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Ritkán adódik a települések életében, 
hogy két nap különbséggel két ugyan-
azon keresztnevű hölgy lakója is ünne-
pelhesse a 90. születésnapját. Környe 
a két ismert és szeretett Annus néninek 
köszönhetően már ezzel is dicsekedhet, 
hiszen március 17-én Fábián Józsefné 
sz. Hartman Anna, március 19-én pedig 
Haffner Jánosné sz. Rácz Anna töltötte 
be 90. életévét. A családok elmondása 
szerint mindketten igen aktívak, tevéke-
nyek, őrzik egészségüket, így bízunk ben-
ne, hogy 10 év múlva két százesztendős 
tősgyökeres Annus nénit ünnepelhetünk!

Fábián Józsefné, Annus néni 

1931. március 17-én született Környén, 
egy tősgyökeres, népes család tagjaként. 
Öt éves korában elveszítette édesanyját, 
de később szerető pótanyukája sok-sok 
szeretettel vette körül és segítette, ahogy 
erejéből tellett. 

Annus néni tisztes szegénységben, de 
boldog gyermekként élte szorgos hétköz-
napjait. A II. világháború, a sok nélkülözés, 
a  meghurcoltatás a német identitás válla-
lása miatt, korán megkeményítette. A fiatal 
lány tele volt ambícióval, tervekkel, de más 
munka nem lévén, cselédlányként kereste  
kenyerét Budapesten. Bárhová vetette a sors 
mindenhol becsülettel végezte munkáját.

Az 1947-es kitelepítés a  sváb lakosság 
70 százalék érintette Környén. Annus néni 
családját elkerülte ugyan, de mélyen 
megrendítette a német ajkúakkal történő 
bánásmód. A későbbiekben is büszkén 
vállalta  német nemzetiségét és  egész 
életében azért küzdött, hogy ápolja  a né-
met nyelvet, a hagyományokat és mindig 
kivette részét a közösségi munkából.1952-
ben  férjhez ment az orosz hadifogságból 
hazatérő Fábián Józsefhez. A családalapí-
tás, az otthon megteremtése új lendületet 
adott a fiatal párnak.  A házasságból négy 
gyermek  született, két fiú és két leány. Ami 
a legfájdalmasabb egy édesanyának, 
amit megélhet, hogy két fiúgyermekét már 
elveszítette. A gyermekek nevelése mellett 
részes földművelést vállalt, majd 35 éven 
keresztül a Fácánkertben dolgozott. 
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90 esztendős Annusok
…folytatás az első oldalról.

Munkája által nagy megbecsülést vívott 
ki magának. 1972-ben részt vett sok más 
környeivel együtt  a Pávakör megalakí-
tásában. A műsorokba  bekerült néhány 
német dal éneklése is. Közben szorgalma-
san gyűjtötte a német dalokat, népszo-
kásokat, majd 1993-ban megalapította 
a Német Nemzetiségi Dalkört, 2015-ig 
volt aktív tagja. Sok nemzetközi és hazai 
szereplés, a helyi ünnepségeken való 
részvétel Annus néni töretlen ambíciójá-
nak is köszönhető. Környe és Steffenberg 
kapcsolata is a nevéhez fűződik. Férje 
elvesztése után is aktívan tevékenykedik, 
vendégeket fogad, ápolja a kapcsolato-
kat. Az ő háza mindig nyitva van mindenki 
előtt. Gazdag életútja, tevékenysége kö-
vetendő példa az utána jövő  és minden  
generáció előtt. Anyanyelvének megőr-
zése, a sváb hagyományok ápolása, pél-
damutatótó embersége elismeréseként 
2015-ben vehette át a Környe Község 
Szolgálatáért Díjat. 

Dédunokája, Szalóki Réka a 89. születés-
napja alkalmából fogalmazást készített a 
„Dédi”-ről, melyben – a többi között – így 
mesélt Annus néni életéről (részletek): 

Nagyon szeretett iskolába járni. Vegyes 
osztályba járt és már első osztálytól fogva 
tanult német nyelvet is… 1944-ben már 
nagyon közel volt a front és a szomszéd 
bácsi és az édesapja a két kert végében, 
középen ástak egy bunkert… Környén 
voltak a magyar és a német katonák. 
A bunkerból nem is lehetett feljönni, 4 
család lakott lent… A front után nem volt 
bolt. Az oroszok elvitték az összes állatot, 
a padláson összekeverték az árpát és a 
búzát, tehát sok kárt csináltak. Ez egész 
májusig eltartott, ezért abban a tanévben 
nem volt tanítás. Az ő évfolyamuknak 
már 8.-ba kellett volna járni… Mire vége 
volt a háborúnak, addigra az osztályuk 
szétszéledt. Dédi bébiszitter volt egy csa-
ládban, két kisgyerek mellett. 1945-ben 
Heves megyéből jöttek olyan családok, 
akik megnézték, hogy melyik ház tetszik 
nekik, mert oda híre ment, hogy a svábo-
kat ki fogják telepíteni. A sváb családokat 
kidobták és ők beköltöztek. A kidobott 
családok rokonaikhoz költöztek. Akkor 
Rákosi-rendszer volt és azt csinálhattak a 
svábokkal, amit akartak. Ez 1946-ban volt. 
Dédi először Tatabányára ment szolgálni 
cselédlánynak. 1947. augusztus 27-én 
reggel ment az egyik lánynak a nővére, 
hogy gyorsan pakolni kell és menni haza, 
mert Környén kitelepítés van. Ő is a sző-
lőkön keresztül tudott menni, mert a fő 
utakat lezárták már reggel és senki nem 
mehetett se ki, se be. Összepakoltak és 
a 15-ös aknán feljöttek és mentek futva, 
meg sírva, mire a kerteken át hazaszök-
tek. Mire hazaértek addigra már megvolt 
a batyu... Dédiéket nem vitték el, mert 
édesapja bányász volt… 101 családot te-
lepítettek ki Környéről. Dédi egy darabig 

