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Energiatudatos Önkormányz
at

10 éves fennállásukat és 
az eszközbeszerzéseket 
ünnepelték

Fennállásának 10. évfordulója és a Magyar Falu Civil Program, 
valamint önkormányzati, vállalkozói támogatásból vásárolt 
eszközbeszerzések szerepeltek a középpontjában annak az 
ünnepségnek, melyet december 15-én tartott a Környei Polgárőr 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 

Püspöki áldás 
a felújított környei 
templomra

Lucáztak a táncos fiúk
Ennek a gazdának akkora disznója legyen, mint egy ház. 
Akkora szalonnája, mint a mestergerenda! Annyi zsírja, mint 
kútban a víz! Annyi töpörtyűje, mint Dunában a föveny – szólt a 
Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánc tanszakos lucázó fiúitól a strófa Luca napján Környe 
több helyszínén is.

Évszázadok óta Környén tartják Magyarország első búcsúját, 
hiszen a község Római Katolikus Vízkereszt Templomát a Három 
Királyok tiszteletére szentelték fel, valamikor közkedvelt búcsújá-
róhely volt. Az ország első búcsúját ezúttal január 9-én tartották, 
a szentmise keretében Spányi Antal megyés püspök áldotta meg 
az állami és önkormányzati támogatásból, valamint az adomá-
nyozók jóvoltából felújított, 155 éves templomot.

Õ 2. oldal

Õ 2. oldal

A z ünnepi eseményt – többek között – Romanek Etelka, a 
megyei közgyűlés alelnöke, Rising Károlyné Várgesztes, Igó 
István Vértessomló polgármestere is megtisztelte jelenlé-

tével a környei és környékbeli hívekkel egyetemben.
A püspöki szentmise kezdetén a háromkirályok látogatásának 

misztériumát jelenítették meg a környei egyházközség hittanos 
óvodásai, általános iskolásai, idősebb diákjai, a vízkereszti jelenetet 
követően Dr. Kis József diakónus köszöntötte a híveket, Visnyei László 
plébános pedig a három egyházközség, Vértessomló, Várgesztes 
és Környe nevében Spányi Antal megyéspüspököt. Õ 3. oldal
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10 éves fennállásukat és az  
eszközbeszerzéseket ünnepelték
…folytatás az első oldalról.

A z esemény t – többek közöt t – 
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlé-
si képviselő, Szunyog Zoltán, a Komá-

rom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója, Dr. Madari Csaba, 
a Tatabányai Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetője, Kun Csaba, a Komárom-
Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség el-
nöke, az egyesületet évek óta rendszeresen 
támogató Bridgestone Tatabánya Termelő 
Kft., képviseletében Hófer György, általános 
ügyek intézője és Beke László polgármester 
is megtisztelte jelenlétével. 

Mi valóban példát mutatunk segítség-
nyújtásból, szolidaritásból, összefogásból, 
példát bátorságból és önzetlenségből. Jó 
tudni, hogy vannak polgártársaink, akik 
önkéntesen is választják mások életének, 
egészségének, személyes és vagyoni biz-
tonságának védelmét. Környeiként jó érez-
ni, hogy a hivatásos munkatársak mellett 
vannak önkéntesek is, akik napjaik, életük, 
értékes idejük egy részét ennek a nemes 
célnak szentelik – hangzott el Popovics 
Milán alelnök köszöntőjében, majd Bene 
Zsolt elnök tekintett vissza az egy évtizedre.  
A statisztika, a számok önmagukért beszél-
tek: a 10 év alatt a polgárőrök évente átlago-
san 6 ezer órát töltöttek szolgálatban, ebből 
ezret a rendőrséggel közösen, illetve segéd-
keztek közúti baleseteknél, szabálysértések-
nél, bűncselekményeknél, rendezvények 
biztonságos lebonyolításában. Éves szinten 
átlagosan 10 ezer kilométer tettek meg 
szolgálati gépjárműveikkel, robogóikkal, a 
pandémia kiemelt időszakában 600 órában 
segítették a megfelelő védekezést, biztosítot-
tak oltópontokat. A tűzoltók hat esztendeje 
kötöttek együttműködési megállapodást 
a katasztrófavédelemmel, napjainkig 230 
káresetnél segédkeztek, éves szinten 3000 ki-
lométert vonulnak kéklámpával, avatkoztak 
már be 3-as kiemelt tűznél elsőként, és láttak 
el sérülteket balesetnél szintén elsőként. 
Részt vettek árvízi védekezésben, viharkárok 
felszámolásában, segítettek bajbajutott 
túrázókon a Rám-szakadékban, csatlakoz-
tak a turul mentőcsoporthoz, ahol könnyű 
városi kutató mentő minősítést szereztek. De 
a legfontosabb! Mindezeket a 10 év alatt ön-
zetlenül, becsülettel, és teljes odaadással vé-
geztük, és fogjuk végezni, hiszen tudjuk, hogy 
a jövőt, amit közösen építünk, a minket követő 
generációnak építjük – zárta gondolatait az 
elnök, egyben reményét fejezte ki, hogy a 35 
fős egyesület mások számára is példát állít. 

