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Az első áldozat
Ragyogó napsütésben tisztelegtek októ-
ber 23-án a mártírhalált halt Puskás Sán-
dor emlékére állíttatott márványtáblánál 
Környebányán. A kegyelet virágainak 
elhelyezésével hajtottak fejet a hősök 
előtt, megemlékezve a 22 esztendős 
környebányai fiatalemberről is, aki ötöd-
éves orvostanhallgatóként utazott 1956 
októberében a fővárosba, ahol 23-án 
este 8 és 9 óra között érte halálos lövés. 
Emlékére a fáradhatatlan Puskás Sándor 
kutató, Svétecz László† kezdeményezésére 
a forradalom fél évszázados évfordulóján 
állítottak emlékművet, azóta minden év 
október 23-án ott hajtanak fejet.  

Megszépült Tőlük  
a világ…

A környei Nő Klub állandóan mozgásban lévő, kreativitásban, 
jótékonykodásban gazdag története tíz esztendeje, 2011. október 
3-án kezdődött. Nyugdíjba vonulsz, egyedül maradsz, minden 
rád szakad. Miért? Mert otthon vagy… - kavarogtak tíz éve a gon-
dolatok Németh Lajosné fejében, aztán Hajmáné Kalocsai Éva 
könyvtáros invitálására létre is jött az első találkozó az olvasóte-
remben. A nyugdíjas klub alapításának gondolata fel sem merült, 
hiszen a tevékeny, mozgalmas, vidám közös időtöltést célozta 
meg Marika, így kézenfekvően érkezett a Nő Klub elnevezés. 

E leinte beszélgetéssel, némi kézműveskedéssel múlatták 
az időt, majd Marika Kovács Erzsi egykori népszerű dalát a 
képzeletbeli zászlójukra tűzve újat álmodott: szövetkezzenek 

az „adni, sokkal jobb, mint kapni” mottóval. 

Bognár Lilla Viktória:  
Európa Bajnok

A DanceArt Táncstúdió három szorgal-
mas versenyzője gyönyörű sikereket 
aratott az idei Európa Bajnokságon. 
Környéről Bognár Lilla Viktória, vala-
mint Rajcsány Gréta, Mórról pedig 
Flatsker Kinga Zsófia indult a Magyar 
Látványtánc Sportszövetség által szer-
vezett Európa Bajnokságon.

R ajcsány Gréta gyermek korcso-
portban és show mazsorett kate-
góriában Arany Minősítést ért el, 

Bognár Lilla Viktória junior korcsoport-
ban, tradicionális két botos mazsorett 
kategóriában I. helyezést ért el, ezzel 

megszerez te az 
Európa Bajnoki 

címet.
A lányok 
s z u p e r 

é lmé -
nyek-
kel gazdagodtak, elmondásaik 
szerint céljuk továbbfejlődni és 
még több versenyen megmé-
retni magukat a jövőben. 

Soós Krisztina

DanceArt 

Táncstúdió

Õ 2 oldal

Õ 3. oldal

Bognár Lilla Viktória
Rajcsány Gréta
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Az első áldozat
…folytatás az első oldalról.

A z 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére rendezett ün-
nepség Környén hagyományosan 

a református templomban kezdődött, ahol 
Visnyei László plébános és Nagy Péter 
református tiszteletes tartott ökumenikus 
istentiszteletet, majd a megemlékezés 
a Művelődési Házban folytatódott, ahol 
Pákozdi Ferenc tartott emlékező beszédet. 

Az alpolgármester a 65 évvel ezelőtti 
események felidézését követően hang-
súlyozta: az akkor létrehozott és megala-
pozott értékekre a mai napig vigyáznunk 
kell, és tennünk azért, hogy a jövőben is 
megmaradhassanak, hogy a jövőben is 
biztosíthassák az itt élő emberek önrendel-
kezését! Ápolnunk kell az 56-os események 
emlékét, őriznünk kell a hagyatékát, amely 
garanciát biztosít arra, hogy az itt élők 
biztonságosan tervezhessék jövőjüket. 
Gondoskodnunk kell arról, hogy a jelen és 
jövő nemzedékei méltóképp emlékezhes-
senek a forradalomról és a szabadság-
harcról, hogy szívükben tovább vigyék a 
szabadság lángját, és az úgy világítson, 
hogy a zsarnokság árnyéka örökre elkerülje 
hazánkat.