felfutott a falun, de csak sírást lehetett 
hallani… Marhavagonokban vitték az em-
bereket... 8 vagonban volt a 101 család… 
Nagyon üres lett a falu. 1948-ban jöttek 
a felvidékiek. Őket is kidobták Csehszlo-
vákiából és üresen álltak a parasztházak 
Magyarországon. Ők hozhatták a bú-
torjaikat is. Dédi ’48 januárjában Pestre 
ment szolgálni… Párja, Fábián József 
6,5 évi orosz fogság után hazajöhetett, 
és megismerkedtek. 1952 februárjában 
össze is házasodtak. Anyósáékhoz került 
dédi. Egy szobában laktak 6-an. 1954-
ben az állami gazdaságban dolgozott 
dédipapa. Ot t vet tek fel kölcsönt és 
nekiálltak építkezni… 1956-ban született 
a fiuk, Imre. 1957-ben nagyobbik lányuk, 
Erika. Nagyon boldogok voltak. 1958 janu-
árjában ki tudták fizetni a kölcsönt, mert 
az édesanyja hagyatékából megkapta 
dédi a részét. A párja le tudott számolni 
a gazdaságból és elment Oroszlányra a 
fatelepre dolgozni. Ott jobban keresett. 
1960-ban megszületett legkisebb gyer-
mekük, Gizella. Nagyon jó anyósa volt. 
Anyósáéknak nem volt nyugdíja, ennél-
fogva már 7-en voltak egy fizetésre. Dédi 
vállalt mosást, nagytakarítást a faluban... 
1972-ben Környén alakult egy dalkör, amit 
akkor Páva körnek neveztek. Dédi is be-
lépett a dalkörbe… Erika férjhez ment, jött 
az első unoka, Sanyi, utána született egy 
lánytestvére. Aztán férjhez ment Gizi is és 
megszületett az anyukám, Gizella, majd 
rá két évre az öccse. Később született 
még egy lány unokája. Az unokák mindig 
Környén szerettek nyaralni és dédipapa 
palacsintát, nudlit és hasonlókat főzött. 
Többen voltak sváb lányok a dalkörben 
és néha próba előtt németül is énekeltek. 
A tanárnőjüknek nagyon tetszett a német 
ének. Igaz, nem értette, hogy miről szólt, 
de nagyon tetszett neki a dallam, ezért 
az mondta, hogy alapítanak egy vegyes 
kórust. A magyaroknak is 2 német éneket 
meg kellett tanulni, ha mentek szerepelni, 
akkor mindig énekeltek magyarul, aztán 
két német énekkel zár tak. 1993 -ban 
volt egy kis vita, erre az egyik dalos azt 
mondta, hogy a németek menjenek 
külön. 1993. február 27-én megalakult a 
német dalkör. Ezt a dalkört szeptember 
1-ig dédi vezette, mert nem volt tanár-
nő. Mikor jött a zenetanárnő és átvette. 
Két évig énekelt itt is-ott is. De az aztán 
már sok lett, ezért a magyar nyelvűből 
kilépett. Dédipapa 1993 novemberében 
olyan beteg lett, hogy sajnos abban a 
hónapban elhunyt. Dédi emiatt nem 
énekelt a dalkörben. Dezső, aki rákkal 
küzdött, rávette, hogy a sörfesztiválon 
duót énekeljenek. 1995-ben Imi meghalt 
egy balesetben. Felnőttek az unokák és 
megházasodtak. Megszületett az első 
dédunoka, én. Később született még két 
lány dédunoka, Berni és Borka illetve egy 
fiú, Erik. Dédi 2015-ben vált meg a dalkör-
től. 1954-től a Vöröskereszt tagja. Nagyon 
sok mindent tett a falu érdekében, amiért 
több kitüntetésben is részesítették. 

Haffner Jánosné, Annus néni 

1931. március 19-én született Környén egy 
szorgalmas, tehetősnek mondható gazdál-
kodó családban. Szép gyermekkora volt: 
eljutott Bácskába nyaralni, iskolai tanul-
mányait Környén folytatta, majd egy évet 
Járt Budapesten német nyelvű iskolába.  
A hetedik osztály elvégzése után közbe-
szólt a háború. Mint mindenki másnak, 
Annus néninek is megváltozott az élete. 
1945 után, mivel sváb volt, az egész család-
nak mennie kellett a szeretett otthonukból. 
Hol szomszédoknál, hol jó barátoknál, hol 
az óvoda épületében, végül rokonoknál 
jutottak fedél alá. 14 évesen szolgálni 
ment. Nyáron a mezőgazdaságban kény-
szerült dolgozni, télen cselédlánynak állt. 
És a háztartásvezetés bizony nem könnyű 
feladat reggel hat órától este tízig egy 
fiatal lánynak. Végül rátalált a szerelem. 
18 évesen mondta ki a boldogító igent 
Jánosnak, majd 1955-ben párja kőműves 
foglalkozása és a családi, rokoni segéd-
munka révén beköltözhettek az önerőből, 
kölcsön nélkül felépült új otthonukba. Férje 
később bányászként dolgozott tovább.  
A jobb megélhetésért részesföldeket, 
szőlőt műveltek, és nevelték szeretett gyer-
mekeiket: Emmát, aki felnőttként tanító, és 
Jánost, aki később vízműves szakember, 
majd vállalkozó lett. 1964-ben férje a 
bányában elszenvedett balesete miatt 
könnyített munkára kényszerült. Csökkent 
a család jövedelme, Annus néninek is 
munkába kellett állnia. 34 éves volt, amikor 
elvégezte a Kereskedelmi Iskolát. Élelmi-
szerüzletben, majd a környei Ruházati 
boltban dolgozott. Szerette a munkáját,  
a munkatársait, és közben gyarapodott a 
család: unokái, dédunokái születtek. 