Amikor tíz éve a testületi ülésen bemutat-
kozott az egyesület, és kérte az önkormány-
zat támogatását, kifejezetten egy hagyo-
mányőrző tűzoltó egyesület képe rajzolódott 
ki. Azt gondoltuk, hogy eljárnak versenyekre, 
ügyesek lesznek, mi pedig gratulálhatunk. 
Hát jelentem, jól kinőtték magukat! – ha-
sonlította össze a kezdetet a jelennel Beke 
László polgármester, aki a társszervekkel 
történő együttműködés, segítségnyújtás 
mellett azért fejezte ki kiemelt köszönetét, 
mert – ahogy fogalmazott – talán nincs is 
olyan mozzanata a falu életének, melyben 
ne számíthatna a közösség az egyesület 
tagjaira. Zárásul azt kérte, hogy őrizzék meg 
a lelkesedésüket, a lelkiismeretes szakmai 
hozzáállásukat, önzetlenségüket, sok eset-
ben hősiességüket, s legfőképpen nagyon 
vigyázzanak magukra. 

A Magyar Falu Program eszközeinek 
hivatalos átadása előtt Czunyiné Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő is az önzetlen 
feladatellátást, rendelkezésre állást emelte 
ki. Az önkéntes szervezetek munkájában 
mindig benne van, hogy szeretnénk valami 
többletet adni abból, amik vagyunk. Annak 
a közösségnek, annak a településnek, ahol 
élünk. És ez az a többlet, amit szeretnénk 
megköszönni, mert – felkiáltójellel és hango-
sabban mondom – az önkéntes tűzoltóink és 
polgárőreink megyeszerte a szabadidejük-
ben teszik a dolgukat. Nem a munkaidejük-
ben, nem a kötelező feladataikat végezve. 
A saját, privát életükben, a saját munkahelyi 
elfoglaltságuk és a saját családjuk mellett 
tesznek oda több ezer szolgálati órát, vagy 
vonulnak akkor, amikor – akár hétvégén 
is – jön a riasztás, hogy baj van, segíteni kell 
– hangzott el az országgyűlési képviselőtől. 

Az egyesület „Környe település vihar és 
helyi vízkár felszámolására irányuló eszköz-
fejlesztés” elnevezésű pályázata 2 millió 
forintot nyert el a Magyar Falu Civil Program 
forrásaiból. Az eszközbeszerzés egy komplett 
utánfutóra terjedt ki, valamint az abban tá-
rolt új felszerelésekre, és a már korábban vá-
sárolt eszközök felhasználásával vált teljessé.  
Az utánfutón kéziszerszámokat, motoros 
gépeket, egyéni és csoportos védőfelszere-
léseket, kiegészítő felszereléseket tárolnak, 
szállítanak, így műszaki mentéseknél, vihar-
károknál, egyéb káreseményeknél több 
felszerelést tudnak eljuttatni a helyszínre.  
A projekt a korábbi beszerzéseink egyik 
záró állomása – ismertette Popovics Milán: 
tűzoltóink nagy álma valósult meg tavasszal, 
amikor helyi vállalkozások összefogásából, 
valamint önkormányzati kiegészítéssel 
megvásárolhattuk hidraulikus mentőszerszá-
munkat. 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 kiegészítésében jelentős szerepe volt 
Környe Község Önkormányzatának is, amely 
az éves működési költségek támogatása 
mellett az eszközbeszerzésekhez is rendsze-
resen hozzájárul. Az év elején a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 300 ezer 
forint értékű, vissza nem térítendő kiegészítő 
támogatásban részesítette az egyesületet, 
a támogatást 11 formaruházat (gyakorló 
nadrág, gyakorló dzseki, tűzoltó címeres he-
vederöv) vásárlására fordították. Év közben 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pá-
lyázatot írt ki az önkéntes tűzoltó egyesületek 
fejlesztésére, ezen majdnem 1 millió forintot 
nyertek el, amiből – a többi között – légzőké-
szüléket vásároltak álarccal, acél palackkal, 
nyomótömlőket, sisaklámpákat, valamint 
kámzsát, mászó övet, védőkesztyűket és 
számtalan kéziszerszámot.

„Hallgasd meg Urunk alázatos könyörgé-
sünket, áld meg szentséges és hatalmas 
jobboddal e járműveket és eszközöket, ame-
lyeket a Te nevedben megáldunk... Nyújtsd 
gondviselő oltalmadat minden veszéllyel 
szemben, adj nekik mindenkor szerencsés 
megérkezést!” 

„Viharkár, tűzkár, árvíz, és megannyi min-
dent lehetne sorolni. De ezekben a harcok-
ban küzdelmekben sem vagytok magatokra 
hagyva. Amikor úgy éreznétek, hogy már 
nem bírjátok tovább és feladnátok a küz-
delmet és csendben vagy épp hangosan 
felhangzik egy fohász, akkor megtapasz-
talhatjátok, hogy megérkezik a segítség… 
Kívánom, hogy életetek minden idejében 
– nem csak riasztás esetén – tapasztaljátok, 
érezzétek át az Isten valóságos jelenlétét, 
erejét és hatalmát!”

