  
kisfiát Dánielt,

Horváth Ádám és Kómár Tímea  
kislányát, Lénát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

Tisztelt Vállalkozók!
A környei székhelyű vállalkozások  

évente egy alkalommal 1/8-ad 
oldalon továbbra is díjtalanul  

tehetik közzé hirdetéseiket  
a Környei Hírhozóban. 

Bővebb információ  
a 06 30 387 4690-es telefonszámon, 

vagy a hirhozo@kornye.hu  
e-mail címen kérhető.

Tájékoztatás a Környei Horgász Egyesület 
tagjai részére

A 2021. évi felnőtt tagdíj 44 000 forint, 
az ifjúsági 22 000 forint, a gyermek 2500 
forint. A társadalmi munkát nem végzett 
tagokra + 15 000 forint befizetés vár.  
A tagdíj befizetési határideje március 
31., a határidő be nem tartása kizá-
rással jár. A tagdíj utalással történő ki-
egyenlítésénél (számlaszám: 63300013-
11011406) a közlemény rovatban kérem 
feltüntetni a horgász nevét.                         

A z Állami Horgászjegy Fogási Nap-
lók leadási határideje február 
28., kérem a naplók összesítését, 

hiányában 2000 forint büntetést szabunk 
ki. A 2021. évi Állami Horgászjegy Fogási 

Naplók kiadását február 1-jén kezdjük 
az Alkotmány u. 80. sz. alatti Csavar 
Csapágy Üzletben hétfőtől péntekig 
8.30 és 16.00 óra között. A járványügyi 
korlátozások miatt az új Fogási Naplók 
kiadása idején egyszerre két horgász 
tartózkodhat az üzletben!

Kérem továbbá a tagokat, hogy adat-
egyeztetés miatt készítsenek jegyzetet a 
következő adatokkal: név, anyja neve, 
születési ideje, helye, állandó lakcíme, (ha 
eltérő, akkor a postázási címe is) telefon-
száma, e-mail címe. Aki nem rendelkezik 
e-mail elérhetőséggel, 2 darab borítékot 
címezzen meg a saját nevére, hogy érte-
síthessük a közgyűlésről és a versenyünkről.

Mivel január 1-jétől változott az Orszá-
gos Horgászrend, február 1- jétől az 
egyesületnek is új Házirendje lesz, amit 
természetesen egyeztettünk a tulajdonos 
önkormányzattal is. Az új házirendet min-
den tag a Fogási Naplóval együtt veheti 
át, valamint a kornye.hu oldalon is közzé-
tesszük. A Házirendben több változtatás 
is lesz, kérem a horgászokat a szabályok 
betartására a fegyelmi eljárások meg-
előzése érdekében.  

A tájékoztatóban leírtakkal, illetve az 
egyesülettel kapcsolatban felmerülő kér-
désekre szívesen válaszolok: 30/201 3891

Török Mihály 

elnök

Plébánosi beszámoló a 2020-as esztendőről
2020 -as év során a pandémia 
ellenére 12 keresztelőt, valamint  
4 esküvőt tartottunk templomunk-
ban. 34 testvérünket kísértük el 
utolsó útjára a környei temetőbe. 

A z év elején az önkormány-
zat támogatásával tovább 
folytatódott a plébánia ház 

felújítása. A belső kialakítás már 
majdnem lezárult, a külső munká-
latok a Háromkirályok Alapítvány 
támogatásával a lábazatépítési 
munkákkal befejeződött. A plébánia és 
a kisépület bútorzatának beszerzésé-
vel, valamint a nyílászárók fóliázásával 
elkészült a plébániaépület felújítása és 
modernizációja. 

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az 
évben is folytattuk a hittanos gyerekekkel 
és szüleikkel az egyre eredményesebb 
együttműködést. Célunk, hogy élő kö-
zösséget formáljunk mind a gyerekekből, 
mind a szüleikből, hiszen egyházköz-
ségünknek legfontosabb építőkövei a 
családok. A hitoktatáson túli programok 
nagy részét a hittanos szülők közössége-
ivel közösen valósítjuk meg. 