A forradalomnak és a környebányai  
Puskás Sándornak állított emléket az a 
zenés színdarab, melyet „Az első áldozat” 
címmel mutat tak be a KaDarkölykök 
környei és bokodi színjátszósai. A darabot 
a Lukonits Ottónéval, született Puskás Kata-
linnal öt éve készített interjú és Dr. B. Stenge 
Csaba hadtörténész kutató tanulmányai, 
valamint Szűcs János bokodi településku-
tató információi alapján írta Dallos Zoltán, 
felidézve benne a környebányai orvostan-
hallgató életének mozzanatait, és a végze-
tes október 23-ai eseményeket, halálának 
körülményeit, testvérének kétségbeesését, 
és hat évtizeden átívelő hallgatásba burko-
lódzásának okait: „eddig miért burkolóztam 
hallgatásba? Ön élt már a Kádár korszak 
idejében? Nem kedvelték az 56-os halot-

takat. Senkit nem akartam bajba keverni. 
Nem sok kellett akkor, hogy „kellemetlen” 
helyzetbe kerüljön bárki... hogy szépen 
fejezzem ki magam... Érezhető volt akkor, 
hogy valami történik az országban, de 
engem lekötöttek a családi gondok. Én 
harmadéves, a bátyám ötödéves hallgató 
volt, egymástól távoli kollégiumokban Bu-
dapest két végén. Utoljára 1956. október 
21-én láttam élve Sándort: pénteken men-
tem haza Környebányára, ő szombaton, s 
azon a vasárnapon megtartottuk a leendő 
férjemmel az eljegyzést. A bátyámnak ez 
volt az utolsó otthonléte. Akkor nem gon-
doltuk volna, ha kimegy a kertkapun és 
becsukja, ez lesz az utolsó. Hányszor, de 
hányszor hallottam, hogy nyílik a kertkapu 
és jön haza...”

Dr. B. Stenge Csaba hadtörténész tanul-
mányában Puskás Sándor csoporttársa, 
Német János így emlékezik: október 23-
án is a nap úgy indult számunkra, mint a 
többi… délelőtt azonban futótűzként az a 
hír kezdett terjedni, hogy délután 2-kor a 
belső klinikai telep udvarán gyülekezzenek 
a hallgatók minél többen, mert tüntetés 
lesz… Valóban, kora délutánra hatalmas, 
több száz főnyi tömeg jelent meg… Tízes so-
rokba rendeztek bennünket… A menetben, 
eléggé az elején, ott meneteltünk egymás 
mellett mindhárman, Pap János, Puskás 
Sándor és jómagam…

Az évfolyamtársai zöménél idősebb Pap 
János később is sokszor elmondta szűk 
baráti körben annak az estének az ese-
ményeit: a Pollack Mihály térre néző hátsó 
oldalon, egy padon megpihenve figyelték 
a fejleményeket. Pap János a padon ült, 
Puskás Sándor pedig a pad támlájára 
telepedett… Körülbelül velük szemben volt 
a Rádió kerítéséhez tartozó nagy vaskapu. 
Sötét volt már, de a tömeg még nem volt 
nagyon sűrű, bár a Pollack Mihály téren, 
a Rádió kerítésénél sok ember tolongott. 
Ekkor a nagy vaskapu kissé kinyílt, lövések 
hallatszottak. Lent a tömeg a téren szétsza-
ladt, ők a Múzeumkertben hasra vágták 
magukat. Puskás Sándor is előrebukott, de 

fél lába fent maradt a padon. Pap János 
szólt is neki, hogy feküdjön rendesen, ő 
azonban nem válaszolt…

Feltehetően a nyolc órától negyed kilen-
cig tartó dogmatikus Gerő-beszéd által fel-
korbácsolt indulatok, a tömeg felzúdulása 
váltotta ki valamikor negyed kilenc után azt 
a sortüzet, melynek egy lövedéke halálos 
sebet ejtett Puskás Sándoron. A konkrét 
tényadatok és bizonyítható dátumok isme-
retében Dr. B. Stenge Csaba hadtörténész 
biztos abban, hogy ő volt az első áldozat a 
Magyar Rádiónál. Őt tartották első áldozat-
nak a Baross utcai II. sz. Sebészeti Klinika dol-
gozói, valamint egyetemi évfolyamtársai is.

A fiatalok szívvel, lélekkel előadott, 
megrázó műsorát az emlékező közönség 
vastapssal, könnyes tekintetekkel köszön-
te, majd a Kegyeleti Parkban található 
Kopjafánál rótta le tiszteletét. Elsőként  
Dr. B. Stenge Csaba hadtörténész hajtott 
fejet, az önkormányzat nevében Pákozdi 
Ferenc alpolgármester és Orlovits Tímea 
jegyző, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Környe képviseletében Tirhold Kármen 
elnök és Dörner István képviselő, a pártok, 
civil szervezetek, az általános iskola diák-
önkormányzatának képviselői helyezték 
el a kegyelet virágait, és a megjelentek a 
kegyelet mécseseivel üzentek, hogy ma is 
vigyázzák, őrzik 1956 csodáját. 

Köszönet a környebányai közreműkö-
désért Bolemányi Magdolnának, Bozó 
Kucskár Anikónak, a környei előadá-
sért Dallos Zoltánnak, Karap Diánának, 
Horváth Györgynek, Vanya Balázsnak. 
Köszönet a KaDarkölyköknek, Bicsak And-
reának, Boldog Zsófiának, Cser Tímeának, 
Csizmadia Leilának, Erdélyi Balázsnak, 
Fazekas Veronikának, Görcsi Majának, Jó-
nás Szabolcsnak,  Krupánszki Ramónának, 
Kulcsár Krisztinának, Licskó Noéminek, 
Mészáros Annának, Murányi Kingának, 
Nagy Antóniának, Peredi Dórának, Szik-
szai Glóriának, Tisch Andrásnak, Tóth Eliza 
Virágnak, Tóth Kírának, Válóczi Laurának, 
Végh Viktóriának, a felvétel készítéséért 
Hajma Mihálynak!