Az idei év beszerzéseire Visnyei László 
plébános és Nagy Péter tiszteletes osztott ál-
dást, majd kitüntetések átadása következett.  
Dr. Madari Csaba rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos az elmúlt 10 évben végzett ki-
emelkedő vezetői munkájáért elismerésben 
részesítette Bene Zsoltot, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Polgárőr Szövetség nevében 
Kun Csaba elnök pedig az egyesület fenn-
állásának 10 éves jubileuma alkalmából 
emlékplakettet adományozott a szervezet 
részére. A Komárom-Esztergom Megyei Pol-
gárőr Szövetség a pandémia időszakában 
a rendőrséggel közösen végzett kiemelkedő 
munkájáért emléklap és ajándéktárgy ju-
talomban részesítette Hartman Alex, Rózsa 
Máté és Varga Bendegúz polgárőröket.

Lucáztak a táncos fiúk
…folytatás az első oldalról.

A hagyomány László Márta kezde-
ményezésére indult el már több 
mint 30 esztendővel ezelőtt, és 

a tanszak vezetőjeként őt követő vezető 
Jakab András is megőrizte: december 
13-án, Luca napján minden évben útra 
indulnak a néptáncos fiúk a szerencse-
hozó rituáléval, mondókával, s egyáltalán 

nem utolsó sorban szalmával, melyet mind 
egy szemig össze kell gyűjteni. A hiedelem 
ugyanis úgy tartja, hogy a lucázók által 
elszórt szalmát ot thon kis haszonállat, 
vagy ha az nincs, akkor a karácsonyi asz-
tal alá kell tenni, hogy bőséges legyen a 
következő év.

A szalma gyűjtése során a Vackor Óvoda 
és Bölcsőde udvarán az egyik apróság 
meg is jegyezte a társának: Levente, te 
mennyit szedsz már?!  

Az a három évtizedes múlt alatt sem derült 
ki, hogy a szerencseszalma „begyűjtése” 
mennyire váltotta be a hozzá fűzött re-
ményeket a „gazdaasszonyok, gazdák” 
számára, az viszont biztos, hogy a termésva-
rázsló út a fiúknak minden évben, minden 
helyszínen azonnal kézzel fogható bőséget 
termett, hiszen a „gazdáktól” kapott aján-
dékokban, gyümölcsben és édességben 
soha nem szűkölködtek a többórás lucázás 
végén.

Püspöki áldás
a felújított környei templomra
…folytatás az első oldalról.

A búcsú mindig is különleges ünnepnek 
számított, és most az ünnep fényét emeli, 
hogy olyan beruházásra adja áldását a 
megyéspüspök, amely többszörös össze-
fogásból valósulhatott meg, egyben jelzi, 
hogy milyen hatalmas értékkel bír a mai vi-
lágban az a szellemiség, az a hit, amelynek 
köszönhető a rekonstrukció – fogalmazott 
Beke László polgármester, majd a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Környe képvi-
seletében Tirhold Kármen fejezte ki köszö-
netét a megyéspüspök számára.

Spányi Antal a hívekhez szólva azért 
mondott köszönetet, mert a téli hideg 
ellenére többen, így az általános iskola 
néptánc tagozatos diákjai is népviselet-
ben foglaltak helyet a zsúfolásig megtelt 
templomban, majd így fogalmazot t: 
gyönyörűen megújult, adjunk hálát az 
Istennek, hogy látjuk a munkánk eredmé-
nyét. Jézus Krisztus nevében jöttünk össze 
a közös összefogással felújított templom 
megáldására. Kérjük a mindenható Istent, 
fogadja kegyesen az elvégzett munkát, 
mint az emberi hódolat jelét, s miképpen 
gondjainkban is mellettünk áll, legyen ve-
lünk örömünkben is. Bár Téged sem az ég, 
sem pedig a föld nem képes befogadni, 
mégis olyan hajlékot készítesz magadnak 
itt a földön, ahol állandóan segítségül hív-
hatjuk szent nevedet. Kérünk, áld meg ezt 
a helyet, és sugározd rá kegyelmed erejét. 
Hogy imádságunk, mint az áldozati tömjén 
illata, szálljon fel szíved elé, hívő népedet 
halmozd el bőséges jótéteményeiddel, 
hogy mindazok, akik munkájukkal és ál-
dozatos adományaikkal hozzájárultak e 
templom felújításához, nyerjék el oltalma-
dat, bűneik bocsánatát, és részesüljenek a 
megváltás kegyelmében a mi urunk, Jézus 
Krisztus által. A megyéspüspök a szentmise 
során azt is kiemelte, hogy a környei temp-
lom nem csupán a falubeliek, hanem 
mindazok számára jel, akik elhaladnak 
mellette, hiszen látják, hogy milyen szép. 
Hirdeti Isten dicsőségét, az emberek hitét, 
az emberek összefogásának eredményét, 
munkájuk szépségét. 