2008-ban elveszítette szeretett férjét, 
a hiánya nagyon megviselte, és ne-
héz volt újra talpra állnia. A vigaszt és 
örömet gyermekei, négy unokája, hat 
dédunokája és a kertészkedés jelen-
tették. Annus néninek a kilenc évtized 
alatt bőven volt része boldogságban, 
örömben, csodaszép időszakokban, de 
bánatban is… Legnagyobb fájdalma fia, 
János ez évben bekövetkezett halála. 
De továbbra is erőt adnak, szeretettel 
töltik el, mosolyra derítik az unokák, déd-
unokák. És – ahogy az eltelt 90 évben 
mindig – erőt ad Annus néni számára a 
hit. A nehézségeken mindig az Istenbe 
vetett hite és imái segítették át, és segítik 
ma is. A hosszú évek során a legnagyobb 
éltető ereje ma is a család szeretete,  
a hit, a tevékeny, aktív mindennapok, a 
munka öröme. 

A járvány miatt sajnos elmaradt a szemé-
lyes, meghitt köszöntés, ezért a Környei 
Hírhozón keresztül kívánunk mindkét 
Annus néninek sok-sok boldogságot, 
örömet, és további jó egészséget a falu 
egésze nevében!

Beke László polgármester   

Mentett kutyusokat 
támogatnak a környeiek
…folytatás az első oldalról.

Bárcsak megértenék az emberek, hogy 
az állatok ugyanolyan kiszolgáltatottak, 
s ugyanúgy függenek tőlünk, mint a gye-
rekek. Ezt a gyámságot ránk ruházták 
– James Herriot sorai jegyében hirdetett 
első alkalommal 2019-ben kutyaeledel 
gyűjtést a környei Művelődési Ház az 
április 4-ei Gazdátlan Háziállatok Világ-
napja alkalmából.

A gondolat megszületése Hadverő 
Katinkához, az intézmény munka-
társához köthető, aki nem sokkal 

korábban fogadott örökbe egy talált ku-
tyust, egyben az Oroszlányi Ebrendészeti 
Telep önkéntese, így a felajánlásokat 
értelemszerűen a város mentett kutyusai 
nevében fogadta a Művelődési Ház. 
Akkor egy hét alatt 114 kilogramm táp,  

9 kiló szalámi és pástétom, 39 darab kon-
zerv, 14 liter fertőtlenítőszer és jutifalatok 
érkeztek a mentett kutyusok megsegíté-
sére, a járvány okozta veszélyhelyzetben 
azonban a következő évben elmaradt 
a gyűjtés. 

A pandémia miatt a Művelődési Ház 
továbbra is zárva tart, a kollektíva mégis 
„megálmodta”, miként tudná idén is 
megvalósítani a jótékony akciót: az ado-
mányok az intézmény hátsó öltözőinek 
bejáratánál, a két ajtó között helyezhetők 
el április 9-éig, és máris szépen gyűlnek. 
A felajánlásokat a Művelődési Ház a 
mentett kutyusok nevében kis jelvénnyel 
hálálja meg, melyeket egyfajta "becsü-
letkosárkában" helyeztek ki a hátsó két 
ajtó között.

Az Oroszlányi Ebrendészeti Telepnek 
és a mentett kutyusoknak elsősorban 
felnőtt és kölyök szárazeledelre, konzerv-
re, kutyaszalámira, jutalomfalatokra és 
fertőtlenítőszerekre van szüksége.

Tisztelt Olvasó, 
Kedves Környeiek!

Az elmúlt egy esztendőben sajnos Önök 
is megtapasztalhatták, hogy korábban 
kiszámíthatóan, havi rendszerességgel 
érkezett a postaládákba a Környei Hírhozó, 
a pandémia miatt azonban bizony meg-
szűnt ez a tervezhetőség.

A z ok rendkívül egyszerű: a járvány-
helyzet szinte napról-napra változik, 
ehhez kapcsolódóan a korlátozá-

sok szabályozása is, így a nyomdai előkészí-
tés és előállítás miatt a lap hasábjain nem 
célszerű tájékoztatókat közzétenni, hiszen 
azok szinte biztosan aktualitásukat veszí-
tenék, mire önök kézbe veszik az újságot.

A járvány miatt sajnos nincsenek ren-
dezvények, programok, melyekről utólag 
tájékoztathatnánk önöket, a kulturális, 
közművelődési, szabadidős eseményeink 
egy része pedig az online térbe szorult. 
Ebből adódik, hogy rendszeresen felül kell 
vizsgálnunk a lap tervezett megjelené-
sét, és időnként döntenünk egy későbbi 
időpontról. Ezért fordulhat elő az is, hogy 
például a jelenlegi számban nem csupán 
a márciusban, hanem az áprilisban ünnep-
lő kerek születésnaposokat is köszöntjük, 
hiszen nem biztos, hogy az év negyedik 
hónapjában megjelenik az újság.