Megszépült Tőlük a világ…
…folytatás az első oldalról.

A szokásos csütörtöki találkozóikon meg-
szaporodtak a kézműves alapanyagok, 
újabb és újabb technikákat sajátítottak 
el, a polcokon pedig szépen gyűltek az 
általuk alkotott csodák, bennük a szívükkel, 
lelkükkel. Minden árusítási lehetőséget 
megragadtak, s nem csupán helyben, 
hiszen gyönyörű standjukkal ők képviselték 
Környét két alkalommal is a megyeszék-
hely Kulturális Piacán, és Oroszlányban is 
sikerrel mutatkoztak be a Civileké a Ház 
programsorozat keretében. De nemcsak 
bemutatkoztak, baráti szálak is szövődtek 
a város hasonló klubjának tagjaival, és  
Zsombolyai Mária festőművésszel. Szá-
mukra nem létezik lehetetlen: 2015 márci-
usában megálmodták, majd több hónap 
alatt elkészítették és az önkormányzatnak 
ajándékozták Környe és az ország címerét. 
A két alkotás megszámlálhatatlan rózsából, 
43 méter szaténszalagból, 5,6 méter zsinór-
ból, gyöngyökből, mozaik lapocskákból állt 
össze, és bizony volt, hogy szétbontották, 
újrakezdték, mígnem olyanná vált, amilyen-
né szerették volna. Később Környe testvér-
települése, Tardoskedd címere, és hazánk 
megyetérképe is elkészült a kitartásuknak, 
kreativitásuknak, tengernyi munkaórájuk-
nak köszönhetően. 

Tíz év, hét közös karácsony, hét szeretetün-
nep varázslata a szerényebb körülmények 
között élők számára. Bár a pandémia miatt 
tavaly elmaradt, a kézműves termékeikből 
származó forintokból az elmúlt évben is 
rengeteg élelmiszert vásároltak, s juttatták 
el azokhoz, akik a leginkább rászorulnak. 
Mára talán a kétszázat is meghaladja 
azoknak a környei gyerekeknek, férfiaknak, 
asszonyoknak a száma, akiket az eltelt évek 
során megajándékozott a Nő Klub: nagyjá-
ból 1,7-2 millió forintot fordítottak jótékonyko-
dásra, élelmiszerre, gyermekruhára váltha-

38-an az év utolsó véradásán
Az év utolsó véradására várták a környeieket 
október 27-én a Művelődési Házba, ahol a 
körülményeket természetesen ezúttal is a jár-
ványhelyzetnek megfelelően alakították ki: a 
donorokat részletes tájékoztató, kézfertőtlenítés, 
testhőmérséklet mérés fogadta, díjmentesen 
biztosították a szájmaszkot, saját használatú 
tollat, és a csokoládé, sör, üdítő mellett gondo-
san előrecsomagolt péksüteménnyel, szend-
viccsel hálálták meg az önkéntesek számára 
a véradást.

A z októberi véradáson megjelentek száma 
végül az előző két alkalomhoz hasonlóan 
alakult. Idén összességében pontosan 

176-an adtak vért Környén: a január kiemelke-
dőnek bizonyult, hiszen 58-an nyújtották karjukat, 
áprilisban és júliusban 40-en, míg októberben 
38-an, köztük első alkalommal Bódi Viktória. 
Mindannyiuknak hálás köszönet!

tó ajándékutalványra, 
egyedül élők egy havi 
étkezésének a kifizeté-
sére. Nem szólva azok-
ról a gyerekekről, akik 
számára operabérletet 
vásároltak, kirándultak 
velük a Gellért hegy-
re, Várker t bazárba, 
Nemzeti Színházhoz, 
olyan élményekhez jut-
tatva őket, amely talán 
soha nem adathatott 
volna meg nekik. Egy 
felhíváshoz csatlakozva 
sapkákat, sálakat kötöt-
tek csángó gyermekek 
számára, és megszám-
lálni sem lehet, hány 
rendezvényen, progra-
mon kézműveskedtek 
lányokkal, fiúkkal végtelen szeretettel és 
kedvességgel még akkor is, amikor a fes-
tő, ragasztó, vágó, gyöngyöző, szalagozó 
gyerkőcök száma hosszú órák alatt sem 
csökkent, szusszanásnyi időt sem hagyva 
a klub tagjainak. 