Popovics Milán, a Környei Római Katoli-
kus Plébánia hivatalvezetőjének visszate-
kintésében elhangzott, hogy bár az elmúlt 
30 évben a templom állagmegóvása 
folyamatos volt, az időjárás viszontagsá-
gai és a templomot körülölelő úthálózat 
nagy forgalma miatt az elmúlt 10 évben 
az épület külső vakolata, az ablakok körüli 
párkányok, a tetőzetnél a koszorú külseje 
erősen sérült, ezért Visnyei László a plébá-
nia átvétele után már az első tanácsadó 
testületi gyűléseken, 2020 nyarán szorgal-
mazta a templom állagmegóvó felada-
tait és a település katolikus közösségének 
lelki, kulturális és oktatási programjainak 
megvalósítását. Októberre el is készültek 
a tervek és 15 millió forintos céltámogatást 
nyertek el a Magyarország Kormánya, a 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága 

által kiír t Egyházi 
épített örökség vé-
delme pályázaton. 
A szakhatósági en-
gedélyek/hozzájá-
rulások megszerzé-
se után a kivitelező 
elsőként a vízelve-
zetés problémáját, 
a vizesedés meg-
szüntetését oldotta 
meg, majd követ-
kezett a templom 
külső vakolatának 
javítása, a falazat 
újraszínezése, a be-
járati nyílászárók, 
valamint a sekres-
tye ablak cseréje/
restaurálása. A felújításban részt vevő 
helyi cégek a munkavégzésük során tö-
rekedtek a községben található üzletek 
által kínált alapanyagok felhasználására, 
beépítésére. 

A plébánia tavaly tavasszal kérte fel a BF 
Restaurátor Művész Kft-t, hogy végezzék el 
a szószék és a főoltár kutatását, valamint 
készítsék el a restaurálási terveket, a 6,5 mil-
lió forintos felújítást a környei önkormányzat 
5,2 millió forinttal támogatta. A több mint 
2 hónapig tartó munkálatok során a szak-
emberek faanyagvédelmi szerrel történő 
célzott kezelésről, szerkezeti javításról, a 
felület kopásainak és sérüléseinek retus 
technikákkal történő javításáról, majd a 
lakkozás helyreállításáról, a díszek aranyo-
zásáról, ezüstözéséséről, metálozásáról 
gondoskodtak.

Az elmúlt év szeptemberében a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környe 
megrendezte az első környei bornapot, 
melyen 6 borosgazda felajánlotta a 300 
ezer forint értékű bevételét a Háromkirá-
lyok Alapítvány számára. Az alapítvány 
a támogatásból a szembemiséző oltár 
felújítása során az oltár fed- és hátlapját 
cseréltet te ki tardosi vörösmárványra, 
valamint csiszoltatta újra a rajta található 
díszítőelemeket.

Popovics Milán a plébánia nevében 
köszönetét fejezte ki mindazok számára, 
akik részt vesznek a plébánia mindennapi 
életében és napról-napra gazdagítják, 
szépítik munkájukkal a templomot, a 
plébániát. 

Az ünnepi eseményen emléklapot vehe-
tett át a templom oltárasztalának felújítá-
sához nyújtott támogatásért, az I. Bornapi 
rendezvény bevételének felajánlásáért 
Králl János, Tar Domokos Géza, Horváth 
Béla, Kerecsényi József, Geiszt József és 
Wittman Ferenc, a templom külső felújítása, 
állagmegóvása során végzett kiemelkedő 
szakmai színvonalú, példaértékű, lelkiis-
meretes feladatellátásért elismerő okle-
vélben részesült a J.G. MESTER Építőipari és 
Szolgáltató Kft., az ECK-FA Asztalosipari és 
Kereskedelmi Kft., a BF Restaurátor Művész 
Kft., Jakab Norbert és Kardos Dávid egyéni 
vállalkozók.

Ilyenkor – az év elején képletesen a 
jövőnk kapujában állunk.  A legnagyobb 

kérdés van-e elég erőnk és bátorságunk 
akkora lépéssel belépni ezen a kapun, 
hogy ez az új év  az igazi megújulás éve 
lehessen. Ha felelősséggel, tiszta hittel és 
becsületes munkával, jó irányba tudjuk 
kormányozni saját magunk, családunk, 
és nemzetünk sorsát, akkor boldog évünk 
lesz. Hiszem, hogy megvan bennünk az 
elszántság, az erő és a bátorság ehhez 
– hangzott el Romanek Etelka alelnök 
köszöntőjében, aki Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő ünnepi 
gondolatait is tolmácsolta: Az építés és 
az építkezés esztendeit éljük. Temploma-
ink, egyházi tereink megújulásának is az 
idejét. Mert ugyan nem a külső jegyekben 
nyerünk újjászületést, de ma ez mégis 
fontosabb talán, mint bármikor is volt. 
Üzenet és hitvallás, hogy ezeresztendős 
hitünk megtartó erejét egy olyan korban 
mutassuk meg és tegyük nyilvánvalóvá, 
amelyben nem divat a hit, nem trendi 
a vallás, mert más világok csábítása 
hangosabb. A keresztény Magyarország 
megmaradása: hitünk megtartása, a 
keresztény értékek megtartása. Ezért is 
fontos, hogy – bár nehéz, de – tudjuk a 
megújulást mutatni, a megújulással, a 
felújításokkal a megmaradást szolgálni. 
Templomaink, egyházi épületeink nem 
csupán az épített örökség részei, hanem 
keresztény hazánk és nemzeti identitásunk 
alapjai is. Minden egyes felújítás tisztelet a 
múltnak, de sokkal inkább fundamentum 
a jövőnek. Bízzunk benne, hogy minden 
templom megújulásával erősödik a szö-
vetség, és a fundamentum!