Mindezek ellenére kérjük, továbbra is 
kövessék figyelemmel az újságban meg-
jelenő információkat, és bízzunk benne, 
hogy az életünk mielőbb visszatér a régi 
kerékvágásba.

Addig is mindenki vigyázzon magára, 
vigyázzunk egymásra!

Beke László  

polgármester

Az avar és kerti hulladék szabadban történő 
égetésének szabályai

Bár a parlament által tavaly nyáron elfo-
gadott módosítás értelmében 2021. január 
elsejétől országszerte tilos az avarégetés 
és a kerti hulladék égetése, egy decem-
beri kormányrendelet szerint amíg fennáll 
a járvány miatti veszélyhelyzet, továbbra 
is az önkormányzatok hatásköre, hogy 
engedélyezik-e, és  milyen feltételekkel.

T ehát Környén is hatályos az avar és 
kerti hulladék szabadban történő 
égetéséről alkotott helyi rendelet, 

amely szerint a komposztálásra alkal-
matlan avar és kerti hulladék égetése 
belterületen minden év március 1-je és 
április 30-a, valamint szeptember 15-e és 
november 15-e között engedélyezett kizá-
rólag csütörtökön, pénteken és szombaton 

8 és 18 óra között. Ettől eltérő időben, tűz-
gyújtási tilalom ideje alatt, és nem kedvező 
meteorológiai viszonyok során tilos a nyílt 
téri égetés! 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
alapján külterületen az ingatlan tulaj-
donosa, használója legfeljebb 10 hektár 
egybefüggő területen végezhet irányított 
égetést az év bármely szakában és napján. 
Az irányított égetés végzésének időpont-
ját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal 
vagy helyrajzi számmal megadott helyét 
a megkezdés előtt 5 nappal a Tatabányai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez írásban 
kell bejelenteni. Az égetés megkezdése előtt 
gondoskodni kell, hogy a környezetre tűz- és 
robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetés köz-
ben a tűz nem hagyható magára őrizetlenül 

és veszély esetén azt azonnal el kell oltani! 
A külterületi irányított égetés bejelentésé-
hez szükséges bejelentőlap letölthető a 
komarom.katasztrofavedelem.hu internetes 
oldalról. Az „Irányított égetés bejelentőt” és 
a hozzá csatolandó tulajdoni lap másola-
tát, vagy a földhasználati lap másolatát a 
komarom.titkarsag@katved.gov.hu e-mail 
címre kell elküldeni. Tűzgyújtási tilalom ideje 
alatt külterületen is tilos a nyílt téri égetés! 

Az önkormányzati engedélyezési jogkör 
tehát CSAK A VESZÉLYHELYZET idejére 
biztosított, így kérjük, kövessék figyelem-
mel az ezzel kapcsolatos híradásokat, 
de az önkormányzat természetesen a 
Környei Hírhozón keresztül is tájékoztatja 
a lakosságot.
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Születésnaposok Megérkeztünk!
„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.”

Az előző Környei Hírhozó megjelenése óta egy kislánnyal 
gyarapodott községünk. Sok szeretettel köszöntjük a falu 
legkisebb lakóját,  

Szántó Arnold László és Nagy Amanda 
kislányát, Lénát!

Lénának és szüleinek 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!

Környe Óvodás Gyermekeiért 
Alapítvány beszámolója a 2020. évben 

végzett tevékenységéről

A Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány 2004-ben jött 
létre, fennállása óta sikeresen működik. Feladata elsősorban 
a környei óvodás és bölcsődés gyermekek intézményi ne-
velésének, fejlesztésének támogatása különböző eszközök 
beszerzésével, ajándékozás, rendezvények szervezéséhez 
anyagi támogatás biztosítása.

2020. január 1-én az alapítvány számláján 673 978 forint szere-
pelt. Bevételként 2020 októberében a személyi jövedelemadó 
1 százalékából 333 143 forintot könyvelhettünk el. Így az elmúlt 
évben 1 007 121 forintból gazdálkodhatott az alapítvány. 
A kuratórium döntése értelmében a következő terveink való-
sultak meg: 82 500 forintért az iskolába menő nagycsoportos 
gyermekeket mesekönyvvel ajándékoztuk meg. 481 190 forint 
összegben az udvaron használható közlekedési eszközöket 
vásároltunk a bölcsődés és óvodás gyermekek számára. 

A könyvelési díj és a banki költségek után a 2021. január 
1-jei egyenlegünk 403 696 forint volt. Lehetőségeinkhez mérten 
ezután is támogatjuk a környei óvodás és bölcsődés korú 
gyermekeket.

Az alapítvány kuratóriuma nevében köszönetemet fejezem 
ki támogatóinknak és továbbra is várjuk segítségüket.

Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány 
adószáma: 18614330-1-11

Tisztelettel:  

Nikáné Vadász Erzsébet, az alapítvány képviselője

Húsvéti „öröm”- HÍR
„Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, 

amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, 
amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdet-
jük az élet igéjéről…Ezt azért írjuk meg nektek, 
hogy örömünk teljes legyen.”

Kedves Testvérek!