Az évek során mind jobban ismertté, 
elismertté, megbecsültté váltak, s mind 
könnyebb dolga akadt Marikának, ami-
kor – ő fogalmazott így – kunyerálni indult. 
Támogatóik egy része forintokkal, mások 
gyermekjátékokkal, ruhákkal, kézműves 
alapanyagokkal segítik a klubot, ők pe-
dig évről-évre „felderítik”, kik azok, akikkel 
a sors önhibájukon kívül nem bánik túl 
kegyesen, s mivel tudnának a leginkább 
segíteni. A karitatív tevékenységük révén 
baráti kapcsolat alakult ki az Idősek 
Klubjával, az iskolával, óvodával, így a 
születésnapi összejövetelen a támogatók, 
a Művelődési Ház kollektívája mellet t 
természetesen ezen intézmények vezetői 
is köszöntötték a hölgyeket, mindannyian 
köszönetüket fejezve ki az értékteremtő 

közösség számára, s azt kívánva, hogy 
– idézve Kovács Erzsi dalából – még hosz-
szú-hosszú esztendőkön át szépüljön meg 
tőlük a világ: Adni sokkal jobb, mint kapni. 
Adni, csak ez a szép. Érzést, szeretetet adni, 
S hinni, hogy egy lépés csak az ég. Adni 
annak, aki bántott, S kérni, ne bántson 
tovább. Adni megváltást és álmot, hogy 
megszépüljön tőlünk a világ… Adni, akkor 
is, ha nincsen. Adni, szívből igazán. Együtt 
osztozni a kincsen. Nincs a földön ennél 
szebb talán.
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A svábok bejövetele után
Adam Müller-Guttenbrunn három regé-
nyének, az Imedias Kiadó gondozásában 
megjelent magyar fordítását mutatta be 
október 14-én a Művelődési Házban Lóczy 
István. A kiadó vezetője a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Környe meghívására 
érkezett a településre, s bár a könyvbe-
mutatón zömmel idősebbek vettek részt, 
Tirhold Kármen elnöktől megtudtuk, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat az iskola 
könyvtári állománya számára is vásárol a 
könyvekből, hiszen a cél, hogy megismer-
tessék a fiatalokkal a régi svábok életét, 
a betelepítésüket, kitelepítésüket, és azt 
követően az életüket. 

A szerző műveinek kiadása né -
hány éve szerepel a kiadó prog-
ramjában. A történet a svábok 

bejövetelével kezdődött, és végül egész 
érdekes tör ténetszálak kerekedtek ki 
ezekből a regényekből – mondta el Lóczy 
István. Adam Müller-Guttenbrunn 1923-
ban Bécsben hunyt el, a bánáti svábok 
nemzeti írója volt. Kis faluban született, 
pontosan ismerte a világát, és fontosnak 
tartotta, hogy ezeket a hagyományokat 
kutassa, Bécsben rengeteget időt töltött 
a levéltárakban, hogy tisztázza a történeti 
vonatkozásokat, és a saját emlékeiből is 
építkezett. A könyvbemutató résztvevői 

ezúttal a „Sváb családregény”, az „Egy ifjú 
sváb viszontagságai Magyarországon”, és 
a „Szülőföld harangjai” című regényekkel 
ismerkedhettek meg. Bár a három könyv a 
betelepítés korszakát is felidézi, de inkább 
az 1800-as évek falusi társadalmát, falusi 
világát mutatja be, amelyről írott forrás 
viszonylag kevés van. Az időrendben a 
legutolsó „Sváb családregény” 1918-ban 
született, de a háborúról nincs benne szó. 
Az 1848-at követő évtizedekben játszódik, 
egy „sváb” iparoscsalád sorsán keresztül 

mutatja be a falu, az egész német közös-
ség életét, gondolkodását. A jólétet senki 
sem kapta ajándékba. A regény szemlé-
letesen ábrázolja a „svábok” áldozatait 
a családjuk boldogulása érdekében: az 
első telepesek súlyos döntését, a szeretett 
Óhaza elhagyását, a gazdák szakadatlan 
munkáját a földeken és a házuk körül, a 
kisebb gyerekek mostoha sorsát, mivel a 
földeket nem osztják szét, és az iparos le-
gények több évig tartó vándorútjait azért, 
hogy elsajátítsák a mesterségüket.

Antikvár: rekordösszeg az adományládában
Ötödik alkalommal szervezett Antikvárt 
a környei Művelődési Ház és a Községi 
Könyvtár szeptemberben, a 11 napos 
nyitvatartási idő alatt nagyjából ezer 
könyv cserélt gazdát. A kezdőállomány 
a Művelődési Ház padlásáról érkezett, de 
ezúttal is bőven akadtak olyanok, akik 
nemcsak vittek, hanem hoztak is, így a 
kínálat folyamatosan frissült. 