Az egyházi ünnephez kapcsolódó 
vásáros hagyomány Környén úgy másfél 
évtizede jelentősen megkopott, azt 2016-
ban elevenítette fel első alkalommal a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat Környe. 
Tavaly a pandémia miatt elmaradt, idén 
azonban a püspöki szentmisét követően 
ismét várta a január 6-ai Vízkereszthez, 
Jézus Krisztus megjelenésének ünnepéhez 
kapcsolódó búcsúi vásáros kirakodás az 
óvoda előtt az érdeklődőket, akik a hideg 
idő ellenére szépen megtöltötték a teret. 
A szervezők pogácsával, teával és forralt 
borral kínálták a vendégeket, miközben 
a Schwowischi Buam zenekar térzenével 
szórakoztatott. 
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A béke és szeretet érkezzen meg  
minden családhoz

A béke és szeretet szimbólumát, a Betle-
hemi lángot minden évben a szentföldi 
Születés Templomának öröklángjáról 
gyújtják, majd gyertyáról gyertyára adják 
tovább. Több millió otthonba eljutva telje-
síti küldetését, hogy a karácsony örömteli 
előhírnöke legyen. A lángot december 
18-án vehették át a környeiek a falu kará-
csonyfájánál.

T avaly 35. alkalommal indult el a 
láng Betlehemből, egy izraeli gyer-
mek adta át Salzburgban, majd 

a magyar, köztük felvidéki cserkészek  
a hegyeshalmi határátkelőnél vették át 
osztrák társaiktól. Ez is mutatja az össze-
tartozásunkat, hogy felvidéken keresztül 
érkezett Héregre, onnan pedig a megye 
településeire, Környére már hetedszer – 
mondta el Beke László polgármester, aki 
a láng gyönyörű, szimbolikus jelentését így 
fogalmazta meg: egy apró láng elindul 
Betlehemből, és karácsonyra akár Európa 
minden otthonába eljuthat. Eljuthat min-
denkihez, aki nyitott rá, hogy elfogadja, 
aki nyitott arra, hogy mennyire fontos az 
a béke és szeretet, melynek eljövetelét  
advent végeztével, karácsonykor ünnepel-
jük. Gondolatait zárva azt kívánta minden-
ki számára, hogy valóban érkezzen meg a 
béke és a szeretet a családokhoz, s hogy a 
láng átvevői adják tovább a rokonoknak, 
barátoknak, hogy valóban eljuthasson 
mindenkihez. 

Nagy Péter tiszteletes a Zsoltárok köny-
vének két igeversével idézte azt a kérdést, 
amely különböző élethelyzetekben talán 
sokakban megfogalmazódik: Meddig tart 
ez uram? Végképp megfeledkeztél rólam? 
A tiszteletes válasza pedig így szólt: talán 
azt érzed, hogy nincs veled, pedig szüksé-
ged lenne rá. Talán azt érzed, elfelejtett. 

Pedig nem. Ő ma is a lehető legtöbb csa-
tornán keresztül biztosítani akar bennünket 
afelől, hogy ő velünk akar lenni. Ma is ott 
áll, és hűségesen kitart melletted… Lehet, 
hogy most a meghitt csendesség, az ün-
nepnapok, reménységek, vagy éppen a 
melletted állónak a jókedve, derűje, vagy 
éppen ez a Betlehemből érkező gyertya 
lángja, annak a fénye akarja megmutatni 
számunkra, hogy Isten itt van velünk, itt 
van közöttünk. Lásd, és hidd: velünk az 
Isten. Nem feledkezett meg rólad, és ma is 
megmutatja magát a gyertya lángjában, 
az utcák fényében, és az egymás iránti 
szeretetben. 

Visnyei László plébános Máté evangéliu-
mából idézte Jézus születését, és a csillagot 

követő, a zsidók újszülött királyát kereső 
bölcsek érkezését: valahol ezt, a csillagot 
jelképezi számunkra a betlehemi láng, 
amely évről-évre elindul, hogy elérkezzen 
hozzánk… De mit mutat meg számunkra, 
mire hívja fel a figyelmet? – tette fel a 
kérdést, a választ így fogalmazva meg: 
Arra, hogy hamarosan megérkezik Krisztus.  
A bölcsek is keresték, mi is keressük napról-
napra, hétről-hétre, évről-évre akár. S nagy 
öröm, mikor meg tudjuk lelni, és ebben 
az örömben nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy onnantól kezdve nem szabad 
elengedni. Sokszor elfordulunk tőle, de ő 
mindig kitart a fényével… ez a gyertyaláng 
jelképezi számunkra az ő születését, és a 
békét, szeretetet, amit hirdet…  

Hétről-hétre gyarapodott a kalandorok száma
„Adventi gyertyakereső” elnevezéssel 
hívták játékra „titkos” szervezők advent 
második, harmadik és negyedik vasár-
napján mindazokat, akiknek kedvük tá-
madt akár a családdal, akár barátokkal 
egy kellemes sétára Környén, kedvük 
támadt a kalandozáshoz, kutatáshoz, 
nyomkövetéshez, melyek végül elvezettek 
a vendégvárókhoz, ahol forró tea, forralt 
bor, aprósütemény, és ajándék adventi 
gyertya várt mindenkit.

A kalandozás ötlete a kulturális bizott-
ság tagja, Maticsné Szabó-Kovács 
Ágnes gondolataiban fogalma-

zódott meg, és – válaszolva egy kalandor 
kérdésére – a heti, izgalmas feladványok is 
neki köszönhetőek. Egy édesapa ugyanis a 
harmadik vasárnap így fogalmazott: nem 
tudom, hogy ki állította össze a kérdéseket, de 
köszönöm! Olyan emlékművet is felfedeztünk, 
amiről nem is tudtuk, hogy létezik Környén.