Most ezen a helyen őszintén megvallom, 
hogy „hivatásos igehirdető” létemre is 
órákig vívódtam! Kitöröltem, majd újra 
vissza írtam azt a címet, amelyet a kedves 
olvasó a húsvéti gondolataim előtt szerep-
lő fejlécben olvashat! 

H iszen azt gondolom, hogy a jelen-
legi járványhelyzetben, ha nem 
is a józan eszünk, de a szívünk 

mindenképpen arra indít bennünket, hogy 
egy lépést hátra lépjünk és megkérdezzük 
önmagunktól és a körülöttünk élőktől is, 
hogy van-e minek örülnünk? Egyáltalán 
szabad-e örülnünk?

Talán rögtön érkezik a vád, hogy minek? 
miért? és egyáltalán! Hiszen hányan és 
hányan veszítették el a szeretteiket, a mun-
kájukat, a családjukat, a megélhetésüket 
a mi településünkön belül is! Hányan, de 
hányan veszítet tük el a biztosnak vélt 
életünket és mindennapjainkat! Testvérek! 
Olyan, mintha ez a vírus minden egyes 
molekulája az eddigi életünk egy-egy 
részterületét támadná meg és apránként 
szeretné megsemmisíteni! Mintha egyetlen 
tollvonással el akarná törölni a 2020 előtti 
éveket, a múltunkat, miközben a jelenünket 
és a jövőnket szinte észrevétlenül az örök 
bizonytalanság felé irányítja! 

Pedig – a szüleinktől, nagyszüleinktől is 
tudhatjuk- az emlékeinket, a személyesen 
megélt pillanatokat senki nem veheti 

el tőlünk, mint annak 
a bizonyosságát sem, 
amikor az Isten kegyel-
méből az életünk során 
megtapasztalhattuk az 
Ő valóságos és néha 
– valljuk be őszintén – 
már-már kézzel fogható 
jelenlétét, segítségét és 
megerősítését! 

Testvérek! 

A járványhelyzetre való 
tekintet tel, most nem 
söpörhetjük a szőnyeg alá a több mint két-
ezer éve valóságos és megmásíthatatlan 
örömhírt: KRISZTUS FELTÁMADT! VALÓBAN 
FELTÁMADT! Mert akkor egyszeriben olya-
nok lennénk, mint a tanítványok, akik Jézus 
kereszthalálát követően bezárkóztak egy 
házba és csendben, félelmek között várták, 
várták a következő lépést!  

Most nem lehet, hogy megnémuljunk 
és elhallgassuk, hogy ne tegyünk bizony-
ságot a körülöttünk lévők előtt: mi még 
mindig Isten által megszólított, elhívott 
emberek vagyunk, akik az életük során 
egyszer, kétszer, vagy akár már több mint 
százszor is megtapasztaltuk, hogy Isten 
gyermekei, Isten által szeretett emberek 
vagyunk! Emberek, akiket az Isten soha 
nem hagy magára! Akikről Isten minden 
körülmények között gondoskodik! Még 
most is! Hiszem, ezekben a napokban is 
minden nehézség, viszontagság és féle-
lem ellenére! 

János apostol azt mondja a fentebb 
idézett igeversben, hogy én láttam, én 
hallottam, a kezeimmel érintettem és én 
már csak ezzel együtt tudok élni! Ezt tudom 

hirdetni! Erről szeretnék bizonyságot tenni 
előttetek, hogy örömötök teljes legyen! 

Testvérek! Testvérek, akiket már megszó-
lított, elhívott az Isten! Testvérek, akik vala-
mikor az életünk során tapasztaltuk, hogy 
milyen, amikor Isten ott van és a Lélek által 
munkálkodik az életünkben, erősít, vigasz-
tal, bátorít, int és szeret! Testvérek, akik 
hallották már valaha a húsvéti örömhírt!  
Az idei húsvét ünnepen – amikor ismét 
nagyon kevés az esélye annak, hogy 
a gyülekezeten belül találkozhassunk- 
még nagyobb feladat bízatott ránk, mint 
eddig! 

Vigyük mi! Vigyétek ti is, akik már meg-
tapasztaltátok a Feltámadott Úrban való 
hit minden gazdagságát és reménységét, 
vigyétek az örömhírt, azok közé az em-
berek közé, akik körülötted vannak. Vidd 
az örömhírt, és mondd el, hogy Krisztus 
feltámadt! Én már tudom! Higgy Benne 
te is! Mert csak így lehet örömünk, teljes 
örömünk a nehéz körülmények és félelmek 
között is! 

Nagy Péterné 

lelkipásztor

„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, ünneplik kerek születésnapjukat:

90 esztendős
Fábián Józsefné sz. Hartman Anna (március 17.)

Haffner Jánosné sz. Rácz Anna (március 19.)

85 esztendős
Orosz Dezsőné sz. Simon Erzsébet (március 26.)

Biró Imre (április 2.)
Buzál Sándor (április 27.)

80 esztendős
Ötvös Pálné sz. Nagy Erzsébet (március 5.)

Domogál Istvánné sz. Bogár Margit (március 5.)
Sárközi Dénesné sz. Czunyi Mária (április 6.)

Kulman Lászlóné sz. Lincmaier Magdolna (április 10.)

75 esztendős
Eck Ferencné sz. Fegyveres Gizella (március 1.)

Erdei Józsefné sz. Mikó Ilona (március 24.)
Hüse Sándor (április 11.)

70 esztendős
Tkalcsits Ferencné sz. Korai Éva (március 1.)
Dics Istvánné sz. Keszler Margit (március 5.)