A visszatérő vendégek tehát azt 
tapasztalhat ták, hogy az asz-
ta lokon sorakozó mennyiség 

szemlátomást nem csökken, ezért is volt 
érdemes akár naponta böngészni, hiszen 
bármelyik dobozból előbukkanhatott a 
keresett kincs. A kutatásban természe-
tesen a szervezők is segítettek, hiszen az 
eltelt évek tapasztalatai alapján már jól 
ismerik a „törzsvendégeket”, s hogy ki, 
melyik szerző műveit kedveli, gyűjti, vagy 
milyen tematikájú kiadványokat keres. 
Egy úr kérését azonban a legnagyobb 
segítőszándék ellenére sem sikerült tel-
jesíteni, ő listát szeretett volna a könyv-
állományról…  

A kínálatból természetesen – mint min-
dig – mindenki díjtalanul válogathatott, a 
kihelyezett adományládában összegyűlt 
forintokkal a szervezők hagyományosan a 

Vöröskereszt környei szervezetét támogat-
ták. Az adományláda tartalma pedig ismét 
jólesően jelezte, hogy a kezdeményezés 
beváltotta a kezdetekkor megfogalmazott 
célt: a szerényebb körülmények között 
élőknek is lehetőséget biztosítani, hogy 
könyvszeretővé váljanak, s hogy megőriz-
zék, hogy továbbadják könyvszeretetüket... 

Az adományláda az Antikvár október 13-ai 
zárásakor rekordösszeget, 74.100 forintot 
tartalmazott, és ezúttal is megfért egymás 
mellett a 20, 100, 200 forintos érme, az öt-
százasok, ezresek, és a legnagyobb címletű 
papírpénz. 

Folytatás 2022 januárjában, amikor ismét 
Szabad a Téka! 

SzületésnaposokMegérkeztünk!
„Csak folytasd minden dolgodat… 

Megérik majd munkád gyümölcse, 
Kertedből kipusztul a gaz... 

Teremtő zápor hull a földre… 
Jogod van fényre… És örömre....”

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

90 esztendős

Fikner Györgyné sz. Bugár Éva (november 22.)

85 esztendős

Oláh Jánosné sz. Csaba Katalin (november 23.)

80 esztendős

Nagy Béláné sz. Dikó Mária (november 4.) 
Sátor Albert (november 9.) 

Bódi Lajosné sz. Ráffai Erzsébet (november 17.)

75 esztendős

Tóth Béla (november 25.)

70 esztendős

Becker Istvánné sz. Czigle Anna (november 17.) 
Magócs József (november 21.) 

Pázmándi Jánosné sz. Talián Erzsébet (november 25.)

Valamennyiüknek  
további jó egészséget  

és sok boldogságot kívánunk!

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

– mindenkinél jobban téged így szerettelek.”

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

Sok szeretettel köszöntjük a legkisebbeket: 

Dr. Reichnach Csilla és Dr. Osvai Máté László  
kisfiát Mártont,

Olasz László és Jakab Edina  
kisfiát Gergő Lászlót,

Püspöki János és Farkas Adrienn  
kislányát Georginát,

Krajcserik Dániel és Tatai Mónika  
kisfiát Enzót,

Házi Péter és Horn Nikoletta  
kisfiát Marcellt,

Szőllősi Ferenc és Kincs Anett  
kislányát Anna Lizát.

A gyermekeknek és szüleiknek hosszú,  
boldog életet kívánunk!

A „Szülőföld program” részeként az önkormányzat a környei szülők gyermekei 
számára egyszeri 500 ezer forint elkülönítését biztosítja, amennyiben azt igénylik 
a gyermek megszületésének tárgyévében. Igénylés esetén az alszámlán kezelt 
pénzhez a támogatott 18 éves kora után juthat hozzá, s a 31. születésnapjáig veheti 
fel. Az összeg otthonteremtésre, önkormányzati ösztöndíj támogatásra, s értelmi 
fogyatékos gyermekek támogatására használható fel, de kizáró körülmény, ha 
már nem áll fenn a környeiség, ha a támogatott 21 éves koráig nem rendelkezik 
legalább középfokú, vagy az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szak-
mai 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!

TökJó hét

Az őszi szünet előtti héten került megrendezésre az első TökJó hét iskolánkban. A gyermekek boldogan hozták saját kis/nagy alko-
tásaikat. Rengeteg ötletes, faragott, festett, sőt még varrott tök is került iskolánk folyosóira. Reméljük a családok örömüket lelték a 
közös alkotás/faragás alkalmával. Mi pedagógusok és a gyermekek is vidáman sétáltunk a megmunkált tökök mellett.

Staudinger Ágota
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Községünk Adventi időszakra tervezett programjai:

6. ADVENT-ELŐ 
Kézműves vásár és családi program november 21-én 10 és 17 óra között 

a környei Művelődési Házban és környékén.

A kézműves vásár 10 órakor nyitja meg kapuit, ízelítő  
a helyi és környékbeli kézművesek, őstermelők portékáiból: 

kézműves szappanok, test- és ajakvajak, illóolajok, textiljátékok kicsiknek és 
nagyoknak, virágok, lakásdekorációs termékek, gyertyák, kézműves alapanyagok 
és díszek, ajándékok, adventi koszorúk, kerámia, műgyanta- és gyöngyékszerek, 

horgolt figurák, beton dísztárgyak, csuhé és a pirográf képek, természetes  
alapanyagú dísztárgyak

HÁZI ÍZEK:
környei méz, különleges chili szószok, savanyúság, füstölt húsárú,  

házi sajt, sütemény- és DIÓVÁSÁR!