A kalandozás indulópontját minden hé-
ten a plébánia jelentette, hiszen ott lehetett 
átvenni a feladványokat, első alkalommal 
Maticsné Szabó-Kovács Ágnes és családja 
várta izgatottan a célállomáson, hogy va-
jon hányan érkeznek hozzájuk, a következő 
vasárnap Tirhold Kármen gondoskodott a 
vendéglátásról, míg december 19-én a Kör-
nyei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 
Az Adventi gyertyakereső kalandozás híre 
végül olyannyira szárnyra kapott, hogy míg 
az első napon 10 formáció (30 gyermek és 
felnőtt), a második alkalommal már 13 csa-
pat, család 43 tagja, zárásként 21 nevező 76 
(köztük több tatabányai) játékosa kutatott, 
keresett, törte a fejét a rejtvényeken, s jutott 
el végül sikerrel a célállomásra, ahol advent 
negyedik vasárnapján a betlehemi lánggal 
is kedveskedtek a kalandoroknak. Akadt 
olyan, a zárónapon debütáló formáció, 
melynek tagjai annyira élvezték a játékot, 

hogy úgy döntöttek: elkérik a korábbi két 
hét feladatsorait is, hogy azokat is teljesítsék, 
csupán a maguk örömére. A kalandorok 
kitartásának, lelkesedésének értékét növeli, 
hogy az időjárás egyik héten sem fogadta 
igazán kegyeibe sem a vendéglátókat, sem 
pedig őket, rendre nagyon hideg és rendkí-
vül szeles időben járták végig a helyszíneket. 

Maticsné Szabó-Kovács Ágnes számára 
– ahogy fogalmazott – óriási élmény volt 
a zárónap, hiszen voltak visszatérők, újak, 
családok, párok, barátok, gyerekek, felnőt-
tek. Az első, egyben – a remények szerint 
– hagyományteremtő környei „Adventi 
gyertyakereső” megálmodója a három 
kalandos vasárnap zárásaként így summá-
zott: Valóban adventhez illő volt számomra 
ez a játéksorozat. Bárkit megkértünk, hogy 
segítsen a lebonyolításban, azonnal adta 
magát hozzá a faluban. Az összefogás, a 
közös munka, egymás segítése, a közösség 
megajándékozása, tartalmas együttlét jelle-
mezte ezt a három hetet! Szívmelengető! És 
szívmelengető volt a visszatérő  vagy új játé-
kosok jókedve, lelkesedése, tekintete, amikor 

megérkeztek a huncutságok után megtalált 
helyszínre! Kérdezve, megbeszélve, felemle-
getve a nehezebb megoldásokat, tévedé-
seket. Összehasonlítva az előző vasárnapi 
feladatokkal. Volt, aki ajándékkal érkezett 
a vendéglátókhoz, megköszönve a lehető-
séget! Szívmelengető volt az a két hatodikos 
fiú, aki visszatelefonált az egyik feladattól 
az indítópontra, hogy nekik nem megy, 
feladják. De némi segítség után mégis 
végigcsinálták és boldog arccal értek be 
a célba! Köszönet mindenkinek!

Köszönet a segítőknek: az önkormányzat-
nak, a kulturális bizottságnak, a katolikus 
egyháznak, Beke László polgármesternek, 
Popovics Milánnak, Salamon Gyöngyinek, 
Hadverő Katinkának, Bekéné Sváb Fanni-
nak, Tirhold Kármen képviselőnek, Matics 
Olivérnek, a Környei Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak, Bakó Lilinek, 
Matics Gergelynek, Pordán Tamásnak, 
köszönet Balaskóné Becker Anikónak, 
Halász-Becker Anitának, Debity Gyuláné 
Erika néninek, és nem utolsó sorban az 
Avantgard étteremnek!

51 csomag készült

A templomba járó környei testvérek a szentmisék előtt és 
után a sekrestyében adhatták le a Katolikus Caritas már 
hagyományos adventi élelmiszergyűjtése során adomá-

nyaikat, valamint kijelölt napokon a plébánián is. 2021-ben a pénz-
beli adományokból vásárolt és felajánlott tartós élelmiszerekből 
500 kilónyi gyűlt össze, a mennyiségből 51 csomagot készítettek 
el az aktivisták a plébánián. A többségében külterületen élő 
hátrányos helyzetűek csomagjai egységesen tartalmaztak lisztet, 
cukrot, tésztát, rizst, olajt, teát, kakaót, babot, konzervet, édességet, 
sütési alapanyagokat, és Sármán Zoltán támogatásaként egy-egy 
tálca tojást.  Az adventi „Egymillió csillag a szegényekért” akció 
során a Caritas 103 ezer forintot gyűjtött össze, ebből négy család 
részesül pénzbeli támogatásban. 