Prekob Ferenc (március 8.)
Maku Ferenc (március 8.)

Káldy Lajos József (március 15.)
Tompos József (március 22.)

Bella Sándor Ferenc (március 27.)
Kasziba  Béla (március 28.)

Keszler Jánosné sz. Fekete Edit (március 31.)
Reichnach Nándorné sz. Hadnagy Rozália (április 2.)

Pokk Lajos (április 26.)
Moszkály Józsefné sz. Tulkán Ilona (április 29.)

További jó egészséget 
és sok boldogságot kívánunk!

HÚSVÉTI HIÁNYÉRZET
Kedves Testvérek!

A vírus még mindig közöttünk van, de 
az idő sajnos nem áll meg, pláne 
nem akar lelassítani és nagyon 

úgy látszik már most, hogy ismét egy olyan 
Húsvéti ünnep felé közeledünk, amelyben 
sajnos nem lehetünk majd személyesen 
jelen a gyülekezet ünneplő közösségé-
ben! Nyilván a jelen körülmények között 
sok más fontosabb és kiváltképpen nagy 
erőfeszítést és fáradtságot igénylő nehéz-
ségek, feladatok és fájdalmak terhelik 
a mindennapjainkat, de azért meg kell 
valljam a testvérek előtt, hogy ezekben 
az időkben a lelkipásztori lét is számtalan 
módon próbára teszi az embert! Rendkí-
vüli módon hiányzik a gyülekezetünk, az 
ismerős és ismeretlen arcok, a vasárnapi is-
tentiszteleti közösség, a tekintetek, amelyek 
egyetlen rezdüléséből is láthattam, hogy 

együtt haladunk-e az Isten Igéjének meg-
ismerésében. De hiányoznak a gyüleke-
zeti alkalmak, a gyermekistentiszteletek, a 
konfirmandusok vagy fiatalok, akiket most 
csak a számítógép képernyőjén keresztül 
láthatok. De hiányzik … - és azt hiszem, 
hogy most a testvérek is hosszan tudnák 
mély folytatni a sort, mert bizony HIÁNYZIK 
oly sok minden más is, ami „régen” még 
másként volt!   

De a húsvéti üzenet éppen arra hív ben-
nünket, hogy bátran emeljük fel a fejünket! 
Merjünk nagy levegőt venni és a vihar hul-
lámai között, amelyek lehet, hogy most ép-
pen nagyon is összecsapnak a fejünk fölött, 
megragadni, belekapaszkodni és meglátni 
azt a Krisztust, aki mindezeket a fájdalma-
kat velünk együtt hordozza! Sőt, a java 
részét már elhordozta és felszegeztetett érte 
a keresztfára! Az Ő feltámadása az, ami 
reményt kelthet bennünk! Nem vagyunk 

egyedül ha hiányzik, ha hiány érzetünk 
van! Mária, Péter és János, a sírhoz érkező 
tanítványok is így érkeztek meg húsvét haj-
nalában a sírhoz és ebben az elveszettnek 
hitt állapotukban kapták a bizonyosságot: 
Feltámadt! Valóban feltámadt! 

Sajnos – a jelen körülmények között nagy 
valószínűséggel csak ezen újság hasábjai-
ról, de teljes szívemből kívánom és imádsá-
gainkban ezután is könyörgünk érte, hogy 
mindnyájuk élete és Húsvéti ünneplése az 
idén is legyen olyan, amiből nem hiányzik 
a Krisztus! Hanem igen is bizonyosságunk 
van afelől, hogy „Velünk az Isten”.

Áldott, Krisztus jelenlétében eltelő Húsvét 
ünnepet kívánunk kedves mindnyájuknak 
a Környei Református Missziói Egyház-
község presbitériuma és lelkipásztorai 
nevében!

Nagy Péter 

lelkipásztor
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„Múltunk 
a jelenben, 
egy nap  
népviseletben” 
2015-ben egy új kezdeményezés in-
dult a sok világnap között: Legyen a 
népviseletnek is egy napja! Vegyük 
fel egy hétköznapon a magyaror-
szági német népviseletünk vagy a 
magyar népviselet egy darabját 
(szoknya, mellény, blúz, pántlika), és 
tegyünk ünneppé egy átlagos napot! 
Idézzük meg őseink emlékét és mu-
tassuk be örökségünket a mindenna-
pokban. Erről szól a népviselet napja 
és a TrachtTag is, immár hetedik éve. 

Ha szeretnéd megmutatni a viseleted, 
készíts magadról április 24-én egy fotót, 
és legkésőbb 26-án 12 óráig küldd el 
a neveddel, életkoroddal a muvhaz@
kornye.hu e-mail címre, hogy a Műve-
lődési Ház facebook oldalán létrehoz-
hassunk egy virtuális viselet bemutatót. 
A kezdeményezéséhez csatlakozhatsz 
egyedül, a családoddal, a csoportod-
dal, az iskoláddal, az óvodáddal, a 
barátaiddal, de kérünk, hogy tarts be 
az aktuális járványügyi korlátozásokat! 

Jegyezd fel a naptáradba
az április 24-i dátumot,  

és szólj a barátaidnak is! 

Pörögjenek a szoknyák, 
dobogjanak a csizmák, 
repüljenek a pántlikák!

Mindenkinek  
kellemes TrachtTag-ot!