Napközben díjtalan kézműveskedés az olvasóteremben a Nő Klub tagjaival  
és ARANYKEZEK FOGLALKOZÁS.

A színházteremben 11 órától: Szivárványos Panka – zenés mesejáték  
előadják a KaDarKölykök Színjátszósai 

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 06 30 6462147-es 
telefonszámon lehet hétköznapokon 10 és 17 óra között. 

15 órától (kedvező időjárás esetén a Művelődési Ház teraszán):  
KadArKUSZTIK Kölykök koncert

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
Advent első vasár nap ján, idén november 28-án hagyományosan a kato li kus 

temp lom ban kezdjük a közös fel ké szü lést a Sze re tet ünnepére. 
Az ünnepi program délután fél 5-kor kezdődik. Műsort ad a Kisfaludy Mihály 
Álta lá nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ének kara, a Német Nem ze ti ségi 

Dal kör, a Környebányai Dalkör, valamint  
a Vac kor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa. 

A műsor után gyulladnak fel községünk ünnepi és a Bet le hemi jászol fényei,  
majd a prog ram zárá saként az óvoda előtti téren mindenkit karácsonyi vásár,  

a kicsi ket a Télapó, forró tea, a felnőtte ket forralt bor várja. 

Mindenkit szeretettel vár Környe Község Önkormányzata, az egyházközségek,  
a Három Királyok Alapítvány és a Környei Katolikus Karitász.

WEIHNACHTSBÄCKEREI ÉS KARÁCSONYFA DÍSZÍTÉS  
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe, a Vöröskereszt Környei  

Alapszervezete, valamint a Művelődési Ház és a Községi Könyvtár mézes  
karácsonyváró programra várja a falu apróságait, fiataljait, anyukákat,  

apukákat, nagyszülőket december 4-én. Program: 14 órától mézeskalács  
díszítés, majd a falu karácsonyfájának közös feldíszítése. 

KARÁCSONYI SZÖSZMÖTÖLŐ 
A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde karácsonyi szöszmötölőre  

(ajándékok, dekorációk készítése) várja a gyermekeket, szülőket,  
nagyszülőket december 11-én, szombat délután 2 és 5 óra között  

a Művelődési Házban. A részvétel díjtalan!

IDŐSEK KARÁCSONYA 
Köz sé günk szép hagyo má nya az Idő sek Kará cso nya program, melyre a 70 év 
feletti szép korúak mellett a falu valamennyi lakóját sok szeretettel várjuk.  

Idén decem ber 20-án dél után 2 órakor kezdő dik az ünnep ség a 
 Művelődési Házban. Műsort adnak a Kisfaludy Mihály Álta lá nos Iskola diákjai,  

a Német Nemzetiségi Gyermekcsoport, a Német Nem ze ti ségi Dal kör  
és a Vac kor Óvoda és Bölcsőde Kamarakórusa. 

A Művelődési Házban tervezett rendezvények látogatása a 18 év  
felettiek számára védettségi igazolványhoz kötött,  

valamint a hatodik életévüket betöltöttek részére kötelező  
a maszkviselés!Az önkormányzat az aktuális  

járványhelyzetnek megfelelően dönt a tervezett programok  
megvalósításáról, ezért kérjük, kövessék figyelemmel  

a www.kornye.hu oldalon megjelenő tájékoztatásokat!

Rövid hírek
Szabadság a Szent Rókus rendelőben

Dr. Árendás József november 15-étől 19-éig szabadságát tölti, 
emiatt elmarad a rendelés a Rákóczi úti Szent Rókus rendelőben. 
A helyettesítésről saját rendelési idejében, az érvényben lévő 
egységes rendelési rend szerint Dr. Bublovics Péter gondoskodik 
az I. számú Háziorvosi Rendelőben. 

A második körben is elkülönített  
időben történik az influenza  

elleni oltások beadása
Második körben oltanak az influenza ellen a környei háziorvosok, 
továbbra is egységes időpontokban, a rendelési időtől elkülöní-
tetten! 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 időpont-
ra, amit rendelési időben a rendelők vezetékes telefonszámán 
lehet kérni. A Covid elleni védekezés részeként a maszk viselése 
kötelező, a betegek csoportosulása az oltás alatt sem lehetséges 
a rendelőkben, oda az előjegyzetteket 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: november 24-e, 14 órától  

(Tel.: 473-093) 
I. sz. Rendelő: december 1-je, 12 órától  

(Tel.: 473-064)

Adventi élelmiszergyűjtés
Tartós élelmiszergyűjtést szervez a Környei Katolikus Karitász 
a környei rászoruló családok részére 2021. november 29-étől 
(hétfő) december 3-áig (péntek) 15 és 17 óra között a Római 
Katolikus Plébánián. A karitatív szervezet a vírushelyzetre való 
tekintettel kéri az adományozókat, hogy élelmiszer felajánlásaikat 
a nyitott folyosón található asztalokon szíveskedjenek elhelyezni.  
A templomba járó testvérek az adományaikat december 5-éig a 
szentmisék előtt és után leadhatják a sekrestyében is. „Van, aki 
csak éhes, de van aki éhezik!”