A Katolikus Caritas a rászorulók, szükséget szenvedők nevében 
köszönetét fejezi ki mindazok számára, akik idén is segítettek, 
hogy megkönnyítsék és megszépítsék a krízishelyzetben lévő 
testvérek ünnepét!
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Köszönet a támogatóknak!
52 ajándékcsomagot készített el decem-
berben a Művelődési Ház kollektívája, 
mert bár sajnos tavaly is elmaradt a 
meghitt, közös karácsonyi ünnepség 
Környebányán, a környei önkormányzat 
nem feledkezett meg a szerényebb körül-
mények között külterületeken élő gyerme-
kes családokról, gyermekekről.

A csomagok összeállítását az önkor-
mányzat mellett az Éjféli Kiáltás 
Misszió, a Milano Market Környe 

támogatta, nagy örömünkre több ma-
gánszemély, és az a név nélküli környei 
adakozó is, aki már évek óta segít a 
külterületeken élők karácsonyának szeb-
bé varázsolásában. Nagyon köszönjük 
minden támogatónak, és nagyon bízunk 
benne, hogy a megajándékozottak olyan 
örömmel bontogatták az ajándékokat, 
amilyen szeretettel készültek.

Csomagok majdnem 370 ezer forint értékben
Pontosan 110 csomagot juttatott el Kará-
csony előtt a Vöröskereszt Környei Alap-
szervezete időseknek, nagycsaládosok-
nak, gyermeküket egyedül nevelőknek. 

S aját forrásból majdnem 370 ezer 
forintot fordítottak a 80., étolajat, ka-
kaót/capuccinot, kristálycukrot, rizst, 

sárgaborsót, lencsét, tésztát, babot, sertés-
vagdaltat, családi májast, sertésmájast, 
melegszendvicskrémet, puszedlit, teát, 
nápolyit, szaloncukrot tartalmazó csomag 
összeállítására, valamint 30 gyümölcs és desz-
szertes csomagot is készítettek narancsból, 
banánból, mandarinból, kiviből, puszedliből, 
teából, nápolyiból, szaloncukorból megszé-
pítve ezzel a megajándékozottak ünnepét.

A szervezet ezúton köszöni a támogatók és 
önkéntesek önzetlen segítségét, munkáját, 
amellyel nemcsak Karácsony előtt, hanem a 
2021-es esztendő egészében hozzájárultak 
a szegényebb sorsúak támogatásához, 
a karitatív feladatok ellátásához, s kíván 
számukra sikerekben gazdag új esztendőt. 

Kedves Környeiek!
Dr. Németh Ernő és jómagam összeállításában, szerkesztésében

a hatvanadik évforduló tiszteletére megjelent 

„A környei kézilabdázás nagy pillanatai és szereplői”  
című kiadvány, amely az egykori megyei napilap, a Dolgozók Lapja sportrovatában közzétett  

újságcikkekből is válogat.
A könyv megvásárolható a Postahivatallal szemben található virágüzletben.

Mózer Ferenc

Jöjjön el Ön is a 2022. február 16-án 16.00 órakor
kezdődő TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSUNKRA és tudjon meg mindent  

a könnyűszerkezetes technológiáról, cégünk filozófiájáról,  
illetve a különböző támogatási lehetőségekről! 

Építkezni szeretne, de nem tudja, 
hogyan kezdjen neki?

Szeretné megvalósítani álmai otthonát?

Helyszín: Környe – Művelődési Ház (Környe, Alkotmány u. 1.).
Előadó: Tócsán Krisztina – Global Cégcsoport

A Proép-Technology Kft. 21 éves 
fennállása óta a tervezéstől egészen 
a kivitelezésig segíti Önt, hogy a lehető 
leggördülékenyebben történjen mind  
az ügyintézés, mind az építkezés.
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Szőlőmetszési  
bemutató

SzületésnaposokMegérkeztünk!

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

„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:

85 esztendős

Geracsek Alfrédné sz. Macher Mária (január 18.) 
Kleiner Mihályné sz. Dóczy Mária (január 19.)

80 esztendős

Kalmár Sándorné sz. Stamler Erzsébet Veronika  
(január 12.) 

Krajcsír György (január 26.)

75 esztendős

Herczeg Györgyné sz. Sztojanov-Velev Ilona  
(január 6.) 

Németh Lajos Józsefné sz. Fekete Mária Rozália  
(január 10.) 

Balázs Mihályné sz. Kiss Iuliana (január 18.)

70 esztendős

Wittman Ferenc (január 16.) 
Szalayné Fülöp Mária Terézia (január 20.) 

Gergely János (január 22.) 
Szlafkai Bertalanné sz. Mile Irén Julia (január 26.)

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

Rácz Dávid és Tóth Ilona  
kisfiát Barnabást,

Varga Péter és Poczik Anita  
kisfiát Márkot,

Baracskai Viktor és Kővári Csilla  
kisfiát Vendelt,

Dudok Ferenc és Babai Andrea  
kislányát Norinát,

Koncz Adrián és Benczik Evelin  
kislányát Kélát,

Hajdú Gergely és Jordán Anna  
kislányát Anna Rózát.

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 meg-
születésének 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 Jegyzék-
ben meghatározott szakmai végzettséggel, vagy ha nem a programban meghatározott 
célokra kívánja a részére elkülönített pénzt felhasználni. A támogatás nem jár automa-
tikusan, azt igényelni kell a polgármesteri hivatalban!