Tirhold Kármen,  

a Német Nemzetiségi  

Önkormányzat Környe elnöke

Új életmentő eszközzel gazdagodtak 
a környei önkéntes tűzoltók, 
formaruhákat is vásárolnak

Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde
Óvodai beiratkozás

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere által 
kiadott 19/2021 (III.10.) EMMI határozatra 
hivatkozva a 2021/22. nevelési évre a 
beiratkozás kétféleképpen történhet: 
Az óvodába a 2021/2022. nevelési évre 
elektronikusan is be lehet iratkozni. Ké-
rem a kedves Szülőket, hogy elsősorban 
ezt a beiratkozási formát részesítsék 
előnyben!

Az elektronikus beiratkozás menete: 
Óvodai felvételi űrlap kitöltése, és meg-
küldése 2021. április 22-ig e-mailben, 
a kornyevackor@gmail.com címre. 
Az e-mailhez csatolni szükséges a be-
iratkozáshoz szükséges dokumentumok 
másolatát.

Óvodai felvételi  
űrlap elérhetősége:

• e-mail-ben igényelhető a 
kornyevackor@gmail.com címen

• letölthető az óvoda honlapjáról:  
http://vackorovoda.kornye.hu/

Aki nem az elektronikus beiratkozás lehe-
tőségét választja, azoknak az óvoda – a 
járványügyi szempontok figyelembevé-
telével – beosztást készít a 2021/2022. 
nevelési évre történő beiratozás időpont-
jára vonatkozóan. A beiratkozás időpont-
jának egyeztetése a 06-34/473-089-es 
telefonszámon történik, munkanapokon 
7.30–12.00 óráig. 

A beiratkozás időpontja: 2021. április 20-
22. (kedd, szerda, csütörtök) 8.00–16.00. 
A beiratkozás helye: Környei Vackor 
Óvoda és Bölcsőde, 2851 Környe, Alkot-
mány u. 5.

Elektronikus beiratkozás esetén a be-
iratkozáshoz szükséges iratokat kérem, 
hogy szkennelve, vagy fotózva csatolják 
az e-mailhez. Az eredeti irat bemuta-
tására a nevelési év első napján kerül 
majd sor. (Személyes beiratkozás esetén, 
a helyszínen kell bemutatni a dokumen-
tumokat.)

A beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi 
kivonata,

• a gyermek lakcímkártyája, 
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek személyi igazolványa, 

amennyiben rendelkezik vele
• sajátos nevelési igényű gyermek 

esetében: szakértői vélemény.

Az óvodai beiratkozásra várjuk azon a 
szülők jelentkezését, akiknek gyermeke 
2021. augusztus 31-ig betölti a harmadik 
életévét. Azok a szülők, akiknek a gyer-
meke, 2021. augusztus 31. után tölti be 
3. életévét, gyermekük óvodai felvételi 
kérelmét jelezzék az intézményben, és 
óvodai felvételükről a jogszabályban 
megfogalmazott előírásoknak megfele-
lően dönt az intézmény vezetője.

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket 
is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, három éves és annál idő-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.”

Az óvodai felvételről az óvodai férőhe-
lyek függvényében az intézmény vezetője 
dönt az érvényes jogszabályi előírás alap-
ján. Az intézményvezető 2021. május 22-ig 
írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás 
eredményéről. Az óvodavezető döntése 
ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől 
számított tizenöt napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

Bölcsődei beiratkozás
A bölcsőde 24 hónapos kortól 3 éves 
korig nyújt napközbeni ellátást a kisgyer-
mekek számára. A járványügyi helyzetre 
való tekintettel, a gyermekek és a csalá-
dok egészségének védelme érdekében 
bölcsődénkbe a beiratkozás a felvételi 
kérelem kitöltésével, és e-mailen történő 
megküldésével lehetséges.

A felvételi kérelem beérkezési 
határideje: 2021. április 22.

A felvételi kérelem letölthető az intézmény 
honlapjáról (vackorovoda.kornye.hu), 
igényelhető a kornyeboli@gmail.com 

e-mail címen, illetve igény esetén az 
intézményben kinyomtatott példány is 
átvehető, telefonon (34/473-089) vagy 
e-mailben (kornyeboli@gmail.com) előre 
egyeztetett időpontban.

Beiratkozáskor a jelentkezési laphoz 
csatolni kell a gyermek nevére kiállított 
személyazonosságot igazoló hatósági 
igazolványok (lakcímkártya, TAJ kártya), 
továbbá a szülő lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány másolatát vagy fény-
képét, a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatának másolatát, a gyermek 
egészségügyi kiskönyvének azon olda-
lainak másolatát, melyek az oltásokat 
és az utolsó státuszvizsgálatot tartal-
mazzák. A beiratkozáshoz szükséges 
iratok eredetiben való bemutatására, 
és a munkáltatói igazolások leadására 
legkésőbb a gyermek első bölcsődei 
nevelésének napján kerül sor.

A gyermek bölcsődei felvételéről az 
intézményvezető dönt, és a szülőt írásban 
2021. május 22-ig értesíti. 

A 2021/22. nevelési év első napja: 
2021. szeptember 1. (szerda)

Az új gyermekek fogadása a nevelési 
év első napjától folyamatosan történik. 
A felvétellel kapcsolatos további kér-
désekre telefonon (34/473-089), illetve 
e-mailben (kornyevackor@gmail.com) 
tudunk válaszolni!

Pekár Zita intézményvezető

300 ezer forint értékű, vissza nem téríten-
dő kiegészítő támogatásban részesült a 
Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója által meg-
hozott egyedi döntés alapján a Központi 
Maradványelszámolási Alapból. A környei 
önkéntes tűzoltók a támogatást 11 forma-
ruházat (nadrág, gyakorló dzseki, tűzoltó 
címeres hevederöv) vásárlására fordítják. 