A hitoktatáson túl kb. 10-12 fővel minist-
ráns csoport és egy 5 fős zenekar teszi 
szebbé a vasárnapi szentmiséket. Ősszel 

újdonság volt, hogy kamasz fiatalok szá-
mára hétvégi lelkigyakorlatot tartottunk, 
amire Csákvárról érkeztek a Magvető 
csoport tagjai. Decemberben 104 család 
számára jutattuk el a karitász csoport 
adventi gyűjtését. Adventre, valamint 
karácsonyra készültek el templomunk új 
ünnepi terítői Hujberné Szommer Anikó 
és Végertné Nedermann Éva munkái, 
köszönjük a felajánlásukat, kézműves 
munkájukat! 

Köszönjük továbbá minden templom-
látogató testvérünknek, hogy önmagunk 
és egymásért érzett felelősségük tudatá-
ban betartják a járványügyi-intézkedése-
ket a liturgikus események alatt. 

Tudnivalók a 2021-es évre: az egyházi 
hozzájárulás nyugdíjasoknak 2000 Ft/fő, 

dolgozóknak 4000 Ft/fő lesz. A szent-
misék íratásának díja, ügymenete 
nem változik. A csendes szentmisékre 
1500 forintért, az énekelt szentmisékre 
3000 forintért lehet szándékot kérni. 
Kérjük, hogy akik ez évben temp-
lomunkban kívánnak házasságot 
kötni, azok január hónap folyamán 
jelentkezzenek a szentmisék előtt 
vagy után. Köszönjük a kedves hívek 
egész éves lelki és anyagi támo-
gatását! Egyházközségünket a CIB 
Bank 10700093-72197462-51100005-

ös bankszámlaszámra utalással vagy 
személyes befizetéssel támogathatják. 

Kérjük, továbbra is tekintsék sajátjuknak 
a környei templomot, és segítsék egyház-
községünket minden jó kezdeményezés 
megvalósításában! Az új esztendőre 
újdonság, hogy havonta hétvégi mi-
nistráns foglalkozás indul a plébánián, 
valamint a korlátozások megszüntetése 
után folytatódik a felnőtt hittan. 

Ezúton kérjük Isten áldását minden 
kedves testvérünk és családjaik életé-
re. Kívánom, hogy a 2021-es esztendő 
szolgáljon mindnyájunk testi és lelki 
gyarapodására!

Visnyei László  

plébános
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Kisütötték, megsütötték, díszítették 
A Művelődési Ház és a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Környe 2020-ban a 
virtuális tökölés után a virtuális mézes 
programját is bemutatta. A „Süssünk, 
süssünk, díszítsünk mézeskalácsot!” 
felhívásra sajnos csak heten gyúrtak, 
ragadtak sodrófát, kiszúrót, örömteli vi-
szont, hogy gyerkőcök is szorgoskodtak. 
A hét nevező kilenc kompozíciót készí-
tett el fekvő és térbeli kategóriában, 
nagyon-nagyon köszönjük!

A nevezőktől 4-4 fotót kértünk, a 
Művelődési Ház facebook ol-
dalán december 17-én 15 óráig 

összegyűjtött lájkok összessége döntötte 
el a rangsort. A kilenc kompozíció fotóira 
összesen 2554 lájk érkezett. Fekvő kate-
góriában a győztes Szappanos Jánosné 
lett 359 vokssal, gratulálunk! A második 
helyen Selmeci Zsombor és Vida Andrea 
végzett, ők 253 lájkot gyűjtöttek össze, míg 
140 tetszésnyilvánítással a harmadik he-
lyezettnek járó mézes ajándékcsomagot 
Balogh Lili vehette át. 

A térbeli kategóriában Kovács Enikő 
alkotása szerezte a legtöbb, 475 lájkot.  
A második helyen végzett 440 szavazattal 

Pénzes Anna és Boda Dorottya, a har-
madik helyen Selmeci Zsombor és Vida 
Andrea alkotása 315 vokssal, a negyedik 
helyen pedig Hamburger Gréta, akinek 
a mézes kompozícióját 232-en lájkolták.  
A rangsor ötödik helyét Hamburger  
István, a hatodikat Balogh Lili szerezte 
meg. Valamennyi nevezőnek gratulá-
lunk, nagyon köszönjük a szépséges mé-
zes kompozíciókat, a tetszésnyilvánítók-
nak pedig köszönjük a játékos részvételt! Találkozzunk idén személyesen!