Háziorvosi tájékoztató 
a más orvos  

(szakrendelés, kórház)  
által elrendelt  
vizsgálatokról

Dr. Árendás József és Dr. Bublovics Péter, 
Környe háziorvosai tájékoztatják a körzete-
ik pácienseit, hogy jogszabályi előírás mi-
att más orvos (szakrendelés, kórház) által 
elrendelt vizsgálatokra a beutalót minden 
esetben a vizsgálatot indikáló orvosnak 
kell kiállítania. A magán egészségügyi 
ellátás során javasolt szakvizsgálatokat 
nem lehet az állami egészségügyi rend-
szerben elvégeztetni.

Háziorvos ilyen beutalót nem adhat, mert 
a NEAK szankcionálhatja. A fentiek értel-
mében a háziorvosok kérik az érintetteket, 
hogy a szakrendelésen, kórházban elren-
delt vizsgálatokra a szakorvostól helyben 
kérjék el a beutalókat, ha azt automatiku-
san nem kapnák meg.

Műtét előtt az operálhatóságról házior-
vos szakvéleményt nem adhat.

További tájékoztatás

A szakorvos által elrendelt kontroll vizsgá-
latra, ugyanazon panasszal 6 hónapon 
belül nem kell háziorvosi beutaló, az előző 
ambuláns lapot kell vinni.

Beutaló nélkül felkereshető szakrendelé-
sek: baleseti sebészet, általános sebészet, 
bőrgyógyászat, nőgyógyászat, onkológia, 
fül-orr-gégészet, pszichiátria, szemészet, 
urológia. 

Dr. Árendás József és Dr. Bublovics Péter 

Köszönet!
A Környe Óvodás Gyermekeiért Alapítvány már 7 éves múltra tekint vissza. A támogatók adójának 1 százalékából befolyt 
összeget az Alapítvány a környei óvodás és bölcsődés gyermekekre fordítja minden évben. 2021-ben több mint 390.000 forint 
összértékű mesekönyvekkel és leporellókkal lepte meg a gyermekeket, melyeket a Jézuska a karácsonyfa alatt helyezett el. 
Köszönjük az adományozást Nikáné Vadász Erzsébet elnök asszonynak és az alapítvány kuratóriumi tagjainak!

A Környei Vackor Óvoda és Bölcsőde gyermekei nevében köszönetet szeretnénk mondani a környei Bartivill villamossági szaküzlet 
vezetőjének is, intézményünket egy világító szarvassal ajándékozták meg az óvodások és bölcsődések nagy örömére. A Magyar 
Vöröskereszt Környei Alapszervezete élelmiszercsomaggal támogatta rászoruló gyermekeinket. A környei Nőklub élelmiszer- és 
játékcsomagot ajándékozott a rászoruló óvodás és bölcsődés gyermekeknek. Intézményünk auláját egy gyönyörű karácsonyfa 
díszítette Sajdli Balázs és családja jóvoltából.

Minden felajánlást hálásan köszönünk!
Pekár Zita intézményvezető

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:  

06 30 662 0862 vagy a 06 30 901 3050

Jótékonysági bál
2022. február 19-én,  

szombaton 19.30 órai kezdettel  
jótékonysági bált  

rendez a környei Schwung Tánccsoport  
és a környei Vackor Óvoda  

szülői munkaközössége  
az ISKOLA TORNATERMÉBEN. 

A zenét Szomori Fiúk  
zenekara biztosítja. 

Jegyek foglalhatók,  
de a fizetés a helyszínen történik. 

Belépés csak érvényes védettségi kártyával!

A TURUL KERTBARÁT KÖR

SZŐLŐMETSZÉSI 
bemutatót tart 

a környei Leshegyen  

2022. február 19-én  
9.00 órai kezdettel. 

Érdeklődni lehet  
a 30/2137310-es 
telefonszámon. 

Wéber István



Karácsony üzenete az idősek klubjában…
Az év végi időszak a visszatekintés, 
értékelés időszaka, ilyenkor egy-egy 
pillanatra megállunk a rohanó világban 
és számvetést készítünk az elmúlt évről. 
Felidézzük a legszebb pillanatokat és 
minden szépséget, jóságot elraktározunk 
lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt 
az elkövetkező újév napjaira is. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre figyelünk, 
és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk 
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra.

A 2021. év is bővelkedett nehézsé-
gekben, és a világon tomboló 
járvány nehezítette mindennapja-

inkat, korlátozások között telt. Azonban a 
decemberi hónap üzenete minden évben 
ugyanaz: A hit, a remény, az öröm és a 
szeretet, a négy fogalom, melyből mindig 
erőt meríthetünk és a legjobb tanácsadó 
utunkon! Az advent a karácsonyhoz vezeti 
el az embert, a karácsony pedig a szeretet 
által egymáshoz vezet el bennünket.

A tavalyi karácsony is rendhagyó volt 
az időseink számára, a világjárvány mi-
att nem tudtunk közösen ünnepelni és 
díszíteni a fenyőfánkat. Ezért, időseinket 
otthonaikban meglátogatva, személye-
sen adtuk át a karácsony üzenetét, hogy 
az élet legfontosabb értéke a szeretet, 
amit másoknak adunk, és kapunk. Ezt a 
szeretetet, egymásra figyelést kívántuk 
szimbolizálni az általunk készített makramé 
angyalkákkal, melyeket nagy szeretettel 
nyújtottunk át.

Halász-Becker Anita  

nappali ellátás vezető