A z egyesület háza tájának másik 
örvendetes híre, hogy a közelmúlt-
ban nagy álmuk vált valóra, hiszen 

támogatók segítségével egy használt 
Weber-Rescue hidraulikus feszítő-vágó 
készülékkel gyarapodott eszközállomá-
nyuk. A hidraulikus kisgépet a balese-
teknél beszorult sérültek kimentésénél 
tudják hatékonyan igénybe venni, mivel 
gyorsan készenlétbe helyezhető és köny-

nyen használható. A közel 650 000 forint 
értékű eszköz beszerzésében a Fóthi Kft., 
a Baracskai Gép Kft., az Eck Fa Kft., a 
Kesztler Klíma Kft., a M-U-T Hungaria Kft., 
valamint a Transintertop Kft. támogatta az 
egyesületet, a fennmaradó rész kiegészíté-
sében jelentős szerepe volt Környe Község 
Önkormányzatának is, amely az éves 
működési költségek támogatása mellett 
az eszközbeszerzésekhez is rendszeresen 
hozzájárul.  A szett tartalmaz egy feszítőt, 
egy vágóollót, egy motoros tápegységet, 
valamint 2 darab 10 méteres tömlőt lánc-
készlettel. Az egyesület az eszköznek kö-
szönhetően ezután még hatékonyabban 
tud részt venni a műszaki mentéseknél, 
a sérültek kiszabadításánál. Az önkéntes 
tűzoltók a 2020-as évben összesen 63 
esetben avatkoztak be káreseménynél, 
míg idén már 10 alkalommal volt szükség 
a 25 fős önkéntes állomány segítségére.



A Vándor Fakanál idén  
is gazdára vár!

Verseljünk 
közösen!

Bár a közös Családi Majális és főzőver-
seny sajnos idén is elmarad a környei 
tó partján, a Vándor Fakanál ezúttal is 
gazdára vár! A környei önkormányzat 
a járvány miatt már a második virtuális 
főzőversenyt hirdeti meg a falubeli csa-
ládok, háztartások részére.

A nevezőknek semmi mást nem 
kell tenniük, mint május 1-jén az 
otthonaikban elkészíteni bog-

rácsban, sütőlapon, kondérban, bármely 
tetszőleges módon a kiválasztott ételt, és 
közben fotózni, fotózni, fotózni!

A főzésről és a végeredményről négy 
képet kell eljut tatni elektronikusan a 
muvhaz@kornye.hu e-mail címre május 
2-án 12 óráig névvel, lakcímmel, tele-
fonszámmal, e-mail címmel és az étel 
elnevezésével, receptjével. (A receptet 
csak az első helyezett esetében tesszük 
közzé.) Kérjük, hogy az egyik képen a kész 
étel, a több fotón pedig a készítő család, 
háztartás tagjai is legyenek láthatók. 

A nevezők által elküldöt t képeket 
az önkormányzat a Művelődési Ház 
facebook oldalán teszi közzé, ahol 
like-okkal lehet szavazni május 7-én 15 
óráig. A Vándor Fakanalat az nyeri el, 
aki a legtöbb szavazatot gyűjti össze a 
négy fotóval, de természetesen a 2-3. 
helyezet t is ajándékot vehet át egy 
későbbi időpontban. (Amikor – nagyon 
bízunk benne, hogy – a 2020-as virtuális 
főzőverseny díjazottjai számára is átad-
hatjuk az ajándékokat!)  

Bár az ízlelőbimbók próbája ezúttal (is) 
elmarad, és a fotók alapján a tálalás, kül-

csín lesz a mérvadó, bízunk benne, hogy 
ismét sokan neveznek (a remények szerint 
utolsó) virtuális főzőversenyre! Kérjük, 
hogy a járványhelyzetre való tekintettel, 
és egészségük, mindannyiunk egészsé-
ge megőrzése érdekében a főzés, a kö-
zös családi program során is tartsák be 
az aktuális korlátozásokat, a higiénikus 
és távolságtartási szabályokat!

Bővebb információ Salamon Gyöngyi-
től kérhető a muvhaz@kornye.hu e-mail 
címen, illetve a 30/3874690-es telefonszá-
mon hétköznapokon 10 és 16 óra között.

Sajnos idén is elmarad a környei Mű-
velődési Ház és a Községi Könyvtár 
közös Költészet Napi programja, ezért 
a szervezők virtuális verselésre hívnak 
mindenkit a facebookon. Töltsük meg 
versekkel a Művelődési Ház oldalát 
április 4-étől, hogy április 11-én, József 
Attila születésnapján legalább 1905 
verssel tiszteleghessünk a magyar köl-
tészet egyik legkiemelkedőbb alakja 
előtt. Aki teheti, kövesse a Művelődési 
Ház közösségi profilját, a részletek április 
elején jelennek meg.

József Attila

DRÁGA BARÁTAIM

Drága barátaim, kik gondoltok még a bolonddal,
nektek írok most, innen, a tűzhely oldala mellől,
ahova húzódtam melegedni s emlékezni reátok.
Mert hiszen összevegyült a novemberi est hidegével
bennem a lassúdan s alig oldódó szomorúság.
Emlékezzetek ott ti is, és ne csupán hahotázva 
rám, aki köztetek éltem s akit ti szerettetek egykor.

1937 novembere