Kedden, csütörtökön zárva tart a hivatal
A Környei Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a 
járványhelyzet miatt 2021. november 2-ától kötelező a szájat és 
orrot eltakaró maszk viselése a hivatalban. Az ügyfeleket válto-
zatlan időpontokban, hétfőn 8-12 és 13-17, szerdán 8-12 és 13-16, 
pénteken 8-12 óráig fogadják. A hivatal kedden és csütörtökön 
zárva tart, ezeken a napokon az ügyintézők telefonon, illetve 
e-mailben érhetők el:

Titkárság: 573-101, info@kornye.hu
Adócsoport: 573-102, ado@kornye.hu  

(helyiadó ügyek, földügyek és kifüggesztések)
Pankotai Mihályné: 573-103, igazgatas2@kornye.hu  

(szociális igazgatás, anyakönyvi ügyintézés, 
népességnyilvántartás)

Popovicsné Erdei Ilona: 573-104, igazgatas1@kornye.hu  
(hagyatéki ügyek, birtokvédelem)

Stuber Zsolt: 573-108, muszaki@kornye.hu (műszaki ügyek)
Pénztár: 573-105, penztar@kornye.hu

Szappanos-Végert Bettina: 573-107, penzugy2@kornye.hu
Pénzügy: 573-109, penzügy@kornye.hu

A hivatal kéri továbbá, hogy aki teheti, az online, illetve a telefonos 
ügyintézést részesítse előnyben. A kitöltött nyomtatványok leadá-
sához a hátsó bejáratnál elhelyezett postaláda vehető igénybe, 
vagy elektronikus formában az info@kornye.hu e-mail címre 
juttathatók el. Az ügyfelek halaszthatatlan ügyben a titkárság piros 
szívvel jelölt ablakán (belső udvar) kopoghatnak. 

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

Tök jó móka nem csak tökalsóknak
Tök jó! Ne töketlenkedj! Hú de tökös! – meg-
sokasodtak október 29-én a „tök” szó külön-
böző verziói a környei Művelődési Házban, 
de nem azért, mintha bárki is öncélú, illetlen 
beszédre törekedett volna, egyszerűen adta 
magát a szójáték. A Művelődési Ház és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
közös programja, az immáron hatodik Tökö-
lő és Kürbis-Schnitze tök jó mókát kínált nem 
csak tökalsóknak, hiszen a kicsik mellett a 
nagyobbak, anyukák, apukák, nagyszülők 
is tök jól érezték magukat. 

A kadt olyan környei nagymama, aki 
első alkalommal érkezett unokáival, 
és nem titkolta: bizony nem gon-

dolta volna, hogy ilyen hangulatos, vidám, 
népszerű a program, és mostantól biztos, 
hogy mindegyiken részt vesz. A szervezők azt 
is örömmel tapasztalták, hogy a visszatérő 
vendégek mellett nem csupán Környéről, 
de környékbeli településekről is érkeztek „de-
bütálók”, akik a nagymamához hasonlóan 
igazán örömteli élményekkel gazdagodtak.

Ezúttal is „futószalagszerűen” készültek 
a töklámpások, volt, aki előre megrajzolt 

tökkel érkezett, de sokan a helyszínen „ál-
modták meg”, vagy merítettek ihletet az 
internetről okos telefonjaikkal, hogy milyen 
is legyen végül a lámpásuk, amikhez a 
szervezők pontosan 100 darab faragnivaló 
tököt biztosítottak, s természetesen minden 
eszközt, amire csak szükség lehetett. 

A Csiri-Biri Játéktár fajátékai sem hiányoz-
hattak a rendezvényről. A nagyteremben 
a szülők, gyerekek ismét jól szórakoztak az 
ügyességet, kitartást, kreativitást próbára 
tevő játékokkal, miközben sorra készültek a 
remekebbnél-remekebb arcátváltozások: 
kedvesek, bájosak, riogatók… tökösek…

A német nyelv tusással rendelkező 
fiatalok ezút tal egy új magyarországi 
német társasjátékkal, a Der Weg-el is 
megismerkedhettek, a megalkotásának 
ötlete már 2018 elején megszületett Jencsik 
Ildikó fejében. A játék egy magyarországi 
német időutazás, amely a betelepítéstől 
egészen napjainkig tart, melyben a bábuk 
3D nyomtatott népviseletes figurák és a 
játékosokat a magyarországi németek jó 
és rossz időszakain vezeti keresztül. Megis-
merhetik, hogy milyen nehéz körülmények 

között éltek a mai Németország területén 
a 18. században, amikor hirtelen adódik 
egy lehetőség, hogy Magyarországon új 
életet kezdhessenek jobb esélyekkel. És a 
játékosok képzeletben felszállhatnak egy 
Ulmer Schachtelra és megtehetik a hosszú 
hajóutat az ismeretlenbe…

A tökfaragás és játék-kavalkád közepette 
egyedül a mérlegek unatkoztak már-már 
dolgavégezetlenül, hiszen míg az eltelt 
esztendőkben 15-20 tökös nevező is akadt 
a súlyversenyre, ezúttal csupán három.  
A korábbi évek egyik favoritja, Wéber István 
szerint nem kedvezett az időjárás, ő sem 
dicsekedhet méretes tökökkel. A versenyt 
és vele a legnagyobb ízletes, tök formájú 
tortát végül Hamburger Gréta nyerte meg 
a család 32,5 kilós tökével, második lett  
Kolozsvári Bíborka 30,2 kilós terményük-
kel, harmadik pedig a négy esztendős 
Szedlacsek Lilien, aki egy 8,7 kilós példány-
nyal érkezett. S minthogy a szervezők meg-
lepetés különdíj tortával is készültek, azzal a 
program legkisebb tökmagját, a 10 hóna-
pos Szőgyényi Tamást ajándékozták meg.

Nosztalgiázó kukoricafosztás
Olyan hosszú volt a kukoricaföld, hogy nem 
láttuk a sor végét… Amikor gyerek voltam, 
anyu letett egy pokrócra a sor közepén és 
2-3 óra múlva jött vissza… a kukoricacsut-
kával gyújtottunk be, ha gyorsan akartunk 
meleget a kályhában… - nosztalgiáztak 
többen is október 16-án a Közösségi és 
Tájház udvarán, ahol a fosztásra váró ku-
koricakupac mellett Bolemányi Magdolna 
és Bozó Kucskár Anikó citeramuzsikával, 
énekszóval is idézte a régmúlt időket. 

A mosolygós múltidézés is igazolja, 
hogy még számosan élnek Kör-
nyén, akik jól emlékeznek az egyko-

ri tengerihántásra, azaz kukoricafosztásra. 
Annak idején a házaknál a betakarítás 
után összegyűlt kukoricacsöveket a szom-
szédok, rokonok egymást kisegítve, közös 
munkával tisztították meg a levelektől. 
A közösen végzett munka – hasonlóan 
a tollfosztáshoz – jó alkalmat teremtett a 
beszélgetésre, dalolásra, játékos évődésre.

Ezt a hagyományt elevenítette fel ne-
gyedik alkalommal a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Környe, a szervezők a 
fosztás mellett a kukoricamorzsolás rejtel-
meibe is beavatták a gyerekeket, akik lát-
hatóan élvezettel végezték az egyébként 
valamikor igen fárasztó, sok-sok téli estébe 
nyúló munkát. 

A program résztvevői tehát előbb az 
udvaron szorgoskodtak, sorra bontották 
le a kukoricacsövekről a csuhét, ügyelve, 
hogy a levelek egészben maradjanak, 
s külön válogatva a szebbeket, hiszen 
később azokból készültek virágok, angyal-
kák. Merthogy a kukoricafosztás egykoron 
nem csupán gazdasági tennivaló volt, 
a szűkös időkben a csuhéból készítettek 
dísztárgyakat, játékokat, s szerencsére ez 
a hagyomány sem veszett mára a feledés 
homályába. A csuhédíszek készítéséhez 
és későbbi táncházhoz Jakab András 
furulyamuzsikával, Schmidt Péter Dániel, 
a Szivárvány Táncegyüttes tagja somogyi 
kanásztánccal alapozta meg a hangu-
latot, majd kezdődhetett a szorgoskodás.

Az asztalokon pálcikák, ollók, edények-
ben langyos víz sorakozott, no meg a koráb-

ban lefosztott levelek, amikből türelemmel, 
némi kreativitással gyönyörű díszek készít-
hetők. A gyerekek, felnőttek segítségére a 
felvidéki „kurtaszoknyás” Bényből származó 
Kelemen Petra Piroska mesemondó volt, 
aki nem csak a „trükköket” osztotta meg 
a résztvevőkkel, hanem számos mesét is, 
hiszen annak idején azért indult el a nagy-
világba, hogy az egykori nagy Magyaror-
szág területéről összegyűjtse a meséket, s 
azokat tovább is adja.

Az este fél 8-ig tartó mesékkel, tánccal 
színezett kukoricafosztáson láthatóan ismét 
remekül, mondhatni, mesésen érezték ma-
gukat a résztvevők, amiben nyilván az is 
szerepet játszott, hogy a gyerekek anyuval, 
apuval, a nagyszülőkkel, közös alkotással 
töltötték el az időt. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Tirhold Kármen elnök ezúton fejezi 
ki köszönetét Sármány Zoltán részére a 
felajánlott kukoricáért, a jelenlévőknek 
pedig a lelkes és kreatív részvételért, vidám 
hangulatért.

Õ képek a következő oldalon.

Õ képek a következő oldalon.



Tök jó móka nem  
csak tökalsóknak

Nosztalgiázó  
kukoricafosztás


